
Terénní seminář 

EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Termín: čtvrtek 3. června 2010 v Lukavci u Pacova  
 
Program 
8:30  Sraz účastníků ve sportovním areálu dřevozpracujícího družstva v Lukavci 
 
9:00        Zahájení  

Ing. Květuše Hejátková, ZERA Náměšť nad Oslavou  

Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i. v Praze -Ruzyni 
 

9:10 – 12:00       Odborná diskuse k efektivnímu hospodaření na půdě při dodržení zásad správné zemědělské praxe  
 
Tematický blok I: Kvalita půdy a rizika znečišťování vod při různých systémech hospodaření na půdě  
Vliv konvenčního a ekologického způsobu hospodaření na kvalitu půdy, povrchových a podzemních vod; nové technologické po-
stupy při zakládání porostů zemědělských plodin zaměřené na omezení eroze a zlepšení retenční schopnosti půdy; uplatnění me-
ziplodin při omezení znečišťování vod, vliv osevních sledů a hnojení dusíkatými hnojivy na znečišťování vod nitráty (nitrátová 
směrnice); vliv dlouhodobého různého hnojení minerálními a statkovými hnojivy na obsah živin v půdě a dosažené výnosy pěsto-
vaných plodin. Budou prezentovány zkušenosti partnera projektu — pracoviště Bioforschung Austria, Vídeň 
Dr. Wielfried Hartl (BFA);  Bc. M. Káš,  Ing. J. Klír, Ing. E. Kunzová,  Ing. P. Růžek (VÚRV) a další 
 
Tematický blok II : Nové poznatky při pěstování zemědělských plodin a nejčastější problémy letošního  ročníku 

Vliv letošního jara na  výživný a zdravotní stav rostlin; využití různých forem dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami; hnojení ozi-
mé řepky v podzimním a jarním období; struktura porostu různých odrůd ozimé pšenice po aplikaci dusíkatých hnojiv, listových 
hnojiv a stimulátorů růstu; zakládání porostů jarního ječmene a pšenice s aplikací hnojiv přímo k osivu; zakládání porostů a hnoje-
ní velmi raných odrůd ozimé pšenice (Pannonia; Bodyček; Jindra apod.) jako předplodiny k ozimé řepce apod. 
 Ing. P. Růžek (VÚRV) + zástupci zúčastněných zemědělských podniků a firem formou krátkých diskusních příspěvků  
 

12.00 - 12.30  Občerstvení 
 
12.40 - 15.00  Prohlídka polních pokusů  

dlouhodobé výživářské pokusy s aplikací minerálních a statkových hnojiv    
pokusy s různým hnojením ozimé řepky (podzimní a jarní hnojení, vliv různé dávky a formy N-hnojiv, vliv hnojení S) 
pokusy s různým hnojením ozimé pšenice (vliv různých tuhých a kapalných N-hnojiv, uplatnění hnojiv s inhibitory ureázy a 
nitrifikace) 
pokusy s různým hnojením jarního ječmene (aplikace N v různých hnojivech před setím a za vegetace) 
prohlídka odrůd ozimé pšenice, hodnocení struktury porostu, reakce různých odrůd na hnojení N, aplikaci listových hnojiv 
a stimulátorů růstu 

 
Odborná garance o organizace: 

Ing. Květuše HEJÁTKOVÁ – ZERA Náměšť nad Oslavou 

Ing. Pavel RŮŽEK, CSc.;  Ing. Helena KUSÁ, PhD – VÚRV Praha – Ruzyně 

Václav VELETA – vedoucí pokusné stanice Lukavec 

 

Z organizačních důvodů je nutno se přihlásit emailem či telefonicky. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na uvedené 

kontakty: Jitka Schellová, schellova@zeraagency.eu  724082737 

                 Ing. Helena Kusá, PhD  kusa@vurv.cz        233022266 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro Regionální rozvoj, projekt "Metody ochrany půdy pro zlepšení její re-
tenční schopnosti  a prevence záplav". 

 


