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Složení půdy

Část krajinné sféry kde se

prolínají složky lito-, bio-,

atmo- a hydro- sféry. Pokud

jedna ze složek chybí

nejedná se o půdu!

Složky půdy

Pevná fáze půdy

 minerální podíl

 organická hmota (2-3 %)

Půdní póry

 vzduch

 Voda

Ve srovnání s minerálním podílem je podíl organické 

hmoty v půdě malý, má však velký význam

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/150/11888.jpg
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/150/11888.jpg


Půdní organická hmota
 Půdní organickou hmotou rozumíme soubor všech neživých 

organických látek nacházejících se v půdě nebo na jejím 

povrchu. Tyto látky jsou v různém stupni rozkladu či syntézy.



Základní procesy přeměn organických látek v půdě

MINERALIZACE = rozklad 

organické hmoty na jednoduché 

anorganické sloučeniny (aerobní 

rozklad)

HUMIFIKACE = transformace 

primárních zdrojů organické hmoty 

na složitější a stabilnější látky 

(aromatické povahy) = humus 

(anaerobní rozklad)



Dehumifikace půdy - ztráta organické hmoty

 Příčiny

• působení eroze vodní i větrné

• zvýšená mineralizace po odvodnění, závlahy

• zvýšená aerace po rozorání luk a pastvin

• nedodávání org. hmoty do půdy při intenzivním hospodaření

• nevyvážené osevní postupy, bez víceletých pícnin

• výrazný pokles živočišné produkce – nedostatek statkových hnojiv



 Důsledky dehumifikace půdy

• ztráta stability půdních agregátů – povrchová krusta,

utužení půdy

• větší zranitelnost vodní a větrnou erozí

• snížení filtrační schopnosti a snížení retenční kapacity –

zvýšení rizika sucha

• snížení biologické aktivity půdy

• snížení pufrační schopnosti půdy a vzrůst zranitelnosti 

acidifikací



• snížení poutání kontaminujících látek a obecně zvýšení 
jejich mobility – riziko vstupu do potravního řetězce

• snížení schopnosti půdy poutat živiny

• zvýšení obsahu dusičnanů v půdě s časově omezeným 
vlivem na výživu rostlin a s negativním dopadem na 
hydrosféru

• špatné využití minerálních hnojiv

• snížení produkční schopnosti půdy v důsledku všech 
předchozích bodů



Vliv dehumufikace půdy na ostatní 

degradační faktory

Ztráta 
organické 

hmoty

Zhoršení 
půdní 

struktury

Omezení 
infiltrace 

vody

Zrychlení 
povrch. 
odtoku

Vodní 
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Principy udržitelného hospodaření 

cílené na optimalizaci obsahu 

organických látek v půdě
 Doporučené zásady sestavení osevních postupů (OP)

• výběr plodin a jejich zastoupení v OP musí akceptovat stanovištní

podmínky

• struktura plodin musí umožňovat střídání plodin obohacující půdu

o organickou hmotu (zdroje uhlíku) s plodinami o ni ochuzujícími

• plodiny zhoršující strukturu půdy a její fyzikálně-chemické

vlastnosti je nutné střídat s plodinami, které tyto vlastnosti

zlepšují



• střídat plodiny se specifickými nároky na živiny, 

zvláště odčerpávající dusík, s plodinami dusík 

fixujícími (vikvovité)

• střídat mělce a hluboce kořenící plodiny

• nedostatečnou recyklaci organické hmoty z 

kořenových a nadzemních zbytků nahrazovat 

pěstováním meziplodin

• plodiny střídat tak, aby po sklizni předplodiny bylo 

dostatečně dlouhé období na přípravu půdy k 

následné plodině

• omezit pěstování stejných druhů rostlin po sobě



Jak stanovit potenciál půdy k 

dehumifikaci?

 Německý model - Vypracován Svazem německých

zemědělských výzkumných ústavů a organizací (VDLUFA).

Bilance na podkladě vstupů a výstupů posoudí aktuální

riziko ztráty humusu, resp. dusíku.

 Francouzský model SIMEOS-AMG - Model vycházející z

modelu Hénin z roku 1945. Umožňuje dlouhodobou

předpověď množství uhlíku (až na 100 let).

 Anglický model RothC - vyvinut na základě dat z

dlouhodobých polních experimentů, sledování rozkladu 14C

v rostlinných zbytcích a radiokarbonového datování půd.



Bilance 

OH
Vnos OH Ztráta OH

• Posklizňové zbytky

• Přidaná organická hmota

• Biologická ztráta

• Mechanická ztráta

Bielek P., Jurčová O. (2010): Metodika bilancie pôdnej organickej hmoty a stonovenia

potreby hnojenia poľnohospodárskych pôd. Výzkumný ústav pôdoznalectva a 

ochrany pôdy. Druhé doplnené vydanie. Bratislava. ISBN 978-80-89128-80-8.

Slovenský model



𝐵𝐶 = 𝑄𝑍 − 𝑄𝑆

Bilance uhlíku 

v tC.ha-1.rok-1

Celková suma zdrojů 

uhlíku vstupovaného 

do půdy v tC.ha-1.rok-1

Celková ztráta 

uhlíku v tC.h-1.rok-1

Princip bilance půdní organické hmoty



𝐵𝐶 = 𝑄𝑍 − 𝑄𝑆

Bilance uhlíku 

v tC.ha-1.rok-1

Úroda hlavního 

produktu v t.ha-1

Koeficient přepočtu rostlinných zbytků dané 

plodiny na uhlík pro příslušné rozpětí úrod

𝐵𝐶 = 𝑢 . 𝐾𝐶 + 𝐷𝐻 . 𝐶𝐻 − (𝐶𝑚 . 𝐾𝑚)

Použitá (resp. plánovaná) dávka 

organického hnojiva v t.ha-1

Koeficient přepočtu dávky 

organického hnojiva na 

množství uhlíku v tC.ha-1

Koeficient vlivu plodiny na 

ztrátu uhlíku v příslušné 

půdní skupině

Základní ztráty uhlíku 

v příslušné skupině 

půd v tC.h-1.rok-1

Princip bilance půdní organické hmoty



Bilancování půdní organické hmoty

𝐵𝐶 = 𝑄𝑍 − 𝑄𝑆

Bilance uhlíku 

v tC.ha-1.rok-1

Úroda hlavního 

produktu v t.ha-1

Koeficient přepočtu rostlinných zbytků dané 

plodiny na uhlík pro příslušné rozpětí úrod

𝐵𝐶 = 𝑢 . 𝐾𝐶 + 𝐷𝐻 . 𝐶𝐻 − (𝐶𝑚 . 𝐾𝑚)

Použitá (resp. plánovaná) dávka 

organického hnojiva v t.ha-1

Koeficient přepočtu dávky 

organického hnojiva na 

množství uhlíku v tC.ha-1

Koeficient vlivu plodiny na 

ztrátu uhlíku v příslušné 

půdní skupině plodin

Základní ztráty uhlíku 

v příslušné kategorii 

půd v tC.h-1.rok-1

Tabulka 4. Koeficienty na přepočet 
vstupu uhlíku z rostlinných zbytků do 
půdy podle úrody hlavního produktu. 

Plodina Úroda [t/ha] Kc 

Vojtěška setá - 4. rok < 6,00 0,59 

6,01 - 7,00 0,551 

7,01 - 8,00 0,479 

8,01 - 9,00 0,416 

9,01 - 10,00 0,365 

10,01 - 11,00 0,327 

11,01 - 12,00 0,304 

> 12,00 0,299 

Vojtěška setá - 3. rok < 6,00 0,549 

6,01 - 7,00 0,508 

7,01 - 8,00 0,432 

8,01 - 9,00 0,364 

9,01 - 10,00 0,305 

10,01 - 11,00 0,255 

11,01 - 12,00 0,217 

> 12,00 0,181 

Vojtěška setá - 2. rok < 6,00 0,513 

6,01 - 7,00 0,476 

7,01 - 8,00 0,408 

8,01 - 9,00 0,345 

9,01 - 10,00 0,29 

10,01 - 11,00 0,244 

11,01 - 12,00 0,208 

> 12,00 0,173 

 



𝐵𝐶 = 𝑄𝑍 − 𝑄𝑆

Bilance uhlíku 

v tC.ha-1.rok-1

Úroda hlavního 

produktu v t.ha-1

Koeficient přepočtu rostlinných zbytků dané 

plodiny na uhlík pro příslušné rozpětí úrod

𝐵𝐶 = 𝑢 . 𝐾𝐶 + 𝐷𝐻 . 𝐶𝐻 − (𝐶𝑚 . 𝐾𝑚)

Použitá (resp. plánovaná) dávka 

organického hnojiva v t.ha-1

Koeficient přepočtu dávky 

organického hnojiva na 

množství uhlíku v tC.ha-1

Koeficient vlivu plodiny na 

ztrátu uhlíku v příslušné 

půdní skupině

Základní ztráty uhlíku 

v příslušné skupině 

půd v tC.h-1.rok-1

Tabulka 5. Hodnoty koeficientů CH pro 
jednotlivé druhy organických hnojiv. 

Druh organického hnojiva CH 

Chlévský hnůj průměrné kvality 0,170 

Kompost 0,130 

Kejda hovězího dobytka 0,019 

Kejda prasat 0,014 

Trus drůbeže 0,080 

 

Bilancování půdní organické hmoty



𝐵𝐶 = 𝑄𝑍 − 𝑄𝑆

Bilance uhlíku 

v tC.ha-1.rok-1

Úroda hlavního 

produktu v t.ha-1

Koeficient přepočtu rostlinných zbytků dané 

plodiny na uhlík pro příslušné rozpětí úrod

𝐵𝐶 = 𝑢 . 𝐾𝐶 + 𝐷𝐻 . 𝐶𝐻 − (𝐶𝑚 . 𝐾𝑚)

Použitá (resp. plánovaná) dávka 

organického hnojiva v t.ha-1

Koeficient přepočtu dávky 

organického hnojiva na 

množství uhlíku v tC.ha-1

Koeficient vlivu plodiny na 

ztrátu uhlíku v příslušné 

půdní skupině

Základní ztráty uhlíku 

v příslušné skupině 

půd v tC.h-1.rok-1

Tabulka 1. Průměrné základní roční ztráty organického 
uhlíku z půdy v C/ha. 
Kategorie půd Cm Bodové hodnoty 

produkčního potenciálu 

1. vysoce produkční 2,81 100-80 

2. středně produkční 4,27 79-50 

3. málo produkční 4,59 < 49 

 

Bilancování půdní organické hmoty



Bilancování půdní organické hmoty

𝐵𝐶 = 𝑄𝑍 − 𝑄𝑆

Bilance uhlíku 

v tC.ha-1.rok-1

Úroda hlavního 

produktu v t.ha-1

Koeficient přepočtu rostlinných zbytků dané 

plodiny na uhlík pro příslušné rozpětí úrod

𝐵𝐶 = 𝑢 . 𝐾𝐶 + 𝐷𝐻 . 𝐶𝐻 − (𝐶𝑚 . 𝐾𝑚)

Použitá (resp. plánovaná) dávka 

organického hnojiva v t.ha-1

Koeficient přepočtu dávky 

organického hnojiva na 

množství uhlíku v tC.ha-1

Koeficient vlivu plodiny na 

ztrátu uhlíku v příslušné 

půdní skupině

Základní ztráty uhlíku 

v příslušné kategorii 

půd v tC.h-1.rok-1

Tabulka 2. Skupiny polních plodin z hlediska jejich vlivu na ztrátu 
organického uhlíku z půdy a číselné kódy plodin. 

Skupina plodin Plodina 
Koeficient 
Km 

A Vojtěška 1. rok plný 0,8 

Vojtěška 2. rok plný 

Vojtěška 3. rok plný 

Jetel 1. rok plný 

Jetel 2. rok plný 

Vojtěškotráva 1. rok plný 

Vojtěškotráva 2. rok plný 

Vojtěškotráva 3. rok plný 

Jetelotráva 1. rok plný 

Jetelotráva 2. rok plný 

Dočasné trávy 1. rok plný 

Dočasné trávy 2. rok plný 

Dočasné trávy 3. rok plný 

B Vojtěška 2. rok v likvidaci 1,0 

Vojtěška 3. rok v likvidaci 

Vojtěška 4. rok v likvidaci 

Jetel 2. rok v likvidaci 

Jetel 3. rok v likvidaci 

Vojteškotráva 2. rok v likvidaci 

Vojteškotráva 3. rok v likvidaci 

Vojteškotráva 4. rok v likvidaci 

Jetelotráva 2. rok v likvidaci 

Jetelotráva 3. rok v likvidaci 

Dočasné trávy 2. rok v likvidaci 

Dočasné trávy 3. rok v likvidaci 

Dočasné trávy 4. rok v likvidaci 

Pšenice ozimá 

Pšenice ozimá + sláma 

Pšenice jarní 

Pšenice jarní + sláma 

Žito ozimé 

Žito ozimé + sláma 

Ječmen ozimý 

Ječmen ozimý + sláma 

Oves setý 

Oves setý + sláma 

Tritikale 

Tritikale + sláma 

Jarní luskovinoobilná směs na zrno + sláma 



Vnos organických látek zeleným 

hnojením
 Původní model nezahrnoval ve výpočtu zelené hnojení

 Metodika odběru: Plocha odběru 27 x 26,5 cm. Jednotlivé rostliny 

byly očištěny od zeminy, kořeny rostlin byly důkladně omyty a 

rostliny byly předány do akreditované laboratoře.

 Analýzy rostlin: celková hmotnost sušiny, uhlík (Cox) (ISO 14235)



Vnos organických látek 

zeleným hnojením

Plodina
CZ

[t/ha]

Hořčice bílá 1,52

Svazenka vratičolistá 1,32

Ředkev olejná 0,9

Jílek jednoletý 1,54

Žito seté 0,44

Peluška 1,29



Stanovení potřeby  organického hnojení
 Při dosáhnutí deficitu uhlíku na úrovni -5 tC.ha-1 třeba uvažovat 

organické hnojení na příslušné parcele už za potřebné, ale zatím ne 
za nutné. Tzn. může, avšak nemusí se uskutečnit ihned v případě, že 
na dané parcele plánujeme takovou následující plodinu, pro kterou je 
organické hnojení nevhodné.

 Při překročení limitní hodnoty deficitu uhlíku na úrovni -6 tC.ha-1 je 
už organické hnojení nutné, což znamená, že by se mělo realizovat 
v nejbližším agrotechnickým termínu.

𝐷𝐻 =
𝐵𝐶
𝐶𝐻

Dávka 

organického 

hnojiva v t.ha-1

Koeficient obsahu uhlíku 

v organickém hnojivu

Výsledek bilance uhlíku (deficit) 

v tC.ha-1
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Prezentovaná aplikace je vodítkem ke zjištění případných negativních trendů a orientačním 

kontrolním mechanizmem pro popis dopadů týkajících se organické složky půdy.

Aplikace je volně dostupná na adrese: http://www.organickahmota.cz/

http://www.organickahmota.cz/
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