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ÚVOD
Rozhrnování valů vytvořených při tzv. buldozerové přípravě stano-
viště představuje druhou fázi obnovy lesních ekosystémů s využitím 
buldozerů v Krušných horách (Remeš et al. 2005). Mechanizované 
rozpracování valů se za podmínek snížené imisní zátěže jeví jako 
využitelná technologie revitalizace degradovaných stanovišť, protože 
pro růst lesních dřevin poskytuje trofi cky optimálnější podmínky 
než valy nebo skarifi kované plochy (Vavříček 2006). Tento substrát 
představuje diferenciovaně vhodné prostředí pro vývoj kořenových 
systémů (Remeš et al. 2005). Postupy biologické a chemické meliorace 
(vápnění, hnojení) patří k základním postupům při revitalizaci lesních 
porostů v imisemi zasažených oblastech včetně vrcholové části Kruš-
ných hor na stanovištích po tzv. buldozerové přípravě (Podrázský et 
al. 2003).

Hnojení je často používané nápravné opatření při obnově a revitalizaci 
lesních porostů v imisních oblastech, často se aplikuje k odstranění 
nerovnováhy ve výživě (Evers, Hüttl 1990). Jedná se o opatření, 
které může urychlit růst a vývoj kultur na nepříznivých stanovištích. 

Dochází tak ke zkrácení doby, po kterou je nutno o kultury intenzivně 
pečovat (vyžínání buřeně, oplocení, vylepšování). Hnojení také při-
spívá k redukci mortality na ohrožených stanovištích (Remeš et al. 
2004). Příznivý vliv chemické meliorace za využití pomalu rozpust-
ných hnojiv dokládá řada studií (Remeš et al. 2005; Podrázský et al. 
2003; Vacek et al. 2006; Bonneau 1991; Hüttl 1997). 

Také na náhorní plošině Krušných hor by mohlo být hnojení ve vel-
kém rozsahu použito pro podporu ohrožených výsadeb, zakládaných 
na plochách s tzv. buldozerovou přípravou. Vyhodnocení účinnos-
ti hnojení v těchto podmínkách je cenným podkladem pro mana-
gement lesních ekosystémů. Jednou ze stálých výzkumných ploch, 
na kterých je testována účinnost aplikace hnojivých látek je lokalita
Špičák. Tato plocha byla zalesněna smrkem ztepilým (Picea abies
/L./ Karsten) a následně zde byla provedena aplikace tabletových 
hnojiv (bodově) a dolomitického vápence (plošným posypem). 
Předložená studie vyhodnocuje efekt uvedených hnojiv na výživu 
a dynamiku výškového přírůstu smrkových kultur po dvou letech od 
aplikace.
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In the past, in Špičák research locality (FTG 7K (Fageto-Piceetum acidophilum), 880 – 890 m a. s. l.), whole-area preparation of the site was 
applied using bulldozer technologies. At present, the line windrows were spread, and subsequently this plot was reforested with Norway 
spruce. One year aft er reforestation, seedlings were fertilized with Silvamix® fertilizer tablets and dolomitic limestone. Th e main aim of this 
study was to verify whether the soil environment (3 years aft er windrow spreading and 2 years aft er fertilizer application) was suffi  ciently 
suitable to ensure optimal nutrition and growth of Norway spruce. Th is investigation continued within 3 years aft er reforestation. With the 
exception of the fi rst year (transplant shock), nutrition on control plots was optimum for the whole time of observation. Applied fertilizers 
infl uenced the nutrition of Norway spruce only slightly. During two years of observation, statistically higher potassium nutrition was found 
out on plots fertilized with Silvamix® R. On plots fertilized with dolomitic limestone, a moderately favourable infl uence on magnesium and 
calcium nutrition was observed, but this infl uence was not statistically signifi cant. Starting from the fi rst year aft er reforestation, height 
increments of the observed spruce plantation were quite high (on control plots). On plots treated with Silvamix® fertilizers, height incre-
ment from the fi rst year aft er application was signifi cantly higher than on control plots. Plots fertilized with Silvamix® R showed the highest 
aboveground increment. Th e infl uence of dolomitic limestone on plantation growth is currently very small, height increments in these 
treatments are on the level of control plots. Based on our observations, it was proved that the substrate of spread windrows can suffi  ciently 
ensure the nutrition and growth of Norway spruce plantation during the fi rst three years aft er reforestation. In the soil environment with 
a high value of maximum absorption capacity, the point application of Silvamix® fertilizer tablets can signifi cantly ensure the growth and 
development of spruce plantation.

Klíčová slova: Krušné hory, smrk ztepilý, hnojiva řady Silvamix® a vápnitý dolomit, výživa, výškové přírůsty 
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Popis stanoviště

Masiv Krušných hor je charakteristický zvlněnými náhorními plo-
šinami se SZ expozicí a nadmořskou výškou převážně mezi 700 
– 1 000 m n. m. Pokles do podkrušnohorských pánví je zde tvořen 
příkrým zlomovým svahem orientovaným k JV (Demek et al. 1965). 
Geologické podloží je budováno převážně metamorfovanými horni-
nami (břidlice, ruly, svory atd.) a intruzivními tělesy žulových hornin. 
Zvolená plocha Špičák (185A2) je situována na území Lesní správy 
Klášterec (SŠ 50°27´57´´; VD 13°4´59´´). Tato lokalita leží v nadmoř-
ské výšce 880 – 890 m n. m. a je charakterizována severní expozicí 
a souborem lesních typů (SLT) 7K (Fageto-Piceetum acidophylum)
(LHP 1999 − 2008). Potenciální vegetace na tomto stanovišti odpo-
vídá asociaci Calamagrostio-villosae Piceetum a Sphagno-Piceetum
(Culek 1996; Neuhäuslová et al. 1998). Z hlediska půdní taxono-
mie je zde převládajícím půdním typem Podzol modální (Šimková,
Vavříček 2004a, b; Vavříček 2003). Zájmová plocha byla v průběhu 
imisně ekologické kalamity celoplošně skarifi kována a svrchní půdní 
vrstvy zde byly shrnuty do podélných liniových valů. (Postup založení 
pokusného objektu, jeho členění a aplikace hnojiv byl již popsán ve 
studii Vavříčka et al. (2010)). Následně byla celá plocha zalesně-
na smrkem pichlavým a břízou bělokorou. V současné revitalizační 
fázi byly stávající náhradní porosty v jednotlivých pracovních polích 
zeštěpkovány a následně zde byl rozvrstven organominerální materiál 
ze stávajících valů. Mezi jednotlivými pracovními poli s novou vrstvou 
organického materiálu tak zůstaly tzv. mezipruhy. Jedná se o podélné 
pruhy s ponechanými porosty náhradních dřevin, u kterých nebyla 
provedena dotace organominerálního materiálu. Na lokalitě Špičák 
bylo založeno celkem 6 pracovních polí. Jednotlivá pracovní pole 
pak byla v roce 2004 zalesněna smrkem ztepilým (Picea abies /L./ 
Karsten) a následně byla rozdělena na pravidelné parcely obdélníko-

vého tvaru; na každé z nich je 50 – 60 prostokořenných sazenic smrku 
ztepilého ve věku 4 let (2+2).

Aplikace tabletovaných hnojiv
Aplikace tabletovaných hnojiv proběhla v měsíci květnu roku 2005. 
Na každém vybraném pracovním poli bylo vymezeno celkem pět par-
cel – čtyři ošetřené hnojivy a vždy jedna kontrolní. Na jednotlivých 
parcelách byla užita standardní tabletovaná hnojiva Silvamix® Forte, 
Silvamix® R, Stromfolixyl® a posyp jemně mletým vápnitým dolomi-
tem. Tabletová hnojiva byla aplikována bodově po obvodu korunky 
sazenice a zapravena pomocí sazeče do hloubky 3 – 5 cm tak, aby se 
zabránilo ztrátám hnojivých látek v důsledku biochemických reakcí 
a volatilizace dusíku. Vápnitý dolomit byl aplikován ve formě ploš-
ného posypu v projekci korunky každé sazenice. Množství přípravků 
bylo aplikováno podle empirických kritérií uvedených v tabulce 1.

Odběr listových vzorků a laboratorní metody 
Odběry jehličí k posouzení výživy kultur byly prováděny vždy na 
konci vegetačního období, v letech 2004, 2005 a 2006. Odebírán byl 
vždy nejmladší ročník jehličí z horní třetiny koruny daného jedince. 
Na každé z parcel (jejich uspořádání viz odstavec výše) byl odebírán 
jeden směsný vzorek jehličí, který vznikl smísením vzorků nejméně 
z 15 jedinců. Celkem tedy bylo na 6 pracovních polích odebráno 30 
směsných vzorků, od každé hnojivové varianty to bylo 6 směsných 
vzorků. Vzorky jehličí byly zpracovány v akreditované laboratoři spo-
lečnosti Laboratoř Morava, s. r. o. se sídlem ve Studénce. Byl zde sta-
noven obsah dusíku, fosforu, vápníku, hořčíku a draslíku. Dusík byl 
stanoven coulometricky. Ostatní elementy byly určeny extračně-spek-
trofotometrickou metodou (Zbíral 1994).
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Tab. 1.
Dávka hnojiv k jedné sazenici. č. ž. = čistá živina 
Fertilizer rate applied to one plant. p. n. = pure nutrient

P K

Tab. 2.
Průměrná koncentrace vybraných biogenních prvků [P, K, Mg, Ca, S (g/kg); N (%)] se směrodatnými odchylkami v nejmladším ročníku jehlic 
v závěru roku 2004 u čtyřletých výsadeb smrku ztepilého na pokusném objektu Špičák v Krušných horách
Average content of selected biogenic elements [P, K, Mg, Ca, S (g/kg); N (%)] with standard deviation in the youngest needle year-class at the end 
of 2004; 4-year-old seedlings of the Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) on the research locality Špičák  in the Krušné hory Mts.
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Měření výškových přírůstů
Měření výškových přírůstů kultur smrku ztepilého bylo realizováno 
každoročně v rozmezí let 2004 – 2006. Jedinci byly změřeni vždy na 
konci vegetačního období, když byly již vrcholkové prýty plně vyzrálé. 
Měření bylo prováděno diferencovaně na jednotlivých hnojivových 
variantách, jejichž členění bylo uvedeno výše. Změřeni byli všichni 
jedinci, celkem tedy bylo každoročně změřeno 1 800 sazenic smrku 
ztepilého.

Statistické hodnocení 
Stav výživy hodnocených kultur byl posouzen podle tabulek Berg-
manna (1988). Statistické vyhodnocení získaných výsledků bylo pro-
vedeno v programu STATISTICA Cz. Rozdíly v hodnotách parametrů 
výživy kultur a výškového přírůstu pro jednotlivé varianty a výzkumné 
plošky byly statisticky posouzeny pomocí lineárních modelů s využi-
tím parametrické analýzy rozptylu (ANOVA), případně neparamet-
rických Kruskal-Wallisova (K-W) a Mann-Whitneyova U-testu vždy 
při p = 0,05. 

Výživa kultur smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten)

V 1. roce po zalesnění a jeden rok před aplikací hnojiv (rok 2004) byly 
obsahy většiny sledovaných živin v nejmladším ročníku jehličí na veli-
ce nízkých úrovních, které inklinovaly k defi cientním koncentracím 
(tab. 2). Pod hranicí karenčních limitů se nacházely obsahy draslíku, 
vápníku, hořčíku; obsah dusíku byl na hranici této hodnoty. Jediným 
prvkem, který zde byl zastoupen v dostatečném množství byl fosfor, 
jehož foliární koncentrace (1,9 g P.kg-1) se pohybovaly na úrovni opti-
mální výživy.

V následujícím roce 2005, jednu vegetační sezonu po aplikaci doda-
ných hnojiv, došlo ke statisticky významnému nárůstu všech sledova-
ných živin, a to jak na plochách ošetřených hnojivy, tak na plochách 
kontrolních. Živiny, které se předtím nacházely pod hranicí defi cienč-
ních limitů (N, Mg, K, Ca), se nyní dostaly na úroveň optimálních, 
v podmínkách kyselých stanovišť 7. LVS až luxusních zásob (tab. 3). 
Také foliární koncentrace fosforu se statisticky významně navýšila na 
průměrných 2,3 g P.kg-1 (na plochách hnojených i nehnojených).

Vliv bodově aplikovaných hnojiv na foliární koncentrace živin byl 
v roce 2005 v řadě případů významný (tab. 3). Výživa dusíkem zde byla 
ovlivněna minimálně, i přes určité zastoupení této živiny v látkovém 
složení hnojiva. Obsah foliárního fosforu byl na variantách ošetřených 
hnojivy řady Silvamix® nižší než na kontrolní variantě. Tento trend 
nebyl statisticky významný, ale dobře patrný a zajímavý. (Přesto se 
i na těchto plochách výživa fosforem pohybuje na úrovni optimálních 
koncentrací – 2,2 g P.kg-1). Vliv bodově aplikovaných hnojiv se projevil 
i na výživě hořčíkem. Na variantách ošetřených hnojivy Silvamix® R 
a Silvamix® Forte byla pozorována nižší úroveň výživy hořčíkem než 
na kontrole; tento pokles však nebyl dostatečně statisticky významný. 
S použitím vápnitého dolomitu byla výživa hořčíkem významně navý-
šena až na úroveň 1,5 g Mg.kg-1 (vzhledem k ploše ošetřené hnojivem 
Silvamix® Forte, nikoliv vzhledem k ploše kontrolní). Výživa vápníkem 
byla dodanými hnojivy řady Silvamix® ovlivněna pouze minimálně. Na 
ploše ošetřené vápnitým dolomitem byl zjištěn mírný nárůst, jenž však 
není dostatečně statisticky významný. Foliární koncentrace draslíku 
na ploše ošetřené hnojivem Silvamix® R je statisticky významně vyšší 
než na plochách kontrolních; jedná se o hnojivo s vyšším množstvím 
daného prvku v látkovém složení.

V roce 2006, tedy 2. rok po aplikaci tabletovaných hnojiv, došlo k mír-
nému poklesu foliárních koncentrací u všech sledovaných živin (N, P, 
K, Mg, Ca) (tab. 4). I přesto však výživa hořčíkem, draslíkem, a vápní-
kem setrvávala v rozmezí optimálních hodnot. Výživa dusíkem a fos-

P K

Tab. 3. 
Průměrná koncentrace vybraných biogenních prvků [P, K, Mg, Ca, S (g/kg); N (%)] se směrodatnými odchylkami v nejmladším ročníku jehlic 
v závěru roku 2005 u pětiletých výsadeb smrku ztepilého na pokusném objektu Špičák v Krušných horách
Average content of selected biogenic elements [P, K, Mg, Ca, S (g/kg); N (%)] with standard deviation in the youngest needle year-class at the end 
of 2005; 5-year-old seedlings of the Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) on  the research locality Špičák in the Krušné hory Mts.

P K

Tab. 4.
Průměrná koncentrace vybraných biogenních prvků [P, K, Mg, Ca, S (g/kg); N (%)] se směrodatnými odchylkami v nejmladším ročníku jehlic 
v závěru roku 2006 u šestiletých výsadeb smrku ztepilého na pokusném objektu Špičák v Krušných horách
Average content of selected biogenic elements [P, K, Mg, Ca, S (g/kg); N (%)] with standard deviation in the youngest needle year-class at the end 
of 2006; 6-year-old seedlings of the Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) on  the research locality Špičák in the Krušné hory Mts.
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forem dosahovala nadstandardních, na horské podmínky 7. LVS až 
luxusních koncentrací. 

V roce 2006 již nebyl prokázán tak výrazný vliv hnojivových látek, 
jako tomu bylo v roce předešlém. U většiny sledovaných živin (N, P, 
Mg, Ca) foliární koncentrace oscilovaly na úrovni ploch kontrolních, 
tedy na optimálních hodnotách (tab. 4). U hořčíku byl zaznamenán 
pozitivní vliv dolomitického vápence na mírné navýšení ve výživě; 
tento jev však nebyl dostatečně statisticky významný. U výživy dras-
líkem jako u jediného prvku v tomto roce přetrvává významný vliv 
aplikovaných hnojivových látek. Na variantách ošetřených hnojivem 
Silvamix® dosahovaly foliární koncentrace této živiny významně vyš-
ších hodnot (6,8 – 9,3 g K.kg-1) než na plochách ošetřených ostatními 
hnojivy včetně plochy kontrolní (5,5 – 7,0 g K.kg-1).

Výškové přírůsty kultur smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten)
a jejich dynamika

První dva roky po výsadbě zde postupně docházelo k odeznění šoku 
po výsadbě, který patrně ovlivnil i výškové přírůsty sledovaných kul-
tur (obr. 1). Průměrný výškový přírůst v 1. roce po výsadbě na kont-
rolních plochách byl 9,5 cm, druhý rok po výsadbě se sledovaný para-
metr na kontrolních plochách snížil průměrně o 0,7 cm (8,8 cm). Třetí 
vegetační období po výsadbě zde byl pozorován statisticky významně 
vyšší výškový přírůst. Hodnoty přírůstů v tomto roce dosahovaly při-
bližně dvojnásobných rozdílů vzhledem k minulým dvěma ročníkům 
(20,1 cm). Celkový přírůst na kontrolních plochách za sledované 3leté 
období po výsadbě dosahoval hodnot oscilujících kolem hodnoty 
38,4 cm.

Vliv bodově aplikovaných hnojiv se na výzkumné ploše Špičák pro-
jevuje již v 1. roce od aplikace hnojivých látek (obr. 1). Již na konci 
roku 2005 zde byly zjištěny statisticky významné rozdíly v rámci jed-
notlivých hnojivových variant. Hnojiva řady Silvamix® s průměrným 

přírůstem oscilujícím v rozmezí 11,3 – 12,1 cm vykazovala statistic-
ky významně vyšší přírůst ve srovnání s plochou kontrolní (8,9 cm) 
a plochou ošetřenou vápnitým dolomitem (8,8 cm). V následujícím 
roce (2006) došlo i na plochách ošetřených hnojivy k výše uvedené-
mu statisticky významnému nárůstu výškových přírůstů. Hodnoty 
výškového přírůstu na plochách kontrolních i na plochách ošetřených 
hnojivy dosáhly přibližně dvojnásobku v porovnání s minulými lety. 
I přes tento významný nárůst zde byly zachovány rozdíly v rámci jed-
notlivých hnojivových variant. Hnojiva řady Silvamix® s průměrným 
přírůstem 22 – 23 cm vykazují statisticky významně vyšší přírůst ve 
srovnání s kontrolní variantou a variantou ošetřenou vápnitým dolo-
mitem (20 cm). 

Vliv hnojiv na výživu smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten)

Výživa všemi prvky na kontrolních plochách byla s výjimkou prvního 
roku (šok po přesazení) optimální, výživa dusíkem a fosforem byla 
dokonce nadstandardní. Na základě našeho šetření bylo prokázáno, 
že substrát rozhrnutých valů může dostatečně zajistit výživu smrku 
ztepilého v prvních dvou letech po vysazení. Také Remeš et al. (2005) 
dochází k závěru, že půdní prostředí rozhrnutých liniových valů 
představuje vhodný prostor pro kořeny lesních dřevin. Vavříček et 
al. (2006) potvrzuje, že při humifi kaci tohoto substrátu může být sti-
mulován vznik prostředí s dostatečným obsahem minerálních živin 
a minimální imobilizací dusíku. 

Vliv aplikovaných hnojiv byl v 1. roce po aplikaci výraznější než ve 2. 
sledovaném roce. Obsah dusíku nebyl hnojivy ovlivněn. Hnojiva řady 
Silvamix® (Silv. Forte, Silv. R) s vysokým obsahem draslíku v látkovém 
složení mírně negativně ovlivnila v 1. roce výživu fosforem a draslí-

Obr. 1.
Graf znázorňující dynamiku výškových přírůstů výsadeb smrku ztepilého v jednotlivých letech. Použité zkratky hnojiv: Silv. Forte = Silvamix® 
Forte, Stromf.= Stromfolixyl®, váp. dol. = vápnitý dolomit, K. = kontrola
Fig. 1.
Graph showing height increments dynamics of Norway spruce in the years of observation. Captions:  Silv. Forte = Silvamix® Forte, Stromf.= 
stromfolixyl®, váp. dol. = dolomitic limestone, K. = Control
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kem. Ke stejným výsledkům dochází i AOSAAR (2006), který zjistil, 
že draselná hnojiva zvýšila obsah foliárního draslíku, nicméně snížila 
podíl foliárního fosforu a až na výjimky i hořčíku. Nejvýraznější vliv 
na výživu smrku ztepilého mělo hnojivo Silvamix® R, které v obou 
letech sledování statisticky významně navýšilo foliární koncentraci 
draslíku. Pozitivní vliv tohoto hnojiva na navýšení obsahu draslíku 
v půdě dokládá i studie Vavříčka et al. (2010). Draslík je prvek, při 
jehož defi cienci může docházet k ohrožení stromových jedinců kli-
matickými excesy (Richter, Hlušek 1994). Benzian (1966) udává, 
že zvýšená dávka tohoto prvku k jehličnatým semenáčkům měla za 
následek pokles škod mrazem. Aplikace vápnitého dolomitu se na 
výživě projevila mírným navýšením obsahu Ca, Mg. Vliv vápnitého 
dolomitu na nárůst obsahu hořčíku a vápníku v půdním prostředí 
potvrzuje i studie Vavříčka et al. (2010). 

Vliv hnojiv na dynamiku výškových přírůstů smrku ztepilého 
(Picea abies /L./ Karsten)

Nejvyšší výškový přírůst vykazují po celé sledované období varianty 
ošetřené hnojivem Silvamix® R. Od ostatních hnojiv se tento přípravek 
odlišuje nejvyšším množstvím draslíku v látkovém složení, přičemž 
dále obsahuje, tak jako ostatní hnojiva řady Silvamix®, dané množství 
dusíku, fosforu a hořčíku (složení aplikovaných hnojiv viz tab. 1).

Doposud nevýrazný efekt vápnitého dolomitu, který byl široce použí-
ván k chemické melioraci v imisních oblastech, může být vysvětlen 
tím, že v minulosti zde často probíhalo nekontrolované letecké váp-
nění. Vápník zde tedy není prvkem v minimu a jeho zásoby v půdním 
prostředí jsou po rozhrnutí liniových valů v půdě dostatečné (Vavří-
ček 2006). 

Je však nutno podotknout, že i přes významně nižší přírůsty na kon-
trolních plochách a na variantách ošetřených vápnitým dolomitem 
jsou přírůsty na stanovišti náležícím do SLT 7K dostatečně vysoké 
(20 cm) a svědčí o příhodných půdních i mikroklimatických podmín-
kách na stanovištích, kde bylo provedeno rozhrnutí liniových valů.

Závěrem lze konstatovat, že aplikace hnojiv řady Silvamix® vyústila 
ve zlepšení přírůstu i výživy. Pozitivní vliv těchto hnojiv na přírůsty 
smrku ztepilého ověřil i Remeš et al. (2005); nepotvrzuje však hypo-
tézu o vlivu hnojiv na výživu smrku ztepilého. Rovnováha ve výživě 
je důležitá pro zajištění stability lesního porostu; přihnojení tableto-
vanými hnojivy řady Silvamix® vede ke zlepšení výživy a vymizení 
defi cienčních příznaků, což potvrzuje i studie Vacka et al. (2006) 
a Podrázského et al. (2003).

Během imisně ekologické kalamity vznikly v oblasti Krušných hor roz-
sáhlé holiny, na nichž byla vedle dalších lesnických opatření (vápnění, 
hnojení, odvodňování) aplikována i celoplošná buldozerová příprava 
stanoviště. Svrchní půdní horizonty byly shrnuty do liniových valů, 
čímž došlo k výrazné degradaci půdního prostředí. Současná revita-
lizace půdního prostředí je založena na rozhrnování liniových valů, 
čímž dochází k navýšení zásob základních makrobioelementů nezbyt-
ných pro výživu rostlin a optimalizaci ekologických podmínek pro 
následné zalesňování cílovými dřevinami. Na výzkumné ploše Špičák 
(SLT 7 K, 880 – 890 m n. m.), která byla v minulosti skarifi kována 
a byla v současné době zalesněna smrkem ztepilým, byla aplikována 
po rozhrnutí a následném zalesnění hnojiva řady Silvamix® a jemně 
mletý vápnitý dolomit.

S výjimkou prvního roku (šok po přesazení) byla výživa na kontrol-
ních plochách optimální po celou dobu sledování. Aplikovaná hnojiva 
ovlivnila výživu smrku ztepilého pouze mírně. Hnojivo Silvamix® R 
v obou letech statisticky významně navýšilo výživu draslíkem, u váp-
nitého dolomitu byl pozorován příznivý vliv na výživu hořčíkem 
a vápníkem, tento vliv však nebyl statisticky průkazný. 

Kultury smrku ztepilého na rozhrnutých valech již od prvního roku 
poměrně kvalitně přirůstaly (na kontrolních plochách). Výškový pří-
růst na variantách ošetřených hnojivy Silvamix® byl již od prvního 
roku po aplikaci významně vyšší než na kontrole. Nejvyšší výškový 
přírůst vykazují varianty ošetřené hnojivem Silvamix® R. Vliv vápnité-
ho dolomitu na odrůstání kultur je zatím velmi nevýrazný a jeho pří-
růsty se pohybují na úrovni ploch kontrolních.

Na základě našeho šetření bylo prokázáno, že substrát rozhrnutých 
valů může dostatečně zajistit výživu a odrůstaní kultur smrku ztepi-
lého v prvních 3 letech po vysazení. Bodová aplikace tabletovaných 
hnojiv řady Silavamix® může v prostředí s vysokou hodnotou maxi-
mální sorpční kapacity výrazně posílit efektivní vývoj a odrůstání 
smrkových kultur. Vývoj kultur a účinky hnojiv je však třeba sledovat 
v delším časovém úseku.

Poděkování: 

Tento příspěvek vznikl díky podpoře výzkumného záměru MŠMT ČR 
pro LDF MENDELU v Brně č. MSM 6215648902.
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Extensive clear-cut areas originated in the Krušné hory Mts. during the air pollution disaster. Besides other forestry measures, whole-area 
preparation of the site was also applied there using bulldozer technologies. One of these sites is represented by Špičák research locality (FTG 7K 
(Fageto-Piceetum acidophilum), 880 – 890 m a. s. l., 50° 27´ 57,1´´N; 13°4´58,6´´E). At present, the line windrows were spread, and subsequently 
this plot was reforested with Norway spruce. One year aft er reforestation, seedlings were fertilized with Silvamix® fertilizer tablets and dolomitic 
limestone. 

Špičák research locality was divided into 6 working sectors with fi ve small plots situated in each working sector. One sector was control, 4 sec-
tors were fertilized with standard fertilizer tablets (Silvamix® Forte, Silvamix® R, Stromfolixyl®) and one sector was sprinkled with dolomitic 
limestone. In 2004, 2005 and 2006, needle samples were taken each year at the end of vegetation period to evaluate the forest nutrition. On each 
plot a composite sample of needles was collected, always minimally from 15 plants. In 6 working sectors, 30 composite samples in total were 
taken, 6 of each fertilization treatment.

Needle samples were analyzed in the accredited laboratory Ekola Bruzovice, Ltd. Contents of nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium and 
potassium were determined.

Height increment of aboveground biomass was measured each year between 2004 - 2006. Measurements were carried out in particular fertiliza-
tion treatments, 1,800 seedlings of Norway spruce in total were measured. Statistical evaluation of obtained results was done in Statistica Cz.

Th is investigation continued within 3 years aft er reforestation. With the exception of the fi rst year (transplant shock), nutrition on control plots 
was optimum for the whole time of observation. Applied fertilizers infl uenced the nutrition of Norway spruce only slightly. During two years of 
observation, statistically higher potassium nutrition was found out on plots fertilized with Silvamix® R. On plots fertilized with dolomitic lime-
stone, a moderately favourable infl uence on magnesium and calcium nutrition was observed, but this infl uence was not statistically signifi cant. 
Starting from the fi rst year aft er reforestation, increments of the observed spruce plantation were quite high (on control plots). On the plots 
where Silvamix® fertilizers were applied, increment was signifi cantly higher starting from the fi rst year aft er application than on control plots. 
Th e highest aboveground increment was observed on plots fertilized with Silvamix® R. Th e infl uence of dolomitic limestone on the plantation 
growth is currently very small; increments in these treatments are on the level of control plots. On the basis of our observations it was proved 
that the substrate of spread windrows can suffi  ciently ensure the nutrition and growth of Norway spruce plantation during the fi rst three years 
aft er reforestation. In the soil environment with a high value of maximum absorption capacity, the point application of Silvamix® fertilizer tab-
lets can signifi cantly support the growth and development of spruce plantation.
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