
SICS 
mohou po-

moci členským 
státům   vytvořit 

adekvátní minimální 
standardy pro cíle 
týkající se půdy.

SOUHRN
Půda je základem produktivity  zemědělství a zdraví ekosystémů. Nové sSpolečné zemědělské politice (SZP) stále 

chybí jasné návody k pro opatřením ke zlepšení a monitorování zdraví půdy. Se současným poklesem zdraví 
půdy a dopadem zemědělství na změnu klimatu a na životní prostředí je nutné, aby se půda okamžitě dostala  

okamžitě do popředí zemědělské politiky. 

SoilCare zkoumá a propaguje použití  “Půdu zlepšujících pěstebních systémů” (dále jen SICS - z, (anglického 
originálu Soil-Improving Cropping SystemsSICS),  s cílem zlepšit kvalitu půdy s pozitivními účinky na 

udržitelnost a rentabilitu. SICS jsou založeny na holistickém přístupu k obhospodařování půdy, který se skládá z 
dlouhodobého střídání plodin a „integrované“ kombinace vstupů a technik obhospodařování. V ramci SoilCare 

projektu představujeme, jak můžou SICS fungovat jako “cross cutting” mechanismyus (tj. opatření přijímaná 
v rámci jednotlivých programů) ke zlepšení zdraví půdy prostřednictvím SZP, PRV, DZES, AEKO a mnoha agro-

environmentálních rámcových směrnic EU. 

Možnosti v rámci zemědělské politiky
Studie ukázaly několik způsobů, jak může  politika motivovat 
zemědělce, aby zaváděli lepší enviromentální a půdu 
ozdravující systémy hospodaření. Následující možnosti 
mohou zvýšit zavádění postupů prospěšných pro půdu –

     Zabudovat SICS do SZP - Pilíř I jako “cross cutting” 
zemědělské postupy ve veřejném zájmu

      Zvýšení počtu zprostředkovatelů pro výměnu informací 
mezi zemědělci a školení poradců v oblasti zdraví půdy  
(například  prostřednictvím Zemědělské poradenske 
služby)   

     Použít SICS k uplatňování “cross-cutting” mechanismů 
do politických rámců a směrnic: např. krycíchplodin ve 
vztahu jak k Rámcové   směrnici o vodě , tak k Nitrátové 
směrnici.

Rozmanité krycí plodinyPoužití dřevní štěpky
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Tato tabulka ukazuje, jak každý typ SICS (Půdu- zlepšující pěstební systém
) m

ůže přispět k cílům
 politiky prostřednictvím

 více nástrojů uvedených 
v horní části tabulky. Barvy pro každý nástroj politiky se shodují s odpovídajícím

i SICS ve sloupci „Typ SICS“. 

Jak SICS přispívají k cílům
 politiky

SZP – 
DZES &

 
AEKO

SZP – 
Program

 
Rozvoje 
Venkova

Rám
cová 

sm
ěrnice 

o vodách

N
itrátová 

sm
ěrnice

N
atura 2000 Sm

ěrnice o 
ochraně volně žijících ptáků a 

Sm
ěrnice o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích 
rostlin

Sm
ěrnice o ochraně 

životního prostředí a 
zejm

éna půdy při používání 
kalů z čistíren odpadních 

vod v zem
ědělství

Pesticidová 
sm

ěrnice 
N

ařízení, kterým
 

se stanoví pravidla 
pro dodávání 

hnojivých výrobků 
na trh EU

SICS složka
Krycí plodiny, zelené hnojení a 

m
eziplodiny

Pom
áhají udržovat půdu pokrytou vegetací během

 zim
y, kdy je ohrožena větrnou a vodní erozí.; m

ohou snížit potřebu hnojiv a dodávat 
organický dusík, pokud jsou legum

inózového typu, pom
áháji vytvářet úkryt  pro hm

yz a tím
 zabezpečit potravu pro ptáky. Jsou také 

způsobilé v rám
ci Ekologicky význam

ných prvků (EFA). N
áklady na krycí plodiny m

ohou být spoufinancovány z program
nu Rozvoje 

venkova.
Střídání plodin

Střídání plodin s různorodou sm
ěsí  tržních plodin, legum

inóz, květin, , zeleniny, úhorů, stejně jako chov hospodářských zvířat m
ůže 

zvýšit zdraví půdy dodáním
 řady živin (včetně dusíku), čím

ž se sníží vstupy chem
ických látek, zlepší se struktura půdy a infiltrace 

vody prostřednictvím
 pórů po kořenech různé délky.; napom

áhá integrované ochraně před škůdci prostřednictvím
 zvyšování 

rozm
anitosti hm

yzu a ptáků, snižuje potřebu chem
ické regulace škůdců a plevelů. Související náklady m

ohou být pokryty v rám
ci 

Agroenvironm
entálně-klim

atických opatření AEKO
.

Hnojení /půdu zlepšující látky
Používání kom

postu, m
ulče, štěpky (čerstvé nebo kom

postované) a statkových hnojiv snižuje potřebu chem
ických hnojiv. Pro kyselou 

půdu m
ůže být také potřebné vápnění. Aplikace zlepšujících látek ve správném

 časovém
 období roku s cílem

 připravit půdu pro jarní 
výsadbu a zakládání porostů, v souladu  s předpisy EU

 a členských států (tj. N
itrátová sm

ěrnice),  zabráňuje  vyplavování a úniku  živin. 
PRV m

ůže také pom
oci financovat  vyhovující prostory pro skladování statkových hnojiv. 

Kultivace půdy
O

m
ezení či vynechání orby nebo obecně zpracování půdy, m

ůže zlepšit zdraví půdy snížením
 úbytku organických látek, udržováním

 
neporušené m

ikrobiologie půdy, om
ezením

 zhutnění půdy v důaledku m
enšího počtu přejezdů zem

ědělské techniky po polích. Rovněž 
vede k nižší spotřebě paliv a s tím

 souvisejícíh em
isí.  

Zm
írnění zhutnění

Ke zm
írnění zhutnění půdy (zvýšení infiltrace a zdraví půdy), lze využít kypření podorniční vrstvy, Kypření půdy lze použít různé krycí 

plodiny, (jejichž kořeny m
ohou pom

oci provzdušnit půdu a zlepšit strukturu) a om
ezit přejezdy techniky po polích např. O

m
ezením

 
zpracování půdy.

Ú
činnější zavlažování

Kapková závlaha,  používání plodin přizpůsobených m
ístním

 podm
ínkám

 (např. plodiny šetřící vodou nebo plodiny nenáročné na vodu v 
suchých oblastech); načasování zavlažování ke snížení povrchové evaporace; m

eziplodiny om
ezující výpar.. To vše vede k vyšší produktivitě 

rostlin a efektivnějším
u využití zdrojů m

inim
alizuje riziko zasolení a dezertifikace.

Řízené odvodnění
O

pětovné použití vody na farm
ě; příkopy atd. um

ožňující odtok; zalesňování s cílem
 om

ezit zam
okření. To vše vede k vyšší produktivitě 

rostlin a efektivnějším
u využití zdrojů ; m

inim
alizuje riziko zam

okření.
Integrovaný m

anagem
ent 

krajiny
Sm

íšená zem
ědělská produkce (rostlinná + živočišná výroba) a rotace napříč farm

am
i; živé ploty a koridory pro divokou zvěř a prospěšné 

predátory; zadržování vody v krajině např. přehrady, nádrže. Zlepšuje biologickou rozm
anitost (biodiverzitu), ochranu před škůdci a 

udržitelnost pěstebních systém
ů na úrovni krajiny.



SICS 
příklad:

Krycí plodina se 
sníženým dusíkatým 

hnojením

Vylepšuje:
Strukturu půdy, biologickou 
rozmanitost,  využití živin;  

omezuje vyplavování a 
erozi 

Začlenění SICS do politiky EU
Zemědělská politika

The proposed post-2020 CAP includes three overarching environmental objectives which directly 
relate to soil and therefore provide opportunities for its incorporation more strongly via SICS:

     Navrhovaná SZP po roce 2020 obsahuje tři zastřešující environmentální cíle, které se přímo vztahují k 
půdě, a proto poskytují příležitosti pro její silnější začlenění prostřednictvím SICS:

       Přispívat ke zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni a udržitelné energie

     Podporovat udržitelný rozvoj a účinný management přírodních zdrojů, jako je půda, voda a  ovzduší
     
     Přispívat k ochraně biologické rozmanitosti a zlepšování služeb ekosystému

V rámci nástroje Pilíř 1 SZP nabízí začlenění opatření v rámci “greeningu” do povinných Dobrých 
zemědělských environmentálních podmínek (DZES) větší šanci na ochranu půdy.

Patří mezi ně použití krycích plodin jako součásti střídání plodin, které působí jako ochrana před erozí 
a vnáší do půdy živiny. Krycí plodiny jsou také klíčovou součástí SICS. V nástroji Pilíř 2 představují nová 
agroenvironmentálně klimatické opatření (AEKO) příležitost k řešení současného zhoršujícího se zdraví 
půdy; půdy regenerované prostřednictvím SICS se mohou stát zásobárnámi uhlíku a zmírnit tím účinky 
změny klimatu. Je třeba zajistit, aby členské státy přidělily dostatečný rozpočet do Pilířů 1 a 2 na opatření v 
oblasti zdraví půdy. Klíčem k tomu bude dlouhodobá vize navržená Evropskou komisí a použitá v SICS.

Soilcare projekt je financován výz-
kumným a inovativním projektem Evrop-
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Rámcové směrnice a EU legislativa
Rámcové směrnice a EU legislativu (v tabulce výše) lze implementovat společně pomocí několika opatření SICS. 
Je proto třeba regulovat a stimulovat jejich přijímání zemědělci prostřednictvím zvyšování povědomí a pomáhat 
skupinám zemědělců spolupracovat na úrovni krajiny. 

Odstoupení od Rámcové směrnice o půdě znamená, že půdní politika EU zůstává bez koherentních (souvisejících) 
právních předpisů, které by řešily problematiku půdy samostatně. V rámci EU má pouze několik zemí konkrétní 
legislativní nebo politický nástroj, jehož primárním cílem je ochrana půdy. Degradace evropských půd se zvyšuje, 
což znamená, že současná politika není účinná. Osvojení si SICS farmáři je klíčové a může být nepříznivě ovlivněno 
špatnou politikou a pokyny, jakoži sociálně-ekonomickými a environmentálními faktory. Více informací naleznete 
zde: https://www.soilcare-project.eu/resources/deliverables

Výměna znalostí

@SoilCare_eu


