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Hypotéza:  
Je možné v praxi realizovat u vybraných tržních plodin efektivní opatření, která budou v 

souladu s pravidly ekologického zemědělství a povedou ke zvýšení výnosu a výnosové stability 
pěstovaných plodin a současně i ke zlepšení kvality bioprodukce. 

 
Anotace:  

Ekologické zemědělství je již řadu let široce podporovanou celosvětovou strategií vedoucí k 
trvale udržitelnému rozvoji. Přispívá k rozšíření nabídky trhu s potravinami a umožňuje spotřebiteli 
volbu mezi potravinami z ekologického a konvenčního způsobu hospodaření. V poslední době se 
stále častěji setkáváme s názorem, že by ekologické zemědělství mělo do svých pěstebních 
technologií vyšší měrou přejímat a integrovat inovační praktická opatření založená na využití 
nejnovějších poznatků zemědělského výzkumu, která by byla v souladu s pravidly ekologického 
hospodaření a vedla by ke zvýšení výnosů a výnosové stability pěstovaných plodin a současně i ke 
zlepšení kvality bioprodukce. 

Cílem práce je navrhnout a ověřit u vybraných tržních plodin (obilniny, luskoviny, brambory, 
mák setý), pěstovaných v ekologickém systému hospodaření, vybraná pěstitelská opatření 
biologicko-technologického charakteru, která budou směrována do oblasti zpracování půdy, podpory 
příjmu živin a ochrany proti škodlivým činitelům (ošetření osiva, regulace plevelů, chorob a škůdců). 
Těžištěm práce budou přesné polní maloparcelkové pokusy, realizované na Výzkumné stanici KRV v 
Praze-Uhříněvsi, certifikované pro vedení polních pokusů v ekologickém zemědělství. V pokusech 
budou v rámci osevního sledu ověřeny různé varianty zpracování půdy (klasická i minimalizační 
technologie), využití podsevů různých, i netradičních plodin ve formě přísevu nebo společného setí s 
hlavní plodinou, různé varianty struktury porostu, využití biologických přípravků ochrany rostlin apod. 
Uvedené pokusné varianty budou vyhodnocovány ve vztahu k výnosu a kvalitě bioprodukce, ale i ve 
vztahu k nežádoucím faktorům - zaplevelení, výskytu chorob a škůdců s cílem nalézt efektivní řešení. 

Předložené téma práce je pojato komplexně; předpokládá se, že bude upřesněno s ohledem 
na nově řešené projekty a zaměření studenta. 
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