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HODNOCENÍ KVALITY P�DY V EKOLOGICKÉM ZEM�D�LSTVÍ  
Soil quality evaluation in organic farming 

Bo�ivoj Šarapatka 
Katedra ekologie a životního prost�edí Univerzity Palackého v Olomouci 

Summary: Article evaluates monitoring of soil characteristics in the organic farming. It presents methods from simple 
ones to more complicated which are being processed by special labs. On the basis of the acquired results proposes 
system of monitoring and indicators in organic farming of the Czech Republic. 
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Souhrn: P�ísp�vek hodnotí sledování p�dních charakteristik v ekologickém zem�d�lství. P�edstavuje metody od 
jednoduchých až po takové, které zajiš�ují specializovaná pracovišt�. Na základ� získaných výsledk� navrhuje systém 
monitoringu a indikátory v ekologickém zem�d�lství �R. 
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Úvod  

Kvalita p�dy v ekologickém zem�d�lství hraje 
klí�ovou roli a �asto u ní používáme termín jako u 
lidského organismu „zdravá p�da“. Ta je základním 
p�edpokladem pro r�st a vývoj zdravých rostlin, 
živo�ich� i �lov�ka. Problematika kvality p�dy není 
samoz�ejm� diskutována pouze v ekologickém 
zem�d�lství. Mnohdy jsme sv�dky �ady degrada�ních 
vliv�, a to z pohledu globálního i v rámci jednotlivých 
zemí. Stav degradace p�dy pro �R uvádí nap�. 
Šarapatka, Novák a Bedná� (2006), kde nejvíce 
problém� zp�sobuje vodní eroze, problematické jsou i 
další typy fyzikální a chemické degradace. O �ešení 
t�chto a dalších problém� se snaží i sou�asné ekologické 
zem�d�lství. Pro popsání p�dních vlastností, proces� a 
kvality p�dy je nutné zvolit vhodné indikátory. Podle 
Dorana a Parkina (1996) indikátory zdraví nebo kvality 
p�dy musí:  

- korelovat s procesy v ekosystému, 
- integrovat fyzikální, chemické a biologické 

charakteristiky,  
- být citlivé k zásah�m do agroekosystému, a co 

je d�ležité,  
- být zvládnutelné i v provozní praxi.  

T�mto otázkám v ekologickém zem�d�lství se 
celosv�tov� v�nuje �ada pracoviš�, pozornost je �asto 
sm��ována na p�dní organickou hmotu a biologickou 
aktivitu p�dy. Snad nejrozsáhlejší práce srovnávající 
zem�d�lské systémy z tohoto pohledu je výzkum FiBLu, 
publikovaný v prestižním �asopise Science (Mäder et al., 
2002). Prezentovaný p�ísp�vek stru�n� hodnotí výsledky 
výzkumu, které provád�lo nebo se na n�m ur�itou m�rou 
podílelo naše pracovišt� v uplynulých cca 10 letech.  

Materiál a metody  

V p�d� jsme se v jednotlivých výzkumech 
zam��ili jak na studium základních fyzikálních (zrnitost, 
objemová hmotnost, pórovitost, vzdušná kapacita, 
propustnost p�dy pro vodu), chemických (obsah 
humusu, N tot., pH, vodivost, KVK, základní živiny), 
tak biologických vlastností (respirace, amonizace), a to 
podle metodik používaných v pedologických 
laborato�ích (Zbíral et al., 1995 – 1997). V laboratorních 
podmínkách pracujeme i s biochemickými 

charakteristikami, a to s aktivitou vybraných p�dních 
enzym� (fosfatázy, proteáza, ureáza, nitrát reduktáza, 
dehydrogenázy, celuláza) s využitím mezinárodn� 
uznávaných metodik (Schinner, Öhlinger, Kandeler, 
Margesin, 1995) a tyto korelujeme s procesy 
v agroekosystému. Cílem sledování bylo mj. navrhnout 
metody pro pravidelné hodnocení p�dních vlastností na 
ekofarmách a dále ov��it zjednodušené metody stanovení 
p�dních charakteristik v polních podmínkách. 

Výsledky 

U hodnocení kvality p�dy m�žeme využít 
v pedologii b�žn� využívané charakteristiky (Šarapatka 
et al., 2006). Za jednu ze základních vlastností, pom�rn� 
snadno m��itelnou a využívanou jako indikátor kvality 
p�dy, je možné považovat biologickou aktivitu p�dy 
vyjád�enou respirací (Harris et al., 1996). Ze získaných 
výsledk� jsme prokázali na plochách travních porost� 
významné vztahy respira�ního testu s dalšími parametry 
ve všech variantách. Pr�kazn� byl potvrzen vliv 
objemové hmotnosti na tuto charakteristiku. Bazální 
respirace je výrazn� ovlivn�na pórovitostí a distribucí 

pór�. Obsah humusu jako zdroj energie p�i respiraci 
ovliv�uje také výrazn� fyzikální podmínky (struktura, 
objemová hmotnost). Závislost zde byla lineární. 
Pr�kazná závislost byla nalezena i mezi hodnotami 
kationtové vým�nné kapacity a bazální respirací. 
Podobná kladná závislost existuje mezi obsahem 
celkového dusíku v p�d� a bazální respirací. Korelace 
nemusí být pouze v rámci p�dního prost�edí, ale �adu 
vztah� m�žeme najít i s dalšími charakteristikami 
v agroekosystému (u travních porost� nap�. s diverzitou, 
zatížením dobyt�ími jednotkami) (graf 1, 2). 
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Metody výzkumu však mohou být i složit�jší, kdy 
nap�. využití znalostí z mikrobiologického, ale i 
enzymologického výzkumu pro stanovení kvality p�dy 
je podle údaj� výzkumných prací i v�decké literatury 
výhodné (nap�. Nannipieri et al., 1990; Sikora et al., 
1995), nebo� mikroorganismy jsou v úzkém vztahu k 
dalším p�dním charakteristikám. Na rozdíl od jiných 
stanovení vykazují zm�ny �asto d�íve a podobn� jako 
ostatní bioindikátory integrují fyzikální, chemický a 
biologický stav p�dy. O tom sv�d�í nap�. publikované 
korelace aktivity fosfatáz s dalšími p�dními 
charakteristikami ve výzkumu ekologického a 

konven�ního zem�d�lství (Šarapatka, Kršková, 1997) 
(tab.1).  

Na stran� druhé však hledáme jednodušší metody, 
které budou uplatnitelné v b�žné provozní praxi, jako je 
nap�íklad námi testovaná terénní testovací souprava 
používaná v USA (Sarrantonio, Doran, Liebig, 1996). 
Její použitelnost zkoušíme na ekofarmách v �R a 
výsledky srovnáváme s b�žn� používanými metodami 
(Šarapatka, Kou�il, 2007). P�íkladem m�že být m��ení 
p�dní respirace v terénních a laboratorních podmínkách 
(graf 3). 

 
 
 

Graf 1: Korelace mezi obsahem humusu a bazální 
respirací 

Correlations between humus content and basal 
respiration  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2: Korelace mezi obsahem humusu a zatížením 
dobyt�ími jednotkami 

Correlations between humus content and animal units 
per hectare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tab.1: Korelace aktivity fosfatáz s vybranými p�dními charakteristikami  
Correlations among phosphatases activity and selected soil properties 

 Aktivita kyselé fosfatázy Aktivita alkalické fosfatázy 
Jílnaté �ástice <0,01 mm ** - 
Jíl < 0,002 mm ** - 
Corg. ** ** 
Ntot. ** ** 
Huminové kyseliny:fulvokyseliny ** ** 
Pp�ij. * * 
Ptot. ** - 
Panorg. ** - 
Porg. - - 
pH ** - 
** korelace na hladin� významnosti 99 % * dtto, 95 %, - neprokázaná korelace 
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Graph 3: P�dní respirace v terénních a laboratorních podmínkách  
Conductivity measured in the field and lab conditions 

Záv�r 

Záv�ry sledování i data z literatury nám umožnily 
navrhnout charakteristiky, které by bylo v ur�itých 
�asových obdobích vhodné sledovat na ekofarmách. 
Z fyzikálních charakteristik se jedná o zrnitost a základní 
rozbory Kopeckého vále�kem, z chemických 
o vým�nnou reakci, obsah a kvalitu humusu, obsah 

p�ijatelného fosforu a celkového dusíku, nasycenost 
sorp�ního komplexu, z biologických pak o respira�ní 
testy, nitrifikaci, amonizaci a o vybrané skupiny edafonu 
– žížaly. Bližší podrobnosti jsou nap�. v práci Šarapatka, 
Pokorný (2003). 
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