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Jak používat mykorhizní houby v ovocnářství  

Problém  
Ekologické ovocnářství se často potýká s problémy, jako 
je nedostatek vody nebo živin, což může mít značně 
nepříznivý vliv na zdraví ovocných stromů a úrodu. 

Řešení  
Aplikace přípravků s mykorhizními houbami do půdy 
během pěstování ovoce může rostlinám umožnit lépe 
přijímat vodu a živiny z půdy. 

Výhody  
Stromy, jejichž kořeny jsou napojeny na sítě mykorhizních 
hub, jsou zdravější a vitálnější a zároveň se zvyšuje jejich odolnost vůči patogenům nebo nedostatku vody v období 
sucha. Dostatek živin a lepší hospodaření s vodou mají pozitivní vliv také na chuť plodů. 

Praktická doporučení  
• Při výsadbě aplikujte mykorhizní houby do půdy ke kořenům všech ovocných druhů, vyberte si nejlepší 

přípravek (obrázky 1 a 2) 

• Mykorhizní houby okamžitě vytvoří v půdě hustou síť vláken, která spojují kořeny stromu a žijí vzájemně v 
symbióze (obrázek 3) 

   

Obrázek 1: Příklady komerčních mykorhizních přípravků pro 
aplikaci do půdy ke kořenům. Foto: Gabriela Stryhalová, 
VSUO, CZ. 

Obrázek 2: Sušený komerční 
mykorhizní přípravek. Foto: 
Gabriela Stryhalová, VSUO, CZ. 

Obrázek 3: Aplikace při výsadbě. 
Foto: Gabriela Stryhalová, VSUO, 
CZ. 

 

• Mykorhizní houby kolonizující kořeny stromů usnadňují vývoj rostlin díky lepšímu přístupu k půdním 
zdrojům (lepší absorpce živin, příjem vody) a mohou snižovat nepříznivé účinky biotických a abiotických 
stresů 

• Optimálně vyživované stromy podporované mykorhizou vytvářejí bohatou a pravidelnou násadu květů a 
následně i plodů 
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• Mykorhizní houby aplikujte ke kořenům ovocných stromů jednorázově, v symbióze s kořeny žijí nepřetržitě 
po desetiletí po celou dobu života stromů 

• Granulované nebo práškové přípravky aplikujte přímo ke kořenům stromů při výsadbě, případně smíchejte 
přípravky s vodou a kořeny stromů před výsadbou ponořte do suspendovaného prášku nebo tekutých 
přípravků 

• Zjistěte, jaký produkt je pro vaši plodinu nejvhodnější, každý komerční přípravek na mykorhizní houby je 
určen pro určitou skupinu rostlin 
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Video 

• Jozsef Racsko: Využití mykorhizních hub v zahradnictví 

Webové odkazy 

• Podívejte se na platformu Organic Farm Knowledge, kde najdete další praktická doporučení.  

• Jak aplikovat mykorhizní houby v ovocných sadech, video BIOFRUITNET, (CZ, s titulky) 
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