
K čemu je nutné se vrátit, 
aby se půda stala opět živou a zdravou

Jaroslav Záhora, ÚKZUZ, Brno, BVV, 1. 3. 2016 

Možnosti integrované ochrany v polní produkci
Jak podpořit mikrobiální činnost půdy a doplnit organickou hmotu v současných
podmínkách rostlinné produkce? Meziplodiny jako neocenitelný zdroj organické 

hmoty a bojovník proti erozi







The main crops of the 
Native Americans were the 
three sisters of maize, beans 
and squash.

















Desertifikace, která se zintenzivňuje po celém světě v důsledku globální změny klimatu, 
vede k rozpojování cyklů prvků. Se zvyšováním aridity klesá dostupnost půdního uhlíku (C) a 
dusíku (N) zatímco se zvyšuje dostupnost půdního fosforu (P). Je to následek snížení 
intenzity biologických procesů, které jsou nutné k udržení dostupnosti C a N na daných 
úrovních a zvýšení relativního významu abiotických procesů, které přispívají k dostupnosti P.

In: Ecology: Drivers of decoupling in drylands  Wardle, Nature, 2013











































No infiltration 
of rainfall 

water without 
soil life!!!



There will be no 
yields without the 

nitrogen salts



Krajina je taková, jací v ní žijí lidé.



Krajina je taková, jací v ní žijí lidé.
... a co naopak?





Jsou lidé takoví, v jaké krajině žijí?





Jsou lidé takoví, v jaké krajině žijí?



















Krajina blízko Sombrerete a Juan Aldama, Zacatecas



Dne 21. 12. 2013 zvedla písečná bouře ve středním Mexiku (ve státu 
Durango) oblak nejemnějších půdních frakcí nekrytých ani vegetací, 
ani kryptobiotickými krustami aby o den později v podobě červeného 
deště pokryla vše dostupné ve vzdáleném texaském Houstonu. Zdroj:
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:  http://www.greenprophet.com/2010/06/libya-pivot-irrigation/
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Základní složky půdy
(minerální + organické) 













http://prospect.rsc.org/blogs/cw/wp-content/uploads/2010/05/escherichia-coli.jpg













Regenerative Organic Agriculture and Climate Change - a Down-to-Earth Solution to Global Warming (Rodale Institute) 
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Dno brázdy se zaslepenými póry – počátek vzniku zhutnělého podorničí



Biologická degradace vede ke 
zhutnění půdy, které urychluje 
půdní erozi





http://www.wunderground.com/blog/gardencoach/comment.html?entrynum=14



Biomasa půdních organismů …

udržující výměny látek a energií mezi biomembránami 
buněk mikroorganismů a složkami půdního prostředí 























Schmidt et al., (2011)









Schmidt et al., (2011)

Nové, nedestruktivní a přesné techniky měření 
a pozorování metodou jsou schopny popsat 
chemii funkčních skupin extrahovaných 
humusových látek jako relativně jednoduchých 
biomolekul bez nutnosti zavádět existenci 
nevysvětlitelných makromolekul. 



Vznik humusových látek spontánním shlukováním různorodých, relativně 
malých molekul, uvolňovaných rozkladem odumřelého biologického 
materiálu, do supramolekulárních útvarů (Piccolo, 2001). Jednotlivé molekuly 
jsou orientovány hydrofilními částmi k vnější části supramolekuly a 
hydrofobními dovnitř. Vzájemné vazby nejsou kovalentní nebo iontové, 
jednotlivé molekuly jsou vázány slabými vazbami van der Waalsových sil a 
vodíkových můstků (Sedláček, nepubl.).



– agregace menších produktů transformace 
do supramolekulárních útvarů





Lehmann, J., Kleber, M. (2015) The contentious nature of soil organic matter. , Vol 5 2 8 | Nature | 60-68

Traditional and emergent views of 
the nature of soil organic matter 
affect how we predict and manage 
soil, air and water. 
Traditional ‘humification’ concepts 
limit observations of soil organic 
matter to its solubility in alkaline 
extracts, unlike the emergent view of 
organic matter based on solubility in 
water and its accessibility to 
microorganisms. Soils are an 
important source of organic matter 
in aquatic ecosystems and are
responsible for half of the 
atmospheric carbon recycling. 
Carbon stocks and flux values are 
from ref. 1, except where noted 
otherwise: brown numbers are 
stocks in Pg C and blue numbers are 
flows in Pg C yr−1. Disaggregated 
value from 119 Pg C yr−1 total 
emissions. †3% of total carbon 
consumed by fire104. ‡Es�mate to 
balance soil carbon exports.



Lehmann, J., Kleber, M. (2015) The contentious nature of soil organic matter. , Vol 5 2 8 | Nature | 60-68



Weighing up the empirical information supporting either 
the historic or evidence-based interpretation of the nature 
of soil organic matter. A consolidated assessment of 
scientific evidence published over the past two decades 
provides explanations for the properties of alkaline extracts 
that do not require invoking the secondary synthesis of 
‘humic substances’.

Lehmann, J., Kleber, M. (2015) The contentious nature of soil organic matter. , Vol 5 2 8 | Nature | 60-68



Regenerativní organické zemědělství

With the use of cover crops, compost, crop 
rotation and reduced tillage, we can actually 
sequester more carbon than is currently emitted, 
tipping the needle past 100% to reverse climate 
change.

Simply put, recent data from farming systems and pasture trials around the 
globe show that we could sequester more than 100% of current annual CO2 
emissions with a switch to widely available and inexpensive organic 
management practices, which we term “regenerative organic agriculture.” These 
practices work to maximize carbon fixation while minimizing the loss of that 
carbon once returned to the soil, reversing the greenhouse effect.

Regenerative Organic Agriculture and Climate Change - a Down-to-Earth Solution to Global Warming (Rodale Institute) 



Regenerative Organic Agriculture and Climate Change - a Down-to-Earth Solution to Global Warming (Rodale Institute) 







Ozelenění půdy
Dr. W. Hartl – Bioforschung Austria



Nový stroj umožňující :
- flexibilní management ozelenění vinic bez rizika eroze

- výsev jednotlivých frakcí směsí osiv do optimálních podmínek



Dávkovací válečky: 4 černé pro velká semena
4 červené pro malá semena        



Mělké podříznutí = je zastavena ztráta vody transpirací  trav 



Mělké podříznutí porostu pýru, 11. 7. 2013



Smíšená kultura ve variantě ozimé pšenice Triticum aestivum s ozimou peluškou Pissum
sativum var. speciosum (KINTL, 2014)



Pozemek se zařazenou meziplodinou (KINTL, 2012)



Bezorebné setí do strniště po ozimé pšenici 





Citlivé hospodaření minimalizující riziko eroze v 
PP Vršky – Díly (ČSOP, 2014) 



Effects of crop rotation and monoculture at the Swojec Experimental Farm, Wroclaw University 
of Environmental and Life Sciences. In the front field, the "Norfolk" crop rotation sequence 
(potatoes, oats, peas, rye) is being applied; in the back field, rye has been grown for 45 years in 
a row (4 June 2008).                                                                                         Author Lesław Zimny



https://www.foeeurope.org/Tell-MEPs-you-want-people-and-planet-friendly-farming-080313



„Doznívá dnes doba, kdy krajina ztratila pro 
kořistícího člověka všechen půvab, lahodu a krásu, a 
stala se pouhou vyssávanou otrokyní. 

Přibývá těch, kteří se proti takovému poměru k 
našemu životnímu prostředí vzpírají, a mění se v 
tomto smyslu jejich myšlenkové zaměření.“ 

„Čeká nás úkol vytvořit krajinu ideální. 
A to je úkol tak vznešený, že všechno poslání století 
devatenáctého před ním bledne“

Profesor Vladimír Úlehla 
(v roce 1947)



Profesor Vladimír Úlehla „o utrpení našich lesů“     (1947)





Děkuji za pozornost


