
EKOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ 
A KOŘENOVÁ INJEKTÁŽ
RÉVY VINNÉ 

Základem úspěšného pěstování je zdravá půda, která umožní rostlinám ten nejlepší start. Naši
předci věděli, že pokud chtějí bohatou úrodu, musí svou pozornost zaměřit především na kvalitu
půdy. V dnešních dnech, kdy se k podobnému přístupu vracíme, musíme vrátit do přírody a do vinic
život, který díky průmyslovým přípravkům vymizel, či se značně omezil.

Jedná se o technologii, která prodlužuje funkční životnost dřevin, podporuje jejich
plodnost a zlepšuje růst. Kořenovou injektáží aplikujeme absorbent, růstové
stimulátory a minerály do kořenového systému dřevin. Zároveň se provzdušňuje
mezikořenový půdní prostor. Při injektáži kořenového systému nedochází k
poškození dřeviny, což maximalizuje účinnost léčebných a podpůrných postupů.
Tato metoda umožňuje významným způsobem zefektivnit a zlevnit záchranu celých
vinic.

CO JE TO  KOŘENOVÁ INJEKTÁŽ ? 

JAK KOŘENOVÁ INJEKTÁŹ 
POMÁHÁ RÉVĚ VINNÉ? 
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SOUČÁST INJEKTOVANÉHO
PRODUKTU 

Mykorhizní
houby

Jsou symbiotickými partnery většiny rostlin v přírodě. Síť
podhoubí napojená na kořeny mnohonásobně zvyšuje
jejich aktivní povrch a zajišťuje přísun vody a živin.
Mykorhiza se na kořenech udržuje po celý život rostliny.

Jsou půdní organismy, které pomáhají rostlině zvládat 
stres životního prostředí a zvyšují dostupnost živin v půdě. 
Spolupráce půdních mikroorganismů zabezpečí rostlině 
prosperitu i velmi nepříznivých podmínkách.

Je pyrolyzovaná dřevní štěpka, zdroj organického uhlíku,
který vydrží v půdě desítky let. Biochar je charakteristický
speciálním poměrem kyslíku a uhlíku a je vysoce porézní.
Právě tato poréznost a schopnost udržet se v půdě
prakticky natrvalo z něj dělá půdní aditívum, které nemá
konkurenci.

Trichoderma harzianum se živí patogenními houbami, 
které způsobují zejména houbové onemocnění rostlin. 
Chrání kořeny před napadením houbovými patogeny 
a celkově zlepšuje zdraví rostliny.

Je biomasa rostlin zpracovaná žížalami v procesu 
intenzivního vermikompostování. Ve spojení s Biocharem
tato kombinace pomůže rostlině využít živiny postupně a 
dlouhodobě tak rostlinu vyživuje. 

Rhizosférní
bakterie

Trichoderma

Biochar
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SYMBIOTICKÉ MYKORHIZNÍ HOUBY      RŮST PODPORUJÍCÍ PŮDNÍ BAKTERIE    
EKOLOGICKÉ HNOJÍCÍ SLOŽKY NA BÁZI HUMUSOVÝCH LÁTEK     GRANULE 

BIOCHARU A ZEOLITU ZADRŽUJÍCÍ VODU

Kořenová injektáž dopomůže k lepší kvalitě pěstované
révy vinné, její větší odolnosti, lepšímu zvládání stresových
situací a k lepší kvalitě plodů. Firma GROOWN nabízí
nejen technologii kořenové injektáže, která dokáže ošetřit
starší vinice, ale i produkty určené k výsadbě nových vinic.
Více informací na groown.eu a info@groown.eu



APLIKACE KOŘENOVÉ INJEKTÁŽE 

kontakt 

je doporučeno zvláště u starších vinic, nebo tam, kde

jsou rostliny vystaveny větší zátěži. Ošetření je rychlé,

velmi šetrné a použité produkty jsou 100% organické

a neobsahují žádné syntetické komponenty.

se provádí 40 cm dlouhou jehlou, která pod vysokým
tlakem 8 Bar nejdříve provede provzdušnění pod
povrchem půdy a následně do vzniklých dutin vtlačí
granulovaný produkt. Nosičem je expandovaný jíl.
Počet jednotlivých vpichů je volen individuálně podle
velikosti, stanoviště a zdravotního stavu dřeviny.

Ve světě se používá k injektáži dřevin řada syntetických produktů. Firma Groown nabízí vlastní 100% ekologický

produkt a technologii ošetření, která integruje produkty, dosud dostupné na trhu. Firma Groown používá

efektivní injektážní přístroj od německého výrobce, zaručující šetrný přístup ke kořenovému systému dřevin.

Aplikace

Groown s.r.o.
Telefon: +420 777 012 947
Email: info@groown.eu
Website:  www.groown.eu
Adresa: Všechromy 26, 251 63, Strančice, Czech Republic

IČ 093 88 524 zapsané v obchodním rejstříku 
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335544, zastoupená 
jednatelem společnosti Michalem Hausenblasem

Ošetření

Provzdušnění
půdy a aplikace produktu podpoří růst živných kořínků,

dodaní živin a zvýší záchyt vody ze srážek v daleko

vetší́ míře, než̌ je běžné. Ošetření rhizosféry dřeviny

dlouhodobě zajistí revitalizace a zlepšení zdravotního

stavu díky lepší výživě dřeviny, větší odolnosti vůči

stresům životního prostředí.
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mailto:info@groown.eu

