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Systém pestovania plodín na ornej pôde prispôsobený 

zmenám podnebia 

 

Inovatívne kultivačné systémy na podporu stability úrody a tvorby humusu 

 

Poľnohospodárstvo má potenciál pre zníženie skleníkových plynov a emisií plynov a fixovanie 

uhlíka prostredníctvom inovatívnych poľnohospodárskych systémov a tvorby humusu. 

Nemecká operačná skupina HUMUVATION testuje kombinácie kultivačných systémov a ich 

adaptáciu na klimatické podmienky, s cieľom zabezpečiť tvorbu humusu a stabilných úrod. 

To by malo pozitívne vplývať na životné prostredie, podnebie a produkciu jedla. 

Zmena podnebia ovplyvňuje úrody 

plodín a spôsobuje ich výrazné kolísanie. 

Na jednej strane je poľnohospodárstvo 

ovplyvnené zmenou podnebia, na 

druhej strane prispieva k zmenám 

podnebia aj samotné 

poľnohospodárstvo prostredníctvom 

uvoľňovania skleníkových plynov. Táto 

operačná skupina sa rozhodla riešiť tieto dve výzvy zameraním sa na potenciál 

poľnohospodárstva fixovať uhlík. Pôjde o kombináciu existujúcich kultivačných systémov a ich 

prispôsobenie klimatickým podmienkam v Hesensku v Nemecku, aby sa zaručilo hromadenie 

humusu a stabilita úrody. 

Projekt sa začal v roku 2019 a partneri (poľnohospodári, vedci a poradcovia) uskutočňujú 

praktické testy na 5 farmách, spolu 36 testovacích miest počas 3 rokov. Súbežne s tým sa 

uskutoční ďalší test v kontrolovaných podmienkach (výskum na stanici). Využitím striedania 
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plodín pšenice, kukurice a fazule, budú partneri analyzovať vplyv rôznych zmesí medziplodín, 

zmeny a doplnenia biouhlia a kultivačných metód na hromadenie humusu, sekvestráciu CO2 

a kvantitu a kvalitu úrody. Lucas Kohl, zástupca spoločnosti VÖL, hlavného partnera projektu, 

vysvetľuje: „Projekt je presne navrhnutý na použitie v praxi a z tohto dôvodu sa metódy 

skúmajú na praktických skúškach ekologických fariem a tiež ako test na stanici.” 

Hlavným prvkom nového kultivačného systému je 

pestovanie hlboko zakorenených medziplodín, ktoré sa 

pestujú po zbere hlavných plodín (pšenica, fazuľa, 

kukurica). Pôda nie je obrábaná. Tieto medziplodiny 

zakoreňujú v pôde, dokonca aj v jej hlbších vrstvách a 

pomáhajú chrániť živiny v pôde pred ich vyplavením. 

Umožňujú tiež zvýšenie sekvestrácie CO2, ktorá 

prispieva k hromadeniu humusu v pôde. Tieto 

medziplodiny tiež poskytujú farebnú kvitnúcu zmes pre 

hmyz. Medziplodina zostáva na povrchu pôdy, aby ju 

chránila pred stratou vlhkosti, vysokými teplotami a 

burinou a na zabezpečenie potravy pre hmyz a ďalší 

život v pôde. Nová hlavná plodina sa vysieva priamo do medziplodiny, ktoré boli kultivované 

plytko (asi 3 cm). Biouhlie sa tiež pridáva do podložia na podporu rastu koreňov a na zníženie 

zhutnenia pôdy. Lucas pokračuje: „Výhodou tohto kultivačného systému je systémový prístup, 

ktorý je výsledkom interakcie mechanických a biologických procesov, ktoré plne fungujú iba 

ak sa kombinujú.” 

Projekt porovná inovatívny kultivačný systém s konvenčnými kultivačnými systémami (bez 

medziplodín, pri intenzívnom obrábaní pôdy) na rôznych testovacích farmách. "Tiež sa 

pozrieme na vplyv rôznych implementovaných opatrení na životné prostredie stanovením 

rôznych uhlíkových frakcií v pôde a emisií skleníkových plynov, ako aj vplyvu na stabilitu úrody 

poľnohospodárskych výrobkov - pšenica, fazuľa, kukurica,” hovorí Tim Treis, tiež z VÖL. 

Projekt vytvorí sieť praktického výskumu poľnohospodárov, poradcov a vedcov s cieľom 

zabezpečiť praktické využitie výsledkov. Posúdia tiež ekonomickú životaschopnosť 
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kultivačného systému. Cieľom je poskytnúť poľnohospodárom v Hesensku praktického 

sprievodcu pri uplatňovaní vyvinutých metód, ktoré je možné ďalej šíriť. 

 

Projekt: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-arable-cropping-systems 

 

Informácie o projekte a kontakt:  

Tim Treis, Vereinigung ökologischer Landbau Hes-sen e.V. (VÖL):  
Mail: info@voel-hessen.de  

Webstránka: https://www.humuvation.de/   

 

Neprešlo jazykovou úpravou. 

Preložila: Ing. Anna Košíková, PhD. 

 


