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Assessment of soil erosion and deposition using 137Cs
The key assumption to use caesium-137 radionuclide as a erosion tracer is
finding of significant relationship between soil loss and radionuclide loss. Then
the spatial distribution of these radionuclides in the field can determine areas
of net soil loss (erosion) and net gain (deposition).
The assessment of 137Cs redistribution is based on a comparison of measured
inventories (137Cs total activity per area) of a individual sampling point in the
field with an reference inventory (stable site, without erosion/deposition).
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Ekologické zemědělství a půda
- vyšší obsah a kvalita organické hmoty v půdě

- větší biomasa a abundance žížal, vyšší diverzita
- o 30 – 100 % vyšší mikrobiální aktivita ……
Aktivita fosfatáz na výzkumných plochách ve Švédsku (v %)

(výzkum se Swedish University of Agricultural Sciences v Uppsale)
Systém

Kyselá
fosfatáza

Alkalická
fosfatáza

Konvenční bez zvířat

95,3

96,8

Ekologický se zvířaty

101,8

101,8

Ekologický bez zvířat, běžná agr.

96,1

95,5

Ekologický bez zvířat, min. agr.

106,8

105,9

Změny v kvalitě půdy probíhají pomalu –
efekty dle výzkumů můžeme zaznamenat
za více než 8 let.

DOK – Švýcarsko, výzkum
publikovaný v prestižním
vědeckém časopise Scienceefekt ekologického zemědělství
v řadě biochemických a půdně
biologických charakteristik
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Druhová diverzita v agroekosystémech
Termín biodiverzita je zanesen v posledních letech v řadě dokumentů.
Podle Úmluvy o biologické rozmanitosti z Rio de Janeira znamená
biodiverzita variabilitu všech žijících organismů.
Biodiverzita v zemědělství je širokým termínem a je tvořena složkami
agroekosystému (druhy, odrůdy, plemena a to na genové, druhové
a ekosystémové úrovni), nutnými pro udržení struktury, funkcí
a procesů.

Diverzita na úrovni:
- genetické - druhové -

variabilita živočichů, rostlin a mikroorganismů
diverzita druhů souvisejících s produkcí v zemědělství
i s ostatními funkcemi v ekosystému a krajině
- biotopů rozmanitost biotopů v krajině
- ekosystémů - diverzita agroekosystémů a jejich role mezi ostatními
systémy v krajině
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Biodiverzita ekologických farem (ze sledování řady farem v Evropě)
Abundance

Diverzita

Rostliny

5 x větší biomasa
doprovodných rostlin na
orné půdě, více vzácněji
se vyskytujících rostlin

na orných půdách o 57 % více
planých druhů rostlin, 2 x více
vzácněji
se
vyskytujících
druhů rostlin, některé druhy
nalezeny pouze na ekofarmách

Bezobratlí

1,6 x více členovců,
1 – 5 x více pavouků

1 – 2 x více druhů pavouků
v porostech obilovin

Ptáci

o 25 % více ptáků na
okrajích polí, 2,2 x více
hnízdících skřivanů

(ve srovnání s konvenčními farmami)

Vyšší diverzita rostlin na ekologicky obhospodařovaných farmách
Hodnocení 110 farem ve Švýcarsku – vyšší počet pěstovaných druhů rostlin
spolu s trvalými kulturami a zeleninou:
- konvenční podniky
– průměrně 7, 4 druhů,
- ekologicky hospodařící podniky - průměrně 10, 2 druhů
Vyšší počet plevelných a planě rostoucích druhů na okrajích i uvnitř porostu
– např. dle německých studií téměř 2 x větší počet druhů (40, resp. přes 60 druhů).
Cca 2 x vyšší biodiverzita na okrajích polí (anglická studie) …….
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