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Cíl projektu

• Skupina univerzit uvedených v žádosti o Visegrádský fond je ve svém výzkumu 
úspěšná absolvoval v roce 2018. Výsledky se zpřístupní v písemné podobě 
elektronickými prostředky vytvořené na webových stránkách projektu, takže 
jsou volně dostupné a ke stažení pro širokou škálu veřejnosti. Jedním z cílů 
projektu bylo dosáhnout aplikace informace o výsledcích co nejširším cílovým 
skupinám zpřístupnit. Uplatněním jsou především praktické semináře a 
přednášky ve všech zemích V4. Spolupracovník na projektu partneři se 
účastní cyklu, koordinátorem je Poľno hospodárstvo Nitra Bude to univerzita.



Význam a pozadí projektu

• Jedná se především o společné workshopy založené v projektu 21170049 
(2018).zaměřili se na teoretický základ pro tuto konkrétní cílovou skupinu. 
V rámci toho prozkoumat vazby mezi agrotechnickými, technickými a 
organizačními znalostmi, které vede k efektivnějšímu hospodaření s vodou, 
jehož prostřednictvím lze zlepšit půdo hospodaření s vodou, zvýšení 
schopnosti půd zadržovat vodu a obohatit biotechnologické a organizační 
znalosti účastníků. Primárním cílem projektu je rozšíření teoretických 
znalostí do praxe v malých a středních projektech zemědělci na středně 
velké půdě, stejně jako velcí zemědělci pro komplexy. Struktura a situace 
zemědělství se však v zemích V4 výrazně liší.

• Obrovským problémem Slovenska je roztříštěnost ekonomické struktury



Relevance a kontext projektu

• Na Slovensku je registrováno 4,4 milionu na 8,82 milionu pozemků (pozemků)vlastník 
pozemku a 100,7 mil. spoluvlastnický vztah (vlastnictví)patří.

• V ČR podle Zemědělského registru 2017 46055byl zemědělský podnik, z toho 41 650 
soukromých osob a 4 405 právnických osob osobní společnost.

• Polské zemědělství je jedním z nejdůležitějších odvětví hospodářství. Zemědělské podniky 
zaměstnávají 17,4 % pracovníků, tedy více než 3 miliony znamená rezident.

• V Maďarsku je zemědělství obzvláště vysoké mezi malými a středními farmami míra: 96 
procent společností zaměstnává méně než 20 lidí, zatímco 250 procent podíl organizací 
zaměstnávajících více než 1 % nepřesahuje 1 %
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Základní problém: degradace půdy

• Pletené, těžké 
mechanickésložení půd

• Extrémní počasí

• Extrémní hydrologické situací

• Nepatrné půdy

• Optimální doba kultivace

• Destruktivní účinek



Extrémní povětrnostní 
situacefrekvence



Adaptační strategie -zpracování 
půdy

• Zlepšení půdy,zpracování
půdy,agrotechnika,hnoje
ní, zavlažování atd.

• Snížená 
kultivace(sníženopočet
průchodů)



Adaptační strategie – vývoj světa

•No-till

•Ridgetill

•Mulčovat

• Zone-till & Strip-till

•Redukovaný

• Tradiční



Adaptační strategie – zpracování půdy

HYPOTÉZA: konvenční zpracování půdy může být 
nahrazeno sníženým pěstováním

• Proč?

• snížení degradace půdy, 
dokončení

• Stav půdy (fyzikální, chemický, 
biologický)

• Udržování příznivého stavu půdy

• Tohle všechno

• nákladově efektivní

• ochrana půdy

• režim zadržování vlhkosti



Adaptační strategie -zpracování půdy

• HYPOTÉZA: konvenční zpracování půdy lze výhledově nahradit sníženou 
kultivací

Významné změny ve využívání půdy, včetně systému zpracování půdy ovlivňuje 
cirkulaci vody v půdě!

Konvenční pěstování                                                 Snížené pěstování

Rozdíl ve vlhkosti… ale jak moc?



Adaptační strategie -zpracování 
půdy



Obsah půdní vlhkosti
měření

• Penetrometr

• Sonda TTN

• Gravimetrie

• Hmotnostní lyzimetr



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace

• Simulace systémů zpracování půdy v hmotnostních lyzimetrech

tradiční pěstování



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace

• Simulace systémů zpracování půdy v hmotnostních lyzimetrech

snížená kultivace - hospodaření s rostlinnými zbytky



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace

• Dynamika zásoby půdní vlhkosti na vrstvu



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace

• Průměrná zásoba půdní vlhkosti a dynamika teplot



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace

• Vztah mezi příjmem a výparem vody



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace

• Hodnocení evaporačního účinku systémů zpracování půdy

Léčba
Účinek snižující odpařování

odpařování / vstup hodnocení

černý úhor

tradiční

snížena

slabý

střední

dobrý

Léčba Účinek snižující odpařování

Odpařování/vstup Hodnocení

Černý úhor 94% Slabý

Tradiční 85% Střední

Snížena 77% Dobrý



Obsah půdní vlhkosti
kvantifikace

• Posouzení vlivu na absorpci vody systémy zpracování půdy

Účinek podporující absorpci vody

Gravitace voda / vstup

Opravdu dobrý

Léčba Účinek podporující absorpci vody

Gravitace     voda/vstup Hodnocení

Černý úhor 14% Slabý

Tradiční 17% Střední

Snížena 31% Opravdu dobrý



Zhutnění půdy 
kvantifikace

• Adaptační strategie: využití kompostu



Zhutnění půdy 
kvantifikace

• Adaptační strategie: využití kompostu



Biologická aktivita půdy
kvantifikace

• Oxid uhličitý v atmosféře



Biologická aktivita půdy
kvantifikace

• Měření koncentrace oxidu uhličitého - výpočet emisí



Biologická aktivita půdy
kvantifikace

• Emise oxidu uhličitého po sklizni v experimentu se zpracováním 
půdy



Klíčová slova prezentace
slovo mrak



Závěr prezentace

Aplikace prvků redukovaného 
pěstování, půda má pozitivní vliv 
na:

strukturu,

obsah vlhkosti,

teplotu,

plodnost,

to vše nákladově efektivním 
a ekologickým způsobem


