
... standardizace huminových přípravků 



• 14.10.2011, FCH VUT: 

 workshop „Standardizace huminových látek – 

akademická otázka nebo reálný problém?“ 

 



• 9.3.2012, FCH VUT: 

 workshop „Aktuální potřeby a možnosti 

komercializace a standardizace huminových látek“ 

 



• závěry workshopů 

 



• závěry workshopů 

 



 



• podpora politiky agrárního sektoru 

 
 „Cíle u tohoto podprogramu jsou definovány jako oblasti 

potřeb  útvarů státní správy a samosprávy, jednotlivých 

odborných útvarů MZe, včetně organizačních složek státu a 

státních příspěvkových organizací za účelem zajištění 

poznatků aplikovaného výzkumu, které budou uplatněny při 

vytváření nástrojů a postupů pro řízení a propojení 

zemědělské, potravinářské, lesnické a vodohospodářské 

politiky ČR a pro harmonizaci Společné zemědělské politiky 

po roce 2013 a Lesnické strategie EU.“ 



• Název projektu:  

Výzkum pro potřeby standardizace kvality a účinnosti 

komerčních přípravků na bázi huminových látek 

Celkové náklady projektu:  

12 035 tis. Kč 



• Název projektu:  

Výzkum pro potřeby standardizace kvality a účinnosti 

komerčních přípravků na bázi huminových látek 

Celkové náklady projektu:  

12 035 tis. Kč 



• Cíl projektu: 

 
„Cílem projektu je navrhnout, otestovat a validovat standardizovanou 

metodiku hodnocení kvality komerčních huminových zemědělských 

přípravků s hlavním zaměřením na dva klíčové aspekty: 

  

1) obsah a chemická kvalita huminových látek v přípravku a 

2) ovlivnění rostlinné produkce a biologického potenciálu půd aplikací 

přípravku. 

 

Výstupy a výsledky projektu budou sloužit jako podklad pro 

rozhodovací procesy státní správy a samosprávy na úrovni právních 

předpisů a norem (konkrétně vyhlášek Ministerstva zemědělství č. 

273/1998 o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv a č. 

474/2000 o stanovení požadavků na hnojiva) týkajících se hnojiv a 

pomocných půdních prostředků, včetně aktualizace podmínek 

registrace huminových přípravků státní správou (Ústředním kontrolním 

a zkušebním ústavem zemědělským). “ 



• Dílčí cíle projektu: 
 



• Hlavní řešitel:  
doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (VUT) 
 

• Řešitelé:  
Ing. Jaroslava Bartlová(ZVT) 

Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (MendelU) 

RNDr. František Novák, CSc. (BCAV) 
 

• Členové řešitelského týmu: 
Prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (VUT) 

Ing. Barbora Badalíková(ZVT) 

doc. RNDr. Lubica Pospíšilová CSc., Ing. Jaroslav Hynšt, Ph.D.,  

Ing. Ivan Tůma, Ph.D. (MendelU) 

Ing. Martina Šestauberová (BCAV) 



 

„letter of intent“ – ÚKZÚS, MZe 





1 

„ Význam projektu pro rozvoj sektoru je velmi malý.“ 

„ Podíl těchto látek (huminových látek) ve spektru hnojiv a 

pesticidů je relativně malý.“ 

„ Navržené téma považuji za aktuální i když 

relativně okrajové.“ 



2 

„ Očekávaný dopad je nadsazený a tím i potřeba řešení.“ 

„ Vyloučení přípravků s malým či žádným účinkem 

nezaručuje zvýšené použití (potenciálně) účinných 

přípravků. Zmiňované negativní až škodlivé působení 

některých přípravků na půdu je málo významné.“ 

„ …očekávaný význam pro agrární sektor a životní prostředí je 

nadhodnocený. Uváděný dopad pro udržitelnost kvality půdy, 

pro zachování úrovně organické hmoty v půdě, je malý, velká 

část přípravků je aplikována v malém množství.“  

„ Je otázkou, zda je vůbec vhodné z veřejných prostředků 

financovat analýzu a ověřování účinku desítek komerčních 

přípravků a zda se nemělo vyjít z výzkumu působení 

jednotlivých dobře definovaných látek (které je  

často již dobře popsáno) a jejich kombinací.“ 



3 

„ Při podrobnějším pohledu lze však předpokládat řadu 

nejrůznějších poměrně obtížně předvídatelných faktorů 

– např. v oblasti etiky – komerční zájmy některých 

dodavatelů zkušebních vstupních substrátů.“ 

„ Stávající EU předpisy jsou relativně benevolentní a příliš 

striktní požadavky na kvalitu přípravků na bázi huminových 

látek by mohly ve svém důsledku vést až ke snížení 

konkurenceschopnosti českého zemědělce.“ 

„ Je velmi obtížné až nemožné vnímat odpovědně 

pouze pozitivní výsledky navrženého projektu.“ 

„ Jedná se však o poměrně kontroverzní návrh projektu, 

který by ve svém důsledku mohl vést  ke snížení 

konkurenceschopnosti v některých oblastech 

zemědělství, prodražovat prvovýrobu.“ 




