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Polní podmínky. Současné technologické postupy a přístup k zemědělské 

půdě jsou v převážné části stále neadekvátní k současným půdním a klimatickým podmínkám. 

Příčinou nestabilních výnosů na Slovensku i v České republice je zhoršující se stav půd, 

způsobený dlouhodobým snižováním zásoby uhlíku v půdě a s tím související nízkou biologickou 

aktivitou v půdním profilu. S tímto úzce souvisí zhoršovaní fyzikálních a chemických vlastností 

půdy, porušený vodní a vzdušný režim i klesající úroveň využitelnosti živin. Když hospodář, pro 

kterého by měla půda být základním výrobním prostředkem se takto na půdu a její degradaci 

nezačne dívat a vnímat nutnost nápravy, nelze očekávat, že by se naplnily cíle jejich 

podnikatelských záměrů. Každý hospodář musí být schopen u své půdy rozhodnout, jakou péči 

potřebuje vzhledem k produkci pro zajištění soběstačnosti produkce zdravých potravin, ale také 

rentability výroby ve vlastním podniku. Cílem této přednášky, je ukázat možnosti a potvrdit řešení 

půdochranných technologií pro zlepšení hospodaření na půdách v praxi. Kořeny rostlin ve 

spolupráci a symbióze s mikro a makro organismy jsou nejlepší strukturotvorné činitelé. 

Zemědělská praxe dostatečně neuznává tuto skutečnost a strukturotvorný efekt aktivní půdní 

biologie půdy nevyužívají, nebo jen velmi málo. "Většina spoléhá na hrubou mechanickou sílu". 

Zlepšit stav půdní struktury můžeme dodáním organických hnojiv, nejen hnoje, kalu nebo 

kompostu, ale hlavně pomocí meziplodin na zelené hnojení, včetně zahrnutí leguminóz do 

systému pěstování plodin v terénu či zařazením půdních biostimulantů. Základem však je 

„biologické zpracování půdy“ namísto mechanického zpracování. 

 

Úvod 

Přestože výživa světové populace je z více než 90 % závislá na půdě, nechováme se k půdě 

zodpovědně. Skutečností je, že 1 miliarda lidí, tedy cca 1/7 celosvětové populace trpí nedostatkem 

potravin. Souvisí to především s dostupností dostatečné rozlohy zemědělské půdy, protože 

potenciál zemědělské produkce je logicky omezen. Suché oblasti pokrývají 42 % pevninského 

povrchu Země. Probíhající klimatické změny situaci ještě více zhoršují. V suchých podmínkách 

žije až 35 % světové populace, která v důsledku nedostatku vody se stává stále ohroženější. 

Podle prognóz Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bude muset dojít do 

roku 2030 k nárůstu rozlohy zemědělských půd ze současných 40 % na 50 % rozlohy pevninského 

povrchu, a to zřejmě na úkor lesních ekosystémů. Vstupy do půd ve formě živin se do roku 2050 

budou muset ztrojnásobit a zemědělská produkce bude muset narůst nejméně o 50 %, aby byla 

nasycena narůstající světová populace (současný trend EU v oblasti výživy a ochrany především 

polních plodin je pak zcela nelogický). Nutnost navýšení zemědělské výroby vyžaduje tak zásadní 

průlom, jakým byla Zelená revoluce v 60. letech minulého století a v následujících desetiletích je 

obrovskou výzvou pro všechny zainteresované skupiny včetně té největší, kterou tvoří konzumenti 

potravin neboli celá světová populace. Důsledná ochrana základního výrobního prostředku – půdy 

– je pak podmínkou nutnou, ale zatím nedostačující. 

Zakotvení ochrany půdy v právních systémech je jedním z mála nástrojů, kterými lze půdy 

relativně účinně chránit. Primárně je třeba se věnovat osvětě a výchově, která formuje vztah 

člověka k přírodě a tím pádem i k půdě. Vymezení konkrétních a vymahatelných nástrojů její 

ochrany je však nezbytnou nutností. 

 

Pro zemědělce a spotřebitele v EU znamená nová Společná Zemědělská Politika a zejména 

strategie Farm to Fork a Biodiverzity, tedy dva klíčové milníky balíčku Green Deal, v blízké 
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budoucnosti řadu omezení a opatření, která bude třeba v krátké době 

realizovat. Opatření možná budou mít pozitivní vliv ve skupinách spotřebitelů, omezení se však 

určitě negativně projeví v zemědělské prvovýrobě a není jisté, zda pozitivně ovlivní životní 

prostředí jako celek. 

 

Tyto strategie jsou rozsáhlá politika, které budou mít na zemědělský sektor dopad několika 

způsoby. Součástí jsou i cíle (podle politiků nízké), jako vyčlenění 10 % zemědělské půdy z 

produkce, 20 % snížení používání chemických hnojiv, 50 % snížení spotřeby chemických 

pesticidů, hospodaření na 25 % zemědělské půdy v ekologickém režimu a 50 % snížení 

antimikrobiálních přípravků pro hospodářská zvířata. 

Možné dopady této globální agrární strategie zatím zkoumá jen americké ministerstvo 

zemědělství (USDA), Evropská komise problematiku vlivu nových přístupů dosud neřeší. 

Trvale udržitelné hospodaření na půdě nebude možné, pokud radikálně nezměníme náš přístup 

k půdě jako takové. A změna neznamená ani nové stroje, ani výkonnější osiva, ani super hnojiva 

či pesticidy. Znamená to, že se na půdu začneme dívat jako na živý organismus a podle toho se 

k ní budeme i chovat. 

 

Degradace půdy je již několik let prezentována jako klíčový faktor poklesu půdní úrodnosti. Máme 

podrobně analyzovány a popsány všechny možné dopady na půdní vlastnosti, ale nejsou 

definována a prováděna účinná řešení, jak procesy degradace zastavit a kvalitu půdního prostředí 

zlepšit. Pokud by dosud praktikovaná opatření byla účinná, pak bychom dnes nemuseli mluvit o 

nízké retenční vodní kapacitě našich půd. Stejně jako o poškozené půdní struktuře, utužení půdy 

či poklesu obsahu humusu a nízké biologické aktivitě půdy. Dílčí opatření problémy spojené s 

degradací půdy neřeší, a proto je v mnoha případech hospodaření na půdě bez dotací 

nerentabilní. 

 

Porušená biodiverzita je průvodním jevem na většině našich polí. Za uplynulých 12 let jsme 

vykopali kolem tisíce půdních profilů od ukrajinské hranice až po Plzeň. Dalo by se na prstech 

spočítat, v kolika sondách jsme našli makrosenzoricky hodnotitelné projevy půdního života. A i v 

půdě platí jedno důležité přírodní pravidlo – kde není možné vidět makro edafon, tam není ani 

dostatek půdního mikro edafonu. Za této situace se pak pole stává substrátem pro hydroponii. 

Statistiky ukazují, že ve spotřebě hnojiv jsme na evropském průměru a ve spotřebě pesticidů 

dosahujeme hodnot o polovinu až dvě třetiny nižších ve srovnání s evropskými zemědělskými 

lídry. To je pozitivní zpráva pro evropské úředníky a pro klid duše našich reprezentantů v evropské 

komisi. Ve skutečnosti je tomu tak, že z aplikovaných hnojiv, především dusíkatých, se 40 až 50 

% proplavuje do podzemních vod nebo uletí do ovzduší. Jinými slovy řečeno, pokud bychom tento 

stav změnili a začali uplatňovat technologie, které zajistí využitelnost dusíku na úrovni 90 %, pak 

se nemusíme bát nastupujících opatření redukce dávek. Ano, i zde máme rezervy. 

 

Důvody jsou jednoznačné: 

- dlouhodobá nepřiměřená intenzita kypření půdy (místy až 4x přejezd po poli po sklizni 

předplodiny), 

- pokles zásoby půdního uhlíku a s tím spojená slabá biologická aktivita v půdě. 
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Suchý a prašný povrch polí z jara nebyl proto, že byl v zimě byl nedostatek 

srážek. Po zimě bylo půdní vláhy dost i přes nižší úhrn zimních srážek. Bylo to tím, že stále 

podléháme agronomické zvyklosti staré desítky let a nepřizpůsobujeme se novým podmínkám. 

Půdu musíme na jaře "otevřít", aby se rychleji prohřála. Ano prohřeje se, ale zároveň se vysuší. 

Vysušení je přímo úměrné počtu operací a hloubce zpracování. Ale co když nepřijdou srážky? 

Sejeme do suché půdy a nervózně čekáme, až zaprší. Poslední jaro 2021 se k tomu přidávají i 

nestandardní průběhy teplot, zejména nočních, takže klíčení a vzcházení porostů bylo velmi 

nerovnoměrné. 

 

Uhlík je palivem pro život v půdě 

Uhlíková stopa je dalším strašákem také v zemědělství a v celém globálním zemědělsko-

potravinářském komplexu. A není to jen z důvodu přemisťování obrovských objemů surovin a 

potravin křížem krážem po planetě. Je to také o tom, že díky špatné kvalitě komodit a nevhodným 

procesům jejich zpracování na potraviny končí 30-40 % těchto často dravých produktů s vysokou 

přidanou hodnotou v popelnici. V lepším případě je z nich potom kompost nebo bioplyn. 

 

Pokud bychom se všichni zaměřili na kvalitu, pak máme kvalitní a zdravou půdu, na které 

vyprodukujeme kvalitní a zdravá krmiva i potraviny a následně máme šanci na kvalitnější a 

zdravější život. Potom bychom mohli významně ukrojit z oněch 30-40 %, které nyní vyhazujeme. 

A to je hlavní návod, jak redukovat uhlíkovou stopu v rámci potravinových řetězců. 

 

Zemědělství patří mezi největší spotřebitele nafty. V průměrném zemědělském podniku je 

spotřebováno v přepočtu na jeden hektar půdy více než 100 litrů. A jsme zase na začátku. 

Spotřeba nafty roste přímo úměrně se stupněm degradace půd. Z naší praxe vyplývá, že 

uvedeme-li půdu do optimálního stavu, pak můžeme výrobu na poli zajistit s 80 a často i méně 

litry na jeden hektar v závislosti na půdním typu a pěstovaných plodinách. Takže i zde máme 

značné rezervy. 

 

Celosvětově obsahuje půda asi třikrát více uhlíku, než je obsaženo v atmosféře. Tento uhlík je 

zejména v půdní organické hmotě, která má různou podobu od rozkládajících se organických 

zbytků na povrchu půdy až po humusové látky vázané v půdě na jílové minerály. Organické látky 

v půdě se činností půdních organismů neustále rozkládají a vznikající oxid uhličitý se uvolňuje do 

atmosféry. Množství takto vzniklého oxidu uhličitého a uvolněného z půdy je přitom asi desetkrát 

větší než množství oxidu uhličitého, který vzniká spalováním fosilních paliv. Kromě toho, že půdní 

organická hmota a její rozklad může významně ovlivnit produkci CO2 a ostatních skleníkových 

plynů, ovlivňuje obsah organické hmoty v půdě i řadu dalších půdních vlastností, jako je pH, 

tepelný režim nebo schopnost zadržovat vodu a živiny. 

 

Když změníme způsob využívání a zpracování půdy, může se významně změnit obsah organické 

hmoty v půdě. Nevhodným uplatňováním orby, ale i jiných intenzivních způsobů kultivace půdy 

může dojít k podstatné mineralizaci organické hmoty podobným způsobem jako při odvodnění 

rašelinišť. Jiné změny mohou mít na akumulaci uhlíku v půdě naopak pozitivní efekt. Například 

správné využití meziplodin, pěstování víceletých pícnin na orné půdě, využití hnoje, přechod na 

půdoochranné technologie, použití půdních biostimulantů zvyšujících biologickou aktivitu v půdě 



 
  

www.visegradfund.org   6  

a v některých případech také změna kultur. Tato schopnost hromadit uhlík 

v půdě není zcela zanedbatelná. Takto lze v půdě uložit ročně až několik tun uhlíku na hektar. 

Hromadění uhlíku samozřejmě nemůže pokračovat donekonečna, každá půda má svůj limit. U 

naprosté většiny našich zemědělských a lesních půd však můžeme očekávat, že nejsou uhlíkem 

zcela nasycené a pro další hromadění uhlíku je zde potenciál. Kdybychom předpokládali, že se 

nám podaří zvyšovat obsah uhlíku v těchto půdách o 0,05 % ročně (tedy za rok přibližně o 1500 

kg/ha), snížily by se emise CO2. 

 

Uhlík z pohledu zemědělců 

Uhlík je jedním ze základních stavebních kamenů půdní organické hmoty (POH). Na jednom 

hektaru s optimální půdní strukturou a bez zhutnění půdy je cca 3,0 až 3,5 tisíce tun ornice, když 

bereme v úvahu hloubku 20-25 cm. Při obsahu 1,5 % uhlíku organického (Corg) to je cca 50 t 

Corg/ha, tedy asi 100 tun organických látek na jeden ha. Z toho je asi 10 %. Cca 10 t/ha živých 

organismů, bez kořenů rostlin. To odpovídá hmotnosti 15 krav, což je 22 VDJ. V této skupině 

živých organismů jsou zastoupeny houby (5 t/ha), bakterie (2 t/ha), aktinomycety (2 t/ha) a 

živočichové (1 t/ha). 

Hlavní část POH (cca 90 %) tvoří kořeny rostlin a neživá část půdní organické hmoty. Zde patří 

odumřelé zbytky rostlin (uvolněná povrchová pletiva, kořenové vlásečnice, opad listů, …). Dále 

pak odumřelá těla živočichů, mikroorganismů, exkrementy a výměšky živočichů, zbytky po 

organickém hnojení, a to v různém stupni přeměny smíchané s minerálním podílem. Humus, jako 

stabilní frakce této části POH, je zastoupen 60-80 %. Jeho doba rozkladu se počítá na desetiletí 

až staletí, není-li narušen přísun snadno rozložitelné složky POH. 

 

Ročně se v půdě rozloží cca 4,0-4,5 t organických látek (OL/ha), záleží na klimatických 

podmínkách a také „úhlu pohledu“. V rámci vnitřního koloběhu v půdě to může být i 2x více. Pro 

udržení uhlíkové bilance, produkční schopnosti půdy a úrovně její biologické aktivity je nutno 

rozložené množství primární organické hmoty průběžně nahrazovat. 

Primární organická hmota je labilní část POH. Její doba rozkladu se počítá na dny, měsíce až 

roky a je ovlivněna způsobem hospodaření na půdě, zejména spektrem pěstovaných plodin, 

hnojením, a hlavně způsobem zpracování půdy. Analytickými metodami měříme obsah primární 

organické hmoty v půdě i její kvalitu. 

 

Organické látky jsou základním zdrojem potravy pro půdní mikroorganismy. Optimální poměr C:N 

je ve směsi organických látek 25:1, neboť 2/3 uhlíku se v půdě "prodýchají" a výsledný poměr C:N 

se sníží na 8:1, což odpovídá poměru těchto prvků v mikroorganismech. 

Zhruba 2,0-2,5 t OL/ha nahradí rostliny kořenovými výměšky, posklizňovými zbytky, jako je 

strniště, plevy, plsť, vřetena klasů, prázdné šešule a další části rostlin podle druhu a účelu 

pěstování. Návrat organických látek do půdy působením rostlin se obtížně kvantifikuje, může se 

však jednat o desítky procent z celkového množství rostlinou asimilovaného uhlíku. 

 

Co je dobré vědět 

• Půdní organická hmota představuje největší světový zdroj uhlíku na souši 

• Humus je tvořen z 58 % uhlíkem 
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• Obsah organického uhlíku se v našich zemědělských půdách pohybuje 

od 1,5 do 7 %, (průměrně 2 – 3 %) 

Zásoba humusu v půdním profilu se pohybuje v rozmezí 50 - 800 t na 1 ha (průměrně 100 - 200 

t.ha-1) 

 

Humusové látky a jejich přítomnost v půdě pak vedou k vysokému poutání živin, která je 6 až 7 x 

vyšší než například u jílových minerálů (ty se vyznačují velkým povrchem, který dokáže vázat 

významné množství živin a dalších látek) a mají tak přímý stimulační vliv na růst rostlin. Kromě 

humusových látek je až 30 % organické hmoty tvořené polysacharidy (které převládají a hrají 

důležitou roli při tvorbě půdních agregátů), organickými kyselinami a látkami bílkovinné povahy. 

 

Poměr uhlíku a dusíku u jednotlivých druhů plodin 

Klíčem k pochopení řízení pokrývání půdy a rozkladu rostlinných zbytků je porozumění poměru 

uhlíku a dusíku v daném organickém materiálu. V osevním postupu nastanou situace, kdy je 

potřeba, aby se zbytky rostlin rozložily rychle a z pole zmizely a někdy naopak, aby zůstaly co 

nejdéle. Půdní mikroorganismy využívají uhlík jako zdroj energie a pro svůj život potřebují dietu 

C:N v poměru 24:1. přičemž čím blíže je poměr posklizňových zbytků tomuto poměru, tím rychleji 

ji mikroorganismy zkonzumují a tím méně času bude povrch půdy pokryt. 

Obecně platí, že čím je porost v pokročilejší růstové fázi, tím vyšší poměr C:N má a o to déle bude 

trvat než dojde k rozkladu jeho organické hmoty a opačně, čím je poměr užší, tím rychleji se 

rostlinné zbytky rozloží. Tento poměr má také souvislost s množstvím dusíku, které je přístupné 

následné plodině. Plodiny nebo směs meziplodin s poměrem C:N vyšším než 24:1 se pomalu 

rozkládají a pomalu uvolňují dusík, což může vést až k jeho dočasnému deficitu do doby, než 

některé mikroby zemřou a dojde k mineralizaci jejich těl. Naopak u porostu s poměrem C:N nižším 

než 24:1 dochází k velmi rychlému rozkladu a současnému uvolnění dusíku do půdy. 

 

Úbytek půdních organických látek 

K úbytku organických látek v půdě dehumifikací dochází, pokud její ztráty výrazně převyšují vstupy 

jejích primárních zdrojů. Organická hmota, která se dostává do půdy, je během rozkladu v půdě 

akumulována pouze z 10 až 30 % ve formě organického uhlíku. Zbytek uhlíku se zpopelní, 

uvolňovaný ve formě CO2 do ovzduší. 

Dehumifikace může být zapříčiněna mnoha faktory. Zvýšené kypření a provzdušňování (aerace) 

půdy spolu s hlubším přeoráváním spodin během intenzivního způsobu kultivace zpomaluje 

proces humifikace organických zbytků a zrychluje proces mineralizace. Nadměrnou aerací a 

následnou zvýšenou mineralizací organické hmoty trpí i rozorané louky a pastviny. 

 

Aby biologický ekosystém zvaný "půda" mohl kvalitně pracovat, je třeba mnohonásobně zvýšit 

přísun krmení organickou hmotou (např. rostlinnými kořeny meziplodin, půdními biostimulanty, 

organickými hnojivy) a snížit intenzitu mechanického zpracování půdy. Vytvořit klidné podmínky 

pro práci a množení nesčetných populací a počtu půdních organismů. Za těchto podmínek dokáže 

tento živý ekosystém stabilizovat strukturu půdy, zlepšit látkovou výměnu, zvýšit a udržet vodní 

kapacitu půdního profilu. Mechanická řešení pro zabezpečení biologických potřeb půdy neexistují 

a nebudou nikdy efektivní. 
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Udržitelné přístupy hospodaření 

První věcí je uznat a připustit, že půda je domovem půdní potravní sítě, která má samozřejmě 

určité požadavky. Správný domov poskytuje svým obyvatelům ochranu, vodu a potravu. Ideální 

prostředí pro půdní organismy zahrnuje co nejméně narušovanou půdu, nepřetržitě krytou 

porostem rostlin nebo jejich zbytky a co nejvíce různých druhů fotosyntetizujících rostlin. Proto, 

abychom půdě navrátili její plnou funkční kapacitu, musíme přírodu a její zákonitosti co nejvíce 

napodobovat. Naším úkolem by tedy mělo být vytvářet ideální podmínky pro půdní 

mikroorganismy, které pak mohou prosperovat, budovat dobrou strukturu půdy, přeměňovat 

organickou hmotu na humus a spolupracovat s rostlinami. 

Pěstování meziplodin a udržování co největšího množství posklizňových zbytků na polích je 

klíčové pro obnovu půdy, neboť je to nejekonomičtější a zároveň nejpraktičtější řešení. Porost 

meziplodin totiž půdu chrání a živí. Ostatní způsoby pro obnovu půdy a půdní organické hmoty, 

její biologické složky, struktury a funkčnosti přes aplikaci chlévského či průmyslových hnojiv, 

kompostu nebo jiného zdroje uhlíku jsou nákladné nebo ne tak účelné – tyto možnosti jsou vhodné 

hlavně jako doplňkové. 

Meziplodiny je vhodné zařadit v situaci, kdy vaše hospodářství spočívá v intenzivním zpracování 

půdy nebo je ve vašem systému období, kdy je půda holá, případně když se ve svých hlavních 

plodinách setkáváte s tlakem plevelů, chorob nebo škůdců. V tomto případě je vhodné zařadit 

používání mnoho komponentových směsí meziplodin. 

 

Meziplodinové systémy a systémy krycích plodin 

Půda poskytuje rostlinám vše, co potřebují, ale zároveň zde vzniká symbiotická činnost 

mikroorganismů. Takže, ne půda vytváří rostliny, ale rostliny vytvářejí půdu. Tady je velmi důležité 

studovat vztah mezi různými rostlinami, rostlinami a půdou a okolní přírodní vlivy. 

Rostlinná výroba je komplexní systém, jehož dokonalé poznání je základem pro specifikaci a 

následné poskytování nejen výroby, ale také neprodukčních funkcí zemědělství. Účinné 

poskytování obou těchto funkcí v zemědělské výrobě je podmíněno novými agrotechnickými 

postupy a přístupy, které umožňují jak požadované výnosy, kvalitu rostlinných produktů, tak i 

zachování a ochranu přírodních zdrojů. Například pěstování meziplodin je velmi důležitou a 

nedílnou součástí těchto nových agrotechnických přístupů v systémech řízení orné půdy. 

 

Intenzivní chemické a mechanizační vstupy jsou nezbytné při pěstování monokultury, toto dogma 

ještě dnes převládá. To vystavuje půdu těžké mechanizaci, větru, slunci a dešti. Při pěstování 

těchto monokultur vystavujeme půdu hlavně erozi. Měli bychom se soustředit na propojení půda-

rostlina-potraviny. 

 

Průmyslové zemědělství je doslova posedlé obrovskými vstupy chemických hnojiv a pesticidů, 

často zbytečné použití syntetického dusíku, protože bez něj by rostlinná výroba byla mnohem 

nižší, dogmaticky se často uvádí o více než polovinu. Neméně nebezpečné jsou úniky a průsaky 

pesticidů v půdě s klesajícím počtem půdních organismů, jejichž činnost by jinak pomohla tyto 

pesticidy přirozeně odbourat. Přírodní procesy – biologie a půdní život jsou stále nahrazovány 

nepřirozenou chemií. 
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Pokrytí pozemků s meziplodinami je dnes osvědčené a účinné řešení, ale 

nelze v něm improvizovat. Jeho uplatňování vyžaduje zkušenosti a kompetence. Obsahuje několik 

podstatných změn v zavedených postupech zemědělství. 

Meziplodiny se neomezují jen na zachytávače minerálních látek a ochranu půdy. Jsou základem 

produktivních porostů respektujících životní prostředí. Při správném zahrnutí do osevních postupů 

umožňují produkovat dusík, zvyšují organickou hmotu v půdě, pomáhají biologické ochraně proti 

škůdcům a chorobám. A také pomáhají v boji proti plevelům. Chcete-li zahrnout meziplodiny v 

systému hospodaření, znamená to investovat do kvality půdy a produkce, chráníte životní 

prostředí a zároveň šetříte vaše výdaje. 

 

Intenzivní kultivace půdy způsobila biologický holocaust. Pokud bychom přestali agresivně 

zasahovat do půdy a nechali rostliny pracovat, bude to trvat nějaký čas, aby se tento holocaust 

zastavil a biologie v půdě byla obnovena. 

 

I zde však musíme brát v úvahu optimalizaci operací zpracování půdy a to, co se týká hloubky 

obrábění a počtu operací a intenzity kypření. Zbytky hlavních plodin, meziplodin, ale i hnůj, kejda 

či kompost a digestát bychom měli snadno promíchat s biologicky nejaktivnější povrchovou 

vrstvou půdy, ale ne bezhlavě zaklopit na dno brázdy do hloubky 25-30 cm. 

 

Přimícháním organických zbytků a hnojiv s biologicky aktivní půdou se nastartuje mineralizační 

proces, na kterém se převážně podílejí aerobní půdní bakterie, houby a plísně. V tomto prostředí 

pokračuje rozklad těchto reziduí procesem humifikace, který po delším časovém období 3 – 5 let 

má pozitivní vliv na zvýšení obsahu organické hmoty v půdě a na jeho kvalitu. Strukturní půda 

nám umožňuje snížit počet pracovních operací při obrábění a snížit potřebu hloubkového kypření 

nebo podrývání. To také znamená snížení spotřeby nafty, snížení potřeby tahové síly a práce, a 

zároveň výrazně zlepšit kvalitu práce strojů a nástrojů. 

 

Organická hmota: investice 

Při správně zvolené a pěstované meziplodině narůstající rostlinná biomasa snižuje ztráty prvků 

způsobené počasím (vyplavování, odvodňování, rozpouštění) nebo způsobem práce (intenzivní 

obrábění, okyselování půdy). 

Vytváření biomasy zvyšuje zásoby minerálů pro porost. 

Toto zvýšení zásob spolu s nárůstem recyklačních cyklů (spolupůsobením více vedlejších účinků 

meziplodiny a jejích zůstatků) umožňují během několika let zvětšení množství dostupných 

minerálů pro porost, a to bez nežádoucích účinků na životní prostředí. 

 

Meziplodiny a hospodaření s vodou 

Rostlina neustále odčerpává vodu, kterou potřebuje k vytvoření biomasy a svému přežití. 

Proto meziplodina ponechaná příliš dlouho může negativně ovlivnit vodní potenciál následujícího 

porostu. 

Děje se to především, má-li půda (hluboká, jílovitá nebo křídovitá...) velkou retenční kapacitu, kdy 

se zásoba vody jen pomalu znovu naplní. 

V takových situacích (poměrně vzácných) je nezbytné krycí plodinu včas zlikvidovat. 
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Naopak při málo jílovité mělké půdě se zásoba může rychle opětovně 

naplnit. Meziplodina tak může být ponechána déle. Využije srážky, které by i tak byly odplaveny, 

aniž by ohrozila vodní zásoby pro následující porost. Bilance vody však není vždy jednoduchá. 

Porost omezuje vypařování a současně zvyšuje příjem, vsakování a zadržování vody. Parametrů, 

které vstupují do hry je mnoho a jsou často protichůdné. Je proto třeba zvolit vhodnou strategii s 

ohledem na pedoklimatický kontext parcely a na sledované cíle. 

 

Produkovat maximum biomasy 

Spojení více druhů zvolených na základě jejich komplementarity napomůže rozvoji pozitivní 

konkurence mezi rostlinami. 

To se projeví větším množstvím biomasy nadzemní i podzemní a s tím souvisejícími benefity. 

Biomasa bude větší, pokud směs obsahuje leguminózy, které po reorganizování dostupného 

dusíku v půdě mohou naplnit potřeby porostu, a přitom produkovat biomasu. 

Z praktického hlediska je třeba respektovat správné poměry jednotlivých osiv a míchat více než 

čtyři druhy, aby se samy vyhnuly vzájemné konkurence rostlin. 

 

Využít celý výživový potenciál půdy 

Rozličné druhy lépe využijí celkové zásoby vody. Jelikož každá rostlina specificky vybírá živiny a 

rozvíjí vlastním způsobem biologickou aktivitu, větší množství prvků bude opět integrováno do 

půdy. 

 

Zlepšit strukturu půdy 

Rozvoj kořenové biomasy 

Směsi podporují konkurenci mezi kořeny, to vede k hlubší a komplexnější struktotvorbě 

Velká spotřeba vody koncem léta zlepší fisuraci (rozteč hlíny způsobená suchem) 

Po likvidaci porostu zanechá v půdě kořenovou síť, kterou využijí kulturní plodiny. 

 

Reorganizace půdní struktury 

Mnoho let přejezdů těžké techniky a hluboké orby vedou k horizontálnímu uspořádání půdy s 

oddělenými utuženými vrstvami. Pro dobrou absorpci vody, růst kořenů a oběh živin v půdě je 

nutno nastolit přirozenou vertikální strukturu půdy. Reorganizace půdní struktury musí být 

vytvářena především krycími plodinami, které: 

• rozdrobují utužené části svými kořeny, 

• dodávají živiny fotosyntézou, 

• dodávají organickou hmotu do půdy. 

 

Obnovení dobré půdní struktury je každodenní a dlouhodobou záležitostí. 

 

Doporučení: 

Je důležité vyhnout se zemědělským zásahům během vlhka a brát v úvahu co možná nejmenší 

hmotnost strojů pracujících na poli, aby se minimalizovalo riziko půdního utužení. 
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Zavedení trvalé půdní pokryvnosti: Půda musí být neustále kryta rostlinami. 

Každý den dochází u nechráněné půdy k rychlejšímu odpařování vody, tvorbě eroze, ničení 

biologického života v půdě, a zvyšuje se riziko růstu plevelů. 

 

Doporučení: 

• Zasít krycí plodiny ihned po sklizni, abychom využili výhod vlhké půdy a dlouhých teplých dnů 

vhodných pro růst. 

• Pečovat o krycí plodiny se stejnou péčí, s jakou pečujeme o hlavní plodinu. 

Je to investice do budoucnosti. Pouze správně řízená investice přináší dobré výsledky. 

• Vytvářet směsi minimálně 5 plodin. Každá z nich má totiž své vlastní charakteristiky, které 

poskytnou maximální využití pokrývky půdy, práci kořenů a produkci biomasy. Diverzita také 

podporuje lepší výsledky v případě extrémních podmínek počasí. 

• Zahrnout do směsi alespoň 50 % leguminóz. Ty mají schopnost fixovat vzdušný dusík do půdy 

a zpřístupnit jej tak následujícím rostlinám. Jsou výborné také pro dodání živin krycím plodinám. 

• Krycí plodiny likvidujeme při kvetení. V tomto období jsou rostliny nejzranitelnější a lze je snadno 

zničit válcováním, velmi mělkým zapracováním do půdy do 5cm, nebo nejlépe vymrznutím (záleží 

na typu rostliny a charakteru meziplodinové směsi). 

 

Zajistit rozvoj porostu při jakýchkoli podmínkách 

Uvedení více druhů současně omezuje rizika související: 

• S počasím (v různých letech se určité rostliny budou rozvíjet lépe než jiné) 

• S typem půdy a úrodností (brukvovité budou dominantní, pokud je dostupný dusík a leguminózy 

se zase více projeví v opačné situaci) 

• Se škůdci (slimáci, larvy, mšice a jiní škůdci mohou zaútočit více na určitou rostlinu a ostatní 

nechat tak) 

• S předchozím odplevelováním (některým rostlinám mohou škodit rezidua herbicidů) 

• Neexistuje mechanická cesta pro udržitelné zabezpečení biologických funkcí půdy! 

• Kořeny rostlin zpracovávají půdu v náš prospěch! 

• Biodiverzita půdního života ozdravuje půdu! 

• Hospodaření s vodou v půdě se výrazně zlepšuje! 

• Zvyšuje se přístupnost živin z půdy a aplikovaných hnojiv! 

• Stabilizuje se struktura půdních agregátů! 

 

Kvalita biomasy - podíl C:N 

Efektivita uvolnění N z meziplodiny je dána řadou faktorů, včetně termínu ukončení porostu, 

rychlosti mineralizace, závisí také na vlastnostech organické hmoty. 

N je vázán v meziplodině 

Obohacují půdu o organickou hmotu 

Redukují erozi půdy 

Zlepšují infiltraci vody do půdy a znečišťování vodních zdrojů N 

Přerušovač osevních plánů (potřeba zvýšit diverzitu rostlin) 

Potlačují plevele, omezují šíření chorob a škůdců 

Doplnění a zpestření krmivové základny do ukončení jejich vegetační doby. Následně je 

mineralizací uvolňován pro následující plodinu. 
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Strategie hnojení: Cílem pro kvalitní hnojení by mělo být udržení živin v půdě ve formě 

přijatelné pro rostliny, zabránění ztrát dusíku a ostatních živin. vyplavením. 

 

Doporučení: 

• Více než polovinu dusíku, který rostlina přijme, pochází z organické půdní hmoty, a ne z 

dodaných hnojiv. 

• Obsah organické hmoty v půdě podporuje pravidelné dodávky rostlinných zbytků a podpora 

mikrobiální činnosti. 

• Výživě mikroorganismů a mineralizaci pomáhá prokořenění půdy vedoucí k nápravě půdní 

struktury a provzdušnění, ponechání posklizňových zbytků na povrchu nebo využití zeleného 

hnojení. 

• Správný poměr dusíku k fosforu, které rostliny využívají je 2:1 až 4:1, to zajistí především 

mikroorganismy a houbami ve spolupráci s rostlinami v symbióze s bakteriemi schopnými vázat 

dusík ze vzduchu. 

• Chlévský hnůj je částečně možné nahradit granulovanými hnojivy s obsahem slepičinců či kejdy 

prasat. 

• Při přechodu na technologie přímé setí je třeba dočasně dávku N hnojiv přerozdělit, vzhledem 

ke zvýšené spotřebě mikroorganismy a pomalejší omezené mineralizaci, tato investice se vrátí v 

následujících letech. 

 

Jak zvolit správnou meziplodinu 

Rozmanitost pěstovaných druhů je nejpodceňovanější a nejméně používaná praxí při obnově 

půdy. Nejjednodušší možnost, jak zvýšit rozmanitost druhů rostlin ve vašem hospodářství je 

začlenění pěstování meziplodin. Dalším krokem je pěstování více komponentových směsí, které 

jsou mnohem efektivnější než směsi jednodruhové. Je to tím, že každý rostlinný druh má 

specifické chemické složení svých kořenových exudátů, které jsou vhodné pro určité skupiny 

půdních mikroorganismů a čím je širší potravní nabídka tím pestřejší je i půdní život. Rozmanitost 

v půdě tedy vzniká díky rozmanitosti nad zemí. Větší druhová diverzita pěstovaných rostlin zvyšuje 

i celkovou hmotu rostlin a mimo jiné maximalizuje příjem energie ze slunce. 

 

Volba druhů 

Předtím, než dojde k setí meziplodin je potřeba určit, co je od porostu vyžadováno. Je to omezení 

vlivu eroze, rozrušení utužení půdy, boj proti chorobám, vázání vzdušného dusíku, dlouhodobější 

vázání živin v podobě organického materiálu nebo naopak jeho rychlý rozklad? Při volbě druhu 

nebo druhů meziplodin je také zásadní, jaká hlavní plodina v osevním postupu následuje. 

Navrhuje-li se mnoho komponentová směs meziplodin, je vhodné do ní zahrnout lipnicovité, 

bobovité a ostatní, převážně širokolisté druhy plodin, přičemž je žádoucí mít složku z každé 

skupiny ve směsi. 

Při tvorbě směsi meziplodin je tedy nezbytné kombinovat druhy, které rychle vzcházejí a omezují 

konkurenci plevelů s těmi, co se podílejí především na tvorbě půdní struktury a obohacení půdy o 

živiny. 50 % směsi mají tvořit leguminózy schopné fixovat vzdušný dusík. 

Pravidlo je kombinovat minimálně 5 druhů meziplodin ve směsi pro vytvoření vybalancované 

funkční směsi. 
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Význam jetelovin jako zlepšujících plodin: 

• jsou hluboce kořenící – vytvářejí tak strukturní půdu s dostatkem pórů 

• vznikají tak prostory pro další růst kořenů rostlin a rozvoj půdních mikroorganismů, které zde 

mají snazší přístup k živinám 

• vysoký obsah hmoty kořenů která zůstane v půdě 

• dusík získávají poutáním pomocí bakterií Rhizobium, proto vydrží za sucha déle vegetovat. 

 

Volba osevních postupů a kontrola výskytu plevelů:  

Abychom správně zvolili meziplodiny, je třeba znát výhody a nevýhody jednotlivých typů. 

 

Doporučení: 

• Podsevové meziplodiny se sejí současně nebo krátce po zasetí do hlavní plodiny, a tomu je 

třeba přizpůsobit herbicidní strategii ošetření hlavní plodiny. 

• Krátkodobé meziplodiny se sejí co nejdříve po sklizni hlavní plodiny s cílem vytvořit co nejvíce 

biomasy a omezit konkurenci plevelů. Produkcí kvalitní zelené hmoty zajistíme zásobárnu dusíku 

a jednoduchých cukrů pro podporu půdních organismů a výživu následné plodiny (podporují 

rozklad posklizňových zbytků a dodávají startovací živiny). 

• Střednědobé meziplodiny se využívají před velmi rané jařiny. Dobře chrání půdu a můžeme si 

dovolit větší škálu druhů ve směsi. Směs je více flexibilní složením i termínem setí. Produkuje 

dostatek uhlíku na ochranu půdy a tvorbu kvalitní organické hmoty. Využitím více druhů zajistíme 

diverzitu v kořenové i nadzemní hmotě. Cílem je, aby plodiny vymrzaly. 

• Dlouhodobé meziplodiny se užívají před později seté jařiny jako je kukuřice, slunečnice a sója 

(vhodné i pro technologii StripTill). Vytváří jak biomasu, tak i dlouhodobé pokrytí půdy. Je možné 

kombinovat jarní i ozimé formy meziplodin s následnou jarní desikací nebo mechanickou likvidací. 

Cílem je vytvořit dostatek biomasy a půdní kryt od podzimu až do jara. Směsi můžete využívat 

jednoduché, ale také s vysokým zastoupením komponent. 

Ohled na meziplodiny musíme brát již při volbě a termínu herbicidního ošetření hlavní plodiny, 

funkční meziplodiny vytvářejí dobrou konkurenci proti šíření plevelů v meziporostním období. 

 

Mělké zpracování půdy snižuje v půdě zásobu semen plevelů a umožňují postupně herbicid v 

případě využití podsevových meziplodin zcela vynechat, plevele jsou dostatečně potlačovány 

podsevem. 

 

Setí meziplodin 

Nejdůležitější je u setí meziplodin je její co nejrychlejší provedení od sklizně hlavní plodiny, nejlépe 

do 48 hodin. Nejvhodnějším způsobem založení porostu je přímé setí bez předchozího zpracování 

půdy nebo případně jen velmi mělké kypření na hloubku setí. Při přímém setí do strniště je pro 

lepší práci secí a lepší vzcházení preferováno vyšší strniště (15 – 25 cm), které současně 

poskytuje stín, a především omezuje rychlost větru na úrovni země, což je jeden z hlavních faktorů 

evaporace. Včasně zaseté meziplodiny maximálně využívají dlouhého dne, sumy teplot, zásob 

půdní vláhy, letní dešťové srážky a také živiny uvolněné při letní mineralizaci pro tvorbu biomasy. 

V případě opožděného setí je vhodná podmítka pro likvidaci výdrolu a plevelů provést až těsně 

před setím. 
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Ukončení porostu 

Porost meziplodin lze ukončit chemicky použitím herbicidu, mechanicky válením řezacími válci 

nebo mulčováním, vymrznutím během zimy, případně spasením dobytkem. Meziplodiny se svými 

kořeny starají o půdní strukturu a vytvářejí kanály, kudy může vsakovat do půdy voda. Proto je při 

jejich likvidaci ideální volit jen mělké povrchové zapravení jejich biomasy, respektive pouze 

vymrznutí (směsi vymrzajících meziplodin před jařiny), neboť orba nebo hlubší zpracování půdy 

zcela zničí práci vykonanou kořeny a půdními organismy. 

 

Řezací válce (Crimper rollers) pracují rychle, křehkou hmotu snadno rozřežou a zajistí její kontakt 

s půdou, díky čemuž se rychle nastartuje rozklad organické hmoty. V půdě zůstávají neporušené 

kanály po kořenech meziplodin a červech, díky tomu dochází k lepšímu využití srážek a zároveň 

je povrch půdy chráněn hmotou rostlin. Další možností je mulčování meziplodin, které je časově 

a energeticky náročnější, avšak většina hmoty zůstává na povrchu, kde rovněž chrání půdu a 

půdní organismy zajistí její rozklad a promíchání s půdou. Případné zapravení meziplodin 

diskovým nářadím (ideál 5 cm max 10 cm) je rychlé a zajistí dobré promíchání zelené hmoty s 

horní vrstvou půdy. Meziplodiny však mohou při správném používání postupně zcela nahradit 

mechanické zpracování půdy, při zakládání porostu hlavní plodiny a poté lze volit technologii 

přímé setí. 

 

Jak dělat meziplodiny s úspěchem? 

Základem je experimentovat, neboť každému prostředí vyhovují jiné druhy.  

Volte meziplodiny s ohledem na: zařazení v osevním postupu, délku mezidobí hlavních plodin, 

rychlost jejich růstu, poměru C:N a rychlost rozkladu a zpřístupnění živin, citlivosti k vymrznutí, 

fytosanitárnímu efektu a schopnosti potlačit plevele. 

 

Kořeny rostlin pracují přirozeně, tuto jedinečnost „pracovní železo“ nenahradí. 

Intenzivní kultivací půdy jsme způsobili doslova „biologický Lockdown“. Když přestaneme 

agresivně zasahovat do půdy a necháme pracovat rostliny, zabere to určitou dobu, než se tento 

Lockdown zastaví a biologie v půdě se obnoví. Základem k pochopení půdního světa je zaměřit 

pozornost na interakce mezi rostlinným kořenem, živou a neživou složkou půdy. Intenzita jejich 

vzájemné komunikace přímou úměrou ovlivňuje biologickou aktivitu půdy, to znamená objem 

půdní biomasy, látkovou výměnu a koloběh uhlíku v půdě a stejně tak i vodní a vzdušný režim. 

Aby se mohly půdní mikro i makroorganismy rozmnožovat, potřebují dostatek kyslíku, vody a 

potravy (energie a uhlík). Rostliny a mikroorganismy komunikují s půdním prostředím pomocí 

rhizosféry. Rostlina kořenovými výměšky dodává energii bakteriím, kulturním houbám a plísním a 

současně je její rostoucí kořen zdrojem uhlíku i pro další půdní organismy. Tyto aktivity se 

odehrávají na špičkách kořenových vlásečnic, tedy na ploškach o velikosti do 1 mm. Bakterie, 

houby a plísně uvolňují svojí činností živiny z organických i anorganických zdrojů do půdního 

roztoku a touto cestou pak makro i mikroelementy rostliny přirozeně přijímají. Z celkového 

množství živin v rostlinách 95 % tvoří živiny přijímané kořeny v půdním roztoku. 

 

Živé kořeny během celého roku 
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Udržováním živých kořenů v půdě, to znamená neustálé pěstování je 

důležité proto, že živé kořeny živí půdní mikroby a ty naopak podporují růst rostlin. Maximalizuje 

se tak možný přísun uhlíku do půdy, v podobě různých rostlinných metabolitů. Tento proces, 

nicméně funguje pouze pokud nad zemí rostlina fotosyntetizuje. Jedině tak se z primární energie 

slunce v podobě sloučenin uhlíku dostane energie přes kořeny do půdy až k mikroorganismům. 

Proto je potřeba eliminovat období, kdy na pozemku neroste žádný porost na minimum. 

 

Kořeny rostlin ve spolupráci a symbióze s mikro a makro organismy, jsou nejlepší strukturotvorný 

činitel. Zemědělská praxe si tuto skutečnost dostatečně neuvědomuje a strukturotvorný efekt 

aktivní půdní biologie nevyužívá, nebo velmi málo. "Spoléhá jen na hrubou mechanickou sílu!" 

Zlepšení stavu struktury půdy můžeme dosáhnout dotací organických hnojiv, a to nejen hnoje, 

kejdy či kompostu, ale i využitím meziplodin na zelené hnojení včetně zařazení leguminóz do 

systému pěstování polních plodin. I zde však musíme brát ohled na optimalizaci operací při 

zpracování půdy, a to co se týče hloubky kultivace, tak i počtu operací a intenzity kypření. 

Posklizňové zbytky hlavních plodin, meziplodin, ale i hnůj, kejdu a digestát bychom měli snadno 

promíchat s biologicky nejaktivnější povrchovou vrstvou půdy, ne však bezhlavě zaklopit na dno 

brázdy do hloubky 25-30 cm. Promícháním organických zbytků a hnojiv s biologicky aktivní půdou 

nastartujeme proces mineralizace, na kterém se podílejí především aerobní půdní bakterie, houby 

a plísně 

 

Spolupráce jednotlivých společenství organismů v půdě v symbióze s přísunem stavebních látek, 

energie a výživy prostřednictvím rostlin je komplexní živý ekosystém založený na produkci, tvorbě 

struktury půdy, zásoby živin a zásoby vody. Proto, aby tento systém mohl fungovat, potřebuje co 

nejvíce klidu k práci bez nadměrného narušování, obracení půdy (orba). Častokrát opakované 

mechanické zásahy pracně vytvořenou strukturu půdy ničí a proces obnovy začíná stále znovu, 

ale vždy z horší výchozí pozice. Armáda „pracovníků“ v půdě potřebuje pouze vhodné pracovní 

prostředí, dostatek stavebních látek (organicky stabilních látek), stravu a vodu, aby vybudovala 

strukturní půdní profil. A také klid. Klid na práci i na rozmnožování. "A ne bojovat o přežití s pánem 

tvorstva!" Příroda buduje dlouhodobě, postupně a nepřetržitě. 

 

Mechanickým zpracováním půdy však celý tento proces vracíme na začátek. A proč? Neboť jsme 

si předsevzali, že struktura půdy bude taková, jakou a kdy ji chceme my. Nezáleží nám, jestli se 

to půdě líbí nebo ne. 

 

Proto půdu stále rozbíjíme, drobíme a obracíme pomocí „železa“. Bohužel nerespektujeme, že 

železem nedokážeme spojovat. "Dokážeme přemístit, vytvořit více prostoru (provzdušnit), ale 

nedokážeme obnovit strukturu půdy!" Rozložení agregátů, velikost a počet mikro a makro pórů, 

vznik drobnohrudkovité struktury půdy. To dokážou jen a jen půdní organismy ve spolupráci s 

kořeny rostlin. Stavět ze suti je ale obrovský problém, a protože jí máme v půdním profilu stále 

více (rostoucí zhutnění) potřebujeme stále výkonnější stroje a roste tak i spotřeba energie (PHM). 

Tyto stroje jsou však těžší a lépe „zhutňují, drolí a rozbíjejí“, a tak se nám celý koloběh opakuje. 

Více potřebného výkonu k záběru onoho mocného nářadí, vyšší spotřeba na operaci přípravy 

půdy. Jak dlouho ještě? Dokud si neuvědomíme, že mechanicky pomocí kovového anorganického 

nářadí nemůžeme budovat a obnovovat organický živý systém. "Železo nikdy v minulosti a ani teď 
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život netvořilo a tvořit nebude!" To neznamená, že nepotřebujeme půdu 

připravovat, ale technologie musí respektovat stav půdy, podporovat biologickou aktivitu v půdě a 

minimalizovat počet mechanických zásahů do ekosystému půdy. 

 

Biostimulační technologie 

Biostimulace jsou metody, které využívají podporu přirozených biologických procesů k 

harmonizaci pochodů (procesů) v přírodě. Mezi biostimulanty používané v zemědělství patří různé 

prvky, sloučeniny a mikroorganismy, které se aplikují na rostliny nebo do půdy s cílem zlepšit její 

úrodnost, výnosy a kvalitu produkce a toleranci rostlin k abiotickým i biotickým stresům. Zejména 

v podnicích s absencí živočišné výroby nabývají na významu řešení, která dokážou zhodnotit 

především organickou hmotu vytvořenou v půdním prostředím kořeny rostlin a makro i mikro 

biosférou. 

 

Biostimulanty v rostlinné výrobě jsou látky, případně produkty, které ovlivňují především rozvoj 

živých organismů žijících přirozeně v půdě (půdní biostimulanty). Dále jsou to látky (rostlinné 

neboli listové biostimulanty), které stimulují fyziologické procesy v rostlinách. 

 

Biostimulanty tedy podporují jak zlepšení půdního prostředí, tak i růst a vývoj rostlin po celý jejich 

životní cyklus od klíčení semen po stadium zralosti, a to v mnoha směrech, mezi něž patří 

především: 

- zvýšení efektivnosti využívání vody (zlepšení hospodaření s vodou), 

- zvýšení efektivnosti rostlinného metabolismu s cílem zvýšit výnos a kvalitu produkce, 

- zvýšení tolerance a zlepšení regenerace rostlin ve stresových podmínkách, usnadnění 

asimilace, transportu, využití živin a metabolitů, 

- zlepšení kvalitativních parametrů produktů včetně obsahů cukrů, vybarvení, násady plodů a 

chuťových vlastností i zdravotního stavu finálních produktů, 

- zlepšení úrodnosti půdy především podporováním rozvoje společenství půdních mikroorganismů 

a rozvoje rhizosféry. 

 

Půdní biostimulanty jsou přípravky, které obsahují látky podporující půdní mikroorganismy 

přirozeně se vyskytující v půdě, které po aplikaci do půdy stimulují základní přírodní procesy 

důležité pro komunikaci mezi půdou a rostlinami a podporují optimální růst a vývoj rostlin. Půdní 

biostimulanty se aplikují většinou na povrch půdy. Mohou být mělce zapraveny nebo aplikovány 

při setí do oblasti osivového lůžka. 

 

Jejich primárním úkolem je zvýšit úroveň fungování rhizosféry s cílem zlepšit asimilační procesy 

v rostlinách, zvýšit využití vody a živin a zlepšit odolnost vůči abiotickým i biotickým stresovým 

faktorům. Finálním a nejdůležitějším cílem je vždy dosáhnout lepších výnosů a lepší kvality 

produkce. To vše bez závislosti na jejich hnojivém účinku v případě, že obsahují významný podíl 

základních živin. 

 

Půdní biostimulanty velmi rychle po aplikaci iniciují zvýšení biologické aktivity v půdě. Následně 

se na degradované půdě zlepšují fyzikální vlastnosti půdy zejména zlepšením půdní struktury, 
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snižováním zhutnění půdy a zlepšováním pórovitosti. V oblasti chemických 

vlastností je to hlavně zvýšení podílu organických půdních složek. 

V důsledku toho to znamená optimalizaci zastoupení půdních frakcí ke zlepšení vodního a 

vzdušného režimu. 

 

V případě použití půdních biostimulantů se podíl organické půdní složky prokazatelně zvyšuje 

zejména v důsledku nárůstu objemu biomasy kořenů (až do 300 %) a zvýšení podílu 

mikroorganismů a makroorganismů v půdě až o 200 %. 

Aplikace půdních biostimulantů jsou strategickým řešením. Tyto výrobky se uplatňují na vybrané 

parcely, bez ohledu na kultivované plodiny, půdní typ nebo půdní druhy a nejsou omezeny ani 

systémem hospodaření nebo zpracování půdy. 

Jejich použití je velmi jednoduché, a proto nevyžaduje žádnou speciální techniku. Jelikož je možné 

snížit dávky konvenčních průmyslových hnojiv, když se používají, nevyžadují dodatečné náklady. 

Tyto jsou kompenzovány snížením základních vstupů. 

Jelikož management zemědělských podniků v České republice stále vidí využití půdních bio-

stimulantů jako zbytečné investice, přičemž cituji skutečnost, že půda je v nájmu a nevnímá 

přidanou hodnotu této technologie, používáme výsledky společností v zahraničí, zejména v České 

republice. 

 

Přínos stimulace rhizosféry 

Je to především zlepšení překořenění půdního profilu do hloubky. S tím úzce souvisí zvětšení 

biomasy kořenů, lepší větvení i větší hustota kořenových vlásečnic. Současně se zvyšuje 

biologická aktivita půdy, a to především funkčnost mykorhizy, což je symbióza rostlin a kulturních 

hub, kde se odehrává převážná část látkové výměny a konzumace živin. Výsledkem je pak více 

přístupných živin v půdním roztoku a lepší využití vody. Je tak zajištěno i efektivnější využití živin 

z aplikovaných průmyslových hnojiv a hnoje. Díky menším ztrátám na živinách se to pozitivně 

projevuje i v oblasti ochrany životního prostředí. 

Nejlepších výsledků dosahují zemědělci při aplikaci biostimulantu - stimulátor biologické aktivity 

rhizosféry při setí pod patu. 

 

Stimulace biologické aktivity rhizosféry 

Součástí řešení půdoochranných technologií v oblasti půdního prostředí a podpory rozvoje 

kořenových systémů rostlin je stimulace biologické aktivity rhizosféry. Explorer 20 se aplikuje při 

setí plodin do blízkosti osiva (pod patu) secími stroji vybavenými aplikátory granulovaných hnojiv. 

Ihned po aplikaci, díky obsahu organických látek, začne stimulovat spící mikroorganismy a kulturní 

houby, zodpovědné za uvolňování živin do vodorozpustných forem zvyšováním jejich koncentrace 

v půdním roztoku. Mladé rostlinky, respektive jejich kořeny, mají okamžitě k dispozici bohatě 

přeostřený stůl s dostatkem makro i mikroelementů v nejvyšší kvalitě a stravitelnosti. Toto je 

základ následného intenzivního rozvoje kořenové soustavy, intenzivní látkové výměny mezi 

rostlinami a půdou a základní předpoklad jistoty maximálních výnosů. Kořeny za vydatné pomoci 

půdních organismů se rozvíjejí jak horizontálně, tak i vertikálně. A právě vertikální rozvoj kořenů 

do hloubky půdního profilu je zárukou, že rostliny budou mít během celé vegetace lepší přístup k 

půdní vláze. 

Explorer 20, aplikovaný při setí pod patu, je vždy náhražkou běžně používaného hnojiva. 
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Polní pokusy, ale hlavně provozní aplikace v zemědělských podnicích 

realizované v letech 2013 až 2020 v České republice a na Slovensku tuto skutečnost potvrdily. 

 

Lepší rozvoj kořenové soustavy po aplikaci půdního biostimulantu EXPLORER přinášejí: 

- lepší využití a přístupnost minerálních látek z půdy a z průmyslových i hospodářských hnojiv do 

rostlin 

- lepší přístup k vodě 

- vyšší odolnost vůči abiotickým stresovým faktorům, včetně sucha a vysokých teplot 

- VYŠŠÍ VÝNOSY 

 

Zvyšování podílu půdní organické hmoty pomocí biostimulací 

Biostimulace jsou globálně nastupující trend i v zemědělské výrobě, který prokazatelně 

zabezpečuje celkové zlepšení půdních vlastností, zvýšení výrobního potenciálu půd i udržitelný 

způsob hospodaření na půdě. Praktické zkušenosti a výsledky použití biostimulačních technologií 

zemědělci v ČR i SR mají již více než 12 let a za tu dobu se jejich rozšíření zvýšilo více než 

dvacetinásobně. 

Podrobné testování s maximálním využitím spolupráce s výzkumnými pracovišti v ČR, na 

Slovensku a v Maďarsku se realizují formou dlouhodobých projektů v praktických podmínkách na 

polích a dílčí výsledky a řešení operativně se přenáší do praxe na farmách. V rámci těchto projektů 

se tyto technologie ověřují v provozních podmínkách na velkých parcelách (min. 3 ha), doba trvání 

je minimálně 3 roky na stabilním stanovišti, ale v současné době jsou výsledky i za období 5, 7 a 

10 let. 

Výše popsané zákonitosti a problémy týkající se organické složky půdy a možnosti zlepšení 

neuspokojivé situace uvádíme na příkladu srovnání standardních technologií s využitím 

průmyslových hnojiv a biostimulační technologie s aplikací biostimulantu vitálních funkcí půdy 

Neosol. 

 

Neosol a biologická aktivita půdy 

V rámci pětiletého výzkumného projektu, jehož hlavním cílem bylo stanovit optimální způsob 

aplikace a dávkování půdního biostimulantu Neosol, jsme mimo již prezentované oblasti výzkumu 

měřili také mikrobiální uhlík, respektive jeho obsah v půdě. Po dobu trvání tohoto provozního 

projektu byla na pozemku monokultura kukuřice z důvodu vyloučení vlivu střídání plodin. Project 

byl lokalizován do velmi suché a velmi teplé oblasti na pozemky Agrocentra Hrušovany a 

realizátorem výzkumu byl Zemědělský výzkum Troubsko. 

 

Graf slajd 64 jsou uvedeny průměrné hodnoty půdní biomasy mikrobiálního uhlíku (CMIC). 

Biomasa rostlinných kořenů, živočišná biomasa a biomasa mikroorganismů jsou důležitou složkou 

pro správné fungování ekosystému. Vyšší dostupnost uhlíku zvyšuje možnost růstu 

mikroorganismů a tím by mělo dojít i k vyšším hodnotám množství mikrobiálního uhlíku. 

U mikrobiální biomasy byly zjištěny statisticky významné hodnoty uhlíku v půdní biomase u 

varianty A v porovnání s ostatními variantami. Prokazatelně nejvyšší hodnoty byly naměřeny u 

varianty C, v porovnání s ostatními variantami. Vyšší hodnoty CMIC v letech 2013 a 2014 

korespondují s vyššími srážkami v květnu a červnu v obou ročnících. 
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Vliv zlepšení půdních podmínek na ekonomiku zemědělského 

podniku 

Provozní ověřování aplikací půdních biostimulantů jako náhrady základního hnojení průmyslovými 

hnojivy 

V rámci projektu provozního pokusu byla předem naplánována základní agrotechnika, jednotná 

pro všechny plodiny po celou dobu trvání projektu. 

Mimo sledování výnosů plodin na jednotlivých variantách byly v rámci vybraných ekonomických 

ukazatelů hodnoceny především produkce z jednoho hektaru v Kč, náklady v Kč/ha, spotřeba 

nafty v litrech/ha a hrubý zisk v Kč/ha. Podnik kalkuloval s vnitropodnikovými fakturačními cenami 

operací. 

 

Grafické výsledky z ekonomických kategorií v jednotlivých letech (plodinách) a variantách jsou 

shrnuty v grafech slajdy 66 až 68. 

Snížení spotřeby nafty při kultivaci půdy je důsledkem zlepšení fyzikálních vlastností půdy, 

zejména lepší struktuře v celém půdním profilu, vyrovnanější vlhkosti a lepší stabilitě půdních 

agregátů. 

 

Ekonomické vyhodnocení 

Z výsledných propočtů po jednotlivých ročnících vyplývá, že aplikace půdních biostimulantů jsou 

účinným strategickým řešením. Jejich aplikace je jednoduchá a nevyžaduje žádnou speciální 

techniku, tudíž je i praktická. Vzhledem k tomu, že při jejich použití lze snížit dávky běžných 

průmyslových hnojiv, nevyžadují ani náklady navíc. Ty jsou kompenzovány úsporou základních 

vstupů. Biostimulace jsou investice do budoucnosti. 

 

Strategie PRP Technologies (OLMIX GROUP) 

Co ovlivňuje fyzikální a chemické parametry půdy? Kromě genetických vlastností vázaných na typ 

půdy je to hlavně biologická aktivita půdy. Biologická aktivita v půdě zajišťuje transformaci živin, 

tvorbu půdní organické hmoty, strukturotvorný proces a stabilizaci agregátů. Strategický přístup k 

udržitelné produkci na půdě, proto musí vycházet z podpory biocenózy, která se v půdě nachází. 

Z tohoto důvodu společnost Olmix Group vyvinula technologii přístupu k půdě a fyziologické 

stimulaci na základě MIP (Mineral Inducer Process) procesu. Cílem tohoto přístupu je zvýšení 

biologické aktivity v půdě a komplexní vyvážení fyziologických procesů v rostlinách 

prostřednictvím specifického poměru množství mikroprvků v minerální formě. Aktivátor vitálních 

funkcí v půdě – NEOSOL bývalý – PRP SOL příznivě působí na intenzitu biologické aktivity v půdě 

a fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostlin Agroptim Sunset bývalé – PRP EBV příznivě 

působí na jejich růst a vývoj. 

 

Další výsledky z praxe 

Firma Gaiago, sledovala půdní biostimulant Nutrigeo. Základní funkcí půdního biostimulantu 

Nutrigeo je aktivace a rychlé navýšení půdního života, zejména však houbových složek, které jsou 

přítomny v každé půdě v podobě neaktivních spór. 

Je zde vidět výsledek rozkladu bavlněné látky při různých aplikačních dávkách 45 dní po aplikaci. 

Bavlněná látka je umístěna do hloubky 20 cm v každé variantě a je opět vytažena 45 dní po 
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aplikaci. Stupeň rozkladu bavlněné látky jasně ukazuje zvýšení půdní 

aktivity v ošetřené variantě přípravkem Nutrigeo. 

 

Zpracovatelnost půdy – účinný faktor boje proti půdnímu suchu 

“Půdní sucho, nesucho!” Mokro. Nejen v odborné veřejnosti ale už i u veřejnosti obecně, příliš 

často skloňované téma. Přesto bez zásadních postojů nebo návrhů pro praxi realizovatelných 

řešení. Při pohledu na hospodaření se zemí jako celkem však s politováním musíme konstatovat, 

že netušíme, o jakém suchu se stále mluví. Pokud by byl přece problém „půdního sucha“ 

skutečný, tak „člověk rozumný“ učiní ochranná a opravná opatření? My máme stále dostatek času 

o tom jen mluvit a diskutovat a na našich polích není vidět změna v přístupu k hospodaření 

směrem k šetření s půdní vláhou. Zhoršující se struktura půdy a její postupná degradace 

způsobuje narušení přirozeného managementu vody v zemi důsledkem čehož nastává „půdní 

sucho“. Avšak v přístupu k ochraně struktury půdy a biologické rozmanitosti ekosystému půdy 

nenastaly žádné změny. Pak asi nemáme skutečný problém se suchem ale „nesucho“, tedy 

nemáme problém! V tomto kontextu „půdní sucho“ není skutečným problémem, jen zástupným 

důvodem, jak omluvit naši neochotu změnit přístup k hospodaření na půdě! Dosavadní postupy 

přestávají být ekonomicky efektivní a životaschopné v důsledku půdně-klimatických změn. Změn, 

které jsou přirozeným vývojem, ale kterým nechceme z pohodlnosti přizpůsobit své chování. 

Zkusme si odpovědět na otázku, co bylo dříve? Půdní sucho – mokro nebo intenzivní průmyslové 

zemědělství! 

 

Technologie přípravy a zpracování půdy je z pohledu udržitelného hospodaření rozhodujícím 

faktorem. Na zdravé strukturní půdě je přirozený režim pohybu vody, její udržení v profilu – tvorba 

zásoby, vyvážená a intenzivní biologická aktivita, účinnější výměna živin ať už organického nebo 

minerálního původu. Vše, co je zapotřebí pro úspěšné ekonomicky efektivní hospodaření na půdě. 

Nevhodný přístup k ochraně struktury půdy (zhutnění, absence organického hnojení, potlačování 

biodiverzity, nadměrná chemizace….) naopak zhoršuje efektivnost produkce a navíc výrazně 

poškozuje hydrologický režim země a funkčnost půdy jako významného biologicky aktivního 

ekosystému. Kde tedy začít? 

 

Biologický ekosystém - Půda 

Pro správnou funkci biologického ekosystému zvaného „Půda“ je třeba snížit intenzitu 

mechanického zpracování půdy, zvýšit přísun krmení organickou hmotou, vytvořit klidové 

podmínky pro práci a množení nesčetných populací a počtu organismů. Za těchto podmínek 

dokáže tento ekosystém stabilizovat strukturu půdy, zlepšit látkovou výměnu, zvýšit nebo udržet 

vodní kapacitu půdního profilu. To znamená eliminovat negativní projevy půdně-klimatických 

změn, způsobených člověkem. Trvale udržitelná a zároveň ekonomicky efektivní produkce na 

půdě bude v budoucnu možná jen prostřednictvím udržení, respektive zvýšení biologické aktivity 

v půdě. Mechanická řešení pro zabezpečení biologických potřeb, nejsou, ani nebudou efektivní. 

 

Zpracovatelnost půdy 

Dlouhodobým nevyváženým a neuváženým přístupem k půdě jsme za necelé dvě století 

spotřebovali, ve vztahu k půdě a půdní úrodnosti, většinu tisíciletími nahromaděného fosilního 

uhlíku. Ne uhlí, uhlíku, který byl součástí půdní organické hmoty. Vysoká intenzita kypření půdy 
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způsobuje nepřiměřenou oxidaci uhlíkatých sloučenin, pokles půdní 

organické hmoty a u systémů pěstování bez přiměřené uhlíkové bilance následnou degradaci 

struktury půdy a pokles její retenční kapacity. Důsledkem je skutečnost, že půda ztratila a ztrácí 

strukturu, klesá biologická aktivita v půdě, která jako jediná dokáže obnovit strukturní agregáty 

půdy a půda ztrácí svou schopnost tvořit a obnovovat zásobu půdní vody ze srážkové činnosti. 

Takto se během historického vývoje přímo podílíme na vzniku „půdního sucha“. Dopady jsou 

výrazněji zviditelňovány nevyrovnaným srážkovým režimem, abychom měli možnost uvědomit si, 

že už je čas. Ne na preventivní opatření, ale na záchranu! 

 

S poklesem půdní organické složky při negativní uhlíkové bilanci dochází k poklesu biologické 

aktivity v půdě, která v tomto případě zhoršuje drobivost agregátů. Snížená drobivost agregátů 

zase zhoršuje zpracovatelnost půdy. Uzavřený cyklus, ve kterém se nepromyšleně snažíme 

zajistit strukturu půdy intenzivním kypřením, když ne v počtu operací, tak v hloubce zpracování. 

Výkonnost operací zpracování půdy v důsledku horších strukturních podmínek se snažíme udržet 

zvětšením záběru nářadí a následně vyššího výkonu energetických prostředků s vyšší hmotností. 

To způsobuje nárůst zhutnění díky vyšší hmotnosti strojů a stále dokola. 

Uniká nám základní poznání, a to, že půda, aby byla úrodná, musí být zdravá z pohledu stavu 

struktury a živá z pohledu intenzity biologické aktivity. Vyvážená výživa půdní mikrobioty je 

základem pro udržení půdního ekosystému při zdraví a energii tvořit! Podobně jako u člověka. 

 

Biostimulace a zpracovatelnost půdy 

Biologický systém lze oživit jen biologickou cestou! Proto jednou z perspektivních cest je cílená, 

technologicky uvědomělá, technicky realizovatelná, systematicky opakovatelná aplikace produktů 

s biostimulačním účinkem. V období sucha je samozřejmě nejlepším biostimulantem voda. Je 

však zavlažování technologicky, technicky a systémově realizovatelné pro rozsah výměry orné 

půdy v zemi? 

 

V případě půdy je dobrým biostimulantem chlévský hnůj nebo kompost. Dovedete si však 

představit četnost stád v ŽV nebo vybudování potřebných kapacit pro produkci chlévské mrvy a 

kompostu v objemu a kvalitě potřebných pro výměru orné půdy v zemi? Kolik výměry orné půdy 

by bylo nutné z výživy obyvatelstva navíc přesměrovat na výživu zvířat a produkci biomasy vhodné 

ke kompostování? Jen abychom za současných podmínek udrželi úrodnost našich půd! 

 

V kontextu s mnoha omezeními a naopak požadavky objemu, potřebami množství a rozsahu 

investiční náročnosti jsou základní a v minulosti využívané biostimulanty (voda, chlévský hnůj, 

kompost….) jen velmi těžko realizovatelnými řešeními. Technicky i ekonomicky! Existují však i 

jiná řešení, která nám pomohou zhoršující stav na polích zvrátit: 

- technická řešení technologií s minimálním zásahem do půdního profilu, 

- meziplodinové systémy, resp. pěstitelské postupy se zařazením krycích plodin, 

- současné technologické postupy se zařazením meziplodin a biostimulačních přípravků. 

 

Jednoduchá změna, nejlépe kombinace uvedených řešení, v přístupu ke zpracování půdy nám 

pomůže udržet a zvýšit úrodnost našich půd, tak abychom dosáhli kromě produkce zdrojů potravin 

i kvality a ekonomické efektivnosti. 
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Všechna disponibilní řešení jsou stejně důležitá z pohledu ochrany půdního 

fondu a jeho produkčních schopností pro budoucnost. Avšak ekonomicky a aplikačně bez potřeby 

náročnější investice je nejrealizovatelnější zařazení meziplodin a biostimulačních přípravků do 

současných pěstitelských postupů s adekvátní substitucí vybraných vstupů do pěstitelských 

technologií. 

 

Kombinace meziplodinových systémů a aplikace biostimulačních přípravků nám pomůže zvýšit 

biologickou aktivitu v půdě, která pozitivně ovlivní drobivost půdy. Drobivost půdy se projeví snazší 

zpracovatelností, a to nám umožní zvýšit kvalitu operací přípravy půdy a snížit energetickou 

náročnost i celkový počet těchto operací. Sníženou potřebou intenzity zpracování půdy, tak dáme 

prostor přirozené obnově struktury půdy, tvorbě zasakovacího systému makropórů, pro zrychlení 

zasakování srážkové vody a zlepšení látkové výměny ve vyváženém prostředí a v neposlední 

řadě snížit celkový neproduktivní výpar zachycených srážek. Snížením počtu realizovaných 

nepotřebných pracovních operací. Zlepšení zpracovatelnosti půdy je klíčovým faktorem pro 

snížení nákladů, šetření půdní vláhou a efektivní využití vstupů do produkčních systémů. Jedinou 

skutečně důležitou operací s technickým požadavkem kvality při zpracování půdy je tvorba 

secího lůžka. Zdravý půdní ekosystém se kypří sám! 

 

Kdyby neexistovaly poznatky, zkušenosti a funkční řešení, měli bychom se obávat. Naštěstí však 

všude ve světě existují i funkční technologie a řešení, která dokážou negativní dopady změn v 

průběhu počasí eliminovat. Zároveň splňují i požadavek zabezpečení produktivity a v neposlední 

řadě i požadavek ekonomické efektivity. Bez negativního dopadu na potravinovou soběstačnost 

a životní prostředí. Takže stačí jen začít adaptovat své pěstitelské postupy na nové podmínky. 

Každý za sebe, protože je to jen na nás, jestli se chceme přizpůsobit a najít řešení. Chceme 

změnu? Tak začněme u sebe a změňme se my sami! 

 

Půdoochranné postupy k hospodaření na půdě jsou ve světě známy již 80 let a v Čechách a na 

Slovensku byly uplatňovány poprvé již před 30 lety. Co tedy brání jejich výraznějšímu plošnému 

využívání? 

 

Základem půdoochranných technologií je pokryvnost povrchu půdy rostlinami a posklizňovými 

zbytky. Technika pro přechod od konvenčního zpracování půdy k půdoochranných technologiím 

je běžně na trhu dostupná. Takové technologie předpokládají schopnost techniky zajistit kvalitu 

setí i v případě značného množství rostlinných zbytků na povrchu nebo při jejich mělkém 

zapravení. V tomto případě odpadá potřeba výraznějšího kypření půdního profilu, stačí mírně 

nakypřit pouze povrch půdy, respektive osivové lůžko. V současnosti zejména v zájmu ochrany 

půdy před erozí a nechtěnému výparu narůstajícímu úměrně se zvyšující se průměrnou denní 

teplotou. Potřebné jsou změny v přístupu k pěstování, změna způsobu zpracování půdy! To je 

nejzásadnější problém dnešní prvovýroby. Ne dotační politika, ne velikost bloků, ne řepka, ne 

greening a EU legislativa, ne ceny vstupů a komodit, ale CHTÍT SE ZMĚNIT ve vnímání půdy a v 

přístupu k pěstování plodin. 

 

„Druh, který se nepřizpůsobí změnám v životním prostředí, vyhyne. To je přírodní zákonitost.“ 
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Systém vzájemné symbiózy 

Meziplodinové systémy, respektive pěstitelské postupy se zařazením krycích plodin řeší tento 

problém přirozenou cestou symbiózy kořenového systému rostlin a půdní biologie. Tyto postupy 

následně předpokládají technická řešení s možností setí do mělce zpracované půdy nebo do 

rostlinných zbytků ve větším objemu. Ale symbióza kořenového systému a půdní bioty umožňuje 

zároveň zlepšit drobivost půdy a tím zvýšit kvalitu setí zejména v případě vymrzajících směsí v 

jarním období. 

Není chybou secího stroje, že nezavírá dobře secí lůžko. Chyba je ve struktuře půdy na 

daném pozemku, která neumožní secí lůžko uzavřít, protože půda není dostatečně drobivá. 

Inovativní pěstitelské přístupy půdu provzdušňují zvyšováním pórovitosti, zlepšují vodostálost 

agregátů a tím i drobivost při zpracování, zvyšují její zádržnou kapacitu pro vodu. Symbióza 

kořene rostliny a půdy dokáže udělat práci za nás. Musíme jim to umožnit a nespěchat 

zapracováním ještě zelené hmoty orbou nebo diskováním, jak tomu je v převážné většině případů! 

Efektivnější je inovovat secí techniku a využívat přírodní zákonitosti ve svůj prospěch. Získané 

výsledky potvrzují poznatky jako možnosti řešení. 

 

Doporučení pro zlepšení současného stavu 

Možnost systémového doplnění zásoby uhlíku při nedostatku organického hnojení. 

Nejjednodušším řešením jak komplexně a celoplošně nahradit nedostatek organického hnojení s 

ohledem na zvýšení zásoby uhlíku v půdě je intenzivnější překořenění díky aplikace biostimulantů 

ideálně v kombinaci s meziplodinovými systémy. V tomto ohledu by meziplodinové systémy měly 

být významným zdrojem organické hmoty a půdní biostimulanty nástrojem pro silnější kořeny a 

rychlejší rozklad rostlinných zbytků. 

Cílem je stabilizovat a zvýšit zásobu uhlíku v půdě jako paliva pro život v půdě. Na základě 

dlouhodobých výsledků dosahovaných ve výzkumných projektech a také v praxi v podmínkách 

ČR a SR lze významného zlepšení struktury půdy a její biologické aktivity dosáhnout aplikací 

půdních biostimulantů. Na základě tříletých výsledků dosažených výzkumným provozním 

projektem můžeme konstatovat, že aplikací půdních biostimulantů lze dosáhnout výrazného 

zlepšení struktury půdy a její biologické aktivity, čímž umožňují zmírnit negativa chybějícího 

organického hnojení. Výsledkem jejich použití dochází k prohloubení aktivního fyziologicky 

využitelného půdního horizontu. V kombinaci s meziplodinovými směsmi, bude půda ozdravena 

rychleji a účinněji. 

 


