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Souvislost mezi procesy degradace půdy, 
zemědělskými postupy šetrnými k

půdě a politickými opatřeními
s významem pro půdu 

Z
(Zdroj: Geertrui Louwagie)

(Zdroj: Geertrui Louwagie)

emědělství využívá podstatnou část 
pevninského území Evropy, a proto hraje 

důležitou úlohu z hlediska zachování přírodních 
zdrojů a kulturních krajin a je předpokladem pro 
další lidské činnosti ve venkovských oblastech. 
Po celá staletí zemědělství přispívá k tvorbě 
a udržování velké rozmanitosti krajin a přírodních 
stanovišť. Zemědělské postupy však mohou 
mít také nepříznivé účinky na životní prostředí. 
Nevhodné zemědělské postupy mohou vést 
k degradaci půdy, znečištění půdy, vody 
a ovzduší, fragmentaci stanovišť a ztrátě volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Evropský parlament si uvědomil environmentální 
výzvy, které jsou spojeny se zemědělským 
využíváním půdy, a požádal Evropskou 
komisi, aby provedla pilotní projekt „Udržitelné 
zemědělství a ochrana půdy prostřednictvím 
zjednodušených pěstitelských metod“ (SoCo). 
Tento projekt je realizován ve spolupráci mezi 
Generálním ředitelstvím pro zemědělství 
a rozvoj venkova (GŘ AGRI) a Společným 
výzkumným střediskem (JRC).

Toto je první z řady deseti informačních listů, 
v nichž jsou shrnuta hlavní zjištění projektu 
SoCo. Tři informační listy budou zaměřeny na 
procesy degradace půdy, tři na zemědělské 
postupy šetrné k půdě a další tři na politická 
opatření s významem pro půdu. Tento 
informační list (informační list č. 1) uvádí 
do souvislosti témata, kterými se jednotlivě 
zabývají ostatní informační listy.

Půda se skládá z minerálních částic, vody, 
vzduchu a organické hmoty včetně živých 
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Účinky (kladné/záporné) 
zemědělských postupů na procesy 

degradace půdy, související 
environmentální otázky 

a hospodářství a jejich podpora 
prostřednictvím požadavku 

GAEC a agroenvironmentálních 
plateb nebo oběma způsoby

Legenda: *: Ochranné zemědělství zahrnuje tento soubor vzájemně 
se doplňujících zemědělských postupů; +: pozorovaný kladný účinek; 

-: pozorovaný záporný účinek; [x]: předpokládaný účinek; (x): omezený 
(např. krátkodobý) nebo nepřímý účinek; prázdná buňka: informace 

nejsou k dispozici; : podpora prostřednictvím požadavku GAEC;
: podpora prostřednictvím agroenvironmentálních plateb;

: podpora prostřednictvím požadavku GAEC 
a agroenvironmentálních plateb.

(Zdroj: Stephan Hubertus Gay)

organismů. Jedná se o složitý a dynamický živý 
zdroj, který plní řadu životně důležitých funkcí, 
k nimž patří produkce potravin a jiných druhů 
biomasy či uchovávání, filtrování a přeměna 
látek, například vody, uhlíku a dusíku. Půda 
kromě toho slouží jako přírodní stanoviště 
a genofond rostlinných a živočišných druhů 
a představuje základ pro lidské činnosti, 
krajinu a historické dědictví i pro zásobování 
surovinami.

Na půdu působí řada degradačních procesů. 
Některé z nich těsně souvisejí se zemědělstvím: 
eroze působená vodou, větrem a obděláváním 
půdy, zhutnění, úbytek půdního organického 
uhlíku a biologické rozmanitosti půdy, 
zasolování a sodifikace a kontaminace půdy 
(těžkými kovy a pesticidy nebo nadměrným 

množstvím dusičnanů a fosforečnanů). 
V dalších informačních listech je podrobnější 
pozornost věnována vodní erozi a zhutnění 
(informační list č. 2), úbytku organické hmoty 
v půdě (informační list č. 3) a zasolování 
a sodifikaci (informační list č. 4). Popsány jsou 
také vazby na související degradační procesy 
a environmentální otázky (jako je kvalita vody, 
biodiverzita či krajina).

Z existence procesů degradace půdy vyplývá 
nutnost ochrany, udržování a zvyšování kvality 
půdy. Míra degradace půdy je určována 
vlastnostmi půdy, jakož i půdotvornými faktory, 
jako je klima, využití území či hospodaření 
s půdou. Některé zemědělské systémy 
a postupy reagují na jeden nebo několik procesů 

Procesy degradace půdy Související environmentální otázky

Hospodářství

vodní eroze zhutnění
úbytek 

organické 
hmoty

zasolování/ 
sodifikace kvalita vody

emise 
skleníkových 

plynů
biodiverzita

Ochranné zemědělství

Bezorebné nebo omezené 
obdělávání* -/+ + + -/+ -/+ [+] -/+

Krycí plodiny* + [+] + + + [+] +

Střídání plodin* + + + + (+) + +

Šetrné postupy obdělávání půdy

Smíšené pěstování + + + + + -/+

Podrývání podorničí (+) (+) -/+

Vrstevnicové obdělávání +

Prvky zemědělské infrastruktury šetrné k půdě

Ochranná pásma + [+] [+] + + -/+

Terasy + [+] -
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degradace půdy a mohou přispět k dosažení 
lepší ochrany a udržování půdních zdrojů. Tyto 
relevantní postupy jsou popsány v informačních 
listech o ochranném zemědělství (informační 
list č. 5), šetrných postupech obdělávání půdy 
(informační list č. 6) a prvcích zemědělské 
infrastruktury (informační list č. 7).

Tvůrci politiky se mohou rozhodnout, že 
určité zemědělské postupy (nebo systémy) 
podpoří prostřednictvím příslušných politik, 
nebo mohou dokonce zavést jejich povinné 
používání. Důležitou úlohu z hlediska prevence 
a zmírňování procesů degradace půdy 
hraje společná zemědělská politika (SZP). 
Toto téma rozpracovávají informační listy 
o požadavku udržovat zemědělskou půdu 
v dobrém zemědělském a environmentálním 

stavu (GAEC) (informační list č. 8), 
o agroenvironmentálních opatřeních (informační 
list č. 9) a o poradenských službách (informační 
list č. 10).

Procesy degradace půdy, zemědělské postupy 
(nebo systémy) šetrné k půdě a politiky 
s významem pro půdu jsou vzájemně 
provázány. Níže uvedená tabulka obsahuje 
přehled souvislostí, které jsou popsány 
v dalších informačních listech. Uvedeny jsou 
jak environmentální, tak hospodářské účinky 
zemědělských postupů šetrných k půdě. Další 
podrobnosti obsahují informační listy č. 2–9.

Další literatura
http://soco.jrc.ec.europa.eu
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Tento informační list vychází ze zjištění projektu „Udržitelné zemědělství a ochrana půdy“ (SoCo). Je 
součástí souboru deseti informačních listů, které jsou uspořádány podle tří hlavních témat projektu. 
Informační listy zahrnují tato témata:

– Úvod:
 – Informační list č. 1: Souvislost mezi procesy degradace půdy, zemědělskými postupy 

šetrnými k půdě a politickými opatřeními s významem pro půdu;

– Procesy degradace půdy:
 – Informační list č. 2: Vodní eroze a zhutnění;
 – Informační list č. 3: Úbytek organické hmoty;
 – Informační list č. 4: Zasolování a sodifikace;

– Zemědělské systémy a postupy šetrné k půdě:
 – Informační list č. 5: Ochranné zemědělství;
 – Informační list č. 6: Šetrné postupy obdělávání půdy;
 – Informační list č. 7: Prvky zemědělské infrastruktury šetrné k půdě;

– Politiky s významem pro půdu:
 – Informační list č. 8: Požadavek udržovat půdu v dobrém zemědělském 

a environmentálním stavu (GAEC);
 – Informační list č. 9: Agroenvironmentální opatření;
 – Informační list č. 10: Poradenské služby.

Všechny informační listy a projektové zprávy projektu SoCo lze stáhnout na adrese:    
http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Evropská komise
Zemědělství a rozvoj venkova
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Vodní eroze a zhutnění
Co je eroze?
Eroze znamená ztrátu půdy. Když na půdu 
dopadají dešťové kapky, oddělují se z ní půdní 
částice, a to v míře, která závisí na velikosti 
a rychlosti dopadajících kapek. Následně jsou 
oddělené půdní částice odnášeny povrchovou 
tekoucí vodou. Některé částice vyplňují půdní 
póry a uzavírají tak povrch půdy. K erozi dochází, 
jestliže množství srážek převyšuje infiltrační 
schopnost půdy.

Co je zhutnění?
Ke zhutnění dochází, když je povrch půdy vystaven 
tlaku. Tím se mění vlastnosti půdy, jako je pórovitost 
a propustnost. Póry přestávají být propojené 
a zhorší se podmínky pro pohyb vody a plynů 
v půdě, což vede k nižší dostupnosti vody a kyslíku. 
Kořenový růst je omezen.

Proč je důležité bojovat proti erozi a zhutnění?
Odstraňování půdy erozí probíhá mnohem rychleji, než ji půdotvorné procesy dokáží nahradit. 
Úbytek ornice vede k nižší úrodnosti a následně k nižším výnosům. Odnášená půda také přispívá ke 
znečištění a zanášení vodních toků.

Zhutnění půdy snižuje její retenční vodní kapacitu a schopnost dopravovat kyslík ke kořenům rostlin. 
Má-li půda sníženou schopnost zadržovat vodu, sníží se výnosy, zvýší se odtok vody a půda bude 
zranitelnější půdní erozí.

Co způsobuje erozi a zhutnění?
Vodní eroze je přírodní proces, k jehož hlavním příčinám patří intenzivní dešťové srážky, topografie, 
nízký obsah organické hmoty v půdě či podíl a druh vegetačního pokryvu. Erozi však zintenzivňují 
a urychlují lidské činnosti, například nevhodné pěstitelské metody a osevní postupy, změny 
hydrologických poměrů, odlesňování a marginalizace nebo opouštění území.

Hlavní příčinou zhutnění je nevhodné obhospodařování půdy. Jde například o nadměrné množství 
hospodářských zvířat na danou velikost pozemku, nevhodné používání těžké techniky v zemědělství 
a obdělávání půdy na příliš mokrém poli. Mokrá půda není dost pevná, takže neklade dostatečný odpor 
při zatížení, a to způsobuje zhutnění.

(Zdroj: Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche, Itálie)

(Zdroj: Stephan Hubertus Gay)



Výskyt usazenin v Středozemním moři 
způsobený přenosem půdních částic 
z erodovaných polí ve vnitrozemí 
(Itálie)) (Zdroj: Agenzia per i Servizi 
nel Settore Agroalimentare delle 
Marche, Itálie)

Příklad rýhové eroze a opětovné uložení 
usazenin na úpatí svahu (Zdroj: Soil 
Atlas of Europe)
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Jaké škody eroze způsobuje?

Místo výskytu a rozsah
Odhaduje se, že vodní erozí je postiženo 115 milionů hektarů půdy, tedy osmina celkové rozlohy 
evropské pevniny, a 42 milionů hektarů je zasaženo větrnou erozí. Středomoří je zvláště náchylné 
k erozi, když se zde vyskytují silné deště po dlouhých obdobích sucha.

Odhaduje se, že třetina spodních půd v Evropě je vysoce zranitelná zhutněním a pětina je mírně 
zranitelná. Náchylnost ke zhutnění závisí na zrnitosti půdy; pohybuje se od písčité půdy (nejmenší 
náchylnost) přes půdu hlinitopísčitou, písčitohlinitou, hlinitou, jílovitohlinitou a hlinitojílovitou až po 
jílovité půdy (největší náchylnost k přirozenému zhutnění).

Škody působené na místě vodní 
eroze

Škody působené mimo 
místo vodní eroze

• Ztráta organické hmoty

• Degradace půdní struktury

• Zhutnění půdního povrchu

• Snížená infiltrace vody

• Snížený přítok do zásoby 
podzemní vody

• Ztráta půdy na povrchu

• Odstraňování živin

• Zvýšení podílu hrubé půdní frakce

• Tvorba rýh a strží

• Vykořenění rostlin

• Snížení úrodnosti půdy

• Znečištění vody

• Eutrofizace vody

• Povodně

• Zanesení infrastruktury

• Ucpání odvodňovacích 
sítí

• Změny tvaru vodních 
toků

• Zanesení vodních cest 
a přístavů

Informační list č. 2: Vodní eroze a zhutnění
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This map shows the natural susceptibility of agricultural soils to compaction if they were to be exposed to 
compaction. The evaluation of the soil’s natural susceptibility is based on the creation of logical connections 
between relevant parameters (pedotransfer rules). The input parameters for these pedotransfer rules are 
taken from the attributes of the European soil database, e.g. soil properties: type, texture and water regime, 
depth to textural change and the limitation of the soil for agricultural use. Besides the main parameters auxiliary 
parameters have been used as impermeable layer, depth of an obstacle to roots, water management system, 
dominant and secondary land use. It was assumed that every soil, as a porous medium, could be compacted. 

0 500 1 000 1 500 2 000250
km

Natural susceptibility 

to compaction

No soil

Low

Medium

High

Very high

No evaluation

Spatial coverage: 27 Member States of the 
European Union where data available

Pixel size: 1 km
Projection: ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area

Input data - source
Soil data - European Soil Database v2
Land use - CORINE Land Cover 2000

MAP INFORMATION

© European Communities, 2008

Beata Houšková, European Commission, 
Institute of Environment and Sustainability, 
Land Management and Natural Hazards Unit, 
Ispra, Italy. 
Email: beata.houskova@jrc.it

Digital datasets can be downloaded from
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

For more information:

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Author: Beata Houšková

0 250 500 1 000 1 500 2 000
km

Sklízeč cukrové řepy (Zdroj: Soil Atlas of 
Europe)

Zhutnělá půda (Zdroj: Soil Atlas of 
Europe)

Mapa rozložení přirozené náchylnosti půd ke zhutnění ve 27 
členských státech Evropské unie
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Souvislosti s dalšími procesy degradace půdy 
a environmentálními otázkami
Schopnost půdy odolávat erozivním meteorologickým podmínkám (např. větru, dešti či proudící vodě) 
závisí především na zrnitosti půdy a obsahu organické hmoty, které mají vliv na retenční vodní kapacitu 
půdy a její schopnost vytvářet půdní agregáty nebo půdní krusty. V případě eroze vede ztráta svrchní 
vrstvy půdy ke snížení její úrodnosti a ke znečištění vodního ekosystému. Ztráta úrodnosti půdy 
a rozpad půdní struktury způsobují v konečném důsledku desertifikaci.

Zhutnění půdy může vyvolat nebo urychlit jiné procesy degradace půdy, například erozi nebo sesuvy. 
Zhutnění snižuje infiltrační schopnost, čímž zvyšuje odtok ve svažitých oblastech. Přítomnost vrstvy 
s nízkou propustností rovněž zvyšuje náchylnost vrchní části půdy k nasycení vodou, a tedy ztěžknutí. 
Tím vzniká riziko, že se tato horní část posune a způsobí sesuv půdy. V rovinách může zhutnění 
způsobit podmáčení, které vede ke zničení agregátů a tvorbě půdní krusty. Strukturu půdy zlepšuje 
půdní organická hmota, která snižuje její náchylnost ke zhutnění, erozi a sesuvům.

Další literatura
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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Květen 2009

© Evropská společenství 2009. Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora.

Tento informační list vychází ze zjištění projektu „Udržitelné zemědělství a ochrana půdy“ (SoCo). Je 
součástí souboru deseti informačních listů, které jsou uspořádány podle tří hlavních témat projektu. 
Informační listy zahrnují tato témata:

– Úvod:
 – Informační list č. 1: Souvislost mezi procesy degradace půdy, zemědělskými postupy 

šetrnými k půdě a politickými opatřeními s významem pro půdu;

– Procesy degradace půdy:
 – Informační list č. 2: Vodní eroze a zhutnění;
 – Informační list č. 3: Úbytek organické hmoty;
 – Informační list č. 4: Zasolování a sodifikace;

– Zemědělské systémy a postupy šetrné k půdě:
 – Informační list č. 5: Ochranné zemědělství;
 – Informační list č. 6: Šetrné postupy obdělávání půdy;
 – Informační list č. 7: Prvky zemědělské infrastruktury šetrné k půdě;

– Politiky s významem pro půdu:
 – Informační list č. 8: Požadavek udržovat půdu v dobrém zemědělském 

a environmentálním stavu (GAEC);
 – Informační list č. 9: Agroenvironmentální opatření;
 – Informační list č. 10: Poradenské služby.

Všechny informační listy a projektové zprávy projektu SoCo lze stáhnout na adrese:    
http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Evropská komise
Zemědělství a rozvoj venkova
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Úbytek organické hmoty

Půda bohatá na organickou hmotu
(Zdroj: Soil Atlas of Europe)

Co je úbytek organické hmoty?
Půdní organická hmota zahrnuje všechny živé půdní 
organismy spolu se zbytky uhynulých organismů 
v různých stupních rozkladu. Obsah organického 
uhlíku v půdě je dán obsahem heterogenních směsí 
jak jednoduchých, tak složitých látek obsahujících 
uhlík. Zdroji organické hmoty jsou posklizňové zbytky, 
hnůj, zelené hnojivo, kompost a další organické 
materiály. Úbytek organické hmoty je způsobován 
sníženým obsahem rozkládajících se organismů nebo 
zvýšenou rychlostí jejich rozkladu, která je výsledkem 
změn přírodních nebo antropogenních činitelů. 
Organická hmota se pokládá za zásadně důležitou 
složku zdravé půdy. Její úbytek vede k degradaci 
půdy.

Proč jsou organická hmota a organický uhlík v půdě důležité?
Půdní organická hmota je zdrojem potravy pro půdní faunu a přispívá k biodiverzitě půdy, protože 
funguje jako zásobárna půdních živin, jako je dusík, fosfor a síra. Je hlavním faktorem přispívajícím 
k úrodnosti půdy. Půdní organický uhlík je oporou pro strukturu půdy a zlepšuje fyzikální prostředí 
umožňující kořenům pronikat půdou.

Organická hmota pohlcuje vodu – je schopná zadržovat vodu o zhruba šestinásobku své vlastní 
hmotnosti – takže je životně důležitá pro vegetaci na přirozeně suchých a písčitých půdách. Půdy 
obsahující organickou hmotu mají lepší strukturu, která zvyšuje infiltraci vody a snižuje náchylnost 
půdy ke zhutnění, erozi, desertifikaci a sesuvům.

V celosvětovém měřítku půda obsahuje asi dvojnásobek množství uhlíku, které se nachází 
v atmosféře, a trojnásobek množství obsaženého ve vegetaci. V Evropě je půda nesmírným 
zásobníkem uhlíku, který obsahuje kolem 75 miliard tun organického uhlíku. Při rozkladu půdní 
organické hmoty dochází k uvolňování oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry. Naopak při tvorbě této 
hmoty je CO2 z atmosféry odstraňován.



Co způsobuje úbytek organické hmoty?
Na obsah organického uhlíku v půdě má vliv především podnebí, zrnitost půdy, hydrologické poměry, 
využití území a vegetace.

Klima
Organická hmota se rozkládá rychleji při vyšších teplotách, takže půdy v oblastech s teplejším 
podnebím obvykle obsahují méně organické hmoty než půdy v chladnějších oblastech.

Zrnitost (textura) půdy
Půdy s jemnou texturou, které obvykle obsahují více organické hmoty než hrubé půdy, lépe zadržují 
živiny a vodu, a tudíž vytvářejí dobré podmínky pro růst rostlin. Hrubé půdy jsou lépe provzdušněny 
a obsah kyslíku v nich způsobuje rychlejší rozklad organické hmoty.

Půdní hydrologické poměry (odvodňování)
Čím je půda vlhčí, tím méně kyslíku je k dispozici pro rozklad organické hmoty, takže dochází k jejímu 
hromadění.

Využití půdy (obdělávání půdy)
Obděláváním půdy je do ní vmícháván kyslík a zvyšuje se její průměrná teplota, což má za následek 
zrychlení rozkladu organické hmoty. Ke ztrátě organické hmoty dochází také splachem ornice 
a humusu v důsledku eroze. Pěstování zemědělských plodin vrací do půdy celkově méně organické 
hmoty než přirozená vegetace.

Vegetace
Ke vzniku půdní organické hmoty významně přispívají kořeny rostlin. V travních porostech se vytvářejí 
hluboké kořeny, které se rozkládají hluboko v půdě. Naproti tomu zásobování lesních půd organickou 
hmotou závisí především na rozkladu hrabanky. Zemědělské plodiny vytvářejí více nadzemní než kořenové 
biomasy. Zásobování zemědělské půdy organickou hmotou závisí na postupech obhospodařování půdy, 
včetně toho, zda jsou posklizňové zbytky odstraňovány, nebo ponechávány na poli.

Místo výskytu a rozsah
Nejnovější trendy ve využití území a změna klimatu 
mají za následek ubývání půdního organického 
uhlíku tempem, které odpovídá 10 % celkových emisí 
z fosilních paliv v celé Evropě. Obecně platí, že půdy 
s nízkým obsahem organického uhlíku se nacházejí 
v oblastech s teplým a suchým podnebím a půdy 
s vyšším obsahem organického uhlíku v oblastech 
s chladnějším a vlhčím podnebím. V Evropě má nízký 
obsah organické hmoty téměř polovina půdy, a to 
zejména v jižní Evropě, ale také v některých částech 
Francie, Spojeného království a Německa.

Příklad prostorové proměnlivosti obsahu 
organického uhlíku v půdě
(Zdroj: Soil Atlas of Europe)

Informační list č. 3: Úbytek organické hmoty
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This map shows the actual carbon content of mineral soils in agricultural areas. The actual soil organic carbon 
content (Act SOC) refers to the amount of carbon (kg/m2 or t C/ha) derived by pedotransfer rule for the Soil 
Typological Units. The Act SOC (in %) is calculated from the equation:  The pedotransfer rule (Jones et al. , 
2004) provides its results in four classes: very low < 1.0 %, Low 1.1-2.0 %, medium 2.1-6.0 % and high > 6 %. 
The actual amount of soil organic carbon (kg/m2 or t C/ha) can then be calculated for each within a bioclimatic 
region using Act SOC = C*BD*Depth*(1-Frag), where C is the percentage of SOC content, BD is the bulk density 
of soil (in kg/m3 or t/ha), Depth is the thickness of a soil layer (in m) and, (1-Frag) is the content of stones (in %). 
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Soil data - European Soil Database v2
Land use - CORINE Land Cover 2000
Climatic areas - Soil regions map of Europe 
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Souvislosti s dalšími 
procesy degradace půdy 
a environmentálními 
otázkami
Ztráta organického uhlíku obsaženého v půdě 
může omezit schopnost půdy poskytovat živiny 
pro udržitelnou rostlinnou výrobu. To může vést 
k nižším výnosům a ohrozit zajišťování potravin. 
Méně organického uhlíku znamená také méně 
potravy pro živé organismy vyskytující se 
v půdě, a tedy pokles půdní biodiverzity.

Ztráta půdní organické hmoty snižuje 
vodní infiltrační kapacitu půdy, což má za 
následek zvýšení odtoku a eroze. Eroze pak 
obsah organické hmoty v půdě dále snižuje 
splachováním její úrodné svrchní vrstvy. 
V polosuchých (semiaridních) klimatických 
podmínkách to může vést až k desertifikaci.

Mapa rozložení skutečného 
obsahu organického uhlíku 
v zemědělských půdách 
ve 27 členských státech 
Evropské unie

Globální oteplování podle předpovědí urychlí 
rozklad organické hmoty a to povede k většímu 
uvolňování CO2 a zesílení změny klimatu. 
V důsledku toho se může desertifikace rozšířit 
směrem na sever. Zásobníky uhlíku, které 
jsou udržovány díky chladným a vlhkým 
klimatickým podmínkám, do atmosféry 
v teplejších podmínkách uvolní značná množství 
CO2 a methanu (CH4). Totéž se děje také 
při odvodňování mokřadů a těžbě rašeliny. 
Pokračující odvodňování zbývajících evropských 
rašelinišť by například znamenalo vypouštění 
30 milionů tun uhlíku za rok, tedy množství 
odpovídající dalším 40 milionům automobilů na 
evropských silnicích.

Další literatura:
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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© Evropská společenství 2009. Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora.

Tento informační list vychází ze zjištění projektu „Udržitelné zemědělství a ochrana půdy“ (SoCo). Je 
součástí souboru deseti informačních listů, které jsou uspořádány podle tří hlavních témat projektu. 
Informační listy zahrnují tato témata:

– Úvod:
 – Informační list č. 1: Souvislost mezi procesy degradace půdy, zemědělskými postupy 

šetrnými k půdě a politickými opatřeními s významem pro půdu;

– Procesy degradace půdy:
 – Informační list č. 2: Vodní eroze a zhutnění;
 – Informační list č. 3: Úbytek organické hmoty;
 – Informační list č. 4: Zasolování a sodifikace;

– Zemědělské systémy a postupy šetrné k půdě:
 – Informační list č. 5: Ochranné zemědělství;
 – Informační list č. 6: Šetrné postupy obdělávání půdy;
 – Informační list č. 7: Prvky zemědělské infrastruktury šetrné k půdě;

– Politiky s významem pro půdu:
 – Informační list č. 8: Požadavek udržovat půdu v dobrém zemědělském 

a environmentálním stavu (GAEC);
 – Informační list č. 9: Agroenvironmentální opatření;
 – Informační list č. 10: Poradenské služby.

Všechny informační listy a projektové zprávy projektu SoCo lze stáhnout na adrese:    
http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Evropská komise
Zemědělství a rozvoj venkova
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Co jsou zasolování a sodifikace?
Zasolování (salinizace) je hromadění ve vodě 

rozpustných solí v půdě. Jedná se o soli obsahující 
draselné (K+), hořečnaté (Mg2+), vápenaté (Ca2+), 

chloridové (Cl-), síranové (SO4
2-), uhličitanové (CO3

2-), 
hydrogenuhličitanové (HCO3

-) a sodné (Na+) ionty. 
Hromadění sodíku se rovněž nazývá sodifikace. Soli 

se rozpouštějí ve vodě a voda je také přenáší. Při 
odpaření vody zůstávají soli na místě.

Primární salinizace spočívá v nahromadění solí 
přírodními procesy v důsledku vysokého obsahu 
solí v matečném materiálu nebo podzemní vodě. 

Sekundární salinizace je způsobována lidskými 
zásahy, jako jsou nevhodné zavlažovací postupy, 

například při zavlažování vodou bohatou na soli či 
při nedostatečném odvodňování.

Zasolování a sodifikace

Poškození půdní struktury 
následkem nadbytku sodíku 

(Zdroj: Soil Atlas of Europe)

Proč je důležité bojovat proti zasolování a sodifikaci?
Hromadění solí (zvláště solí sodíku) je jednou z hlavních fyziologických hrozeb pro ekosystémy. 
Sůl narušuje vývoj rostliny tím, že omezuje příjem živin a snižuje kvalitu vody, která je pro rostlinu 
k dispozici. Ovlivňuje také metabolismus půdních organismů, což vede k dramatickému snížení 
úrodnosti půdy. Vysoká salinita půdy vyvolává úhyn rostlin jednak vinou zvýšení osmotického tlaku 
a jednak kvůli toxickým účinkům soli.

Nadměrné množství sodíku ničí strukturu půdy, která v důsledku nedostatku kyslíku ztrácí schopnost 
podporovat růst rostlin i život živočichů.

Zasolením se zvyšuje nepropustnost hlubokých vrstev půdy, takže danou půdu nelze využívat 
k pěstování plodin.

Příčiny
Činitele způsobující nadměrné hromadění solí v půdě mohou být přírodní nebo antropogenní.

Environmentální (přírodní) činitele vedoucí k zasolování nebo sodifikaci:
• geologické jevy, které mohou zvýšit koncentraci solí v podzemní vodě, a v důsledku toho také 

v půdě;

• přírodní faktory, které mohou podzemní vodu bohatou na soli přivést na povrch, blízko povrchu 
nebo do půdních horizontů nad hladinou podzemní vody;

• prosakování podzemní vody do oblastí pod hladinou moře, tj. mikrodeprese s omezeným nebo 
chybějícím odvodem vody;



• záplavová voda přicházející z oblastí s geologickými substráty, z nichž se uvolňují velká množství solí;

• působení větru, který v pobřežních oblastech může určité množství soli navát do vnitrozemí.

K přírodním činitelům ovlivňujícím salinitu půd patří klima, matečný materiál půdy, krajinný pokryv, druh 
vegetace a topografie.

Člověkem navozené činitele, které mohou vést k zasolování nebo sodifikaci:
• zavlažování vodou bohatou na soli;

• vzestup hladiny podzemní vody v důsledku lidské činnosti (vsakování z neopevněných koryt 
a nádrží, nerovnoměrný rozvod vody k zavlažování, chybné zavlažovací postupy, nesprávné 
odvodňování);

• používání hnojiv a dalších přísad, zejména v případech, kdy má půda využívaná intenzivním 
zemědělstvím nízkou propustnost a omezené možnosti vyluhování;

• zavlažování odpadními vodami bohatými na soli;

• odstraňování odpadní vody bohaté na soli na půdu;

• kontaminace půd vodou bohatou na soli a vedlejšími produkty průmyslu.

Antropogenními činiteli s největším vlivem jsou využití území, zemědělské systémy, obhospodařování 
půdy a degradace území. Zasolení způsobují jak nevhodné postupy zavlažování (například používání 
vody bohaté na soli), tak nedostatečné odvodňování.

Zasolení a sodifikace jsou často spojeny se zavlažovanými oblastmi, kde malé množství srážek, 
vysoká míra evapotranspirace či texturní vlastnosti půdy brání vymývání solí z půdy, a soli se 
následně hromadí ve svrchních vrstvách. Tento problém je dramaticky zhoršován zavlažováním vodou 
s vysokým obsahem solí.

V pobřežních oblastech může být zasolení spojeno s nadměrným využíváním podzemní vody 
v důsledku nároků rostoucí urbanizace, průmyslu a zemědělství. Nadměrný odběr podzemní vody 
může vést k poklesu normální hladiny podzemní vody a k průniku mořské vody.

Zasolení půdního profilu (Maďarsko) (Mollic 
Solonetz ‑ World Reference Base for Soil 
Resources 2006) (Zdroj: Gergely Tóth)

Místo výskytu a rozsah
Salinizace je jedním z nejrozšířenějších procesů 
degradace půdy na světě. V Evropě se zasolené 
půdy vyskytují v Maďarsku, Rumunsku, 
Řecku, Itálii a na Pyrenejském poloostrově. 
V severských zemích může solení silnic pro 
odstranění náledí vést k lokalizovanému 
zasolení.

Zasolení podle odhadů postihuje 1 až 3 miliony 
hektarů půdy v EU. Považuje se za významnou 
příčinu desertifikace, a proto představuje 
závažnou formu degradace půdy. S růstem 
teploty a poklesem srážek charakteristickými 
pro klima v posledních letech se problém 
zasolení v Evropě zhoršuje.

Informační list č. 4: Zasolování a sodifikace
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This map shows the occurrence of salt affected areas and potentially salt affected areas in 
agricultural areas on a scale of 1:1 000 000.  To produce an overview of most significant 
salt-affected regions the most appropriate is to use 3 main classes (saline soils, sodic or 
alkali soils and potentially salt-affected soils). 
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Souvislosti s dalšími procesy degradace půdy 
a environmentálními otázkami
Zasolení výrazně snižuje kvalitu půdy a zmenšuje vegetační pokryv. Vinou destrukce půdní struktury 
podléhají zasolené a sodické půdy snadněji vodní a větrné erozi. Degradace území, k níž dochází 
v aridních, semiaridních a subhumidních oblastech, se označuje jako desertifikace. Zasolení má 
desertifikační účinky, jako je ztráta úrodnosti půdy, destrukce půdní struktury, zhutnění půdy a vznik 
půdní krusty.

Další literatura:
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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© Evropská společenství 2009. Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora.

Tento informační list vychází ze zjištění projektu „Udržitelné zemědělství a ochrana půdy“ (SoCo). Je 
součástí souboru deseti informačních listů, které jsou uspořádány podle tří hlavních témat projektu. 
Informační listy zahrnují tato témata:

– Úvod:
 – Informační list č. 1: Souvislost mezi procesy degradace půdy, zemědělskými postupy 

šetrnými k půdě a politickými opatřeními s významem pro půdu;

– Procesy degradace půdy:
 – Informační list č. 2: Vodní eroze a zhutnění;
 – Informační list č. 3: Úbytek organické hmoty;
 – Informační list č. 4: Zasolování a sodifikace;

– Zemědělské systémy a postupy šetrné k půdě:
 – Informační list č. 5: Ochranné zemědělství;
 – Informační list č. 6: Šetrné postupy obdělávání půdy;
 – Informační list č. 7: Prvky zemědělské infrastruktury šetrné k půdě;

– Politiky s významem pro půdu:
 – Informační list č. 8: Požadavek udržovat půdu v dobrém zemědělském 

a environmentálním stavu (GAEC);
 – Informační list č. 9: Agroenvironmentální opatření;
 – Informační list č. 10: Poradenské služby.

Všechny informační listy a projektové zprávy projektu SoCo lze stáhnout na adrese:    
http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Evropská komise
Zemědělství a rozvoj venkova
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Ochranné zemědělství
Co je ochranné zemědělství a proč je užitečné?
Ochranné zemědělství (OZ) zahrnuje soubor vzájemně se doplňujících zemědělských postupů:

• minimální narušování (disturbance) půdy (omezené nebo bezorebné obdělávání půdy) s cílem 
zachovat půdní strukturu, půdní faunu a organickou hmotu;

• trvalý pokryv půdy (krycí plodiny, zbytky a mulče) pro ochranu půdy a potlačení plevele;

• diversifikované střídání a kombinace plodin, které podporují půdní mikroorganismy a působí proti 
škůdcům rostlin, plevelům a chorobám.

Cílem ochranného zemědělství je zvýšit zemědělskou produkci optimalizovaným využitím 
zemědělských zdrojů a omezením rozsáhlé degradace území pomocí integrovaného hospodaření 
s dostupnou půdou, vodou a biologickými zdroji v kombinaci s vnějšími vstupy. Mechanické obdělávání 
půdy je nahrazeno jejím biologickým mísením, při němž úlohu orby a vyvažování půdních živin 
přebírají půdní mikroorganismy, kořeny a další půdní fauna. Úrodnost půdy (živiny a voda) je řízena 
prostřednictvím řízení půdního pokryvu, střídání plodin a regulace plevelů.

Talířové brány použité k mělké orbě (Německo) (Zdroj: Stephan Hubertus Gay)



Zavedení
Ochranné zemědělství se obvykle zavádí v níže 
uvedených krocích, z nichž každý trvá alespoň 
dva roky.

• První fáze: Ukončí se orba s obracením 
půdy a místo ní se zavedou metody 
omezeného nebo bezorebného obdělávání 
půdy. Alespoň třetina povrchu půdy musí 
zůstat pokrytá posklizňovými zbytky; poté, 
co je sklizena hlavní plodina, by měly být 
zasety či vysazeny krycí plodiny. Používají 
se talířové, hřebové nebo rotační brány (u 
bezorebného obdělávání secí stroje pro 
přímé setí). Může dojít ke snížení výnosů.

• Druhá fáze: Nastává přirozené zlepšení 
půdních podmínek a úrodnosti díky 
organickému materiálu pocházejícímu 
z přirozeného rozkladu zbytků. Obvykle 
dojde k většímu rozšíření plevelů 
a škůdců, které je třeba potírat chemickými 
či jinými prostředky.

• Třetí fáze: Je možné přikročit 
k diverzifikaci osevních postupů (střídání 
plodin). Celý systém se postupně 
stabilizuje.

• Čtvrtá fáze: Zemědělský systém dosáhne 
rovnováhy a je možné docílit vyšších 
výnosů ve srovnání s konvenčním 
zemědělstvím. Tímto způsobem se snižuje 
nutnost používat chemikálie pro potírání 
plevelů a škůdců či pro přihnojování.

Zemědělce je třeba vyškolit pro každou fázi. 
Zkušenosti je možné získat v terénu, ale výnosy 
a zisky mohou být krátkodobě nižší. Systém 
se nehodí pro zhutnělé půdy, u nichž může být 
nutné nejprve provést zkypření.

Výhody
Používání OZ přináší několik výhod, z nichž 
některé (zvýšené výnosy, biodiverzita atd.) se 
projeví poté, co systém dosáhne stability.

• Dochází ke zlepšení zásoby organického 
uhlíku, biologické aktivity, nadzemní 
i podzemní biodiverzity a půdní struktury. 
Vyšší biologická aktivita vede ke 
zformování dobře propojených, převážně 
vertikálních půdních biologických 
makropórů, které zvyšují infiltraci vody 
a odolnost vůči silnému pěchování. 
Výrazně se sníží degradace půdy, 
zejména půdní eroze a odtok, což má 
často za následek zvýšení výnosů. 
Snížené ztráty půdy a živin ve spojení 
s rychlejším rozkladem pesticidů a větší 
adsorpcí (díky vyššímu obsahu organické 
hmoty a větší biologické aktivitě) 
rovněž vedou ke zvýšení kvality vody. 
Díky menšímu využívání strojů a větší 
akumulaci organického uhlíku se sníží 
emise oxidu uhličitého (CO2). Postupy 
OZ by bylo možné zajistit sekvestraci 
50 milionů až 100 milionů tun uhlíku 
v evropských půdách za rok, což odpovídá 
emisím ze 70–130 milionů automobilů.

• Výrazně se sníží pracovní a energetické 
vstupy související s přípravou půdy 
a odstraňováním plevele.

• Sníží se též požadavky na hnojení 
a zásahy k obnově půdy.

Nevýhody
• Systém ochranného zemědělství obvykle 

dosáhne rovnováhy teprve po přechodném 
období, které trvá pět až sedm let. 
V počátečních letech mohou být výnosy 
nižší.

• Pokud se neberou v potaz sezónní faktory, 
může nevhodné používání chemikálií 
zvýšit riziko vyluhování v důsledku 
rychlejšího pohybu vody biopóry.

• Nejsou-li střídání plodin, půdní pokryv 
nebo odrůdy plodin nastaveny na optimální 
úroveň, může být k potírání plevelů 
a škůdců nutné používat více chemikálií.

• V přechodném období se zvýší emise 
oxidu dusného (N2O).

Zařízení na přímý výsev v provozu (bezorebné 
zpracování půdy) (Zdroj: Jana Epperlein, Gesellschaft 
für konservierende Bodenbearbeitung e.V., 
Německow)
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• Zemědělci musí provést počáteční 
investici do specializovaných strojů a je 
nutné, aby měli možnost pořídit si za 
přiměřenou cenu semena krycích plodin 
přizpůsobených místním podmínkám.

• Zemědělci potřebují absolvovat rozsáhlé 
školení a mít přístup ke službám 
kvalifikovaného poradenství. Ve srovnání 
s konvenčním zemědělstvím je nutná 
zásadní změna přístupu.

Příklady úspěšného použití
V Evropě na bezorebné obdělávání půdy 
připadá až desetina zemědělsky využité půdy 
ve Finsku a Řecku a až pět procent v České 
republice, na Slovensku, ve Španělsku a ve 
Spojeném království. Omezené obdělávání 

půdy se používá téměř na polovině zemědělsky 
využité půdy ve Finsku a Spojeném království 
a na čtvrtině zemědělsky využité půdy 
v Portugalsku, Německu a Francii. V regionu 
Midi-Pyrénées (Francie) byly v roce 2006 
v průměru tři čtvrtiny ozimých plodin a čtvrtina 
jarních plodin pěstovány metodou omezeného 
obdělávání. Ve stejném roce připadala na krycí 
plodiny pětina plochy jarních plodin, tj. třikrát 
více než v roce 2001.

Další literatura
http://soco.jrc.ec.europa.eu
www.fao.org/ag/ca/
www.fao.org/ag/catd/
www.ecaf.org/First.html
http://kassa.cirad.fr/
www.sowap.org/

Kukuřice pěstovaná v rámci bezorebného zpracování půdy: rostlinné zbytky po sklizni předchozích plodin 
pokrývající půdu jsou stále zřetelné v kukuřičném zápoji (Německo) (Zdroj: Jana Epperlein, Gesellschaft für 
konservierende Bodenbearbeitung e.V., Německo)
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Šetrné postupy
obdělávání půdy

Šetrné postupy obdělávání půdy mohou přispět k dosažení lepší ochrany půdních zdrojů. K hlavním 
typům patří smíšené pěstování, podrývání podorničí a vrstevnicové obdělávání. O každém z nich 
podrobněji informujeme níže.

Smíšené pěstování
Co je smíšené pěstování a proč je užitečné?
Smíšené pěstování spočívá v pěstování dvou nebo více plodin ve střídajících se řádcích na přilehlých 
pruzích půdy o různé šířce nebo v různých vrstvách (podsévané plodiny) na stejném pozemku ve 
stejném vegetačním období. Tímto způsobem je podporována příznivá interakce mezi různými druhy 
nebo odrůdami rostlin.

Výhody
Konkurence a komplementarita mezi náležitě vybranými smíšeně pěstovanými rostlinami zvyšuje 
celkovou stabilitu systému, včetně výrazné odolnosti proti škůdcům, chorobám a plevelům. Tato praxe 
má kladné účinky na pórovitost půdy a půdní biodiverzitu, podporuje koloběh živin a vede k vyšším 
výnosům. Celkově je jejím důsledkem lepší využití dostupných zdrojů.

Nevýhody
Kombinace plodin v systémech smíšeného pěstování je nutné pečlivě vybrat. Smíšené pěstování 
může vést ke snížení výnosů ve srovnání se samostatně pěstovanými plodinami, pokud je spojeno 
s nadměrnou soutěží o zdroje. Náklady na pořízení osiva a na předseťovou přípravu půdy mohou být 
dosti vysoké.

Příklad úspěšného použití

Pšenice, kukuřice a len pěstované 
jako meziplodina na svahovité půdě 
(Francie) (Zdroj: Solagro, Francie)

Smíšené pěstování v povodí Svratky
(Česká republika)
V této oblasti existuje vysoké riziko degradace půdy. Smíšené 
pěstování (podsévané plodiny) je jedním z hlavních způsobů, 
jak tomuto riziku úspěšně čelit, a v dané oblasti se široce 
používá, zejména v ekologickém zemědělství. Podsévané 
plodiny (například tráva nebo vojtěška) se zasévají v době, 
kdy hlavní plodina (např. pšenice) ještě roste. Tyto plodiny tak 
dokáží bránit půdní erozi a ztrátám živin po sklizni hlavní plodiny 
a také zvyšovat nadzemní biodiverzitu. Celkově smíšené 
pěstování zmírňuje vodní a větrnou erozi, úbytek organické 
hmoty, rozptýlenou kontaminaci půdy a škody vznikající 
v jiných částech dané oblasti. Tato praxe je podporována 
prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, která 
zemědělce motivují k jejímu uplatňování.

Zdroj: případová studie projektu SoCo



Podrývání podorničí
Co je podrývání podorničí a proč je užitečné?
V důsledku dlouhodobé orby a trvalého používání těžké techniky mohou vznikat hluboko uložené 
ztvrdlé vrstvy a zhutnělé vrstvy půdy, které mohou bránit kořenovému růstu a infiltraci vody a živin. 
Podrývání podorničí, jehož cílem je obnovit ztracené vlastnosti půdy, spočívá v kypření zhutnělých 
vrstev půdy pod úrovní hloubky orby, avšak bez jejich obracení. Pracovní hloubka podrýváku by měla 
být stanovena podle stupně zhutnění a podle vlhkosti půdy v dané hloubce.

Výhody
Podrývání podorničí zlepšuje kořenový růst a infiltraci vody a živin, a tím přispívá k omezení 
povrchového odtoku a ke zvýšení výnosů.

Nevýhody
Podrývání podorničí je vysoce energeticky náročné. Jde o praxi nápravného charakteru. To znamená, 
že nejsou-li příčiny zhutnění a špatné struktury půdy odstraněny, zhutnělé vrstvy se mohou brzy 
objevit znovu. Podrývání podorničí je méně účinné jako způsob snížení mělkého povrchového zhutnění 
vyvolaného nevhodným chovem hospodářských zvířat na pastvinách.

Příklad úspěšného použití
Podrývání podorničí ve vesnici 
Belozem (jižní Bulharsko)
Zasolování je jedním z hlavních procesů 
degradace půdy v jižní Evropě. V Bulharsku je 
zasolením postiženo více než 35 000 hektarů 
půdy. V Belozemi je zasoleno 40 % půdy. Bylo 
prokázáno, že pravidelné podrývání podorničí 
(do hloubky 40–45 cm) odstraňuje zhutnění 
a zasolení těžkých půd. Zvyšuje totiž infiltraci 
vody a snižuje kapilární vzlínání podzemní 
vody s vysokým obsahem solí. Kromě toho 
zlepšuje odvodňování půdy a může usnadnit 
vyluhování nadbytečných solí z její vrchní části. 
Pokud však nejsou přijata opatření ke zlepšení 
půdy, je účinek této praxe jen krátkodobý.

Zdroj: případová studie projektu SoCo

Stroj na podrývání půdy (Zdroj: Roger Langohr, 
Universiteit Gent, Belgie)

Informační list č. 6: Šetrné postupy obdělávání půdy
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Vrstevnicové obdělávání
Co je vrstevnicové obdělávání a proč je užitečné?
Vrstevnicové obdělávání znamená provádění polních prací, jako je orba, brázdování a výsadba, 
podél vrstevnic (v pravém úhlu k obvyklému směru odtoku, a nikoli ve směru svahu). Cílem je vytvořit 
kapacitu pro zadržování vody v povrchovém půdním horizontu a zpomalit odtok, aby měla voda čas 
k infiltraci do půdy.

Výhody
Vrstevnicové obdělávání zvyšuje infiltrační kapacitu půdy a snižuje ztráty vody a erozi v důsledku 
obdělávání půdy.

Nevýhody
Na svazích se sklonem větším než 10 %, by měla být vrstevnicová orba kombinována s dalšími 
opatřeními jako je zřizování teras nebo pěstování plodin v pruzích. Účinnost vrstevnicového obdělávání 
z hlediska ochrany vody a půdy závisí na koncepci systémů, ale také na faktorech, jako je půda, 
podnebí, orientace svahu či využití území na jednotlivých polích.

Příklad úspěšného použití

Vrstevnicové obdělávání v povodí řeky Guadalentín (Murcia, Španělsko)
Vodní eroze se v tomto regionu tradičně považuje za nejvýznamnější proces degradace půdy. K hlavním 
používaným preventivním postupům patří vrstevnicové obdělávání půdy, omezení řádkových plodin 
na strmých svazích a omezené obdělávání půdy. Vrstevnicové obdělávání půdy se široce využívá 
od doby, kdy bylo zařazeno do kodexu správných zemědělských postupů (2001), a od roku 2005 
je pro daný region povinné v rámci systému „podmíněnosti“. Z hlediska zmírňování vodní eroze je 
vrstevnicové obdělávání půdy vysoce účinné.

Zdroj: případová studie projektu SoCo

Další literatura
http://soco.jrc.ec.europa.eu
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/lw8e.pdf
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Prvky zemědělské
infrastruktury šetrné k půdě

K dosažení lepší ochrany půdních zdrojů mohou 
přispět prvky zemědělské infrastruktury. Níže 
jsou popsána ochranná pásma (v různých 
formách) a terasy.

Ochranná pásma
Co jsou ochranná pásma 
a proč jsou užitečná?
Ochranná pásma jsou plochy nebo pásy půdy, 
na nichž je udržován trvalý vegetační pokryv. 
Mohou být vytvářeny podél vodních toků, jezer, 
vrstevnic, hranic polí, či dokonce uvnitř polí. 
Příklady ochranných pásem:

• Travnaté pásy jsou plochy s bylinným 
porostem, které slouží k zachycování 
sedimentu a znečišťujících látek 
z přilehlých polí před tím, než se mohou 
dostat do vodních toků nebo citlivých 
oblastí.

• Živé ploty jsou pásy křovinatých rostlin, 
které vyznačují hranice pozemků nebo 
slouží jako bariéra pro hospodářská 
zvířata. Do určité míry mohou také filtrovat 
sediment a znečišťující látky z přilehlých 
polí či zamezovat úletu pesticidů, zejména 
při postřiku vysokých porostů.

• Zatravněné vodní cesty jsou široké mělké 
miskovité kanály pokryté vegetací, které 
vedou povrchovou vodu přes zemědělské 
pozemky tak, aby nezpůsobovala erozi 
půdy. Bylinný porost zpomaluje tok vody 
a chrání povrch kanálu před rýhovou 
a stržovou erozí, zejména v případě, že je 
část povodí, z níž voda přitéká, poměrně 
rozsáhlá.

• Větrolamy se skládají z řad stromů a keřů. 
Jejich účelem je snižovat rychlost větru 
a omezovat větrnou erozi, a tak chránit 
mladé plodiny a regulovat unášení sněhu 
a půdy větrem.

• Ochranná pásma při vodních tocích 
jsou zóny porostlé trávou, stromy nebo 
keři podél vodních toků, které filtrují 
znečišťující látky.

Zavedení
Pro vytvoření ochranných pásem může 
být nutné vysázet travnaté pásy, živé ploty, 
stromořadí nebo jejich kombinaci. Obvykle je 
nutná jejich údržba s cílem zajistit účinnost 
filtrování nebo omezit nadměrný růst, který by 
mohl poškodit pěstování plodin. V některých 
evropských zemích jsou ochranné pásy na 
hranicích zemědělských půd, které sousedí 
s vodními útvary, zřizovány povinně.

Výhody
Ochranná pásma mohou omezit účinky 
vodní a větrné eroze. V souladu s tím dokáží 
významně snížit množství sedimentu a živin 
přenášených zemědělským odtokem do 
vodních útvarů či zamezit úletu pesticidů 
z polí do vodních útvarů, na komunikace či 
do jiných oblastí. Konkrétně větrolamy dokáží 
snížit rychlost větru na polovinu na vzdálenost 
rovnou dvacetinásobku výšky stromů a bránit 
úletu látek znečišťujících ovzduší a půdních 
částic. Tím přispívají ke snížení nákladů na 
čištění (například na odstraňování sedimentu). 
Ochranná pásma mohou změnit konfiguraci 
krajiny. Časem se z nich mohou vyvinout 
polopřirozená stanoviště na zemědělských 
pozemcích, která obývá mnoho různých 
volně žijících druhů a která tvoří síť koridorů 
pro pohyb živočichů a rostlin. Nejúčinněji 

Dělící pás (živý plot) ohraničující ornou půdu 
(Somerset, Velká Británie) (Zdroj: Geertrui 
Louwagie)



fungují v případě, že jsou naplánována jako 
součást komplexního systému pro ochranu 
zdrojů. Kromě toho mohou ochranná pásma 
poskytovat užitečné komodity (ovoce, dřevo, 
píci atd.), a tím přispívat k diverzifikaci produkce 
v zemědělském podniku.

Nevýhody
Za určitých podmínek mohou ochranná pásma 
způsobit ztrátu produktivní půdy. Rostliny 
v ochranném pásmu mohou soutěžit s plodinami 
o dostupné zdroje (zejména u stromových 
větrolamů) a zmenší se manévrovací prostor pro 
zemědělskou techniku. Je nutná údržba, která 
je spojena se vznikem dodatečných nákladů. 
Navíc ochranná pásma řeší důsledky, ale nikoli 
příčiny degradace půdy; filtrují například půdní 
částice přenášené odtokem, ale nepředcházejí 
erozi.

Příklady úspěšného použití
V Evropě se běžně používá několik typů 
ochranných pásem. V Irsku a Spojeném 
království existuje nejhustší síť živých plotů ze 
všech zemí EU-27. Větrolamy jsou rozšířené 
v mnoha rozsáhlých rovinatých oblastech 
Evropy a travnaté vodní cesty se široce 
využívají ve Francii.

Terasování
Co je terasování a proč je 
užitečné?
Zemní terasy se skládají z řady rovných 
nebo téměř rovných plošin, vybudovaných ve 
vhodných rozestupech podél vrstevnic a obvykle 
podpíraných kamennými zídkami. Obecně 
je účelem terasování umožnit zemědělské 
využívání svahů, jejichž sklon a hloubka půdy 
by normálně neumožňovaly pěstování plodin, 
a omezit odtok nebo zvýšit retenční vodní 
kapacitu půdy.

Zavedení
Do svahu se provedou zářezy podél vrstevnic 
a zemina se přemístí tak, aby vznikly rovné 
obdělávatelné stupně. Jako opora terasy se 
vybuduje násyp, obvykle z kamenů. Vzhledem 
k tomu, že na jednotku plochy je nutné provést 
mnoho zářezů a zásypů, zemní terasy nemusejí 
být optimálním řešením pro půdy snadno 
podléhající erozi. Terasování se ve velké míře 
používalo v minulosti a v některých oblastech se 
terasy udržují jako součást kulturního dědictví.

Výhody
Terasování usnadňuje pěstování na svazích, 
snižuje odtok a zlepšuje zadržování vody. 
Obvyklejší je, že se udržováním starých teras 
v dobrém stavu předchází erozi a zajišťuje se 
zachování tradičního rázu krajiny.

Tradiční živý plot sloužící jako koridor pro pohyb 
volně žijící zvěře (County Sligo, Irsko) (Zdroj: 
Geertrui Louwagie)

Kamenné terasy osazené olivovníky v 
Les Garrigues (Cataluña, Španělsko) 

(Zdroj: Geertrui Louwagie)
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Nevýhody
Budování nových teras je vysoce náročné 
na práci a energii. Kromě toho je spojeno 
s přesunem značného množství zeminy, 
a tudíž má velký dopad na krajinu a životní 
prostředí jako celek. Terasy vyžadují náročnou 
údržbu a jsou-li opuštěny, mohou podléhat 
erozi. Navíc se často nacházejí v odlehlých 
či těžko přístupných oblastech, odkud odešly 
kvalifikované pracovní síly a venkovské 
obyvatelstvo obecně. Terasování se obvykle 
nehodí pro zemědělství využívající velké a těžké 
stroje.

Příklady úspěšného použití
Terasami jsou pokryty rozsáhlé oblasti ve 
Středomoří (Španělsko, Portugalsko, Řecko, 
Itálie, jižní Francie, Kypr, Malta), kde se většinou 
využívají pro vinice a olivové háje. Součástí 
mnoha národních programů rozvoje venkova 
je zachování teras jakožto významných prvků 
kulturního dědictví.

Další literatura
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Ochranná pásma
http://www.fao.org/docrep/W2598E/W2598E00.htm 

Terasování
http://www.fao.org/docrep/T0321E/T0321E00.htm 
http://www.fao.org/docrep/T1765F/T1765F00.htm

Vinohrady na terasách
(Zdroj: Agripublications European 

Commission)
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Požadavek udržovat půdu 
v dobrém zemědělském 

a environmentálním stavu (GAEC)
Souvislosti
Podmíněnost je součást společné zemědělské politiky, která má četné důsledky pro ochranu půdy. 
Podmíněnost je kontrolní a sankční mechanismus, který zajišťuje snížení přímé podpory v případě 
nedodržování stanovených standardů v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat, 
zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Dále se podmíněnost vztahuje na požadavek 
udržovat půdu v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (GAEC). Obsah tohoto požadavku 
stanoví členské státy na vnitrostátní nebo regionální úrovni v souladu se společným rámcem.

Podmíněnost se vztahuje na přímé platby na podporu příjmů i na většinu environmentálních plateb 
uplatňovaných v rámci rozvoje venkova. Podmíněnost se týká „základní úrovně“ nebo „referenční 
úrovně“ pro dobrovolná agroenvironmentální opatření (informační list č. 9), podle nichž se přiznávají 
platby zemědělcům, kteří převezmou environmentální závazky jdoucí nad rámec závazných 
požadavků, včetně standardů systému podmíněnosti.

Účinek na procesy degradace půdy
Požadavek GAEC se týká řady standardů, které souvisejí s ochranou proti erozi půdy, zachováním 
půdní organické hmoty (organických složek půdy) a struktury půdy, zabráněním zhoršení stanovišť 
a hospodařením s vodou. Minimalizace plochy holé půdy a zachování teras přímo přispívají k prevenci 
eroze půdy, zatímco k udržení organické hmoty v půdě přispívá hospodaření s posklizňovými zbytky 
a střídání plodin. Dodržování požadavků na hospodaření, které se vztahují ke kvalitě stanovišť a vody, 
jako je zachování krajinných prvků, zřizování ochranných pásem podél vodních toků či zabránění šíření 
nežádoucí vegetace, může napomoci ke kontrole vodní eroze a pravděpodobně přispěje k biologické 

rozmanitosti půdy. Zachování stálých pastvin 
na půdě má další výhodu ve formě zachování 
půdní organické hmoty. Konečně vhodné 
používání vody k zavlažování napomáhá 
regulaci zasolování a sodifikace.

Systém podmíněnosti obecně zvýšil 
povědomí zemědělců o degradaci půdy 
i o environmentálních důvodech pro zavedení 
standardů pro její prevenci.

Pokrytí půdy v meziřádcích vinic 
využívané taktéž na zelené hnojení 
(Rheinland-Pfalz, Německo) (Zdroj: 
Geertrui Louwagie)



Společný rámec pro stanovení GAEC (příloha III nařízení Rady (ES) č. 73/2009)

Zákaz vypalovaní strniště (Finsko) (Zdroj: 
Geertrui Louwagie)

Větrolamy podél trvalých travních porostů (County 
Sligo, Irsko) (Zdroj: Geertrui Louwagie)

Téma Povinné standardy Nepovinné standardy
Eroze půdy:
ochránit půdu pomocí vhodných 
opatření

minimální pokryv půdy zachování teras
minimální úroveň 
obhospodařování půdy 
odrážející specifické místní 
podmínky

Organické složky půdy:
zachovat úroveň organických 
složek půdy pomocí vhodných 
praktik

obdělávání orné půdy se 
strništěm

standardy pro střídání plodin

Struktura půdy:
zachovat strukturu půdy 
pomocí vhodných opatření

používání vhodných strojů

Minimální úroveň péče:
zajistit minimální úroveň péče 
a zabránit zhoršení stanovišť

zachování krajinných prvků, 
včetně případných mezí, rybníků, 
příkopů, stromořadí, ve skupině 
nebo zvlášť, a hranic polí

minimální míra intenzity chovu 
nebo vhodné režimy

vytvoření nebo zachování 
stanovišť

zabránění šíření nežádoucí 
vegetace na zemědělskou půdu

zákaz klučení olivovníků

ochrana stálých pastvin udržování olivových hájů 
a vinic v dobrých vegetačních 
podmínkách

Ochrana vody a hospodaření 
s ní:
chránit vodu před 
znečištěním a zabraňovat 
jejímu povrchovému stékání 
a hospodárně ji využívat

zřízení ochranných pásem podél 
vodních toků
v případech, kdy využití vody 
k zavlažování podléhá schválení, 
dodržování schvalovacích 
postupů

Informační list č. 8: Požadavek udržovat půdu v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu (GAEC)
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Příklady úspěšného použití

Další literatura
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Pobřežní pás (County Sligo, Irsko) 
(Zdroj: Geertrui Louwagie)

Níže uvedené postupy (související se standardy GAEC) se osvědčily při řešení rozmanitých aspektů 
degradace půdy.

Postupy zaměřené na vodní erozi
• Minimalizace plochy holé půdy
 Na zemědělské půdě a lesních plochách s podsazenými plodinami se od 15. listopadu do 

1. března vyžaduje zelený pokryv (vysazený nebo vyrostlý samovolně), s výjimkou doby příprav 
půdy na další pěstování plodin (Portugalsko).

• Přiměřené obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky
 Na pozemcích s vysokým rizikem eroze půdy s výjimkou terasových pozemků a pozemků 

začleněných do záplavových oblastí není povoleno vysazování dočasných plodin ani nových 
pastvin. Zlepšování přírodních stálých pastvin je povoleno pouze v případě, že půda není 
zpracovávána. Vysazování nových trvalých kultur je povoleno pouze v situacích, kdy to odpovědný 
orgán považuje za technicky vhodné (Portugalsko).

 Na svažitých pozemcích s jasnými příznaky eroze (jako je rozsáhlý výskyt erozních rýh) je 
ihned po zasetí povinné dočasně odvést povrchovou vodu pomocí odvodňovacích brázd (Itálie, 
zejména “Provincia Autonoma Bolzano/Bozen” a Kalábrie).

Postupy zaměřené na úbytek půdní organické hmoty a půdní biodiverzity
• Obdělávání orné půdy se strništěm
 Některé členské státy tento standard uplatňují i mimo ornou půdu a zakazují také pálení 

posklizňových zbytků (strnišť, slámy, odumřelé trávy, sena) na loukách (ať přirozených či 
vysetých) a pastvinách (Itálie, zejména “Provincia Autonoma Bolzano/Bozen” a Kalábrie) či na 
veškeré zemědělské půdě (Estonsko).

Obecnější postupy pro zvýšení kvality orné půdy
• Zemědělci musejí jednou ročně vyplňovat formulář hodnocení ochrany půdy, který sestává 

z jednoduchého posouzení rizika poškození půdní struktury, ztráty organické hmoty a eroze 
a stanoví nápravná opatření, jež je třeba provést (Anglie, Spojené království). SPR umožňuje 
zvolit možnosti hospodaření vhodné v různých místních podmínkách. Vyžaduje se každoroční 
aktualizace odrážející změnu podmínek.

Zdroj: šetření projektu SoCo o provádění politiky EU a případové studie projektu SoCo
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Agroenvironmentální opatření
Souvislosti
V rámci politiky rozvoje venkova se v Evropské 
unii financuje široká škála opatření, která 
členské státy nebo regiony využívají na podporu 
udržitelného rozvoje svých venkovských 
oblastí. Členské státy vypracovávají své 
programy rozvoje venkova (PRV) na celostátní 
nebo regionální úrovni podle svých potřeb 
a v souladu se svými národními strategickými 
plány. Programy rozvoje venkova jsou 
spolufinancovány EU a členskými státy.

Opatření pro rozvoj venkova jsou uspořádána 
podle těchto tří témat dané politiky, 
která se označují jako „tematické osy“: 
konkurenceschopnost, životní prostředí a krajina 
a kvalita života a hospodářská diverzifikace. 
Degradace půdy na zemědělských pozemcích 
se mohou týkat opatření v rámci všech 
tří os. Tato opatření zahrnují vzdělávání, 
modernizaci zemědělských podniků, platby za 
přírodní znevýhodnění, agroenvironmentální 

platby, neproduktivní investice, agrolesnictví 
a zalesňování.

Zejména agroenvironmentální opatření motivují 
zemědělce, aby chránili, udržovali a zvyšovali 
environmentální kvalitu své zemědělské 
půdy. Agroenvironmentální opatření mohou 
být koncipována na národní, regionální nebo 
místní úrovni, a proto jsou uzpůsobena pro 
konkrétní zemědělské systémy a specifické 
environmentální podmínky. Z hlediska 
podpory kroků jdoucích nad rámec zákonných 
a povinných požadavků agroenvironmentální 
opatření doplňují přístup založený na požadavku 
GAEC (viz informační list č. 8).

Konkrétní seznamy agroenvironmentálních 
závazků jsou sjednávány mezi prováděcím 
orgánem a zemědělcem ve smlouvách 
na dobu pěti až sedmi let. Výpočet 
agroenvironmentálních plateb vychází 
z nákladů vzniklých a příjmů ušlých v důsledků 
stanovených agroenvironmentálních závazků.

Erozní nádrž (Somerset, Velká Británie) (Zdroj: Geertrui Louwagie)



Účinky na procesy degradace půdy
Agroenvironmentální opatření zaměřená na ochranu, zachování či zlepšení stavu půdy se týkají 
zejména vodní či větrné eroze, kontaminace půdy nebo některých fyzikálních, chemických 
a biologických vlastností půdy. Také programy přednostně zaměřené na ochranu vody, biologické 
rozmanitosti či krajiny mohou fungovat prostřednictvím zavedení půdoochranných postupů. Namísto 
zaměření na jednotlivé půdoochranné postupy se agroenvironmentální opatření mohou soustřeďovat 
také na zavádění environmentálně příznivých zemědělských systémů, jako je ochranné zemědělství 
nebo ekologické zemědělství.

Tradiční živý plot oddělující pole řepky (Schleswig-Holstein, Německo) (Zdroj: Stephan Hubertus Gay)

Opatření zaměřená na vodní erozi
• Ochranné postupy obdělávání půdy, jako je bezorebné obdělávání, zejména v oblastech 

s vysokou hodnotou biodiverzity za účelem podpory půdní biodiverzity, nebo setí do mulče ve 
spojení s bezorebným nebo omezeným obděláváním půdy – to znamená ponechat posklizňové 
zbytky (většinou slámu) na poli (obvykle během zimních měsíců) a sít secím strojem přímo pod 
vrstvu mulče nebo kombinovat přímé setí se obděláváním půdy bez obracení.

• Zelené krycí plodiny v zimním období.
• Budování a údržba travnatých ochranných pásem, travnatých koridorů či protierozních tůní a hrází.
• Budování nebo rekonstrukce stavebních prvků zadržujících půdu, například teras nebo zídek, na 

hranicích zavlažovaných svažitých polí.

Opatření zaměřená na úbytek organické hmoty a biodiverzity
• Používání exogenní organické hmoty při obdělávání orné půdy, například hnoje, zeleného 

pokryvu, slámy atd.
• Metody ochranného zemědělství, například bezorebné obdělávání půdy v oblastech s vysokou 

hodnotou biodiverzity, na kterých se pěstují jednoleté plodiny.
• Ekologické zemědělství (nebo přechod na něj), realizované zejména prostřednictvím omezení 

vstupů, střídání plodin a extenzifikace chovu hospodářských zvířat. Zde lze očekávat příznivé 
vedlejší účinky na lokální a rozptýlenou kontaminaci půdy.

Zdroj: šetření projektu SoCo o provádění politiky EU
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Příklady úspěšného použití

Využití feromonů ve 
vinohradnictví které umožňuje 

snížení použití pesticidů 
(Rheinland-Pfalz, Německo) 
(Zdroj: Geertrui Louwagie)

Agroenvironmentální program ekologického zemědělství (Murcia, 
Španělsko)
Cílem tohoto opatření je zachování ekosystémů, udržení nebo zvýšení úrodnosti půdy a obsahu 
organické hmoty, produkce plodin neobsahujících chemická rezidua a snížení chemického znečištění 
ze zemědělských zdrojů. Ve Španělsku existuje od roku 1992 a v Murcii se uplatňuje od roku 2001. 
V rámci současného programu (2007–2013) zemědělci podepisují smlouvu na pět let a platby se liší 
v závislosti na pěstované plodině. V daném regionu se jedná o nejdůležitější agroenvironmentální 
program, na který připadá 57 % příslušného rozpočtu. Předpokládá se podpora 1 500 zemědělských 
podniků či 30 000 ha půdy s cílem zvětšit v regionu oblast využívanou ekologickým zemědělstvím 
o 25 % se zaměřením na chráněné přírodní oblasti.
Předpisy programu pro jednotlivá opatření vypracovala regionální vláda po konzultaci s regionální 
radou pro regulaci ekologického zemědělství a zemědělskými organizacemi. Tyto organizace hrají 
důležitou roli tím, že zemědělcům pomáhají s administrativní stránkou tohoto opatření, a současně 
poskytují poradenství.
Opatření má značný potenciál z hlediska řešení problémů degradace půdy v regionu, přičemž význam 
má především v zavlažovaných oblastech. K dalším pozitivním stránkám patří jeho přizpůsobení 
regionálním podmínkám a časová kontinuita. Vzhledem k jeho významu je zaručeno i jeho 
pokračování v budoucnosti. Zemědělci opatření dobře znají a je mezi nimi dosti populární navzdory 
velké administrativní zátěži, jež je s ním spojena, a omezenému financování pro účastníky.

Zdroj: případová studie projektu SoCo

Agroenvironmentální opatření se z hlediska přínosů pro půdu osvědčila; 
například:
Opatření pro výsadbu živých plotů v Piemontu (Itálie) měla významný dopad na erozi půdy.
V Rakousku vedly metody přímého setí kukuřice ke 40% snížení eroze půdy.
Postupy ekologického zemědělství v Umbrii (Itálie) přispěly ke snížení eroze půdy v průměru o 6.8 t/
ha/rok. Přeměnou orné půdy na louky bylo dosaženo snížení eroze o 30 t/ha/rok.
Ve Flandrech (Belgie) zelený pokryv podle výpočtů snižuje erozi půdy nejméně o 50 %.

Zdroj: hodnocení PRV v polovině období (2000–2006)

Další literatura:
http://soco.jrc.ec.europa.eu
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Informační listy zahrnují tato témata:

– Úvod:
 – Informační list č. 1: Souvislost mezi procesy degradace půdy, zemědělskými postupy 
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Poradenské služby
Souvislosti
Účelem poradenských služeb je pomáhat zemědělcům zlepšovat celkovou výkonnost jejich 
hospodářství. Tyto služby mohou rovněž podporovat ochranu, udržování a zlepšování půdních zdrojů. 
Společná zemědělská politika členským státům ukládá povinnost zřídit zemědělský poradenský 
systém. Zřizování a využívání těchto služeb je možné podporovat v rámci politiky rozvoje venkova EU. 
Podporu takovýmto iniciativám mohou poskytovat také národní či regionální programy.

Účinek na procesy degradace půdy
Většina poradenských iniciativ zohledňuje celou řadu procesů degradace půdy a zaměřuje se spíše na 
zemědělské systémy než na jednotlivé zemědělské postupy.

Poradce pomáhající vytvořit 
komplexní vyhodnocovací 
mapu rizikových oblastí 
degradace půdy (Somerset, 
Velká Británie)
(Zdroj: Geertrui Louwagie)

Cílené informace pomáhají zemědělcům s ochranou půdy a vody
(Česká republika)
V České republice existuje propracovaný poradenský program na podporu uplatňování směrnice 
o dusičnanech. Program zahrnuje řadu regionálních seminářů, distribuci letáků a poskytování informací 
o správném hospodaření. Přístup k informacím lze získat prostřednictvím systému evidence půdy 
(LPIS), což je databáze, v níž jsou zaznamenány rozlohy a hranice zemědělských pozemků. Český 
systém LPIS, který byl vytvořen v roce 2004, je inovační v tom, jak propojuje standardní údaje systémů 
LPIS s údaji o životním prostředí. Registrovaní uživatelé mají přístup k informacím o požadavcích 
souvisejících se směrnicí o dusičnanech (například o omezeních používání hnojiv či požadavcích na 
střídání plodin). Tyto přesné a konkrétní informace se týkají jednotlivých pozemků. Systém, který je 
dostupný prostřednictvím internetu, používají zemědělci, zemědělští poradci a kontroloři.
Systém LPIS byl propojen s podrobnými údaji o půdě a digitálním modelem terénu, na jehož základě 
je možné provádět přesné výpočty eroze půdy. Tímto způsobem byla navržena konkrétní protierozní 
opatření, včetně protierozních mezí, příkopů, travnatých pásů a retenčních poldrů. Pomocí systému 
bylo rovněž 100 000 hektarů půdy vybráno pro přeměnu na louky nebo pro zavedení zvláštních 
agronomických opatření.

Zdroj: případová studie projektu SoCo



Řešení problému eroze půdy v regionu Midi-Pyrénées (Francie)
Současný způsob využívání zemědělské půdy a zemědělské postupy v regionu Midi-Pyrénées 
jsou spojeny s vysokým rizikem eroze. Zásadní roli z pohledu řešení otázek zemědělského rozvoje 
a zohlednění tohoto degradačního procesu hrají odborní poradci. Regionální agrární komora již více 
než 20 let řídí pracovní skupiny pro kontrolu eroze, přičemž od roku 2000 jsou práce zaměřeny 
především na ochranné zemědělství. Na období 2007–2012 byla zřízena regionální pracovní skupina, 
která se zabývá nejpokročilejšími formami ochranného zemědělství. Je založena na partnerství 
mezi agrárními komorami, odbornými ústavy a sdruženími zemědělců, které společně vytvářejí síť 
vzorových zemědělských podniků a výzkumný program. Sledovány jsou tyto cíle:

• vývoj zjednodušených metod obdělávání půdy (omezené nebo bezorebné obdělávání) 
přizpůsobených pro půdní a klimatické podmínky jihozápadní Francie;

• posouzení agronomických, ekonomických a environmentálních přínosů těchto metod;
• stanovení nutných podmínek s cílem předat tyto informace zemědělcům a poradcům pro 

školení.
Současně jsou zjednodušené metody obdělávání půdy v regionu Midi-Pyrénées propagovány 
soukromými společnostmi. Jde o metody reagující na potřebu zemědělců zvýšit zisková rozpětí a lépe 
řešit procesy degradace půdy při vedení hospodářství. Za tuto službu, která je přizpůsobena místním 
podmínkám, zemědělci platí poplatek 90 EUR na hektar.

Vnímaná závažnost (součet jednotlivých hodnocení na stupnici 0–5) degradace 
půdy před zavedením a po zavedení ochranného zemědělství (OZ) ve 14 
zemědělských podnicích v regionu Midi-Pyrénées (Francie)

Zdroj: případová studie projektu SoCo
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Zhutnění

Eroze půdy (vodní)

Úbytek organické hmoty

Součet jednotlivých hodnocení

 Hodnocení po zavedení OZ         Hodnocení před zavedením OZ
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Iniciativa Zemědělství ohleduplné k povodím (Catchment-sensitive 
farming, CSF) (Anglie)
CSF (2006–2011) je partnerská iniciativa, kterou řídí Ministerstvo pro životní prostředí, výživu 
a záležitosti venkova v Anglii (Department for the Environment, Food and Rural Affairs in England, 
Defra) a dvě státní environmentální organizace (Agentura pro životní prostředí (Environment Agency) 
a Natural England). Financování zajišťuje vláda, přičemž v prvních dvou letech iniciativy bylo 
rozděleno 25 milionů GBP, včetně 5 milionů GBP na režim kapitálových grantů. Cílem je motivovat 
zemědělce k včasnému přijímání dobrovolných opatření pro snížení rozptýleného znečištění vody 
a pro zlepšení postupů hospodaření s půdou a pozemky ve 40 prioritních povodích, a přispět tak 
k plnění řady politických cílů včetně uplatňování rámcové směrnice o vodě. Důraz je kladen na 
poskytování informací, poradenství a budování kapacit.
Prostřednictvím těchto opatření se podařilo zvýšit informovanost zemědělců o řadě otázek 
rozptýleného znečištění a postupech hospodaření s půdou, které s nimi souvisejí. Financováním 
poradenských pracovníků v terénu byla posílena kapacita pro řešení otázek hospodaření s půdou, 
čímž se též zlepšilo zacílení dalších opatření, včetně správy životního prostředí (Environmental 
Stewardship), která je hlavním agroenvironmentálním opatřením v Anglii, a zemědělského režimu 
kapitálových grantů. Přestože tento program funguje teprve krátce, jeho zaváděcí fáze byla velice 
úspěšná. V rámci programu bylo podáno více než 14 000 doporučení pro konkrétní zemědělské 
podniky, včetně velkého počtu doporučení týkajících se správného hospodaření s půdou. Program 
má potenciál zaplnit významnou mezeru v souboru dostupných politik pro řešení rozptýleného 
znečištění vody a zemědělského znečištění půdy a získat značnou podporu zúčastněných stran.

Zdroj: případová studie projektu SoCo

Další literatura
http://soco.jrc.ec.europa.eu
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