
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

pořádají

workshop

POLNÍ DEN
HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ 
VE VAZBĚ NA RETENCI  

VODY V KRAJINĚ

Akce se uskuteční

dne 7. 6. 2022 od 9:00 hodin  
v areálu zemědělského subjektu Agrio s.r.o.,

Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice
PROGRAM:
  Prezentace k problematice zemědělského hospodaření a jeho dopadů na retenci vody v půdě, bilance živin a organické hmoty, 

řešení utužení půdy, využití meziplodin při ochraně půdy atd.
  Problematika vodní a větrné eroze půdy s vazbou na infiltraci vody do půdy a ochranu půdy před erozí.
  Terénní část: účastníci budou obeznámeni s pokusy, které byly založeny pro potřeby dokumentace dopadů různých způsobů 

hospodaření na pohyb vody v půdě a tedy i na projevy zemědělského sucha. Ukázky umožní účastníkům uvědomit si význam 
fyzikálního stavu půdy na pohyb a zadržení vody v ní a význam péče o půdu jako jednoho z významných faktorů ovlivňujícího 
odolnost půdy vůči klimatickým extrémům patrných v posledních letech.

  Předpokládané ukončení workshopu je v 15:00 hodin.
  Své přihlášky zasílejte na mail lucie.androva@vumop.cz do 31.5.2022.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, 
projektů NAZV QK21020243 - Racionální rozloha osevů na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES pro podporu udržitelného hospodaření v České republice; 

QK22020053 Podmínky pěstování kukuřice seté na silně erozně ohrožené půdě a Institucionální podpory RO0218.

 
 

 
 

 
 

 
Česká technologická platforma pro zemědělství 

ve spolupráci  
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 

 
Vás zvou na webinář na téma 

 
Dálkový průzkum země pro využití 

v zemědělské praxi a výzkumu 
 

4. listopadu 2020 v 10 hodin 
 
Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Ing. Renata Duffková, Ph.D.  
 
Využití Dálkového průzkumu Země pro analýzy půdních a porostních 
charakteristik a potřeby precizního zemědělství - možnosti využití satelitních, 
leteckých a dat z dronů pro analýzu půdního krytu a mapování variability 
půdních vlastností, využití dat při optimalizovaném návrhu vzorkovacích 
schémat. Možnosti analýz porostních charakteristik a jejich využití v praxi, 
zejména s ohledem na potřeby precizního a cíleného zemědělství. 
 
RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.  
 
Uplatnění DPZ při identifikaci staveb zemědělského odvodnění - možnosti 
metod DPZ pro přesnou lokalizaci podpovrchových staveb odvodnění ve vazbě 
na další využitelné podklady o těchto stavbách - diskuse rizik a střetů 
vyplývajících z neznalosti umístění drenážních systémů v krajině i nedostatky 
stávající evidence a informačních systémů k této problematice. 

 
Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České 

technologické platformě pro zemědělství. 
 

Předpokládané ukončení webináře do 13 hodin. 
 

Registrovat se můžete zde. 
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