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Úvod

Udržitelné přístupy hospodaření

Meziplodinové systémy a systémy krycích plodin

Biostimulační technologie

Přínosy změn půdoochranných technologií

• Společenské aspekty, ochrana půdního fondu

• Ekonomické přínosy půdoochranných technologií

• Ekologické přínosy půdoochranných technologií



Uhlík je palivo pro život v půdě



Uhlík je palivo pro život v půdě

Příčinou nestabilních výnosů je zhoršující se stav půd 
způsobený dlouhodobým snižováním zásob uhlíku v půdě 

a s tím spojenou nízkou biologickou aktivitou v půdním 
profilu. 

Stanovení obsahu organické hmoty a humusu v orničním horizontu

Organická hmota v půdě a humus jsou velmi důležitými ukazateli

úrodnosti půdy, úrovně její biologické aktivity a zdravotního stavu 

půdy. Půdní organická hmota se skládá ze souboru všech neživých 

organických látek přítomných v půdě nebo na jejím povrchu v 

různých stupních rozkladu.



Uhlík je palivo pro život v půdě

Co je dobré vědět?

• Organická hmota v půdě je největším světovým zdrojem uhlíku na 
pevnině

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

1,5 do 7 % (v průměru 2–3 %)
• Zásoba humusu v půdním profilu se pohybuje od 50-800 t na 1 ha 

(průměr 100 - 200 t.ha-1)



Definice - Meziplodiny

• Cílené pěstované plodin v tzv. meziporostním období mezi dvěma hlavními plodinami

• Vybíráme je tak, aby rychle vytvořili souvislý porost a zaručili co nejdříve ochranu půdy

Přínos

• Obohacují půdu o organickou hmotu

• Redukují erozi půdy

• Zlepšují infiltraci vody do půdy a znečisťování vodních zdrojů dusíkem

• Prerušovač osevních postupů (potřeba zvýšit diverzitu rostlin)

• Potlačují plevele, omezují šíření chorob a škůdců

• Doplnění a spestření krmivové základny



Vliv meziplodin na obsah Cox v půdě

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Rozdělení - Meziplodin

Podle termínu založení porostu

Ozimé meziplodiny

• Výsev na podzim (září)

• Přezimují – chrání půdu na konci léta, během podzimu a brzy na jaře před výsevem hlavní plodiny

• Zajišťují především krmivo pro živočišnou výrobu na jaře a začátku léta

• Oziné žito, triticale, pšenice ozimá, jílek mnohokvetý

• Landsberská směs (jílek mnohokvetý, vikev ozimá, inkarnát)



Rozdělení - Meziplodin

Podle termínu založení porostu

Podsevové meziplodiny

• Zakladáme je na podzim anebo na jaře do porostu hlavní plodiny 

• Můžeme je použít jako hustoseté plodiny, tak i širokořádkové

• Mají pozitivní vliv na půdu, protože vytvářejí větší množství zbytků a kořenů po sběru

• Mají pomalý počáteční růst, jejich růst začne až po sběru hlavní plodiny

• Jílek jednoletý, jílek italský (mnohokvětý)

• Jetel hybridní, jetel palzivý, komonice bílá, vojtěška, 

• Ideálně směsi těchto plodin.



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům
chrání zásobu vody v půdě!

Nechráněný povrch půdy a hladová půdní biota!

Kořeny meziplodin tvoří strukturu půdy!



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům
chrání zásobu vody v půdě!

Vlhkost 17,2 %

Kořeny meziplodin tvoří strukturu půdy!



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům
chrání zásobu vody v půdě!

Nadměrné ztráty půdní vody při komplikované agrotechnice

Vlhkost 8,1 %



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům
chrání zásobu vody v půdě!

Pokrytí půdy

meziplodinami je dnes 

už ověřené a účinné 

řešení. 

Zahrnuje několik

podstatných změn, 

které je potřeba zavést

v rámci hospodaření



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům

Zelená klimatizačná jednotka!!!



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům

Půda je klimatizační jednotka!!!



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům

Organická hmota: investice

Při správně zvolené a pěstované meziplodině narůstající rostlinná biomasa 
snižuje ztráty prvků způsobené počasím (vyplavovaní, odvodňování, 

rozpouštění) anebo způsobem práce (intenzívně obrábění, okyselovaní půdy). 

Vytváření biomasy zvyšuje zásoby minerálů pro následný porost. 

Toto zvýšení zásob spolu s nárustem recyklačních cyklů (spolupůsobením 
vícerých vedlejších účinků meziplodiny a její zůstatky) umožňují v průběhu 

několika let zvětšení množství dostupných minerálů pro porost a to bez 
nežádoucích účinků na životní prostředí.



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům

Meziplodiny a hospodaření s vodou

Rostlina neustále odčerpává vodu, kterou potřebuje na 
vytvoření biomasy a svoje přežití. 

Proto meziplodina ponechaná příliš dlouho může i 
negativně ovlivnit vodní potenciál následujícího porostu. 

Děje se to především, když má půda (hluboká, jílovitá...) 
velkou retenční kapacitu, kdy se zásoba vody jen pomalu 

znova naplní. 

V takovýchto situacích (poměrně zřídkavých) je 
nevyhnutelné krycí plodinu včas ukončit.



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům

Produkovat maximum biomasy

Spojení více druhů zvolených na základě jejich komplementarity napomůže
rozvoji pozitivní konkurence mezi rostlinami. 

To se projeví větším množstvím biomasy a s tím souvisejícími benefy. 

Biomasa bude větší, když směs obsahuje leguminózy, které po reorganizovaní 
dostupného dusíku v půde můžou naplnit potřeby porostu a přitom

produkovat biomasu. 

Z praktického hlediska je potřebné respektovat správné poměry jednotlivých 
osiv a míchat víc jak 4 druhy, aby se vyhnuli vzájemné konkurenci rostlin.



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům

Využit celý výživový potenciál půdy

Rozdílné druhy lépe využijí celkové zásoby vody. 
Když každá rostlina specificky vybírá živiny a rozvíjí vlastním způsobem

biologickou aktivitu, kdy větší množství prvků bude opět integrováno do půdy.  

Zlepšit strukturu půdy

Rozvoj kořenové biomasy 
Směsi podporují konkurenci mezi kořeny, to vede k hlubší a komplexnejší struktuře půdy 

Velká spotřeba vody koncem leta zlepší fisuraci (rozstup hlíny způsobený suchem) 
Po ukončení vegetace porostu zanechá v půdě kořenovou síť, kterou využijí kulturní 

plodiny. 



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům

Zabezpečit rozvoj porostu při jakýchkoliv podmínkách

Uvedení více druhů současně omezuje rizika související:

• S počasím (v různých letech se určité rostliny budou rozvíjet lépe jako jiné)
• S typem půdy a úrodností (brukovovité budou dominantní, když je dostupný 

dusík a legumiózy se zase více projeví v opačné stituaci)
• Se škůdci (slimáci, larvy, mšice a jiní škůdci můžou zaútočit více na určitou 

rostlinu a ostatní nechat tak
• S předcházejícím odplevelováním (některým rostlinám můžou škodit rezidua

herbicidů)



Krycí plodiny - ochrana proti přehřátí půdy
a neproduktivním výparům



Management vody v zemědělské krajině
Infiltrace srážek – strukturní živá a zdravá půda

Půda je biologický ekosystém!!!

Neexistuje mechanická cesta pro trvaleudržitelné
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!

Přírodní a přirozené řešení pro adaptaci půdy



Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita

Druhy rychle kryjící půdní povrch hořčice, ředkev, svazenka, pohanka
Druhy podporující drobtovitou strukturu horních 
vrstev půdy

svazenka, jetel alexandrijský, peluška, oves 
hřebílkatý, trávy

Drhy rozrušující utužené vrstvy půdy ředkev čínská, len, bob, slunečnice
Druhy podporující půdní strukturu ve středních 
vrstvách půdy 

vikev, pohanka, čirok, žito trsnaté

Druhy rychle tvořící semeno již na podzim pohanka, lnička



Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Efektivita uvolnění N z meziplodin je
daná řadou faktorů, včetně termínu
ukončení vegetace porostu, rychlosti
mineralizace, závisí i na vlastnostech
organické hmoty.

N je vázaný v meziplodinách až do
ukončení jejich vegetační doby.
Potom je mineralizací uvolňovaný
pro nasledující plodinu.

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Tabulka zdroj: Ing. Smutný, Mendelova
Univerzita



Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)



Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Jak zvolit správnou meziplodinu

Při tvorbě směsi meziplodin je nevyhnutelné kombinovat

druhy, které rychle vscházejí a omezují konkurenci

plevelům 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 4 druhy meziplodin v

směsi pro vytvoření vybalancované funkční směsi.



Půda je živý biologicky
aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)



Půda je živý biologicky
aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)



Půda je živý biologicky
aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Unterirdische Leistung der Begrünungspflanzen, 

Begrünungsversuch Stockerau 2010



Půda je živý biologicky
aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)



Půda je živý biologicky
aktivní ekosystém!!!

Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)



Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Význam jetelovin jako zlepšující plodiny:

Suchá kořenová fytomasa jetelovin 4 - 12 t.ha-1

• jsou hluboko kořenící - vytvářejí tak
strukturní půdu s dostatkem pórů

• vznikají prostory pro další růst kořenů
rostlin a rozvoj půdních mikroorganizmů,
které mají lehčí přístup k živinám

• vysoký obsah hmoty kořenů, které
zůstanou v půdě

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



Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Suchovzdornost druhů souvisí s 
rozložením kořenů v půdním horizontu

Příklad hluboce
kořenících jetelovin



Rozmanitost kořenů rostlin – biodiverzita

Čím větší je rozmanitost
rostlin v půdě, tím více

života je v půdě a na 
půdě. 

Rostliny uvolňují až 40% 
veškeré energie 

shromážděné do půdy
přes kořeny



Rozmanitost kořenů rostlin – biodiverzita

Důležité je to, co nevidíte – to jsou kořeny

Čím větší je rozmanitost
rostlin v půdě, tím více

života je v půdě a na 
půdě. 

Rostliny uvolňují až 40% 
veškeré energie 

shromážděné do půdy
přes kořeny



Management vody v zemědělské krajině
Efektivnejší příjem živin

Nechejme kořeny rostlin pracovat pro nás!!!Strukturní půda = dobrá retence půdy!



Management vody v zemědělské krajině
Efektivnejší příjem živin

Ostatní ionty v roztoku (dusičnany, chloridy, sírany)

Strukturní půda = dobrá retence půdy!

Nechejme kořeny rostlin pracovat pro nás!!!



Management vody v zemědělské krajině
Efektivnejší příjem živin

Strukturní půda = dobrá retence půdy!Nechejme kořeny rostlin pracovat pro nás!!!

Přenosy látek žížalami a 
tvorba robustních 
vertikálních "drenáží"



Management vody v zemědělské krajině
Efektivnejší příjem živin

Strukturní půda = dobrá retence půdy!Nechejme kořeny rostlin pracovat pro nás!!!



Půda plná života 

Strukturní půda = dobrá retence půdy!Nechejme kořeny rostlin pracovat pro nás!!!

https://www.agzaar.com/living-soil-beginner-guide/



Management vody v zemědělské krajině
Meziplodinové systémy (cover crops)

Strukturní půda = dobrá retence srážek do půdy!

Nechejme kořeny
rostlin pracovat

pro nás!!!



Management vody v zemědělské krajině
Půda a voda a meziplodinové systémy (cover crops)

Zdravá půda = biologicky aktivní!!!

Změny v pevné fázi půdní hmoty zhutněním:

- destrukce půdních agregátů

- zpomalení strukturotvorného procesu  v půdě

Strukturní proces závisí na intenzitě působení kořenových systémů rostlin:

- mechanické působení dělením kompaktní půdní hmoty

- fyzikálně-chemický vliv na stabilitu agregátů přímo dodávkou organické hmoty

- fyzikálně-chemický účinek nepřímo podporou organicky závislé mikrobiální aktivity

Mikrobiální aktivita má největší význam pro agregační proces, protože vytváří nejcennější 
"lyofobní" tmely půdních agregátů!!!



Management vody v zemědělské krajině
Cover crops = pomoc pro udržení půdního života 

Nejrealizovatelnější zásobování uhlíkem!!!

Krmení půdního života je základním opatřením!!!
Zahrnutí krycích plodin nebo meziplodin do inovativních technologií je klíčovým
faktorem pro zachování úrodnosti půdy a zvýšení zadržování vody v půdě bez 
ohledu na použitou technologii!!! 



Biostimulace – nový dynamický směr

Princip účinku

• Míchání s granulovanými hnojivy 
• Zvýšit asimilaci, příjem a využitelnost živin N 

P K Mg ..., 
• Snížení chemického zatížení půdy 
• Zlepšení mineralizace organických zbytků 
• Zvýšení mikrobiální aktivity půdy - zlepšení 

plodnosti 
• Zlepšení struktury půdy 
• Zvýšení účinnosti vody 
• Zvýšení tolerance a lepší regenerace rostlin 

ve stresových podmínkách (např. sucho)

Tímto podpoříme metabolizmus 

rostliny a podporu růstu kořenů, 

zlepší se kvalitativní parametry 

finálních produktů



Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro oživení a ozdravení půdy

Aplikace půdního biostimulantu 
plošně

Aplikace půdních biostimulantů je velmi 
jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální 

technické řešení



Biostimulace – nový dynamický směr

Stav povrchu pozemku po orbě na 
variante s biostimulantem NeOsol, 

9.10.2017

Stav povrchu pozemku po orbě na 
kontrolní variantě bez biostimulace, 

9.10.2017



Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro oživení a ozdravení půdy

Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!



Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro oživení a ozdravení půdy

Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Biologicky aktivnejší půda = trvaledržitelnost



Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro zlepšení retenční kapacity půdy

Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Využití biostimulace ve výrobních technologiích

Zdroj výsledků: NAZVA, 2006



Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro zlepšení retenční kapacity půdy

Využití biostimulace ve výrobních technologiích
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Zdroj výsledků: DKRVO, 2019



Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro zlepšení retenční kapacity půdy

Využití biostimulace ve výrobních technologiích

Produkce v Kč/ha v jednotlivých letech na jednotlivých variantách
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Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro zlepšení retenční kapacity půdy

Využití biostimulace ve výrobních technologiích Zdroj výsledků: DKRVO, 2019
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Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro zlepšení retenční kapacity půdy

Využití biostimulace ve výrobních technologiích

• KONTROLA - nedostatečně
vyvinuté kořeny díky utužení půdy

• EXPLORER - velmi dobrý stav 
rostlin, aktivní kořeny

• NEOSOL - zdravé rastliny, 
optimální kořen roste do hloubky

Velký potenciál pro příjem vody a 
živin.

Půdní biostimulanty zlepšují strukturu půdy a podporují rozvoj 

kořenů

Půdní struktura – klíčový faktor rozvoja koreňa
( 25.10. 2018 )



Aktivace půdních mikroorganismů

SOIL REVITALISATION

Gaiago _ Biocont



Aktivace půdních mikroorganismů – půdní 
biostimulace Nutrigeo 

Kontrola

Okometrická metoda ve 
Francii

Test du slip



Management vody v zemědělské krajině
Biostimulace pro oživení a ozdravení půdy

Půda je živý biologicky aktivní ekosystém!!!

Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KVSaB TF SPU Nitra)

Hospodaření s vodou v půdním profilu

Vybrané přínosy biostimulace v managementu půdní
vláhy:

• Rovnoměrnější zasakovaní srážek díky menšímu
zhutnění a nižší objemové hmotnosti půdy!!!

• Vyšší retenční schopnost půdy o 20 – 30%!!!

• Snížení neproduktivního výparu až do 50%!!!

Využití biostimulace ve výrobních technologiích



• využívat technologie se snížením intenzity zpracování půdy

• udržovat vegetaci na orné půdě, nejlépe po celý rok

• cílovou plodinu střídat s druhovo bohatou meziplodinovou směsí

• nadzemní biomasu meziplodin a posklizňové zbytky nechávat na povrchu resp. velmi

plytce zapravit (3-5 cm)

• dodávaní dusíku do půdy zabezpečit přes dusík fixující rostliny

• podpořit půdní biologii prostřednictvím půdní biostimulace anebo zařazení meziplodin

společně s využitím biostimulace, kompost, kvalitní hnůj.

Jak obnovit půdní život a vodní režim v ohrožené

půdě:



Jaké máme zdroje uhlíku pro půdu?

• Posklizňové zbytky

• Chlévský hnůj

• Meziplodiny

• Půdní biostimulace

Existují technologie pro udržení uhlíku v půdě, jaké?

• No-Till

• Strip-Till

Kontrolní test:





Jsou tyto technologie inovativní?

Nebo jsou jen převzané od matky přírody, která nás 
učí jak ji vnímat?

Kontrolní test:



Závěr – vize

Při vhodně zvolené a vykonané agrotechnice pomáhá zařazení
meziplodinových směsí a biostimulací tlumit nedostatky v zúžených
osevných postupech a při omezené produkci a aplikaci chlévských
hnojiv.

Kvalitní organická hmota ovlivňuje půdní úrodnost, produkci stanoviště a
udržení stability výnosů.

Půdy s dostatečnou zásobou organické hmoty lépe odolávají i výkyvům
počasí.

Zároveň udržovaní určité hladiny organické hmoty v půdě je podmínkou
při plnění požadavků správné zemědělské praxe (GAEC).



Závěr

Slovo autora přednášky na závěr

• Ľubomír Marhavý, Ivana Šindelková

• Slovak Republic, Czech Republic 

• marhavy@biopratex.sk

• +421 908 226 727

• Tato e-learningová přednáška si kladla za cíl 
seznámit odborníky i laiky ze zemědělství, kteří 
se chystají změnit přístup k hospodaření na půdě 
s technologiemi, které jsou přínosem pro 
ozdravovaní půdy




