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Carboneg je projekt, který podporuje
zemědělce na cestě ke zlepšení kvality
zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti. 

Pomocí začlenění principů regenerativního zemědělství do vašeho hospodaření

dojde ke zlepšení stavu vašich půd a zároveň k uložení uhlíku z atmosféry do půdy

ve stabilní formě v podobě organické hmoty. Za to vás ve vašem snažení finančně

podpoříme. Zdroje získáme od velkých firem, které se snaží dosáhnout uhlíkové

neutrality a financují proto ukládání uhlíku do půdy.



Kdo se může
zapojit do projektu
Projekt je vhodný pro každého, komu není lhostejný současný stav zemědělské půdy v České 

republice a pro každého, kdo chce zlepšit kvalitu půd na nichž hospodaří. A současně i zvýšit jejich 

schopnost zadržovat vodu a lépe tak odolávat suchu, které je na našem území stále častější. 

Pokud nejste spokojeni se současným stavem české krajiny, a to nejen té zemědělské, máte možnost 

to změnit. Všichni stojíme před výzvou v podobě klimatických změn. Denně jsme svědky toho, 

že příroda volá o pomoc. Půda degraduje, krajinu sužují častá sucha, eroze a záplavy a navíc 

neustále klesá biodiverzita živočišných i rostlinných společenstev.

zvýšení obsahu půdní organické hmoty

zlepšení půdní struktury

zlepšení schopnosti půdy infiltrovat a zadržovat vodu

omezení působení vodní a větrné eroze

podpora pestrosti půdních mikroorganismů a užitečných druhů hmyzu

finanční odměnu za každou tunu uloženého CO2 v půdě

úspora pracovního času při zakládání porostů

úspora spotřeby nafty v řádech desítek litrů/ha

úspora nákladů spojených s aplikací POR v řádech stovek až tisícovek Kč/ha

Co vám přinese účast v projektu



Principy fungování
regenerativního zemědělství

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Sejdeme se a společně zjistíme, jaké jsou možnosti vašeho zemědělského podniku začlenit 

principy regenerativního zemědělství. Jak velký je váš podnik? Kde se nachází? V jakém terénu? 

Jaká forma zemědělské výroby ve vašem podniku dominuje? Máte zkušenosti s bezorebným 

systémem?

Absolvujete úvodní školení o regenerativním zemědělství s našimi odborníky.

Poskytneme vám vzdělávací materiály a přidělíme vám experta pro individuální konzultace.

Odebereme úvodní půdní vzorky a analyzujeme hodnoty organického uhlíku (C   ).

Zavedete do praxe první principy regenerativního zemědělství.

Odebereme výroční půdní vzorky a změříme nárust organického uhlíku za uplynulý rok. Na jeho

základě získáte nárok na odměnu v rozmezí 2 500 Kč až 15 000 Kč na hektar ročně. Záleží jen 

na hodnotě navýšení podílu uhlíku ve vaší půdě. 

Každý rok budete mít možnost osobní výměny zkušeností s jinými zemědělci.

Postupně zavádíte další prvky regenerativního zemědělství a snižujete si tradiční náklady 

na orbu a umělá hnojiva.

Před podpisem smlouvy

První rok po podpisu smlouvy

Další roky po podpisu smlouvy

Zvířata a rostliny se navzájem 

obohacují.

Zapojte býložravce
Čím větší počet rostlinných a živočišných 

druhů, tím vyšší odolnost ekosystému.

Přivítejte rozmanitost

Chemické i mechanické zásahy 

nesvědćí půdnimu životu.

Nevyrušujte
Rostliny živí půdu fotosyntézou přes své 

kořeny - ideálně po celý rok.

Živte půdu celý rok

Živá i odumřelá hmota chrání 

půdu před živly a erozí.

Chraňte povrch
Pozorováním přírodních zákonitostí svého 

životního prostředí nám pomůže 

pochopit, co bude fungovat.

Vnímejte životní prostředí kolem vás
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Smlouva se uzavírá na 5 let. Zavazujete se k regenerativnímu způsobu hospodaření na vymezené

ploše. Smlouvu můžete předčasně vypovědět, ale musíte uhradit náklady na poskytnuté vzdělávání 

a provedené odběry a analýzy vzorků, které získáváte po celou dobu zdarma.

Finanční kompenzace se vypočítá z naměřeného množství organické hmoty v půdě. To se přepočte

na tuny CO₂, které se díky vašemu hospodaření zafixují ve stabilní formě do půdy. Výše odměny je

stanovena na 250 Kč za každou tunu CO2 zachycenou v uplynulém roce od posledního měření.

Okamžitě získáte 80 % odměny. Zbylých 20 % obdržíte jako doplatek po 5 letech, pokud mezitím

nedojde k opětovnému snížení organické hmoty.

Smluvní podmínky

Carboneg.eu Kontaktujte nás

Změnit nepříznivý stav naší půdy a krajiny je velmi náročný úkol, který vyžaduje nejen značné úsilí, 

ale i dostatek odvahy. Společnou silou to ale zvládneme. Regenerativní zemědělství totiž není 

krokem do neznáma, ale návratem k přírodě. Zároveň není třeba se bát o ziskovost - zdravá půda 

přináší dobré výnosy a kvalitní produkty. Navíc předání půdy dalším generacím v lepším stavu, 

než jsme ji přijali, by mělo být snahou každého hospodáře.


