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Vývoj zemědělství: od rádla k pluhu 

4 angepasst nach Huggins & Reganold, 2008 

8000 v. Chr. 
Grabstock, Sauzahn  

1100 n. Chr. 

Einsatz des Scharpflugs im 

späten Mittelalter 

Einsatz von selbstreinigenden 

Scharen aus gehärtetem Stahl 

(John Deere) 
1837 

ab 1850 

Beginn des vollmechanisierten 

Pflügens und Intensivierung des 

Ackerbaus  

On land pluh 
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…důsledky nesprávného zpracování a 

užívání půdy 

(autorská práva fotografií viz příloha) 
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Systém zpracování půdy, postavený na čtyřech 

stěžejních praktikách: 

I) minimální narušování půdy (neorat: přímý výsev „No Tillage“; 

redukované zpracování půdy, např. výsev do zrotavátorovaných pásů) 

II) zachovávání permanentní půdní pokrývky 

III) pokud možno meziplodiny                                                                   

IV)rozšířené osevní postupy 

 

6 Friedrich et al. 2012 

…řešení:  

konzervující zpracování půdy 
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Přehled metod konzervujícího zpracování půdy 

7 

Integrovaná produkce rostlin 

redukované 

zpracování půdy v 

EZ 

s orbou bez orby s 

herbicidy 
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Konzervující zpracování půdy – jaký 

je jeho účel? 
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Bezorebně obdělávaná půdy (v mil. ha): celosvětově 125, USA 26,5, 

Argentina 25.6, Brazílie 25.5 (Španělsko 650.000 ha, Německo < 

10.000 ha) (Friedrich et al. 2012)  

 kategorie účinku velikost účinku účinek reference 

 konzervace půdy různé velikosti účinku pozitivní 27, 28, 45-49 

 konzervace vody různé velikosti účinku pozitivní 48-52 

(reference in Gattinger et al. 2011) 
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Bezorebný systém ve velkovýrobním 

zemědělství 

9 (autorská práva fotografií viz příloha) 
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Bezorebný systém v malorolnickém 

kontextu 

10 (autorská práva fotografií viz příloha) 
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Pozitivní dopad konzervujícího zpracování půdy 

na klima – opravdu je tomu tak? 

průkazné ukládání uhlíku prostřednictvím tvorby 
humusu 
 

nižší půdní emise N2O a metanu díky zlepšení půdní 
struktury a tím lepšímu využití hnojiv 
 

snížení spotřeby pohonných hmot 
 

a to vše bez průkazného snížení výnosů? 
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Konz. zpracování půdy může významně přispět k ochraně 

klimatu v zemědělství (UNEP, 2013: “Emissions Gap Report 

2013”; IPCC, 2007): 
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All values in Mt CO2eq 5340 (= 90% of the 

technical 

mitigation potential 

in agriculture) 

 

 

Carbon 

sequestration 

potential in 

agricultural soils 

Adapted from “Cool Farming”, Bellarby et al. 2008 

Zemědělské emise skleníkových plynů 

12 

Potenciál  

sekvestrace 

uhlíku  

do půdy 



www.fibl.org 

Přehled 

› Konzervující zpracování půdy –  proč a jak se provádí? 

 

Ukládání uhlíku prostřednictvím konzervujícího zpracování půdy? 

 

› Nižší emise N2O při konzervujícím zpracování půdy? 

 

› Nižší spotřeba pohonných hmot při konzervujícím zpracování půdy? 

 

Výnosový výkon? 
 

Syntéza a perspektiva 

 

 

13 



www.fibl.org 

Více uhlíku (= humusu) v půdě díky 

konzervujícímu zpracování půdy? 

14 Luo et al. 2010 

Dimassi et al. 2014 

- Diff: RB-PB 

- Diff: NB-PB 
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Ukládání uhlíku prostřednictvím 

konzervujícího zpracování půdy? 

15 

Nepatrné až žádné ukládání C prostřednictvím konz. 
zpracování půdy (7 recenzí, resp. metastudie citované in 
Powlson et al. 2014): 
 

Akumulace jen v horních 10-20 cm půdy, negativní až  
konstantní v podorničí 
 

Ukládání uhlíku není trvalé. 
 

Dodatečně vytvořený C se nachází hlavně v labilním 
stavu a je opět rychle odbouráván, jakmile se zase 
přejde k orebnému zpracování půdy. 
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Nižší emise N2O při konzervujícím zpracování 

půdy? 

17 Van Kessel et al., 2012 

N2O-Emissionen (flächenskaliert) 

Effekt von RT und NT (%) 

N2O-Emissionen (flächenskaliert) 

 

Effekt von RT und NT (%) 

 

Žádné rozdíly v emisích N2O mezi konzervujícím a 

konvenčním zpracováním půdy! 

 

Praktikuje-li se však konz. zpracování půdy déle než 10 let, 

ukazují se nižší emise N2O jak v přepočtu na plochu, tak v 

přepočtu na výnos. 

 

 



www.fibl.org 

Přehled 

› Konzervující zpracování půdy –  proč a jak se provádí? 

 

Ukládání uhlíku prostřednictvím konzervujícího zpracování půdy? 

 

› Nižší emise N2O při konzervujícím zpracování půdy? 

 

› Nižší spotřeba pohonných hmot při konzervujícím zpracování půdy? 

 

Výnosový výkon? 
 

Syntéza a perspektiva 

 

 

18 



www.fibl.org 

Méně fosilních zdrojů při konz. zpracování 

půdy ? (např. zprac. půdy + výsev ječmene na 1 ha) 

19 KTBL Feldarbeitsrechner, 2015 

 Verfahren Teilarbeit Flächen- M.kosten Diesel- CO2- 

    leistung (ha/h) (€/ha) bedarf (l/ha) Emissionen 

 Pflug 

4 Schare, 1,4 m, 

angebaut; Packer, 1,5 m; 

140 kW 
0.6 111 33 

  

  

Kreiselegge+ 

Sämaschine 6 m; 140 

kW 
2.5 53 11 100% 

 Reduziert 
Schwergrubber, 3 m; 140 

kW 1.7 44 14 
  

  

Kreiselegge+ 

Sämaschine 6 m; 140 

kW 
2.5 53 11 57% 

 Null BB 
6 m; 140 kW Direktsaat 

3.1 49 8 18% 

 

Ano. Potenciál podstatných úspor nafty a tím snížení 

zemědělských emisí CO2 na orné půdě, přejde-li se z 

orebného systému na systém bez zpracování půdy (> 

50%; odhad vychází z kalkulátoru polních prací KTBL) 

 

Podobné úspory zjištěny i jinde: USA:  70% (CTIC, 

1997), Brazílie: 66% (Derpsch et al., 1991), Paraguay: 

36% (Sorrenson et al., 1998) 
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Výnosový výkon při konz. zpracování půdy? 

21 Pittelkow et al., 2014 

 

V celosvětovém průměru (48 polních plodin, 63 zemí)  

   o 5,7% nižší výnos! 

 

Žádný výnosový deficit: jsou-li implementovány 

všechny 3 principy a konverze proběhla před více než 

10 lety (465 párových srovnání/52 studií). 

 

Vyšší výnos: pěstování bez závlahy v suchých 

oblastech (index aridity < 0,65) a jsou-li implementovány 

všechny 3 principy (584 párových srovnání/64 studií) 
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Konzervující zpracování půdy – šetrné vůči 

klimatu? 

23 

kategorie účinku velikost účinku účinek reference 

konzervace půdy různé velikosti účinku pozitivní   in: Gattinger et al. 2011 

konzervace vody různé velikosti účinku pozitivní   in: Gattinger et al. 2011 

ochrana klimatu ukládání uhlíku nulový   in: Powlson et al. 2014 

ochrana klimatu emise oxidu dusného nulový   van Kessel et al. 2012 

ochrana klimatu fosilní zdroje pozitivní   KTBL, 2015 

produktivita změny výnosů negativní  Pittelkow et al. 2014 

adaptace na klimatickou změnu 
ukládání vody, dlouhodobý 

vývoj výnosu 
pozitivní  Pittelkow et al. 2014 

rezistence vůči herbicidům, 

toxické efekty 
použití herbicidů negativní  in: Bindraban et al. 2009 
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Perspektiva: „Greening“ zpracování půdy  

pro lepší ochranu klimatu a adaptaci na 

klimatickou změnu? 

24 
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Perspektiva 
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Děkuji vám za pozornost! 

Další informace: 

http://www.fibl.org/de/themen/klima.html 

http://www.solmacc.eu 


