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Na jednom z polních dnů v Kromě-
říži jsem šel okolo, tehdy druhým 
rokem opakovaného, pokusu s apli-
kací granulovaného PRP v obilni-
nách. 

Granulovaný PRP
Kolega I. Petrtýl mi plochy ukazo-
val a ujišťoval mne o tom, jaký klad-
ný vliv má aplikace relativně velmi 
malé dávky tohoto přípravku na 
porost pšenice a ječmene. Požádal 
jsem ho o vyrytí několika trsů pše-
nice na celou hloubku rýče asi 3 me-
try od sebe vzdálených  jak z kont-
roly, tak z pokusné plochy. 

Po uložení vyrytých vzorků před 
obě varianty jsem téměř nechtěl vě-
řit svým očím. Všechny tři vzorky 
z ošetřené plochy měly asi dvojná-
sobné množství bílých a aktivních 
kořenů než na kontrole. Tomu od-
povídal i stav nadzemní hmoty obi-
lí.

Abych se při svém stanovisku 
k tomuto přípravku vyhnul mož-
né záměně nebo nepravidelnému 
hnojení, souhlasil jsem v loňském 
roce, že sám vyhodnotím stav ko-
řenů, zdravotní stav celých rostlin 

a výnosotvorných prvků u pšenice, 
ječmene a řepky na plochách ošet-
řeným tímto granulátem v provoz-
ních podmínkách. 

Z této činnosti přikládám zprů-
měrované výsledky – jsou doloženy 
výnosem, který jsem osobně nekon-
troloval, ale odpovídal založeným 
výnosotvorným prvkům na rostli-
nách.

 

Na zkontrolovaných porostech se 
projevil výrazný až velmi výrazný 
rozdíl mezi plochami označenými 
1.) s aplikací PRP v různých formách 
a 2.) kontrolních (vedlejších) plo-
chách. Největší vliv aplikovaného 
PRP se projevil na výnosotvorných 
prvcích řepky ozimé a obou obilnin. 

Vlastnosti kontrolovaných obil-
nin uvádím jako součást této strán-
ky zprávy. Rozdíly zjištěné ve výno-
su potvrzují výsledky laboratorní 
fytopatologické a výnosové analýzy. 

U kukuřice nebylo hodnocení ve 
vývojové fázi začátek butonizace, 
kdy jsem odběry prováděl, reálné. 
Jediným výsledkem byla zvýšená 

odolnost proti dlouhodobému po-
topení kořenů do vody – tedy pro-
ti »utopení« porostu při týdenním 

namáčení, tzv. hydromorfii.
V pokusech  

použité odrůdy
 Pšenice ozimá odrůda »ANTO-
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STRATEGICKÉ OPERATIVNÍ TAKTICKÉ

Aktivátor vitálních funkcí půdy

• Snížení utuženosti půdy
• Zlepšení půdní struktury
• Lepší hospodaření s vodou
• Zvýšení biologické aktivity půdy
• Zdravá půda = zdravá rostlina

• Zvýšení intenzity fotosyntézy
• Redukce stresů
• Komplexní soubor 

mikroelementů
• Zvýšení kvality 

produkce

• Zlepšení komunikace mezi 
půdou a rostlinou

• Zvýšení využitelnosti živin
• Zvýšení obsahu organických 

zbytků v půdě
• Nulová toxicita pro klíčící 

rostliny (na rozdíl 
od průmyslových hnojiv)

Fyziologický stimulátor vegetativních 
funkcí rostliny Stimulátor biologické aktivity rhizosféry

NIUS«  udržovatel: SAATBAU Linz. 
Středně raná osinatá odrůda, pe-

kařská kvalita A až E, velmi vyso-
ký obsah bílkovin, velká objemo-
vá hmotnost, pevný stonek, dobrý 
zdravotní stav (padlí travní, rez 
plevová, fuzariózy).

 Pšenice ozimá odrůda »Ark-
tis«  udržovatel: Deutsche Saatve-
redelung AG, SRN. 

Odrůda v prodeji na základě zá-
pisu ve Společném katalogu, právně 
chráněná odrůda, pekařská jakost 
E, raná odrůda, vynikající stabili-
ta pádového čísla, střední až dobrá 
odolnost k poléhání. Má střední až 
vyšší obsah bílkovin.

Obě odrůdy mají pro dané pod-
mínky porovnatelné vlastnosti. 
Proto je zřejmé, že případné výno-
sové rozdíly vyplynou, při stejném 
ošetřování za vegetace, z aplikace 
PRP.

 Ječmen jarní Laudis  udržo-
vatel: Limagrain Central Europe Ce-
reals, s.r.o.

Odrůda doporučená Výzkum-
ným ústavem pivovarským sladař-
ským pro výrobu Českého piva. Vý-
běrová sladovnická kvalita typu 
Malz, vysoký podíl předního zrna.

 

Popis stavu vzorku: bylo odebrá-
no vždy (více než) u obilnin 5 x 
100 rostlin, u řepky 3 x 10 rostlin  
a u kukuřice 3 x 10 rostlin z každé 
varianty. Každý ze svazku vzorko-
vaných rostlin byl hodnocen zvlášť. 

Výsledek pro agronomickou pře-
hlednost uvádím jako jejich prů-
měrnou hodnotu. Hodnocení zdra-
votního stavu platí pro období 

laboratorního hodnocení a lokalitu, 
zatím je nelze (zřejmě na rozdíl od 
výnosových výsledků) v celém roz-
sahu zobecňovat.

V odebraných vzorcích byly vy-
hodnoceny kořeny, paty stébel  
a stébla a listy. Ze dvou vždy za se-
bou jdoucích vzorků plyne v na-
prosté většině výrazný rozdíl ve 
fyziologickém i zdravotním stavu 
jednotlivých částí rostlin v porostu.

 Černání kořenů: 
hodnocení stupněm A – 0 % ko-

řenů má černé léze, B - slabé 1 až 
10 % s černými lézemi, C - začátek 
škod 11 až 30 % kořenů nemocných, 
D - škodlivé až vysoce škodlivé 31 
až 60 %, E vysoce škodlivé 60 - 100 
% (stupnice používaná oficiálně 
mimo ČR také v Německu, Dánsku, 
Francii a Anglii).

 Napadení ostatními choroba-
mi kořenů, listů, stébel a jejich pat: 
stupeň 7 = označený také (+) = sla-
bé napadení, stupeň 6 = označova-
ný (++) = výstraha před rozšířením 
choroby, 5 = (+++) = začátek ekono-
mické škodlivosti, stupeň 4 až 2 = 
++++(+) = vysoké až velmi vysoké 
škody na výnosotvorných prvcích 
a stavu rostliny (hodnocení stup-
ně - uvádím zjištěné rozmezí 2 až 
7 - podle metodik ÚKZÚZ, označe-
ní křížky uváděné v závorce pouze 
pro zvýraznění vizuálního rozdílu 
v nebezpečí rozvoje té které choro-
by nebo poškození v době hodnoce-
ní).

 Ozimá pšenice Antonius 
Kořeny velmi dobře zregenerova-
né, bohaté svazky o délce až 18 cm 
po vyrytí a hrubém očištění, silné a 

po celé délce bohatě větvené koře-
ny, všechny živé, asi 30 % napade-
no Rhizoctonia na bázi kořínků (++), 
černání kořenů (B až A). 

Paty stébel a stébla � pochvy až 
40 % hnědnutí Rhizoctonia (+++), 
do 12 % stébel léze Rhizoctonia (+), 
3 % rostlin stéblolam (+), 1 % fuzá-
ria na bázi stébla a kořenových bá-
zích (+). 

Listy - slabé podesychání odspodu, 
drobné skvrnitosti nejvíce fyziolo-
gického původu (nejspíše UV záření)  
+ až ++, DTR (stupeň 7). 

Klasy - stejnoměrně ozrněné až 
do špičky klasu, výpadek nejvýše 1 
až 3 klásky dole a do 2 klásků naho-
ře - vliv sucha minimální (+/-).

Dosažený výsledný výnos 7,02 
tuny.

 Ozimá pšenice Arktis 
(Sousední pozemek, stejné ošet-

řování, hnojení i sklizeň, vzor-
ky k rozboru byly odebrány do  
15 metrů daleko od okraje první od-
růdy).

Kořeny regenerace střední až 
slabší, méně než 40 % počtu i dél-
ky než na PRP ošetřeném pozemku, 
po vyrytí a hrubém očištění délka 
kořenů asi 8 cm, všechny kontro-
lované rostliny ve vzorku - nad 70 
% kořenů Rhizoctonia (velmi silné 
++++), černání kořenů C (E), živých 
kořenů do 50 %. 

Paty a stébla hnědnutí po-
chev a jejich trouchnivění -  
70 % Rhizoctonia (++++). 

Stébla a paty stébel na 20 % 
léze na bázi Rhizoctonia (+++),  
8 % stéblolam (++), 8 % fuzária na 
bázi stébla a kořenových bázích 
(++). 

Listy - Septoria tritici (5), DTR 
(7), podesychání a »fyziologické« 
skvrnitosti (+++). 
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Na nejspodnějších větvích jsem 
napočítal po 12 – 18 šešulích, na 
terminálech po 37 – 42 šešulích. Po-
měr 1:3 – terminál byl největším vý-
nosným prvkem rostliny.

Kořeny – pouze jeden větvený v 
hloubce 8 cm (odvětvený jeden sil-
ný kořen v úhlu 60 stupňů směrem 
dolů, ostatní kůlové rovné kořeny 
se svazečky drobných kořínků ve 
vzdálenosti 1 – 2 cm mezi svazečky. 

Bez vnějších příznaků cho-
rob jen jedna rostlina, ostat-
ní měly nemoci spodních částí:  
25 %, foma krčku: 75 % verticilium 
na starších částech kořenů.

Stonky – výše než krček při odbě-
ru bez viditelných příznaků chorob.

Listy -plíseň zelná +(+), foma 
spodních listů (+).

Dosažený výnos 3,2 tuny.

Z uvedených výsledků vyplývá, že 
vliv PRP SOL se příznivě podepsal 
na velikosti a zdravotním stavu ko-
řenového systému a následně i celé 
rostliny. Tento efekt se projevil i na 
výnosu. Potvrdila se tak myšlenka, 
že na jen na zdravé půdě mohou vy-
růst zdravé rostliny, které tak mno-
hou lépe vyžít svého výnosového 
potenciálu. 

Na prahu roku 2015, vyhlášeném 
generálním shromážděním OSN 
mezinárodním rokem půdy, je to 
zjištění více než užitečné. I v dal-
ších letech budu pochopitelně po-
kračovat v pozorování a dalším vy-
hodnocení porostů, aby se výsledky 
roku 2014 potvrdily.

Ing. Karel ŘÍHA,

odborný poradce pro RV

Klasy - všechny klasy od špičky 
klasu z více než 30 % zasychání a 
deformace zrn (+++).

Dosažený výnos – 6,1 t/ha.

 Jarní ječmen Laudis
Počet odnoží 2 – 4.
Kořeny – až 21 cm dlouhé po hru-

bém očištění, relativně jemné a sil-
ně větvené, se silnou regenerací, 
z 95 % živé. Zjištěno asi 95 % koře-
nů živých. Rhizoctonia napadla do 
10 % kořenů na jejich bázích +(+), 
odumírání špiček jen ojediněle (+). 
Černání kořenů jen na dvou rostli-
nách vzorku – hodnocení B. 

Pochvy a stébla – asi 20 % roz-
vlákněných pochev (+++), na stéb-
lech do 1 % lézí Rhizoctonia (+) a do 
1 % fuzárií (+). 

Klasy – do 20 až 23 zrn, 
zrno nezasychá a nedeformu-
je se. Ze vzorku 2x 100 zrn bylo  
96 % předního zrna. 

Dosažený výnos 6,1 tuny.

– kontrola 
 Jarní ječmen Laudis 

Na rostlině 2 až 3 odnože.
Kořeny – až 9 cm dlouhé, silné  

a větvené, se střední až dobrou re-
generací z 75 % živé. Silný rozdíl  
v napadení kořenů jednotlivých 
rostlin mezi 10 a 70 % nemocných 
kořenů!! – původce Rhizoctonia 
+++(+), černání kořenů (Ophiobo-
lus) B, fuzária na špičce pat stébel –  
10 % (++). 

Pochvy a stébla z 80 % roz-
vlákněné pochvy, stébla – na 
rostlině 1 až 3 stébla nemoc-
ná (30 až 100 % – průměrně =  
66 %, hodnocení 2 (++++). 

Klasy – 18 až 21 zrn, podíl před-
ního zrna asi 88,5 %.

Dosažený výnos 4,8 tuny.

 Ozimá řepka Ladoga
Průměr kořenového krč-

ku – 21 nebo 20 mm – takové-
to rostliny měly 12 až 13 plod-

ných větví. Při tloušťce 16 mm 
to bylo 11 plodných větví a při  
12 mm tloušťce kořenového krč-
ku jenom 9 plodných větví. Na nej-
spodnějších větvích bylo po 38 až 
48 šešulích, na terminálech po 28 
až 38 šešulích. Na nejspodnějších 
větvích 38 až 48 šešulí, na terminá-
lech 28 až 38 šešulí. Poměr 1,3:1 na 
jednu větev – výnos založen převáž-
ně na sekundárních větvích. Termi-
nál byl osazen podstatně méně, než 
u varianty Kontrola (viz dále). Ale 
celkový počet šešulí i semen byl vý-
razně vyšší než na Kontrole.

Kořeny – mají jen u rostlin  
s průměrem krčku 12 mm ( jen dvě 
rostliny) větvení silných kořenů  
v hloubce 4,5 a 6 cm, ostatní rost-
liny mají typický kůlový kořen se 
silnými větvemi směřujícími do 
hloubky pod úhlem okolo 60 stup-
ňů. Celé kořeny jsou pokryty vel-
kým množstvím drobných kořínků.

Kořenové krčky – při skladování 
se v 10 % rozvinula foma, jinak jsou 
na řezu plné a čisté. Na 10 % kořenů 
se rozvinuly černé skvrny verticilia. 
Většina rostlin bez chorob na krč-
cích a kořenech.

Stonky nad krčkem bez vnějších 
příznaků infekce.

Listy – jen ojediněle výskyt plís-
ně zelné (+), spodní listy foma (+).

Dosažený výnos 4,5 t.

 Ozimá řepka Ladoga
Průměr kořenového krčku 10, 12 

až 14 mm. Plodných větví při prů-
měru 10 mm 5 až 6, při průměru 
12 mm 6 větví a při 14 mm až 7 
plodných větví.
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Pěstování kulturních plodin v na-
šich půdně-klimatických podmín-
kách zažitými postupy a agrotech-
nikou začíná přinášet výsledky, 
které jsou často zklamáním pro 
hospodáře.

Moderní šlechtění nových odrůd  
a hybridů plodin sice přináší pro-
dukty s geneticky zakódovanou 
odolností na sucho, chlad, horko a 
jiné klimatické stresy včetně schop-
nosti lépe využívat živiny, ale zatím 
nikdo nenašel genetické řešení pro 
dynamicky postupující degradaci 
půdy.

Kukuřice, jako plodina v našich 
podmínkách nepůvodní, sice do-
káže velmi dobře zhodnotit všech-
ny vstupy, ale vlivem klimatických 
stresů, špatného stavu půdy (často 
umocněno chybami pěstitele) může 
přinést značné zklamání co do výše 
produkce.

Pak výnos klesá nezřídka na 10 
– 30 % výnosového potenciálu de-

-

Vliv aplikace granulovaných stimulátorů při setí pod patu, vlevo Amofos – menší počet založených kořenů v důsledku vysoké koncentrace solí, vpravo EXPLO-

RER – bez eliminace sekundárních kořenů kukuřice.

klarovaného majiteli hybridů a dis-
tributory. A vzniká další logický 
problém – jak pokrýt vynaložené 
vstupy.

 

Rychlým a účinným řešením se 
ukazuje a v praxi potvrzuje nastole-
ní systémových opatření vedoucích 
ke zlepšení všech půdních vlastnos-
tí, zejména biologických, v návaz-
nosti pak fyzikálních, chemických 
a následně i mechanických.

Půdní biologie a intenzita její ak-
tivity je základem úspěchu všech 
plodinových systémů ve všech pod-
mínkách. Půdní bakterie společně 
s kulturními houbami svou enzy-
matickou činností rozkládají orga-
nické zbytky rostlin a ostatních or-
ganismů, uvolňují a zpřístupňují 
živiny a jsou zodpovědné za kolo-
běh uhlíku v půdě. 

Dále především aerobní bakterie 
fungují jako půdní zdravotní poli-
cie a zejména aktinomycety jsou 

schopné zkonzumovat veškerou 
biomasu včetně zárodků patoge-
ních hub jako jsou fuzaria. Společ-
ně pak s dalšími mikro a makroor-
ganismy ve spolupráci s kořenovou 
soustavou rostlin vytvářejí komu-
nikační zónu – rhizosféru, která 
je základem látková výměny mezi 
rostlinami a půdním prostředím.

Aby tento systém mohl efektivně 
fungovat, musí být v půdě optimali-
zován poměr mezi půdními fázemi 

– pevnou, kapalnou a plynnou. A to 
po celé období vegetace.

V tomto optimalizovaném pro-
středí pak nedochází k utužová-
ní půdy, a to i proto, že se zvyšuje  
a stabilizuje podíl organické slož-
ky půdní, která pochází především 
z přírodních zdrojů.

Těmito zdroji rozumíme hlavně 
odumřelou mikro a makro faunu  
a flóru, ale také posklizňové zbyt-
ky rostlin, zelené hnojení, statko-
vá hnojiva a další substráty s ob-

sahem rozložitelných organických 
látek.

Taková půda má vysokou retenč-
ní schopnost co se týká hospodaře-
ní s vodou. Vyšší infiltrace zname-
ná nejen větší objem srážkové vody 
v půdním profilu, ale i nižší povr-
chový odtok a menší riziko eroze 
půdy.

Lepší struktura půdní a vyšší po-
díl organické hmoty zadržují vodu 
v půdním profilu a zabraňují nepro-
duktivnímu výparu. Optimalizuje 
se gravitační a kapilární pohyb vody, 
nedochází k přemokřování půdy 
s následnou hydromorfií kořenů  
a odumíráním půdních organismů. 

V půdě je pak i v období přísušku 
dostatek vody pro fotosyntézu, ale  
i pro ochlazování rostlinných orga-
nismů, neboť na tuto činnost rost-
lina spotřebuje až 90 % z potřeby 
vody.

Určitě zde patří osevní postup spo-
jený s živočišnou výrobou a pro-
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dukcí kvalitních statkových hnojiv. 
Avšak i v podnicích bez živočišné 
výroby lze dosáhnout vysoce pozi-
tivních výsledků.

Zde nabývá významu smyslupl-
né používání produktů s biostimu-
lačními účinky na půdu a její vlast-
nosti. 

Nejdůležitější je jejich schopnost 
stimulace půdní biologie. Efektiv-
ními a praxí prověřenými jsou pro-
dukty společnosti PRP TECHNO-
LOGIES, a to PRP SOL, aktivátor 
vitálních funkcí půdy a EXPLORER, 
stimulátor biologické aktivity rhizo-
sféry.

PRP SOL je nástrojem strategic-
kým s rychlým a dynamickým ná-
stupem účinku a komplexním pů-
sobením na zlepšení všech půdních 
vlastností v dlouhém časovém úse-
ku na vybraných pozemcích. Tento 
produkt lze bez omezení využívat 
na všech půdních typech a druzích 
jako součást plodinových systémů  
u všech známých plodin.

EXPLORER je taktický nástroj cíle-
ně aplikovaný při setí plodin do se-
ťového lůžka s účinkem pro danou 
plodinu v daném roce. Mezi jeho 
hlavní přednosti patří okamžité 
probuzení půdních bakterií (díky 
obsahu lehce rozložitelných orga-
nických látek), iniciace jejich popu-
lační exploze a následné uvolnění 
živin z půdních zdrojů do půdního 
roztoku, kde jsou rychle k dispozici 
pro potřeby rostlin. 

To vše začne probíhat za několik 
hodin po aplikaci, kdy ještě funk-
ci živitele bakterií nemůžou plnit 
kořeny rostlin. Velmi významnou 
vlastností EXPLORERu je jeho nulo-
vá toxicita pro zárodečné i sekun-
dární kořeny rostlin.

Oba produkty, díky zlepšení 
struktury půdy a odstranění utu-
žení půdy, stimulují gravitační růst 
kořenů. Prokořenění do hloubky 
půdního profilu má význam pře-
devším při zajištění přístupu rost-

lin k půdní vláze a přístupným ži-
vinám rozpuštěným do půdního 
roztoku.

Vlivem nezdravých procesů v pů-
dách, zejména v důsledku ubýva-
jící organické složky půdní, utu-
žení půd, nedostatku vzduchu 
a v mnoha případech i díky pře-
vládajícím anaerobním proce-
sům, dochází k okyselování půd, 
poklesu biologické aktivity půd-
ní a dalším negativním jevům. 
Významným negativním proje-
vem těchto defektů je i postupné  
a významné snižování využitelnos-
ti a produkční schopnosti apliko-
vaných živin, zejména pak dodáva-
ných formou průmyslových hnojiv.

Využitelnost fosforu dodávané-
ho v lehce rozpustných formách 
v hnojivech typu DAP je dnes proka-
zatelně detekována na úrovni 10 –  
30 %, především v závislosti na půd-
ní reakci. Zbytek fosforu se rychle 

zvrhává do nepřístupných forem. 
Štěstím je, že se z půdy neztratí. 
V každém případě je to ovšem mr-
hání vynakládanými prostředky.

Podobná situace je i u ostatních 
živin, jako je dusík, draslík, hořčík 
a už vůbec nemluvě o mikroele-
mentech.

Samostatnou kategorií je vápník. 
Zde přetrvává svým způsobem 
dogma, že aplikací vápenatých hno-
jiv upravujeme pH půdy, zlepšuje-
me půdní strukturu a zpřístupňu-
jeme fosfor.

To platí na zdravých, biologicky 
aktivních půdách. Protože půdní 
reakce není dána koncentrací kati-
onů Ca v půdním profilu, ale je pod-
míněna typem procesů půdních. Na 
zdravých půdách probíhají zdravé 
půdní procesy, jejichž výsledkem 
jsou látky neutrální a zásadité po-
vahy a tyto určují, jaká bude výsled-
ná půdní reakce. 

Na defektních půdách probíhají 
anaerobní procesy hnilobné a plís-
ňové, které produkují kyselé sub-
stance a evokují kyselou půdní re-
akci. Navíc i na neutrálních nebo 
slabě kyselých, avšak poškozených 
půdách často dochází k deficitu 
vápníku v půdním profilu, který se 
pak nedostává rostlinám pro po-
třebu jejich fyziologických funkcí,  
a také je v deficitu pro metabolic-
ké potřeby půdních mikroorgani-
smů.

To, že je nutné dát do pořádku zá-
kladní půdní procesy a systémy 
jsme si již zdůvodnili. Jak to zabez-
pečit není vůbec složité. Důležité je 
a nejen pro výživu a hnojení kuku-
řice (ale i ostatních plodin) efektiv-
ně využívat živiny ze zdrojů pro-
dukovaných na farmě, a to nejen 
z ekonomických důvodů. 
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Aktivátor vitálních funkcí půdy

Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry

ný pro rostliny a půdní mikroorgani-
smy. Využitelnost základních živin N, 
P, K se zvyšuje na dvojnásobek, a to 
především zvýšením podílu biodispo-
nabilních forem těchto makroprvků.

Průmyslovými hnojivy pak rost-
linám doplňujeme potřebu živin  
a půdní zásobu.

Kukuřice po sklizni jak na zrno, 
tak i na siláž zanechá na poli obrov-
ské množství posklizňových zbytků, 
které jsou posléze zdrojem přístup-
ných živin pro následnou plodinu  
a zdrojem uhlíku pro potřeby půd-
ní biologie i jako suroviny pro tvor-
bu humusu.

Obrázky na této stránce vypoví-
dají o efektech půdní stimulace.

Ing. František VÁCLAVÍK,

PRP Technologies

Ten hlavní důvod a jeden ze zá-
kladů systému trvale udržitelného 
hospodaření na půdě je snížit che-
mickou zátěž půdního prostředí a 
znovu obnovit půdní biologickou 
aktivitu jako základ půdní úrodnos-
ti a rentability plodinových systémů. 

Pak se nám náš základní a nejdů-
ležitější výrobní prostředek odvdě-
čí schopností eliminovat negativní 
dopady klimatických změn, dobrý-
mi výnosy a dosahováním zisků ze 
zemědělské výroby. 

Využitím stimulátorů PRP SOL  
a EXPLORER zvýšíme úroveň biolo-
gické aktivity půdní, a to o více než 
50 %. Toto je dílo hlavně vyvážené-
ho komplexu mikroelementů (MIP 
proces). Následně na to se zlepší 
rozklad organických látek, jako pří-
rodních zdrojů přístupných živin.

Oba produkty dodají vápník  
a hořčík přímo využitelný a potřeb-
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Detail koreňového vlásku.

Ozimný jačmeň.

Intenzita regenerácie porastu je 
preto úzko spätá s objemom kore-
ňového systému a aktivitou pôdnej 
biológie.

Ako to funguje?
Rastlina prijíma živiny predovšet-
kým prostredníctvom koreňov. Prí-
jem (absorpciu) živín obstarávajú 
jemné korienky. Na povrchu tých-
to korienkov sa tvoria miniatúrne 
vychlípeniny pokožkových (epider-
málnych) buniek, označované tiež 
ako koreňové vlásky, čo sú vlast-
né miesta kadiaľ prenikajú živiny 
a voda do vnútra rastliny. Jemné 
korienky vnikajú do pórov medzi 
pôdnymi časticami, priľnú k nim  
a čerpajú živiny z pôdneho roztoku, 
ktorý vyplňuje póry a priľne na po-
vrch pôdnych častíc. 

Mechanizmus príjmu jednotli-
vých látok, najmä vody a minerál-
nych iónov, je rozdielny. Voda je 
prijímaná prevažne pasívne, sacou 
silou korienkov (osmotickým tla-
kom). Zvyčajne nie je príjem vody 
po zimnom období limitujúcim fak-
torom regenerácie.

Naproti tomu absorpcia živných 
iónov je zložitým viacfázovým pro-
cesom, kde sa uplatňuje hlavne di-
fúzia a špecifická výmena iónov. 
Mohutnosť a rýchlosť jednotlivých 
fáz príjmu živín z pôdy závisí na 
biologických vlastnostiach rastlín, 

ale tiež na podmienkach vonkajšie-
ho prostredia. Najmä však teplota 
a vlhkosť pôdy, ktorá významným 
spôsobom ovplyvňuje intenzitu 
pôdnej biológie – zásobovača živi-
nami.

Biologická aktivita pôdy
Žiadna rastlina si nevie z pôdy zob-
rať živiny priamo vo forme apliko-
vaných molekúl, či už je to z pri-
emyselných alebo organických 
hnojív. Pred samotným príjmom 
rastlinou je nevyhnutná ich trans-
formácia do foriem pre rastlinu 
prístupných. V pôde tento proces 
zabezpečujú hlavne aeróbne kme-
ne baktérií a húb.

Vzájomná symbióza s pôdnymi hu-
bami v procese mykorízy je schopná 
uvoľňovať dostatočné množstvo ži-
vín pre koreňovú výživu rastlín. Čím 
je mykoríza rozsiahlejšia, tým lepší je 
prístup rastlín k živinám.

Degradácia štruktúry pôdy
Aktivita pôdnej mikrobioty je 

však úzko spojená s kvalitou štruk-
túry pôdy. Rovnako aj morfogene-
tická predispozícia pôdy výrazne 
ovplyvňuje intenzitu biologickej 
aktivity v pôde. 

Pôdy ťažšie s tendenciou zamok-
renia, respektíve narušenou schop-
nosťou infiltrácie vody z dôvodu 
podorničného utuženia sa na jar 

prehrievajú neskôr. Voda v tomto 
prípade funguje ako médium odvá-
dzajúce energiu slnečného žiarenia 
do spodnejších vrstiev. Z tohto dô-
vodu je nástup biologickej aktivity 
na takýchto pôdach zvyčajne po-
malší. To znamená, že aj regenerá-
cia porastov ozimín je oneskorená.

Pre zvýšenie účinnosti regene-
račného hnojenia je preto potrebné 
mať na zreteli aj kvalitu štruktúry 
pôdy, vlhkostný stav a nielen denné, 
ale najmä nočné teploty.

Pretože symbióza rastlín a pôd-
nej mikrobioty spočíva v tom, že 
rastlina prostredníctvom asimilač-
ného toku cez deň posiela ku ko-
reňu ľahko rozložiteľné organic-
ké látky pre výživu baktérií a húb. 
Tie zase naopak v noci uvoľňujú ži-
viny pre potreby rastliny, ktorá si 
ich čerpá cez deň prostredníctvom 
transpiračného prúdu.

Aktivita väčšej časti pôdnej bioty 
začína pri teplotách nad 6 °C. Níz-
ke nočné teploty preto spôsobujú 
slabšie uvoľňovanie živín pre po-
treby rastlín a účinnosť regenerač-
ného hnojenia obzvlášť dusíkom je 
menej účinná ako je možné vidieť 
na obr. 2.

Častý výskyt problémov s kvali-

tou štruktúry pôdy je spojený s vý-
razným rozširovaním foliárnej vý-
živy aj v prípade regeneračného 
hnojenia. Je však jednoznačne do-
kázané, napriek poznatkom o príj-
me živín cez list, že takmer 95 % 
všetkých živín, ktoré spotrebuje 
rastlina počas vegetačného obdo-
bia pochádza z koreňovej výživy. 

-
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látov, vody a živín v rastline, čím 
zabezpečí optimalizáciu fyziologic-
kých procesov a zintenzívni prísun 
ľahko rozložiteľných organických 
látok pre pôdnu mikrobiotu. Tá na-
opak zlepší uvoľňovanie živín pre 
potreby rastliny.

V prípade stresu z nedostatku 
vlahy dokonca pozitívne ovplyvňu-
je hospodárenie s vodou, čím zvy-
šuje odolnosť rastlín.

Aplikácia PRP EBV aj na menšiu 
listovú plochu v prípade regenerá-
cie ozimín nepredstavuje žiadnu 

zita fotosyntézy. V prípade bio-
tických stresov, je dôležité rých-
lo obnoviť intenzitu asimilačných 
a transpiračných tokov. To zname-
ná zvýšiť vnútrobunkové napätie 
tak, aby sa opätovne začali asimi-
láty presúvať do koreňovej sústavy 
a naopak dôležité regulačné mine-
rály a voda transpirovať do listov.

Po aplikácii PRP EBV dochádza 
v krátkom čase k obnoveniu intenzi-
ty dýchania (otvorenie prieduchov), 
spevneniu kutikuly a zvýšeniu tur-
goru (vnútrobunkového napätia). 

Zvýšením turgoru je preto PRP 
EBV schopné obnoviť pohyb asimi-

fotosyntézy. Rastlina potrebuje pre 
absorpciu živín značné množstvo 
energie, ktorú si obstaráva hlavne 
dýchaním.

Pre zabezpečenie intenzívnej 
produkcie rovnako ako aj vplyvom 
pôdnoklimatických podmienok 
rastliny nevyhnutne trpia určitý-
mi stresmi, a preto pokiaľ chceme 
udržať vyšší úrodový potenciál, je 
potrebné pomôcť rastlinám sa s tý-
mito stresmi vyrovnať. Vrátiť im 
rovnováhu oxido-redukčných pro-
cesov pre obnovenie pôvodnej in-
tenzity fotosyntézy, resp. pre jej 
zvýšenie.

Riešením je použitie fyziologic-
kej stimulácie porastov doplnením 
komplexu mikroprvkov za účelom 
zabezpečenia vitálnych funkcií ras-
tlín. 

Spoločnosť PRP Technologies vy-
vinula fyziologický stimulátor PRP 
EBV, na základe MIP (Mineral Indu-
cer Process), vychádzajúc z poznat-
kov vplyvu špecifických množstiev 
mikroprvkov na jednotlivé fyziolo-
gické procesy v rastlinách.

Pri jarnej regenerácii ozimín je 
dôležitá najmä čo najvyššia inten-

Účinok PRP EBV - fyziologického stimulátora vitálnych funkcií rastlín.

Řepka olejka.

Iba nepatrných 5 % živín pre svoju 
potrebu príjme cez list. Z tohto dô-
vodu možno konštatovať, že nie je 
možné nahradiť základnú koreňo-
vú výživu foliárnou výživou.

Napríklad aj v prípade rozšírené-
ho spôsobu regeneračného hnoje-
nia v kombinácii insekticíd + DAM 
je účinnosť aplikovaného dusíka 
cez list len približne 20 %. Zbytok 
dusíka z DAM – u rastlina príjme 
cez koreň po zmyve z listov.

Foliárna výživa porastov pred-
stavuje účinný nástroj pre riešenie 
krátkodobého deficitu makroprv-
kov (N, P, K, Mg, S) v koncentrácii 
do 5 %. V prípade aplikácie mikro-
prvkov je však omnoho účinnejšia.

Všeobecne sa dá povedať, že čím 
má rastlina priaznivejšie podmien-
ky pre asimiláciu živín, tým rých-
lejšie ich korene prijímajú. Ak sa  
z akýchkoľvek dôvodov zníži foto-
syntéza a poklesne príliv asimilátov 
z listov do koreňov, zníži sa prísun 
ľahko stráviteľných organických lá-
tok pre pôdne baktérie, a tým sa 
zníži aj prijímanie živín z pôdy. 

Preto je pre jarnú regeneráciu 
podstatné v prípade nepriaznivej-
ších podmienok podporiť porasty 
aj prípadnou stimuláciou procesu 

Půda – základ života
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nosti PRP Technologies je založe-
ný na rešpektovaní procesov pedo-
sféry a fylosféry. To umožňuje, aby 
produkty ako PRP EBV boli jedno-
duché na aplikáciu, univerzálne ši-
rokým záberom použitia a účinné 
z pohľadu dosahovaných efektov, aj 
bez potreby syntetizovania zloži-
tých molekúl. 

Využívame samotnú schopnosť 
prírody na reguláciu fyziologických 
procesov pre nastolenie rovnováhy 
v rastline ale aj v pôde. Uľahčite si 
život s našimi produktmi!

Ing. Ľubomír MARHAVÝ,

PRP Technologies

stratu na účinku. Univerzálnosť 
MIP (Mineral Inducer Proces) pro-
cesu v tomto prípade umožňuje prí-
pravku využiť obsah mikroprvkov 
na stimuláciu biologickej aktivity 
v pôde, ktorá následne sprístup-
ňuje väčšie množstvo živín. Nič ne-
zostane nevyužité!

Odporúčané aplikácie v prípa-
de regenerácie ozimín sú tankmix 
DAM a insekticíd na krytonosa ale-
bo stimulácia, respektíve morfore-
gulácia s prípadnou aplikáciou dusí-
ka na list u slabších porastov pšeníc 
pre podporu odnožovania a po-
silnenie fertilných odnoží v dávke 
1,0 1,5 l/ha. 

V prípade kombinácie postrekov 
s PRP EBV dôjde k účinnému zníže-
niu stresu po foliárnej aplikácii du-
síka a pesticídu a zároveň zlepšeniu 
príjmu dusíka cez list.

Skrátenie doby potrebnej pre ob-

Čím viac vlásočnicových koreňov, 
tým lepšia účinnosť aplikovaných ži-
vín a vyššia odolnosť porastov.

Záver
Úspešná regenerácia porastov 

ozimín a efektívnejšie využitie apli-
kovaných hnojív sú súčasťou pro-
cesu stabilizácie výnosov, a tým aj 
hospodárskeho výsledku. Kvalita 
založenia porastu je samozrejme 
rozhodujúcim faktorom, ale keď 
môžeme prírode pomôcť, prečo by 
sme to neurobili. Ide predsa o náš 
ekonomický záujem.

Technologický prístup spoloč-

Čím viac vlásočnicových koreňov, tým lepšia účinnosť aplikovaných živín 

a vyššia odolnosť porastov.

novu koreňového systému inten-
zívnejšou asimiláciou a následne 
lepšou prístupnosťou živín uvoľne-
ných biologickou aktivitou v pôde 
vytvára predpoklad, že porasty ozi-
mín počas jarného obdobia lepšie 
prekorenia pôdny profil. A zároveň 
efektívnejšie zhodnotia vstupné ná-
klady vo forme použitých hnojív.

Stimulácia porastov ozimín nie je 
dôležitá len pre skrátenie obdobia 
regenerácie, zrýchli sa aj obnova 
asimilačnej plochy listov, ale najmä 
sa urýchli rozvoj koreňového systé-
mu z dôvodu lepšej odolnosti poras-
tov voči prípadným biotickým stre-
som. Sucho, mokro, chlad! 

Intenzita prekorenenia pôdneho 
profilu je rozhodujúca aj pre zvý-
šenie využiteľnosti sprístupnených 
živín, pretože ich prijateľnosť je vý-
znamne ovplyvnená ich vzdialenos-
ťou od koreňového vlásku.

Stimulácia porastov ozimín nie je dôležitá najmä pre skrátenie obdobia  

regenerácie.
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Výhodou USA je i ta skutečnost, že 
ve většině případů vlastník půdy na 
ní i hospodaří. A americký farmář si 
půdy opravdu váží především pro-
to, že je to jeho majetek a základní 
výrobní prostředek, navíc jakékoli 
poškozování půdy je přísně posti-
hováno.

V naší zemi má půda úplně stej-
nou funkci jako v USA – je to základ-
ní výrobní prostředek v procesu za-
jištění výživy národa a v současné 
době i produkce biomasy pro výro-
bu energií z obnovitelných zdrojů. 
Nedá se však říct, že bychom se k ní 
podle toho chovali.

 

Od roku 2000 u nás každým dnem 
mizí 10,7 ha půdy (do konce roku 
2014 to představuje celkem 58 580 
ha) a tento trend nabírá na obrát-
kách. Největší podíl na tomto stavu 
má »betonová a asfaltová loby«, za 
silné podpory vlády a politických 
stran. 

Další příčinou je vztah součas-
ných vlastníků půdy ke svému ma-
jetku – nová generace vlastníků 
vidí půdu jako zboží a v případě 
adekvátní poptávky ji bez rozpaků 
prodá.

Důvody k obavám z tohoto tren-
du jsou především dva. Rozdrobe-
ní krajiny na menší celky jednak 
zhoršuje životní podmínky nejrůz-
nějších živočichů, jednak zhoršu-
je schopnost krajiny zadržet vodu. 
Přibývá tak bleskových povodní  
i ničivého sucha. 

Alarmující je i to, že při součas-
né rychlosti záboru půdy by v roce 
2050 přibyla zastavěná plocha  
o rozloze 135 000 ha, tedy takřka 
trojnásobek dnešní rozlohy Prahy.

V budoucnu předpovídají vědci 
stále větší výkyvy počasí. Varují, že 
urbanizovaná krajina již nedokáže 
odolávat devastacím a hrozí sucha 
a hladomory. 

Toto je makroekonomický a po-
litický problém, který může český 
zemědělec jen těžko řešit.

eroze
Co však může řešit je systém hos-
podaření na půdě ve svém podniku 
s respektováním místních přírod-
ních a klimatických podmínek. 

Mezi hlavní příčiny devastace 
půdy u nás patří půdní eroze, která 

fyzikální stav půdy a vzniká první 
z kroků ke zhoršení příjmu vody. 

Jestliže je totiž taková půda se 
sníženou schopností příjmu vody 
vystavena přívalovým dešťům, 
vznikne situace, kdy voda nevsákne, 
zůstane na povrchu, zatěžuje půdu 
a rozplaví nestabilní půdní agregá-
ty (vzniklé vlivem poruchy biologic-
ké činnosti a nedostatku organic-
kých látek). 

Následkem tohoto stavu dochá-
zí k vytěsnění vzduchu a vzniku 
anaerobního prostředí, které je 
dalším krokem ke zhoršení po-
měru aerobních a anaerobních 
bakterií. Posunem k anaerobní-

je dána reliéfem krajiny a v posled-
ních letech akceleruje v důsledku 
přívalových srážek. Na základě 
těchto skutečností můžeme kon-
statovat, že z celkové výměry půdy 
v ČR jsou bez rizika eroze pouze  
4 % plochy.

Každoročně z pozemků přímo 
ohrožených vodní erozí je v ČR spla-
veno 16 mil. tun ornice z každého 
hektaru.

Pokud si představíme, že se tato 
půda usadí v korytech vodotečí a na 
dně vodních nádrží, bylo by na její 
transport při čištění vodních zdro-
jů potřeba plně naložit 1 330 000 
sklápěčů Tatra, které by ve třech řa-
dách nárazník na nárazník zaplni-
ly dálnici Praha – Brno v obou smě-
rech.

Jestliže se v přírodních podmín-
kách při různých způsobech hos-
podaření vytváří ročně 0,1 až 10 
tun půdy na hektar za rok a ztrá-
ta více než 1 tuny ornice je klasifi-
kována jako nevratný proces, pak 
situace v naší republice je katast-
rofální. 

Důsledkem nevhodných způsobů 
hospodaření na půdě je špatný fy-
zikální stav, špatná kvalita humu-
su, nízké zastoupení hořčíku na 
sorpčním komplexu, okyselování 
půdy a poruchy biologické aktivity 
způsobené nedostatkem lehce roz-
ložitelných organických látek. 

V takto porušeném prostředí 
klesá účinnost živin dodávaných  
v průmyslových hnojivech. Výno-
sová stabilita klesá v důsledku vět-
ší závislosti pěstovaných plodin na 
počasí.

Devastovaná, nestrukturní půda 
ztrácí schopnost infiltrace vody, 
zvyšuje se povrchový odtok, a tím 
i eroze půdy a naopak v půdním 
profilu schází vláha. Podpovrcho-
vé utužení půdy silně redukuje za-
sakování vody do hlubších vrstev a 
posléze pak brání jejímu vzlínání 
do kořenové zóny rostlin.

Přes utuženou vrstvu kořeny 
jen těžko pronikají, rostlina musí 
vydávat velké množství ener-
gie a není schopna využít živiny 
hlubších vrstev půdního profilu. 
V půdě chybí vzduch, je silně li-
mitována aktivita aerobních bak-
terií, které jsou podmínkou pro 
uvolňování živin do půdního roz-
toku.

Ve svém důsledku je to začarova-
ný kruh, kde se zhoršuje efektivita 
vstupů a snižuje rentabilita výroby.

Poruchy půdní struktury  
a nerovnoměrný vláhový manage-
ment se dnes již dotýkají většiny 
pěstovaných plodin a kultur v Čes-
ké republice.

Tyto dva faktory spolu nejen úzce 
souvisejí, ale bohužel se významně 
ovlivňují.

Půdní struktura je ve většině pří-
padů narušena, mj. vlivem nízké 
biologické aktivity v půdě a nedo-
statku organických látek. V důsled-
ku těchto poruch se výrazně zhorší 

Kůlový kořen řepky po aplikaci PRP SOL.
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(ha) (%)

180 655

771 599

429 891

595 250

vá řešení v zájmu zvýšení úrodnosti 
půdy a zajištění trvale udržitelného 
způsobu hospodaření na půdě.

Aktuálnost tohoto přístupu je 
umocněna současnou situací na 
trhu, kdy rostou ceny vstupů a 
energií a dnes už víme, že nelze 
očekávat významné zvýšení cen 
zemědělských komodit.

Těžko asi v tržně orientované vý-
robě s omezenými zdroji budeme 
znova rozšiřovat živočišnou výrobu 
ve stájích s produkcí hnoje či kej-
dy a zvyšovat podíl pícnin a jiných 
zlepšujících plodin. Bohužel situ-
aci nezachrání ani zavedení určitě 
dobře míněného ozelenění, či nut-
né pěstování leguminóz bez tržní 
produkce.

Můžeme však půdě pomoci efek-
tivním využitím organických zbyt-
ků rostlin a technologií zpracování 
půdy, které neničí její strukturu.

Biologickou aktivitu půdy pak 
můžeme zvýšit zařazením příprav-
ků, které stimulují rozvoj půdní mi-
kroflóry a následně i půdní fauny. 
Vzápětí se to projeví vysoce pozi-
tivně i na zlepšení struktury půdy a 
zvýšení obsahu i kvality organické 

Asociace soukromého
zemědělství ČR

6 Selských slavností
6 seminářů pro vás
(v rámci projektu Rodinná farma – základ spokojeného venkova)

MEZINÁRODNÍ 
ROK PŮDY

Mezinárodní 
Rok půdy

mu prostředí je výrazně snížena 
schopnost půdy zpracovávat orga-
nické zbytky humifikací a násled-
nou mineralizací. Naopak převlá-
dají procesy hnilobné a okyselení 
půdy.

Kruh se potom uzavírá v bodě, 
kdy vlivem nerovnoměrných srá-
žek zhoršené půdní prostředí nega-
tivně ovlivňuje biologickou činnost, 
hospodaření s organickou hmotou 
v důsledku vede ke snížení jejího 
podílu v organominerálním kom-
plexu.

 

Je nasnadě, že taková půda není 
schopna dobře hospodařit s vláhou. 
Jak jsem si uvedl, v okamžiku příva-

lového deště není schopna vodu při-
jmout, ta působí škody vytěsněním 
vzduchu z půdního profilu, zhutňo-
váním půdy a na plochách náchyl-
ných k erozi výrazně zvyšuje prav-
děpodobnost jejího vzniku. 

Jakmile však přívalový déšť ode-
zní a nastane období bez srážek, 
půda rozpraská do hloubky a prask-
liny jako komíny vytahují vláhu a 
prosušují půdu do větší hloubky. 
Z toho jednoznačně vyplývá, že vy-
užitelnost vod, jak ze srážek, tak i 
z půdních zásob, je pro rostliny mi-
nimální.

Dalším negativním jevem je vliv 
takto porušeného půdního prostře-
dí na tvorbu kořenů. V důsledku 
vytěsnění vzduchu vodou dochází 
k asfyxii a zaplavení půdního pro-

filu je častým jevem hydromorfie 
kořenů. 

Následkem toho rostliny koření 
mělce, což jim neumožňuje čerpat 
půdní vláhu a živiny hlavně v ob-
dobí přísušku. Jestliže tedy není 
v pořádku půdní profil ani koře-
nový systém je rostlina oslabená 
a nemůže využít svůj biologický 
potenciál.

V zájmu udržení intenzity výroby 
pak vyvstává nutnost zvyšování dá-
vek průmyslových hnojiv a pestici-
dů.

Avšak ani zvyšování dávek živin 
ve formě průmyslových hnojiv ne-
vede k požadovanému výsledku, 
protože v nezdravých půdách je 
nízká aktivita rhizosféry a využitel-
nost dodávaných živin je na úrovni 
5 30 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že 
standardní model hospodaření na 
půdě ke zlepšení situace nevede,  
a to ani při vysoké intenzitě výro-
by orientované na udržení úrovně 
vstupů v zájmu zabezpečení cílo-
vých výnosů plodin a kvality pro-
dukce.

Je potřeba hledat nová, systémo-
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Aplikace PRP SOL na strniš-
tě ihned po sklizni předplodi-
ny usnadňuje diverzifikaci a en-
zymatickou činnost v půdách,  
tj. rozklad a humifikaci slámy.

Pokud dokážeme zlepšit půd-
ní vlastnosti a kvalitu půdy, do-
kážeme zvýšit i její úrodnost  
a rentabilitu plodinových systémů. 
Aktivátor vitálních funkcí půdy 
PRP SOL je nástrojem, který nám 
v tomto snažení je velmi platným 
pomocníkem.

Logicky pak největším příno-
sem je zvýšení výnosů plodin 
i zlepšení kvality produkce, což 
dlouhodobě potvrzuje praktické 
využití na zemědělských podni-
cích ve všech zemích, kde je pro-
dukt využíván, a to včetně ČR  
a Slovenska.

Ing. František VÁCLAVÍK,

PRP TECHNOLOGIES

Zdroj výsledků: ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture de Rhône-Alpes), CE-

SAR (Centre Scientifique Agricole Régional), CELESTALAB (bývalá ALMA 

TERRA), LAMS (Laboratoire d’Analyses Microbiologiques des Sols), BIORIZE,  

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES ET DE RECHERCHE  

DE L’AISNE.

 

půdy při penetrometrickém mě-
ření a při zpracování půdy. A co je 
velmi důležité pro výsledný efekt 
pěstování plodin – očividně mohut-
nější kořenový systém, prokořeně-
ní do hloubky i bohatě rozvinuté 
vlásečnicové kořeny, které jsou zá-
kladním předpokladem optimální-
ho příjmu vody a živin až do finál-
ních fází růstu a vývoje rostlin, kdy 
se rozhoduje o výnosech plodin.

Aktivátor vitálních funkcí půdy 
PRP SOL především pozitivně sti-
muluje biologickou půdní aktivitu, 
zlepšuje půdní strukturu, vodní a 
vzdušný režim a následně i stabi-
lizaci organické hmoty v půdě. Po 
jeho použití se významně zvyšuje 
využití živin z organických i prů-
myslových hnojiv i z půdní zásoby.

Lepší půdní struktura, rozklad 
posklizňových zbytků bez produk-
ce toxinů a lepší vláhový režim jsou 
zárukou vysoké kvality založení po-
rostů řepky ve správném termínu. 

Hluboký půdní profil s viditelnou strukturalizací technogenně utužené podor-

niční vrstvy v hloubce 25  40 cm. Aktivní kořeny řepky až na dno sondy do 

hloubky 110 cm.

hmoty. Tento stav půdy pak zabez-
pečí i vyšší infiltraci srážkové vody, 
čímž se snižuje povrchový odtok i 
riziko eroze půdy.

Zde nabývá významu smyslu-
plné používání produktů s bio-
stimulačními účinky na půdu  
a její vlastnosti. Nejdůležitější je je-
jich schopnost stimulace půdní bio-
logie. 

Velmi efektivními a praxí prově-
řenými jsou produkty společnos-
ti PRP TECHNOLOGIES, zejména 
PRP SOL, aktivátor vitálních funk-
cí půdy.

PRP SOL je nástrojem strategic-
kým s rychlým a dynamickým ná-
stupem účinku a komplexním pů-

sobením na zlepšení všech půdních 
vlastností v dlouhém časovém úse-
ku na vybraných pozemcích. Tento 
produkt lze bez omezení využívat 
na všech půdních typech a druzích 
jako součást plodinových systémů 
u všech známých plodin.

PRP SOL díky zlepšení struktu-
ry půdy a odstranění utužení půdy, 
stimuluje gravitační růst kořenů. 
Prokořenění do hloubky půdního 
profilu má význam především při 
zajištění přístupu rostlin k půdní 
vláze a přístupným živinám roz-
puštěným do půdního roztoku.

Po aplikaci PRP SOL je možné vel-
mi rychle sledovat pozitivní změ-
ny struktury půdy, snížení odporu 
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Avšak jeho dopad na zdraví zvířat, 
kvalitu statkových hnojiv, snížení 
emisí amoniaku a pachové zátěže 
pro okolí a úpravu alternativních 
vstupů pro bioplynové stanice na-
prosto jasně ukazuje komplexnost 
záběru při řešení problémů v země-
dělské výrobě. 

Záměrně neuvádíme »v živočiš-
né výrobě«, protože ono dosavad-
ní dělení podniků na ŽV a RV s se-
bou přineslo i mnoho nedobrého 
v přístupu k řešení problému »toho 
druhého«. Na problémy zeměděl-
ství je třeba nahlížet komplexně  
a selskýma očima. 

Pokud lze upravit stájové pro-
středí pro lepší pohodu a zdra-
votní stav zvířat a výsledkem je 
mimo jiné kvalitnější surovina 
pro BPS nebo výrazně hodnotnější 
statkové hnojivo, pak je na místě 
manažerský přístup ředitele nebo 
předsedy a posuzování nákladů  
a přínosů v rámci celého podniku, 
ne pouze odděleně pro živočišnou 
výrobu. 

Následující řádky jsou dokladem 
komplexnosti přínosů PRP Techno-
logies pro celý podnik.

Rok 2012 přinesl v některých oblas-
tech velký propad v produkci obi-
lovin a s tím pochopitelně i slámy. 
Společnost PRP měla připravený 

koncept PRP FIX, který působí v po-
destýlce jako aktivátor. 

Jeho působením podestýlka změ-
ní své chování, poutá výrazně vyšší 
objem volných tekutin a v důsledku 
toho je možno udržet zvířat v su-
chu při současném snížení spotře-
by slámy. Na tento první efekt se 
pak nabalují další potvrzované opa-
kovaně v praxi:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nejdůležitějším argumentem pro 
nasazení technologie FIX do praxe 
je to, že všechny výše uvedené efek-
ty nijak nesnižují pohodu zvířat ve 
stáji, ba naopak. Snížením teploty 
podestýlky a potlačením produkce 
amoniaku výrazně zlepšíme stájo-
vé mikroklima.

V souvislosti s NV č. 74/2015 Sb., 
podopatření zlepšení stájového 
prostředí v chovu dojnic, byla pro-
vedena řada testů slamnatých po-
destýlek dojnic na hodnotu pH. 
Odebrané vzorky byly podrobeny 
standardnímu hodinovému vylou-

hování a následnému změření hod-
noty pH. 

Do povolené tolerance 7,5–8,5 
se vešly všechny zkoušené vzorky  
a průměr celé skupiny vzorků po-
destýlek ošetřených přípravkem  
Z´fix dosáhl hodnoty 9,13. V přípa-
dě zkráceného testu, tak jak je uve-
den v metodice MZe, je hodnota ješ-
tě o 0,20 vyšší. 

Jelikož nejde pouze o toto krátko-
dobé měření a některé z prvních vý-
sledků jsou již z roku 2012, potvrzu-
je se oprávněnost použití konceptu 
Z´fix pro ošetřování individuálních 
boxů dojnic stejně jako skupinového 
ustájení suchostojných krav. 

Zvýšená sací schopnost podestýl-
ky a snížená produkce agresivní-
ho amoniaku mají velice přízni-
vý vliv na zdravotní stav končetin 
a výskyt kulhání. To je příznakem 
existence bolestivého procesu  
v oblasti pohybového aparátu a na 
jeho rozvoji se různou měrou podílí 
řada rizikových faktorů. Nejdůleži-
tějšími jsou ustájení a zoohygienic-
ké podmínky chovu, chování zvířat, 
management chovu.

 

38

33

 78 568    

36

 t 1 000,00 60,00 60 000,00 50,00 50 000,00

 t 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 t 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 t 100,00 0,00 0,00 16,00 1 600,00

60,00 60 000,00 60,00 66,00 51 600,00

3 066 000,00
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Ekonomika této záměny je zřejmá 
z tab. 2.

Ze zkušeností z jiných zeměděl-
ských činností, ale také jiných obo-
rů, jednoznačně vyplývá, že problé-
my je nutno řešit komplexně. Dílčí 
řešení jsou zaměřena na jeden pro-
blém a na ostatní mnohdy nere-
flektují. Výsledkem pak může být 
vytvoření dalšího, nového dílčího 
problému. 

V předchozím textu jsme nastí-
nili, jak zlepšením stájového pro-
středí v chovu (nejen) dojnic, na 
které dnes myslí i NV 74/2015 Sb., 
dokážete nastartovat celý komplex 
dopadů a zachovat princip udrži-
telného zemědělství: zdravé zvíře 
v dobrém stájovém prostředí – kva-
litní statková hnojiva – zdravá půda 

– zdravá krmiva pro hospodářská 
zvířata – zdravé zvíře… s velmi 
dobrou ekonomikou. 

Ve výše uvedeném odstavci je po-
psána situace, která řeší emise 
amoniaku a homogenitu kejdy jako 
hlavní dva problémy chovatele pra-
sat. Kvalita kejdy a její homogeni-
ta má zprostředkovaný vliv na pří-
pravu suroviny pro BPS. Ale Z´fix se 
osvědčil v BPS i z naprosto jiného 
důvodu. 

Nižší kvalita siláže ze sezony 
2013 v ZD Jetřichovec u Pacova mu-
sela být kompenzována vyšším dáv-
kami. Jenže v návaznosti na kapa-
citu koncového skladu to je jedna 
velká komplikace. Tou druhou je, 
jak jinak, předčasné spotřebování 
zásob a nucený nákup suroviny. 

Přenesením zkušeností ze slo-
venské společnosti Biotec, s. r. o. 
Horovce, začali v Jetřichovci ap-
likovat Z´fix do podestýlky ve vý-
krmu býků. Dobře sešlapaná pode-
stýlka je po vyhrnutí na 6 týdnů 
uložena na pevné hnojiště, a tak-
to fermentovaná hmota je využívá-
na v BPS jako náhrada za kukuřici. 

a účinně vysušuje stájové prostředí. 
Vliv snížení vlhkosti podestýlky na 
výskyt patogenních organismů do-
kumentuje graf..

Dopad čistoty podestýlky na po-
čet somatických buněk sledovali ve 
společnosti AGRONEA, a.s. Polička 
(tab. 1).

Emise amoniaku z hospodářských 
budov a pachová zátěž pro okolí 
jsou součástí našeho života a vel-
mi často dokážou znepříjemnit ži-
vot nebo znehodnotit obytnou lo-
kalitu. Proto je nutno v chovech 
aplikovat přípravky, zařazené na 
seznamu ověřených biotechnolo-
gických přípravků pro snížení emi-
sí amoniaku a snížení zápachu. Od 
loňského roku je na tento seznam 
pro chov prasat zařazen i přípra-
vek Z´fix. 

Měření bylo prováděno na Horá-
kově farmě, a.s. v Čejči. V praxi se  
u výkrmových prasat osvědčila dě-
lená aplikace. Třetina dávky je apli-
kována do vody v dezinfikovaných 
podroštových prostorách před na-
skladněním, další třetina dávky po 
jednom měsíci a poslední třetina 
po dvou měsících výkrmu. 

I zde dochází ke kumulaci efek-
tů – snížení emisí amoniaku, zlep-
šení stájového prostředí, výrazně 
vyšší homogenita kejdy, omezení 
tvorby sedimentu a krusty, znatel-
ná úspora času při mytí a dezinfek-
ci stáje. 

Kejda si drží svou homogenitu  
i ve skladovací jímce a při jejím dáv-
kovém odběru pro potřeby bioply-
nové stanice je možno vyhodnotit 
úsporu času pří míchání vstupní 
suroviny.

Dobrý zdravotní stav končetin 
a především paznehtů je jedním  
z hlavních předpokladů úspěšnos-
ti celého chovu, protože kulhání je 
třetím ekonomicky nejzávažnějším 
zdravotním problémem a má vý-
razně nepříznivý ekonomický do-
pad pro chovatele. Nejčastější pří-
činou kulhání skotu je postižení 
paznehtů a kůže k nim přiléhající. 

Pomineme-li vlivy vnitřní (ple-
meno, genetická predispozice, 
věk…), pak jedněmi z nejsilnější-
mi z vnějších vlivů jsou ustájení 
a zoohygienické podmínky – typ 
ustájení, kapacita stáje, povrch 
podlah, jejich kluzkost, výběhy, 
hygiena, vlhkost, četnost a způ-
soby vyhrnování výkalů, přítom-
nost specifických patogenních pů-
vodců. 

Ve výkrmně býků ZOD Poolšaví 
v Havřicích byl za období 3/2011 – 
12/2013 vykalkulován přínos tech-
nologie PRP FIX ve výši 960 000 Kč 
(snížení počtu brakovaných zvířat, 
snížení počtu koupelí, nižší nákla-
dy na léčiva a práci veterináře). Po-
tvrzuje se tím to, co stojí v záhlaví 
odstavce.

Na první pohled možná trochu 
smělé tvrzení, ale je podloženo 
výsledky z jednotlivých měření. 
Je samozřejmé, že vlivů na výskyt 
mastitidy je mnoho, ale umož-
níme-li zvířatům ležet v suchém  
a čistém prostředí, každý zoo-
technik potvrdí, že je to půl cesty 
k úspěchu. 

Společnost PRP Technologies 
vyvinula pro tyto účely přípravek  
Z´dry, který obsahuje i jílové částice 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
PRO WELFARE A UŽITKOVOST

www.prptechnologies.eu
Aktivátor biologické 

transformace statkových 
hnojiv

Sucho a hygiena ve stájích

POZVÁNKA
Přijměte naše srdečné pozvání a navštivte nás na 

NÁRODNÍ VÝSTAVĚ HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

v Brně ve dnech 25.–28. 6. 2015
BVV, pavilon P, stánek č. 083 
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Mezi prvořadé půdní vlastnosti, kte-
ré nám určují půdní úrodnost, jsou 
zahrnovány fyzikální vlastnosti 
půdy. A právě zpracování půdy nám 
vyvolávají různé změny těchto vlast-
ností. Současně se základními fyzi-
kálními vlastnostmi se mění obsah, 
dostupnost a pohyb půdní vody. 

Z hlediska zpracování půdy byly 
prokazovány změny nejen v půd-
ním prostředí, ale i ve výnosové re-
akci většiny plodin.

Existuje mnoho organických a an-
organických přípravků, které jsou 
přidávány do půd ke zlepšení jejich 
fyzikálních, chemických a mecha-
nických vlastností, které podporu-
jí růst rostlin. V poslední době se 
hodně objevuje přípravek s označe-
ním Biochar, což by se dalo přeložit 
jako Biouhel. 

Biouhly jsou obecně považová-
ny za užitečnou látku zlepšující 
půdu díky jejich pozitivnímu vlivu 
na fyzikální, chemické a biologic-
ké vlastnosti půd. Biouhel je produ-
kován zejména z rostlinných zbyt-
ků nebo zvířecího hnoje, které jsou 
pyrolizovány za nízkého či nulové-
ho přístupu kyslíku. O přípravku je 
známo, že urychluje rozklad rost-
linných zbytků, avšak dochází k re-
dukci stabilizace zbytků ve srovná-
ní s kontrolou. 

Mezi další pomocné přípravky 
patří i granulát PRP SOL, který má 
funkci zlepšování produkční schop-
nosti půdy formou zlepšení struk-
tury, snižování zhutnění půdy, zvý-
šení biologické aktivity půdy. 

Dále přípravky, které čelí výnoso-
vým výkyvům jako je PRP EBV díky 
zvýšení intenzity fotosyntézy, po-
tlačování stresových faktorů, zvy-
šování kvality produkce a PRP T20, 
který napomáhá zlepšení komuni-
kace mezi půdou a rostlinou čili ak-
tivuje příjem živin kořenovým sys-
témem. PRP EBV se aplikuje na list, 
kdežto PRP SOL a PRP T20 je větši-
nou zapravován do půdy.

V rámci sledování vlivu pomocné-
ho půdního přípravku PRP SOL na 
bázi organického materiálu a pří-
davných živin na půdní prostředí 
byl založen v roce 2011 poloprovoz-
ní pokus na pozemcích Agrocentra 
v Hrušovanech nad Jevišovkou v ka-
tastru obce Litobratřice. 
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Lokalita, na které byl pokus pro-
váděn, se nachází v kukuřičné vý-
robní oblasti, v nadmořské výšce 
210 m a patří do klimatické oblas-
ti T4 - nejteplejší. Uplatňuje se zde 
srážkový stín Českomoravské vr-
choviny. Srážky se pohybují v prů-
měru kolem 461 mm, z toho během 
vegetace 302,3 mm.  Průměrná roč-
ní teplota činí 8,9 °C, z toho ve vege-
tačním období 15,3 °C. 

Co se týká půdních podmínek, 
byla půda na sledované lokalitě za-
řazena do černozemi modální na 
spraši, středně těžká až těžká, zr-
nitostním složením hlinitá až jílovi-
tohlinitá, kde orniční horizont sahá 
do hloubky 40 cm. 

V rámci pokusu byl hodnocen 
vliv aplikace a dávek PRP SOL na 
půdní prostředí u čtyř různých va-
riant:

Na pokusném pozemku byla opa-
kovaně od roku 2011 pěstována ku-
kuřice na zrno.

Při hodnocení pokusu jsme se sou-
středili hlavně na změny základ-
ních charakteristik fyzikálního 
stavu půdy, množství půdních mik-
roorganismů a výnosy zrna kukuři-
ce. Z fyzikálních vlastností půdy byl 
nejzajímavější vývoj půdní struktu-
ry. 

Vzorky půdy k půdním analýzám 
byly odebírány uprostřed vegetace, 
kdy je půda nejvíce aktivní, a tím 
byl zhodnocen i vliv klimatických 
podmínek na půdní vlastnosti v da-
ném regionu. Vzorky na výnosy ku-
kuřice na zrno byly odebírány ruč-
ně z 15 rostlin a přepočítány na ha 
a standardní vlhkost 14 %. 

V grafu 1 jsou vyhodnoce-
ny výsledky půdní struktury 
dané koefi cientem strukturnosti, 
který byl spočítán na základě agro-
nomicky hodnotných (0,25 - 10 mm) 
a méně hodnotných (>10 a <0,25 
mm) strukturních elementů. 

Z grafu je patrná lepší struktu-
ra půdy u všech variant se zaprave-
ným PRP SOL, a to ve všech letech. 
Můžeme si všimnout, že ve dvou 
posledních letech došlo k poklesu 
hodnot půdní struktury u všech va-
riant, což mohlo být dáno extrém-

ními výkyvy počasí v době odběru 
půdních vzorků. 

I v těchto nepříznivých podmín-
kách se však ukázalo, že půdní pří-
pravek PRP SOL dával v této lokali-
tě záruku dobré a stabilnější půdní 
struktury. 
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Dostaňte z kořenů 
to nejlepší

www.prptechnologies.eu

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry

Zdravá půda pro zdravé rostliny
Mohutný a zdravý kořenový systém rostlin:
• Základ vysokého výnosu a kvality produkce 
• Optimalizace příjmu vody a živin 
• Zlepšení odolnosti rostlin vůči klimatickým stresům 
• Ideální zdroj uhlíku a potravy pro půdní mikro i makro organismy 
• Nejlepší nástroj na zlepšení struktury půdy

Graf 2. představuje obsah půd-
ní biomasy během sledovaných 
let. 

Z grafu je patrné, že množství 
půdních mikroorganismů byl po-
zitivně ovlivněn obsahem příprav-
ku PRP SOL ve všech letech. Nejvyš-
ší výskyt půdní biomasy byl zjištěn  
u varianty C s vyšším množstvím 
přípravku PRP SOL aplikovaným 
pod patu. 

Veškeré půdní i klimatické pod-
mínky se odrážejí na výnosech 
pěstované plodiny, což potvrzují 
výsledky výnosů uvedené v grafu 
3. Z grafu je patrný vždy vyšší vý-
nos u variant s PRP SOL ve všech 
letech. V roce 2014 došlo k celko-
vému poklesu výnosů u všech za-
ložených variant z důvodů nepří-
znivých klimatických podmínek. 
Varianty s PRP SOL však měly 
opět vyšší výnosy oproti kontro-
le bez přípravku. U varianty D byl 
vyšší výnos o 14 % oproti kont-
role. 

Co se týká utužení půdy, které bylo 
zjišťováno měřením penetromet-
rického odporu půdy pomocí me-
chanického penetrometru, byl zjiš-
těn zlepšující se trend u variant 
s aplikací půdního prostředku PRP 
SOL. S hloubkou půdy se utužení 
zvyšovalo nejvíce u varianty kont-
rolní. U variant s půdním příprav-
kem bylo zvyšování postupné a ne-
příliš velké, což bylo dáno lepším 
strukturním stavem půdy, jak uka-
zují i hodnoty koeficientu struktur-
nosti. 

Na obr. 1 (s přípravkem PRP 
SOL) a obr. 2 (bez přípravku) je 
patrný rozdíl mezi rostlinami ku-

kuřice, kdy rostliny s přípravkem 
jsou vyšší a porost je vyrovnaný 
na rozdíl od kontroly, kde se rost-
liny liší vzrůstem i zásobeností ži-
vinami. 

Nutno podotknout, že rok 2014, 
který byl problematický z hledis-
ka nadměrného výskytu vodních 
srážek od poloviny do konce vege-
tačního období, a tedy sklizní, se 
negativně podepsal na produkci 
pěstované plodiny hlavně po zdra-
votní stránce. 

O to větší bylo překvapení, 
když byly udělány rozbory zrna 
kukuřice na obsah DON (Deoxy-
nivalenol - fusariozní mykotoxin). 
Tam, kde byl aplikován přípravek 
PRP SOL a PRP T20, byla zjištěna 
mnohem nižší hladina mykotoxi-
nů v zrnu oproti kontrolním va-
riantám. 

Z hodnocení vyplývá, že zdravá 
půda ovlivňuje zdraví rostlin. 

Z hodnocení čtyřletých výsledků 
můžeme tedy usuzovat na pozitivní 
vliv pomocného půdního přípravku 
PRP SOL, který napomáhá nejen 
ke zlepšování fyzikálních vlastnos-
tí půdy, ale především i ke zvýše-
ní biologické činnosti v půdě, kte-
rá má velký vliv na ostatní faktory 
půdní úrodnosti, a tím přispívá  
k vyšší a hlavně zdravější produkci 
pěstované plodiny. 

(Výsledky byly získány za (čás-
tečné) institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj vý-
zkumné organizace.) 
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aplikáciou živín cez list prispieva-
me k zvýšeniu nerovnováhy v oxi-
dačno-redukčných procesoch rast-
lín a napriek dobrému úmyslu skôr 
škodíme. 

Výskyt problémov s kvalitou 
štruktúry pôdy je spojený s rozši-
rovaním listovej výživy. Je však jed-
noznačne dokázané, že takmer 95 
% všetkých živín, ktoré spotrebu-
je rastlina počas vegetačného ob-
dobia pochádza z koreňovej výživy. 
Iba nepatrných 5 % živín pre svoju 
potrebu príjme cez list. Z tohto dô-
vodu je možné konštatovať, že nie 
je možné nahradiť základnú kore-
ňovú výživu listovou výživou.

Ak sa na problematiku stimulá-
cie pozrieme v uvedených súvis-
lostiach tak pre jej efektívnosť nie 
je rozhodujúca koncentrácia živín, 
ale správnosť načasovania a ciele-
ná aplikácia látok podporujúcich 
vyvážený priebeh čo možno najväč-
šieho počtu biochemických reakcií 
v porastoch počas obdobia, kedy 
sú stresované nejakým faktorom. 
Biotickým (sucho, mokro, chlad...), 
alebo abiotickým (aplikácia pesticí- 
du, ...).

V prípade, že porasty sú streso-
vané nejakým vonkajším faktorom, 
ktorý im neumožňuje efektívne pri-
jímať výživu koreňovým systémom, 
listová výživa porastov predstavu-
je účinný nástroj pre riešenie krát-
kodobého deficitu makroprvkov (N, 
P, K, Mg, S) v koncentrácii do 5 %. 
V prípade aplikácie mikroprvkov je 
však omnoho účinnejšia!

 

Riešením je použitie fyziologic-
kej stimulácie porastov doplnením 
komplexu mikroprvkov za účelom 

Ak je nedostatok vody, neprebieha 
fotolýza vody, rastlina zatvára prie-
duchy, a tak obmedzí prísun CO2. 
Neprebiehajú deje fotosyntézy! Ne-
produkuje sa energia pre ďalšie bio-
chemické reakcie!

Stimulácia verzus listová výživa
Čo je vlastne stimulácia? Ak by 

sme mali byť presní v poľnohospo-
dárskej terminológii ide o »zrých-
ľovanie alebo zintenzívňovanie fy-
ziologických pochodov«. Nejedná 
sa teda o doplňovanie základnej vý-
živy rastlín ale o urýchlenie bioche-
mických procesov. Tu je hlavný roz-
diel medzi stimuláciou a listovou 
výživou. V prípade sucha je voda 
najlepším stimulátorom!

Často krát sa stretávame s ná-
zorom, že stimulácia porastov je 
doplnenie o listovú výživu N, P, K, 
alebo iného prvku. V skutočnos-
ti mnohokrát neopodstatnenou 

nych prejavov počasia nás však do-
núti hľadať riešenia, ktoré budú vy-
chádzať jednak zo šetrenia vlahou 
v pôde (manažment pôdnej vody) 
ako aj hospodárenia s vodou v po-
rastoch.

Pripomeňme si, že základnou re-
akciou získavania energie na našej 
planéte je fotosyntéza prebiehajú-
ca v zelených rastlinách. Stará 3,5 
miliardy rokov. Jej priebeh vyjadru-
je rovnica:

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 +  
6 O2 + 6 H2O

Proces prebieha za účinku chlo-
rofylu a enzýmov a energetický vý-
ťažok je 2872 kJ/mol/1.

Voda je dôležitá pre život samot-
ného fotosyntetizujúceho organiz-
mu, ale aj ako dôležitý donor elek-
trónov v priebehu fotosyntetickej 
reakcie. Z vody pochádza aj kyslík, 
ktorý sa pri fotosyntéze uvoľňuje. 

Je buď veľmi sucho alebo veľmi 
mokro. Výsledkom sú nevyrovnané 
porasty a častokrát nie príliš naj-
lepšia kondícia porastov pred za-
zimovaním. Ešteže máme mierne 
zimy! Inak by to asi bolo s vyoráv-
kami vážnejšie.

Základným predpokladom pred-
chádzania, respektíve eliminácie 
negatívnych dopadov klimatických 
podmienok je starostlivosť o kva-
litu štruktúry pôdy. Štruktúrnej-
šia pôda sa ľahšie pripravuje, lep-
šie drobí, zachytáva viac zrážok 
a menej rozplavuje. Tento prístup 
však predpokladá zmenu prístupu 
k pôde a častokrát aj technologické 
zmeny rešpektujúce aktuálne pôd-
no-klimatické podmienky. 

Nehovoriac o tom, že súčasné 
štruktúrne degradované pôdy po-
trebujú nielen jednu sezónu, ale 
nový systém hospodárenia pre zo-
tavenie. A to chvíľu trvá. V prípade, 
že nemienime riešiť kvalitu štruk-
túry pôdy nezostáva nám iná mož-
nosť ako slabé porasty trošku po-
maznať nejakou stimuláciou.

Jednoznačne musíme konštatovať, 
že napriek každoročným peripeti-
ám s rozložením a intenzitou zrá-
žok neustále pretrváva nezáujem 
o strategické systémové riešenia 
z pohľadu kvality štruktúry pôdy. 
Operatívne riešenia s krátkodo-
bým efektom sú nám akosi bližšie. 

Intenzita opakovania extrém-

Výpadky porastu počas vlhkej jesene z dôvodu pôdnej heterogenity.

Podrývanie za sucha presuší pôdny profil do hĺbky 45 cm.
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dobré prezimovanie a následnú 
úrodu.

Pri morforegulácii aplikácia 1,5 
l/ha PRP EBV umožňuje aj zníženie 
dávky morforegulátora až na polo-
vicu. Táto aplikácia je vhodná pre 
dosiahnutie väčšej vyrovnanosti 
porastov z pohľadu habitusu rast-
lín. Menšie rastliny sú viac stimulo-
vané. Väčšie rastliny sú viac morfo-
regulované.

Žiadna rastlina si nevie z pôdy zob-
rať živiny priamo vo forme apliko-
vaných molekúl, či už je to z pri-
emyselných alebo organických 
hnojív. Pred samotným príjmom 
rastlinou je nevyhnutná ich trans-
formácia do foriem pre rastlinu 
prístupných. V pôde tento proces 
zabezpečujú hlavne aeróbne kme-
ne baktérií a húb.

Voda je prijímaná prevažne pasív-
ne, sacou silou korienkov (osmotic-
kým tlakom). Zvyčajne nie je príjem 
vody počas mokrej jesene limitujú-
cim faktorom.

Naproti tomu absorpcia živných 
iónov je zložitým viacfázovým pro-
cesom, kde sa uplatňuje hlavne di-
fúzia a špecifická výmena iónov. 

Mohutnosť a rýchlosť jednotli-
vých fáz príjmu živín z pôdy závisí 
na biologických vlastnostiach rast-
lín, ale tiež na podmienkach von-
kajšieho prostredia. Najmä však 
teplota a vlhkosť pôdy, ktorá vý-
znamným spôsobom ovplyvňuje in-
tenzitu pôdnej biológie – zásobova-
ča živinami.

Počas mokrej jesene často do-
chádza okrem problémov s prípra-
vou pôdy aj k takzvanej »anoxii«. 
Nadbytok zrážok rozplavuje štruk-
túru pôdy a vytláča pôdny vzduch. 

cov v takom rozsahu, že je vhodnej-
šie radšej porast zlikvidovať.

Ak však zostane dostatočný po-
čet jedincov najúčinnejším rieše-
ním pri príprave porastu na pre-
zimovanie je stimulácia. Početné 
prevádzkové aplikácie 1,0 – 1,5  
l/ha PRP EBV, výskumy ako aj pokusy 
SPZO potvrdili veľmi dobrý účinok.

Kombinovaná preventívna apli-
kácia s herbicídnou ochranou, pri 
morforegulácii porastu ako aj sa-
mostatná kuratívna aplikácia PRP 
EBV umožňuje efektívnejšie hospo-
dárenie s vodou v rastlinách, zvý-
šenie vnútrobunkového napätia, 
rýchlejšie obnovenie dýchania a in-
tenzívnejšej fotosyntézy. V prípade 
stresu z nedostatku vlahy dokonca 
pozitívne ovplyvňuje hospodárenie 
s vodou, čím zvyšuje odolnosť rast-
lín.

Porasty ošetrené PRP EBV preto 
aj v nepriaznivejších podmienkach 
počas suchej jesene lepšie odolá-
vajú stresom a najmä lepšie zako-
reňujú. Bohatý koreňový systém je 
v jesennom období základom pre 

zabezpečenia vitálnych funkcií 
rastlín.

Na základe týchto poznatkov 
spoločnosť PRP Technologies vyvi-
nula fyziologický stimulátor PRP 
EBV, využívajúci MIP (Mineral In-
ducer Process), ktorého účinnosť 
je postavená na vplyve špecifických 
množstiev a pomerov mikroprvkov 
potrebných pre jednotlivé fyziolo-
gické procesy v rastlinách.

V súlade s požiadavkami stimulá-
cie PRP EBV neslúži na náhradu sto-
povej výživy, ale na optimalizáciu 
a dosiahnutie rovnováhy v oxidač-
no-redukčných pochodoch preven-
tívne alebo kuratívne.

Aplikácia PRP EBV aj na menšiu 
listovú plochu v prípade stimulácie 
porastov repky nepredstavuje žiad-
nu stratu na účinku. Univerzálnosť 
MIP (Mineral Inducer Proces) pro-
cesu v tomto prípade umožňuje prí-
pravku využiť obsah mikroprvkov 
na stimuláciu biologickej aktivity 
v pôde, ktorá následne sprístupňu-
je väčšie množstvo živín. Nič nevyj-
de nazmar!

Opakované problémy so vzchád-
zaním porastov repky v jesennom 
období z dôvodu komplikovanej 
prípravy pôdy a nedostatku zrá-
žok umocňujú potrebu stimulácie 
najmä pred zazimovaním porastov. 
Počas suchej jesene dochádza pri 
príprave pôdy k jej ešte väčšiemu 
presušeniu. V takto ťažko pripravo-
vanej pôde s deficitom pôdnej vla-
hy následne porasty nerovnomerne 
vzchádzajú. 

V hĺbke základnej prípravy pôdy 
zároveň dochádza k prerušeniu 
vzlínania spodnej vlahy a porasty 
sú odkázané len na dostatok zrá-
žok. Ak je ich intenzita nedostatoč-
ná rozdiely v štruktúre pôdy a kva-
lite sejby zvýraznia celkový vzhľad 
vzchádzajúcich porastov repky. 
Ojedinele spôsobia výpadok jedin-

V pôde tak zostáva málo kyslíka 
pre potreby procesov aeróbnej bio-
logickej aktivity. Zhorší sa uvoľňo-
vanie a príjem živín.

V tomto prípade je stimulácia 
vhodná najmä pre efektívnejšie vy-
užitie živín vo fyziologických pro-
cesoch z dôvodu ich nedostatočné-
ho príjmu cez korene rastlín. Ako 
už bolo spomenuté nejde o kom-
pletné doplnenie nedostatku živín 
ale o ich efektívnejšie využitie. 

Prípadný extrémny deficit živín, 
najmä však N, spojený s viditeľným 
prejavom na poraste chlorózou 
je možné doplniť slabou dávkou 
v koncentrácii 3 - 5 %. Nenahrádza-
me základnú koreňovú výživu len 
pokrývame jej krátkodobý nedo-
statok z dôvodu obmedzenia príj-
mu koreňom. V prípade kombinácie 
postreku s PRP EBV v dávke 1,0 l/ha 
dôjde k účinnému zníženiu stresu 
po listovej aplikácii dusíka a záro-
veň zlepšeniu príjmu dusíka cez list.

Nadmerná vlhkosť pôdy na je-
seň je problematická aj z pohľadu 
intenzity fyziologických procesov 
v súvislosti s teplotou pôdy. Jeseň 
už nebýva až tak bohatá na vyššie 
priemery teploty pôdy. 

Vlhká pôda rýchlejšie odvádza 
teplo zo slnečného žiarenia do hlb-
ších vrstiev pôdy. No vzchádzajúci 
porast potrebuje pre rozvoj kore-
ňového systému a príjem živín urči-
tú teplotu pre zabezpečenie biolo-
gických a biochemických procesov. 
S klesajúcou teplotou prostredia 
klesá ich intenzita. Najmä pri noč-
ných teplotách pod 6 °C.

V tomto prípade má cielená sti-
mulácia urýchliť priebeh tvorby 
zásobných látok, asimilátov, počas 
skracujúceho sa dňa, aby ich kumu-
láciou v zásobných pletivách vytvo-

Prejavy stresu po kombinácii faktorov sucha, mrazu a herbicídnej ochrany.

Nerovnomerné vzchádzanie porastu repky v dôsledku sucha.
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Ak sa porasty vyvíjajú v opti-
málnych pôdno-klimatických pod-
mienkach efektívnosť stimulácie je 
len symbolická. Bohužiaľ na našich 
poliach došlo k radikálnej zmene 
k horšiemu, a preto sa otázka sti-
mulácie stáva čoraz naliehavejšou.

Systémový prístup spoločnos-
ti PRP Technologies je založený na 
rešpektovaní procesov pedosféry 
a fylosféry. To umožňuje, aby pro-
dukty ako PRP EBV boli jednoduché 
na aplikáciu, univerzálne širokým 
záberom použitia a účinné z pohľa-
du dosahovaných efektov, aj bez po-
treby syntetizovania zložitých mo-
lekúl. 

Využívame samotnú schopnosť 
prírody na reguláciu fyziologických 
procesov pre nastolenie rovnováhy 
v rastline, ale aj v pôde.

Ing. Ľubomír MARHAVÝ, 

PRP Technologies

Úspešná stimulácia porastov repky 
a efektívnejšie využitie aplikovaných 
hnojív sú súčasťou procesu stabilizá-
cie výnosov, a tým aj hospodárskeho 
výsledku. Kvalita založenia porastu 
je samozrejme rozhodujúcim fak-
torom, ale keď môžeme prírode po-
môcť, prečo by sme to neurobili.

Ide predsa o náš ekonomický 
záujem. Stimulácia porastov rep-
ky ozimnej je dôležitá najmä pre 
urýchlenie rozvoja koreňového sys-
tému z dôvodu lepšej odolnosti po-
rastov voči prípadným biotickým 
stresom. Sucho, mokro, chlad! 

Pravdou je, že keby naše pôdy do-
kázali eliminovať svojou kvalitnou 
štruktúrou a intenzívnou biologic-
kou aktivitou nepriaznivé extrémy 
vo vývoji počasia, tak ako v minu-
losti, otázka stimulácie by nebola 
taká podstatná. 

za každú cenu špecifickými látka-
mi syntetického alebo organického 
charakteru v čase keď stresovým 
faktorom je nedostatok alebo pre-
bytok vody v pôde, prípadne tep-
lota pôdy atď. nie je najúčinnejším 
riešením s ohľadom na hore uvede-
né zákony. Ak chýba rastline voda 
nezvýši svoju fotosyntézu doplne-
ním rastových hormónov alebo vy-
sokej dávky živín. Skôr naopak, do-
siahneme ešte väčšiu nerovnováhu 
v narušených oxidačno-redukčných 
procesoch v rastline.

Pri stimulácii platí zásada: »Me-
nej je niekedy viac!« Samozrejme 
musíme dobre poznať aj dôvod sti-
mulácie a cieľ inak sa nikdy nedo-
pracujeme k požadovaným účin-
kom. Sklamanie, ktoré potom príde 
však nie je dôsledkom zlyhania sti-
mulačného prípravku, ale jeho ne-
vhodného použitia.

rila dostatok stavebných látok pre 
ďalší rast rastlinných pletív a ko-
reňov. Zintenzívnenie fotosynté-
zy v podmienkach obmedzujúcich 
normálny vývoj rastlín.

Skrátenie doby potrebnej pre 
tvorbu koreňového systému inten-
zívnejšou asimiláciou a následne 
lepšou prístupnosťou živín uvoľne-
ných biologickou aktivitou v pôde 
vytvára predpoklad, že porasty rep-
ky počas jesenného obdobia lepšie 
prekorenia pôdny profil. A zároveň 
efektívnejšie zhodnotia vstupné 
náklady vo forme použitých hnojív. 
Zvýši sa istota prezimovania.

Kedy, s čím a ako stimulovať je zlo-
žitá otázka? Základným pravidlom 
však je jednoduchosť, komplexno-
sť a univerzálnosť riešenia. Fyzio-
logický stimulátor vegetatívnych 
funkcií rastlín PRP EBV takéto rie-
šenie ponúka. Účinnosť stimulá-
cie je daná aplikáciou nízkej dáv-
ky mikroprvkov, ktorá ovplyvňuje 
takmer všetky fyziologické procesy 
v rastline. 

»Zákon minima«, Liebigov zá-
kon, definovaný pre minerálnu vý-
živu rastlín hovorí, že rast rastlín 
je limitovaný prvkom, ktorého kon-
centrácia je v danom čase v mini-
me. Zákon minima je spájaný s limi-
táciou rastu chemickými prvkami. 
V širších súvislostiach rast rastlín 
limitujú aj ďalšie faktory (voda, tep-
lota ...). Tieto sú zahrňované do »zá-
kona tolerancie«, ktorý kvantifiku-
je skutočnosť, že okrem nízkych 
hodnôt nejakého faktora sú pre or-
ganizmy škodlivé aj vysoké hodno-
ty daného faktora.

Úporná snaha stimulovať porast 

DISKY: 15–18 cm

PLUH: 20–35 cm

PODRÝVÁK: 25–50 cm

Kořeny + PRP SOL: 
200 cmwww.prptechnologies.eu

Začleněním PRP SOL do Vašich technologií zpracování půdy dosáhnete:
• Zastavení půdních degradačních procesů
• Zlepšení struktury půdy v celé hloubce půdního profilu
• Snížení utužení půdy
• Lepší vodní a vzdušný režim
• Maximální prokořenění do hloubky

Porast repky po kuratívnej aplikácii fyziologického stimulátora PRP EBV(2 l/ha).
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Výnosový potenciál nových odrůd roste, adekvátně se zvyšují i ceny osiv. To samé platí i o cenách hnojiv a pesticidů. Naproti tomu 
ceny komodit silně kolísají. Požadavky na kvalitu produkce jsou přitom stále přísnější. Rentabilitu zemědělské prvovýroby ovšem 
nelze zajistit bez dotací. Toto jsou fakta, se kterými se potýká každý zemědělec.

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL
Kdyby nám, agronomům ze staré školy, začátkem osmdesátých let někdo řekl, že řepka bude dávat 7 tun z hektaru, tak bychom mu asi 
řekli, že spadl z višně. A dnes je to skutečností. Výnosový potenciál současných odrůd přesahuje 10 tun po hektaru!
V polních pokusech řízených výrobci osiv nejsou výjimkou výnosy 7 až 8 tun. A nejlepší pěstitelé dlouhodobě dosahují na svých podni-
cích úrody nad 5 tun – jak je možno každoročně vidět i na konferencích SPZO v Hluku. Skutečností však zůstává, že celkový výsledek 
v České republice se pohybuje okolo 3,5 t/ha. Letos se zřejmě zvýší počet pěstitelů, kteří pokoří hranici 4, ale i 5 tun po hektaru, otáz-
kou však bude finální rentabilita výroby s ohledem na cenu komodity.

Spokojíte se 

s výnosem 3–3,5 

t/ha? Není lepší 

pokořit hranici 

4 nebo 5 t/ha?

Aktivátor vitálních funkcí půdy Fyziologický stimulátor vegetativních 
funkcí rostliny

Porost řepky před aplikací PRP EBV, 
7. 10. 2013, CEKOMI Michalany s.r.o. 
Nevyrovnaný, špatně zapojený porost, 

poškozený kombinací herbicidů 
a graminicidu, retardovaný nízkými 
teplotami. 9. 10. 2013 solo aplikace 

PRP EBV v dávce 2 l/ha.

Stejný porost 14. 11. 2013 – 35 dní 
po aplikaci PRP EBV. Kompletně 

zapojený, zdravý, vitální porost, dobře 
připravený na zimu.

Opět stejný porost – zdravý, vyrovnaný 
a vitální, s velkým počtem založených 

větví – výnos 4,7 t/ha.

Aplikace PRP EBV společně 
s regulátorem růstu.
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NEJLEPŠÍ 

POMĚR 

CENA/VÝKON

SPZO DOPORUČUJE PRP EBV PRO POUŽITÍ V ŘEPCE
Výnosové výsledky pokusů SPZO v ČR (průměr ze 6 lokalit)

Obchodní tým společnosti PRP
Ing. František Václavík, +420 602 550 748
Ing. Ľubomír Marhavý, +421 948 300 436
Ing. Ivan Petrtýl, +420 739 058 762

PRP GmbH
Am Staden 13, D-66121 SAARBRÜCKEN

Zastoupení pro ČR a SR:
 Opavská 97, 749 01 Vítkov, Česká republika

www.prptechnologies.eu

AAAPPPLLLIIIKKKAAACCCEEE PPPRRROOODDDUUUKKKTTTŮŮŮ 
PPPPPRRRRRPPPPP VVVVV ŘŘŘŘŘŘŘEEEEEPPPPPCCCCCEEEEE OOOOOZZZZZIIIIIMMMMMÉÉÉÉÉÉÉ

DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU PRP SOL V TECHNOLOGII 
PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY

PŘÍNOSY APLIKACE PRP EBV V ŘEPCE

 Těžké půdy s obsahem jílnatých částic nad 50 %. Mokrá stanoviště, 
utužené pozemky. První aplikace.

USNADNĚTE SI ŽIVOT 
SSSS PPPPRRRROOOODDDDUUUUKKKKTTTTYYYY 

PPPRRRPPP TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLOOOGGGIIIEEESSS

Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny

Tři řešení v jednom produktu:
• stimulace růstu
• mikroelementy
• redukce stresůDÁVKA 

PRP EBV
DOBA APLIKACE, FENOFÁZE

ÚČEL APLIKACE A PŘÍNOSY

Jednorázová aplikace

1,5–2,0 l/ha TM s listovými přípravky.

Podpora zakládání větví, mohutnější kořenový 
systém, zvýšení jistoty přezimování.

Opakované aplikace v pěstební technologii

1,0 l/ha 6.–8. list, TM s listovými přípravky.

Podpora zakládání větví, mohutnější kořenový 
systém, zvýšení jistoty přezimování.

1,0 l/ha Regenerace po zimě, TM s insekticidy.

Rychlý start vegetece, regenerace poškozených 
pletiv, vyšší využití dusíku.

1,0 l/ha Butonizace, TM s DAM 390.

Redukce chemického stresu, pojištění 
založených větví.

1,0 l/ha Kvetení, TM s listovými přípravky.

Zvýšení jistoty zachování založených základů 
květů, lepší opylení.
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tace hnoje pro BPS zavedena na 
podzim roku 2013 jako řešení ná-
hrady kukuřičné siláže. Ve stáji 
pro výkrm býků se sešlapávanou 
podestýlkou je od této doby pra-
videlně aplikována týdenní dáv-
ka 0,5 kg Z´fix na jeden kus. Vy-
hrnutá podestýlka je pak na dobu  
6 týdnů uložena na pevné hnoji-
ště, kde dobíhá proces fermenta-
ce a následně dávkována do BPS. 
Ekonomické zhodnocení přínosů 
je uvedeno v tab. 1. 

Z uvedených příkladů vyplývá, že 
použitím fermentované podestýlky 
je možno nahradit část silážní ku-
kuřice za ekonomicky příhodnějších 
relací a přitom ještě výrazně zlepšit 
stájové klima a pohodu zvířat. 

 

Dalším problémem letošního su-
cha je situace ve výrobě sena  
a senáží, kdy mnohdy nenarost-
ly druhé seče a logicky byla vý-
roba těchto krmiv nedostatečná. 
K tomu se přidává nepříjemná sku-
tečnost, že neobrostly pastviny  
a zvířata jsou tak letos přikrmová-
na mnohem dříve. 

Ani v zásobení slámou není situa-
ce vždy příznivá, ač výroba obilovin 
v letošním roce byla uspokojivá. Ne-
jde ještě vždy o přímý nedostatek 
slámy, ale stále více chovatelů mas-
ného skotu bez orné půdy si uvědo-
muje svou závislost na této komodi-
tě a riziku získávání této suroviny 
a jejímu navýšení ceny v soutěži se 
spalovnami.

Z hlediska dlouhodobého pláno-
vání a stabilizace chovu je ze stra-

doporučena do BPS v Jetřichovci  
u Pacova. 

Zde byla technologie fermen-

Pro chovatele mléčného skotu je to 
jistě velký problém, ale je-li součás-
tí provozu ještě bioplynová stanice 
(BPS) je to už skutečně silné konku-
renční prostředí. 

Nabízí se však jednoduché řešení, 
které může pomoci přečkat období 
do příští sklizně bez navyšování ná-
kladů s pojených s nadměrným ná-
kupem kukuřičné siláže a jejím pře-
vozem na velké vzdálenosti.

 

Tím řešením je požití fermentova-
né podestýlky jako suroviny pro 
BPS. Tato myšlenka se zrodila ve 
společnosti Ekotech Horovce po-
blíž slovenského Púchova. Do hlu-
boké podestýlky skotu byl apliko-
ván přípravek Z´fix francouzské 
společnosti PRP Technologies. V po-
rovnání s čerstvou podestýlkou 

skotu se projevuje několik pozitiv-
ních přínosů. 

Fermentovanou podestýlku je 
možno použít jako surovinu pro 
BPS bez použití drtiče slámy, a tedy 
bez nákladů na jeho pořízení a ná-
sledných energetických nároků na 
jeho provoz. 

Díky fermentaci celulózy je vý-
těžnost suroviny vyšší a při stano-
vené době zdržení v primárním 
fermentoru je objem produkované-
ho plynu vyšší a ekonomika přízni-
vější. Objem produkovaného plynu 
z 10 tun čerstvého hnoje je shodný 
s produkcí ze 7 tun hnoje fermen-
tovaného. 

Díky těmto poznatkům se techno-
logie využití fermentovaného hno-
je stala stabilní součástí technolo-
gie BPS v Horovcích a následně byla 

-

Tab 1.: 

 t 

 t 

 t 

 t 

MN JC

Angusland
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ny chovatelů velmi prozíravé, že 
již dnes hledají formy a možnosti, 
jak uspořit slámu a zachovat dobré 
podmínky zvířat. Velice často se le-
tos ozývá: 

»Pro letošní zimu sice slámu 
mám, ale kdoví, jak to bude v příš-
tím roce a dalších letech…«. Tato 
slova byla ještě před několika lety 
velice zřídkavá. 

Právě úspora stelivové slámy  
a použití určitého podílu pro při-
krmování může být letos velmi 
významným přínosem tam, kde 
letošní sucha omezila výrobu sena  
a senáží a zároveň byla část těch-
to krmiv spotřebována předčas-
ně.

S aplikací Z´fix pro úsporu slámy ve 
stelivových provozech má společ-
nost PRP Technologies dlouholeté 
zkušenosti. Plně se potvrzuje sku-
tečnost, že s úsporou slámy neutrpí 
pohodlí zvířat. 

Právě naopak, dobře založená  
a ošetřovaná podestýlka nepro-
dukuje tolik amoniaku a je sušší. 
Z provozního hlediska je nezane-
dbatelným přínosem, že s úsporou 
slámy je možno prodloužit dobu 
zdržení podestýlky a snížit nákla-
dy na vyhrnování podestýlky. 

Tyto přínosy byly velmi pečlivě 
popsány a zpracovány ve společ-
nosti Spojené farmy, a.s. – tab. 2.

Z předchozích řádků vyplývá, že 
společnost PRP Technologies nabízí 
svým partnerům komplexní řešení. 
Z´fix v prvním plánu umožní šetřit 
slámu, ale následuje celá škála efek-
tů od zlepšení stájového prostředí 
přes potenciální úsporu krmiv pro 
zvířata až k úspoře vstupní surovi-
ny pro BPS.

Náš poradenský tým je připraven 
poskytnout vám další informace  
a zpracovat aplikační model podle 
místních podmínek.

Ivan PETRTÝL,

PRP Technologies

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
PRO WELFARE A UŽITKOVOST

Aktivátor biologické 
transformace statkových hnojiv

Sucho a hygiena ve stájích

Obchodní tým společnosti PRP
Ing. Ivan Petrtýl, +420 739 058 762 
Ing. František Václavík, +420 602 550 748
Ing. Ľubomír Marhavý, +421 948 300 436

PRP GmbH
Am Staden 13, D-66121 SAARBRÜCKEN

Zastoupení pro ČR a SR:
 Opavská 97, 749 01 Vítkov, Česká republika

www.prptechnologies.eu

Teplota podestýlky upravené přípravkem Zfix (vlevo), teplota běžné podestýlky (vpravo).



Půdní degradační procesy nabíra-
jí na dynamice a kořenový systém 
rostlin se potýká s podpovrchovým 
technogenním utužením půdního 
profilu. Klimatické změny sebou 
přinášejí nepříznivé rozložení srá-
žek a kumulace těchto problémů se 
velmi negativně promítá do finál-
ních výsledků výroby.

Výnosy jsou nestabilní, úroveň 
využití stále nákladnějších vstupů 
klesá a zemědělská výroba se bez 
dotací stává nerentabilní.

Poruchy půdní struktury a ne-
rovnoměrný vláhový management 
se dnes již dotýkají většiny pěsto-
vaných plodin a kultur nejen v čes-
ké republice. Tento problém je dnes 
globální a takto je i prezentován.

Tyto dva faktory spolu nejen úzce 
souvisí, ale bohužel se významně 
ovlivňují.

Půdní struktura je ve většině pří-
padů narušena vlivem nízké biolo-

gické aktivity půdní a nedostatku 
organických látek. V důsledku těch-
to poruch se pak výrazně zhoršují 
fyzikální vlastnosti půdy a vzniká 
první předpoklad zhoršení zasako-
vání srážkové vody do půdy a jejího 
udržení v půdním profilu. 

Jestliže je totiž takováto půda se 
sníženou schopností příjmu vody 
vystavena přívalovým dešťům, 
vznikne situace, kdy voda nevsákne, 
zůstane na povrchu, kašovité bah-
no pak zatěžuje půdu velkou hmot-
ností a rozplaví se nestabilní půdní 
agregáty (vzniklé vlivem poruchy 
biologické činnosti a nedostat-
ku organických látek). Následkem 
toho dochází vytěsnění vzduchu  
a vzniku anaerobního prostředí, 
které je dalším krokem ke zhorše-
ní poměru aerobních a anaerobních 
bakterií. Posunem k anaerobnímu 
prostředí je výrazně snížena schop-
nost půdy zpracovávat organické 

zbytky humifikací a následnou mi-
neralizací. Naopak převládají proce-
sy hnilobné a okyselení půdy.

Kruh se potom uzavírá v bodě, 
kdy vlivem nerovnoměrných  srá-
žek zhoršené půdní prostředí nega-
tivně ovlivňuje biologickou činnost, 
koloběh uhlíku a obsah aktivní or-
ganické složky půdní, což se nega-
tivně projevuje na stavu organomi-
nerálního sorpčního komplexu.

Je nasnadě, že takováto půda není 
schopna dobře hospodařit s vláhou. 
Jak již bylo uvedeno, v případě pří-
valového deště není schopna vodu 
přijmout, ta působí škody vytěsně-
ním vzduchu z půdního profilu, ná-
sledné zhutňováním půdy a na plo-
chách náchylných k erozi výrazně 
zvyšuje pravděpodobnost jejího 
vzniku (obrázek č. 1). Jakmile však 

přívalový déšť odezní a nastane ob-
dobí bez srážek, půda rozpraská do 
hloubky a praskliny jako komíny 
vytahují vláhu a prosušují půdu do 
větší hloubky. Z toho jednoznačně 
vyplývá, že využitelnost vody, jak 
ze srážek, tak i z půdní zásoby je 
pro rostliny velmi limitovaná.

Dalším negativním jevem je vliv 
takto porušeného půdního pro-
středí na tvorbu kořenů. V dů-
sledku vytěsnění  vzduchu vodou 
dochází k asfyxii a  v důsledku za-
plavení půdního profilu je častým 
jevem hydromorfie kořenů. Rostli-
ny pak spotřebují obrovské množ-
ství energie na regeneraci kořenů. 
Jestliže se tyto jevy opakují několi-
krát za vegetaci, pak rostliny koře-
ní mělce což jim neumožňuje čer-
pat půdní vláhu a živiny hlavně 
v období sucha. Není-li tedy v po-
řádku půdní profil ani  kořenový 
systém je rostlina oslabená a ne-

-

Obr. č. 1: Eroze půdy po bouřce. Jižní Morava, srpen 2014, 27 mm přívalový déšť v průběhu půl hodiny. V pozadí parcela s aplikací PRP SOL bez známek eroze.
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může využít svůj biologický výno-
sový potenciál.

V zájmu udržení intenzity výroby 
pak vyvstává nutnost zvyšování dá-
vek průmyslových hnojiv a pesticidů.

Avšak ani zvyšování dávek živin 
ve formě průmyslových hnojiv ne-
vede k požadovanému výsledku, 
protože v nezdravých půdách je 
nízká aktivita rhizosféry a využitel-
nost dodávaných živin je na úrovni 
5-30%.

Z výše uvedeného vyplývá, že 
standardní model hospodaření na 
degradovaných půdách ke zlepše-
ní situace nevede a to ani při vyso-
ké intenzitě výroby orientované na 
udržení úrovně vstupů v zájmu za-
bezpečení cílových výnosů plodin  
a kvality produkce.

Díky dostupnosti výkonné tech-
niky na kultivaci a ošetřování sadů 
a vinohradů je většina pěstitelů 
přesvědčena, že tyto operace mají 
ve svých podnicích vyřešeny. Po-
kud tímto myslíme vypořádání se 
s kultivací půdy i v ne zcela opti-
málních podmínkách, pak musíme 
souhlasit. Zabezpečení těchto agro-
technických operací ve ztížených 
podmínkách je především otáz-
ka strojů, energetických prostřed-
ků, s tím související spotřeby nafty  
a času a dalších nákladů.

Poslední ročníky nám však při-
pravují velmi často šoky umocňo-

vané zhoršující se kvalitou půdy  
a vláhových poměrů v průběhu ce-
lého vegetačního období.

Tato skutečnost klade vyšší náro-
ky na časování a řízení jednotlivých 
operací a velmi často si vynucuje 
další investice do nákupu strojů.

Ne vždy však tato řešení přine-
sou požadovaný efekt.

Je to především nutnost změny my-
šlení. Vrátit se v tomto přetechni-
zovaném světě k tisícileté podstatě 
zemědělství – k půdě. Je načase si 
uvědomit, že ne stroje, technologie 
a know how, ale půda je základní 
výrobní prostředek a podle jejího 
stavu se řídí prosperita podnikání 
v zemědělství.

Všechny půdní systémy na plane-
tě Zemi vznikaly převážně činnos-
tí rostlin.

Dnes se zemědělským světem šíří 
a prosazují ideje jako „Ani ocel ne-
dokáže to, dokážou kořeny rostlin“. 
A tyto přístupy skutečně a prokaza-
telně fungují.

Otázkou zůstává, jak toto zabez-
pečit.  

Řešení je relativně jednoduché  
a dostupné -  zlepšení půdních 
vlastností a přirozené úrodnosti 
půdy.

Rychlým a účinným řešením se 

ukazuje a v praxi potvrzuje nastole-
ní systémových opatření vedoucích 
ke zlepšení všech půdních vlastnos-
tí, zejména biologických, v návaz-
nosti pak fyzikálních, chemických 
a následně i mechanických.

Cílem řešení je uvést do rovnová-
hy biologické půdní systémy v zá-
jmu optimalizace půdních procesů 
pomocí produktů se specifickým 
poměrem minerálních látek a sto-
pových prvků, které budou sys-
témově začleněny do pěstebních 
technologií .

Dále pak optimalizovat růst a vý-
voj rostlin v zájmu zvýšení efektu 
fotosyntézy, zlepšení zdravotního 
stavu a využití biologického výno-
sového potenciálu rostlin.

Půda v dobré kondici eliminuje 
klimatické stresy a zlepšuje zdra-
votní stav kulturPůdní biologie  
a intenzita její aktivity je základem 
úspěchu všech plodinových sys-
témů ve všech podmínkách. Půd-
ní bakterie společně s kulturními 
houbami svou enzymatickou čin-
ností rozkládají organické zbyt-
ky rostlin a ostatních organis-
mů, uvolňují a zpřístupňují živiny  
a jsou zodpovědné za koloběh uh-
líku v půdě. Dále především ae-
robní bakterie fungují jako půdní 
zdravotní policie a zejména aktino-
mycety  jsou schopné zkonzumovat 
a transfomovat veškerou biomasu 

včetně zárodků patogeních hub a 
plísní. Společně pak s dalšími mik-
ro a makroorganismy ve spoluprá-
ci s kořenovou soustavou rostlin 
vytvářejí komunikační zónu – rhi-
zosféru, která je základem látková 
výměny mezi rostlinami a půdním 
prostředím. Intenzitu komunikace 
rostlin se zdravou půdou dokumen-
tuje obrázek č. 2.

Produkt PRP SOL je přípravek za-
jišťující zlepšení vitálních funk-
cí půdy. Aplikuje se ve formě 
granulí. Je tvořen matricí z uhli-
čitanu vápenatého a hořečnatého  
a z příslušných minerálních prv-
ků potřebných pro technologii PRP. 
Celý produkt je stmelen rozpust-
ným pojidlem rostlinného půvo-
du, lignosulfonátem. Technologické 
přísady přípravku MIP, jako hořčík, 
mangan, síra, měď, železo, zinek, 
bór atd., jsou vybírány a dávková-
ny dle velmi striktních podmínek 
(poměr mezi jednotlivými prvky, 
stupeň Oxidoredukce, Sourcing 
atd.). Správná receptura je součás-
tí know-how společnosti PRP Tech-
nologies. Tyto dobře rozpustné mi-
nerální složky se rychle uvolňují do 
půdního roztoku a upravují pro-
středí, ve kterém se vyvíjejí půd-
ní mikroorganismy. Stimulace mi-
krobiální flóry působí na všechny 
životadárné funkce půdy ve vinici  
a v sadech, zlepšuje její úrodnost 
a pozitivně ovlivňuje růst rostlin. 
Díky bohatší síti kořenů má rost-
lina přístup k většímu množství 
půdy, která je zároveň i biologicky 
aktivnější. PRP SOL obnoví v celém 
půdním profilu mikrofloru, kultur-
ní plísně a veškerou faunu zabezpe-
čující biologickou úrodnost půdy  
a podporující pohyb vody, minerá-
lů a plynů.

Použití půdního kondicionéru 
PRP SOL je dostupným, jednodu-
chým a účinným řešením ověřeným 
více než 40 ti letým výzkumem  
a vývojem, ale hlavně potvrzeným 
praktickými výsledky v celé řadě 
zemí, včetně České republiky a Slo-
venska.

»Klíčový ekonomický efekt techno-
logie spočívá především v úspoře 
kultivace, především hloubkového 
kypření, které je možné zreduko-
vat, respektive realizovat pouze cí-
leně. Avšak další přínosy aplikace 
PRP SOL jsou ve zlepšení struktu-
ry půdy nemechanickým způsobem 
v celém půdním profilu směrem 
k optimální co do velikosti frakcí 
a stabilní, tedy schopné odolávat 

Obr. č. 2:  Dobře se rozvíjející kořen rostlin v meziřádku vinohradu s aktivním kořenovým vlášením a fungující rhizosfé-

rou. Jižní Morava - Hlohovec, červenec 2015.
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Ob. č. 3: Půdní profil ve vinohradu Chateau Bzenec, květen 2015

extrémním klimatickým vlivům 
– mokru i suchu. Tento stav umož-
ňuje lepší zasakování srážkové vody 
díky existenci a zachování vysoké-
ho podílu nekapilárních pórů, čímž 
se tvoří i větší zásoba vody v půd-
ním profilu. Zároveň nedochází 
k nadměrnému povrchovému od-
toku a s tím související vodní ero-
zi půdy. V suchých podmínkách při 
dobré struktuře půdy naopak ne-
dochází k neproduktivnímu výpa-
ru (evaporaci). Optimálně též může 
probíhat výměna plynů mezi půd-
ním prostředím a atmosférou. Rov-
něž může v půdě fungovat intensiv-
ní mikrobiální život a optimalizuje 
se biologická aktivita půdy. Správně 
též můžou fungovat základní půd-
ní režimy – vodní, vzdušný, tepelný  
a živinový, což dává předpoklad 
rozvoji bohatého kořenového systé-
mu a jeho aktivitě. Stejně tak je toto 
předpokladem vysoké úrovně foto-
syntetické aktivity nadzemních 
částí rostlin a zabezpečuje tak vy-
tvoření základu vysokých výnosů.«

Vinná réva a ovocné stromy do-
kážou na strukturní neutužené 
půdě prokořenit do hloubky něko-
lika metrů. Viditelné živé a zdravé, 
tedy plně funkční kořeny je prak-
ticky možno nalézat až na hranici 
redukčních půdních procesů, tedy 
v hloubce, kde trvale dosahuje hla-
dina spodní vody nebo až na úrovni 
kompaktní matečné horniny. Když 
vezmeme v potaz, že na většině půd 
je v hloubce 40 až 80 cm konstant-
ně dostatečná zásoba půdní vláhy, 
pak kultury na těchto lokalitách 
tolik nestrádají, lépe překonávají 
období přísušku, ve vyšší míře vy-
užívají živiny a logicky pak skýtají 
jistotu vyšších výnosů. 

Takový půdní profil pak skýtá zá-
ruku jak dobrého stavu kultur, tak  
i dobré rentability výroby – obrá-
zek číslo 3.

Šestiletá výsadba, aplikace PRP 
SOL od roku 2011. Půdní struktu-
ra umožňuje dobrý rozvoj kořenové 
soustavy jak vinné révy, tak i rost-
linného krytu v meziřádku. Bílý 
nepodařený kruh označuje nevý-
znamné utužení pod kolejemi, ne-
brání však pohybu vody. Bílá hori-
zontální značka uprostřed ukazuje 
hloubku prokořenění travin v me-
ziřádku. Viditelné kořeny révy 
jsou patrné až na dně půdní sondy 
v hloubce 80 – 100 cm - bílá značka 
vpravo dole. Celý profil byl rovno-
měrně provlhčený.

Řada reprezentantů českého ná-
roda v poslední době zařazuje do 

svého slovníku, ale i do veřejných 
prezentací ryze česká slova jako 
profitabilita, implementace, impak-
tování a dalčí »české termíny«, kte-
rým řada starších spoluobčanů ani 
dost dobře nerozumí. Je to „cool a 
in“ a je to světové. Určitě to tyto 
naše reprezentanty odlišuje od »vi-
dláků« a zřejmě to zvyšuje jejich se-
bevědomí. Druhou stranou mince 
často bývá zakrývání nedostatečné 
odbornosti. A to ve všech oborech.

Ještě nedávno jsme měli Zásady 
správné zemědělské praxe. Dnes 
máme Good Agro Environmental 
Condicions, čili GAEC, česky řeče-
no »Gajky«. Gajky zdomácněly i pro-
to, že plné znění je dlouhé a větši-
na těch, kterých se dotýkají nejvíce 

– zemědělci, sedláci, farmáři má nor-
mální problém si tento termín zapa-
matovat a posléze strávně vyslovit.

Tudíž máme nový český – světo-
vý výraz.

Určitě to může být strašák pro spe-
kulanty, či podnikatele, kteří na 
půdě loupí, aniž by se o ni patřič-
ně starali. Pro hospodáře, který 
má sedlačinu v krvi a zvolil si ze-
mědělství jako hlavní směr podni-
kání a často i svého živobytí je to 
pouze ucelený návod pro sledování 
hlavních faktorů půdní úrodnosti 
a zajištění trvale udržitelného hos-
podaření na půdě. Vždyť který hos-
podář by vědomě způsoboval erozi 
půdy, ničil její strukturu nebo likvi-
doval půdní život.

Často však i proti těm, kteří to 
s půdou myslí nejlépe, jak umí, stojí 
příroda. Zvláště v posledních letech. 
Období sucha střídají přívalové deš-
tě, nízké teploty prudce přecházejí 
do silných veder a tak je tomu něko-
likrát za rok. Zde se zažil pojem kli-
matické stresy.

Za těchto okolností se i dobrý 
hospodář potýká s důsledky ero-
ze půdy a následnou degradací je-
jích vlastností důležitých pro půd-
ní úrodnost.

GAEC definují jednotlivé téma-
tické okruhy ve vztahu ke kvalitě 
půdy a její úrodnosti:

Eroze půdy (GAEC 1, GAEC 2)

Organické složky půdní (GAEC 3, 

GAEC 4)

Struktura půdy (GAEC 5)

Minimální úroveň péče (GAEC 6, 

GAEC 7,  GAEC 8 a GAEC 9)

Ochrana vody a hospodaření s ní 

(AEC 10, GAEC 11)

 

Rychlým a účinným řešením se 

ukazuje a v praxi potvrzuje nastole-
ní systémových opatření vedoucích 
ke zlepšení všech půdních vlastnos-
tí, zejména biologických, v návaz-
nosti pak fyzikálních, chemických 
a následně i mechanických.

Půdní biologie a intenzita její ak-
tivity je základem úspěchu všech 
plodinových systémů ve všech pod-
mínkách. Půdní bakterie společně 
s kulturními houbami svou enzy-
matickou činností rozkládají orga-
nické zbytky rostlin a ostatních or-
ganismů, uvolňují a zpřístupňují 
živiny a jsou zodpovědné za kolo-
běh uhlíku v půdě. Dále především 
aerobní bakterie fungují jako půdní 
zdravotní policie a zejména aktino-
mycety  jsou schopné zkonzumovat 
veškerou biomasu včetně zárodků 
patogeních hub a plísní. Společně 
pak s dalšími mikro a makroorga-
nismy ve spolupráci s kořenovou 
soustavou rostlin vytvářejí komu-
nikační zónu – rhizosféru, která 
je základem látková výměny mezi 
rostlinami a půdním prostředím.

Aby tento systém mohl efektivně 
fungovat, musí být v půdě optimali-

zován poměr mezi půdními fázemi 
– pevnou, kapalnou a plynnou. A to 
po celé období vegetace.

V tomto optimalizovaném pro-
středí pak nedochází k utužová-
ní půdy a to i proto, že se zvyšuje 
a stabilizuje podíl organické slož-
ky půdní, která pochází především 
z přírodních zdrojů.

Přírodními zdroji rozumíme 
hlavně oduřelou mikro a makro 
faunu a flóru, ale také zbytky rost-
lin, zelené hnojení, statková hnoji-
va a další substráty s obsahem roz-
ložitelných organických látek.

Půda pak má vysokou retenční 
schopnost co se týká hospodaře-
ní s vodou. Vyšší infiltrace zname-
ná nejen větší objem srážkové vody 
v půdním profilu, ale i nižší povrcho-
vý odtok a menší riziko eroze půdy.

Lepší struktura půdní a vyšší po-
díl organické hmoty zadržují vodu 
v půdním profilu a zabraňují nepro-
duktivnímu výparu. Optimalizu-
je se gravitační a kapilární pohyb 
vody, nedochází k přemokřování 
půdy s následnou hydromorfií koře-
nů a odumíráním půdních organis-
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Obr. č. 4: Pálava pátým rokem po výsadbě – vinohrad, který potěší

mů. V půdě je pak i v období přísuš-
ku dostatek vody pro fotosyntézu, 
ale i pro ochlazování rostlinných 
organismů, neboť na tuto činnost 
rostlina spotřebuje až 90% z celko-
vé potřeby vody.

Rostliny, stejně tak jako jiné or-
ganismy, jsou během vegetace za-
těžovány stresovými faktory. Dů-
sledkem je pak stagnace růstu, 
zpomalení vývoje, oslabení kon-
dice, zvýšená náchylnost k choro-
bám a v konečném důsledku eko-
nomická ztráta snížením výnosu  
a zhoršením kvality produkce. Proto  
i rostlinám musíme připravit tako-
vé podmínky, aby ke stresu nedo-
cházelo a v případě, že nelze zabrá-
nit jeho vzniku, zkrátit dobu jeho 
působení na nejnižší možnou míru. 

V normálním stavu je buněč-

ná stěna tenká a umožňuje příjem 
vody a živin. 

Vlivem působení stresu dojde 
k poruše rovnovážného prostředí 
v buňce a začnou fungovat obran-
né mechanismy vedoucí k jeho ob-
novení. 

Současně s tím buňka zesiluje 
svoji stěnu a uzavírá se. 

Následně dochází k vyrovnání 
hladiny toxických sloučenin a regu-
lačních proteinů a buněčné prostře-
dí se vrací do rovnovážného stavu.

Buňka opět oslabuje svoji stěnu, 
obnovuje její propustnost a nastává 
návrat do původního stavu.

Schopnost rostliny vrátit se co 
nejrychleji do původního stavu 
podmiňuje rovnoměrnost jejího 
růstu a vývoje. 

Stresy vznikají v důsledku ne-
vhodných stanovištních podmínek, 
klimatických vlivů, hospodářské 
činnosti člověka a růstem a vývo-
jem v průběhu vegetace. Podívá-

me-li se na stresy z tohoto úhlu po-
hledu, můžeme je rozčlenit do čtyř 
skupin uvedených v této tabulce na 
této stránce. 

Důležitým faktorem pro snížení 
jakéhokoli z výše uvedených typů 

stresu je aplikace ve správnou dobu. 
Dokážeme-li reagovat předvídavě 
nebo včas (do 48 hodin) po výsky-
tu stresové situace, výrazně snížíme 
negativní dopady.  Podle typu stre-
su můžeme provést aplikace preven-
tivně nebo kurativně.  Ať už ovšem 
provedeme zásah preventivně nebo 

1. Klimatické - mráz

- kroupy

- vysoké teploty

- přísušky

- zamokření

2. Chemické - pesticidy

- regulátory růstu

- listová hnojiva

3. Biologické - klíčení a vzcházení

- tvorba plodů

- působení patogenních organismů

4. Fyzikální - mechanická poškození

- zhutnění půdy

- půdní eroze
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chorobám

-
ky chorobám

-
ho stavu

léčebně, rozhodující je, že dodáme 
buňce impuls a energii k vyrovnání 
vnitřního prostředí v pravý čas.

 

Zásah v pravou chvíli by byl neú-
činný bez odpovídajícího příprav-
ku, který nastartuje obranné pro-
tistresové mechanismy. Právě pro 
zajištění lepší odolnosti rostliny 
vůči stresu vyvinula společnost 
PRP Technologies na základě kon-
cepce MIP (Mineral Inducer Pro-
cess) fyziologický stimulátor ve 
formě roztoku solí makro- a mik-
roprvků určený k aplikaci na list.  
Cestou cílených aplikací aktivuje 
přírodní růstové a protistresové 
mechanismy rostlin a umožňuje 
maximálně využít produkční po-

tenciál daný jejich genetickou vý-
bavou.

Přínos aplikací  PRP EBV pro lis-
tovou biostimulaci rostlin:

Zlepšení látkové výměny mezi rost-

linou a jejím prostředím (fotosyn-

téza a dýchání, absorpce a sekrece 

kořenových výměšků)

Optimalizace koncentrace vnitřních 

systolických vápenatých iontů (ná-

růst a udržení procesu tvorby vápe-

natých iontů je výchozím základem 

biologického vývoje rostliny)

Zlepšení buněčných funkcí díky 

produkci regulačních proteinů

Stimulace kořenového růstu

Obohacení kutikuly o minerální 

prvky a zlepšení funkce buněk epi-

dermu

Zvýšení odolnosti proti stresovým 

situacím a napadení patogeny

Využití produkčního potenciálu

Listový stimulátor PRP EBV lze 
používat kurativně k léčení násled-
ků stresu. Nebo lépe a efektivně-
ji, jako součást systému ošetřová-
ní kultur po celé období vegetace, 
kdy je možné přípravek aplikovat 
ve směsích se všemi možnými listo-
vými pesticidy a hnojivy, jak ukazu-
jí následující tabulky:

Tento systémový způsob použi-
tí stimulátoru PRP EBV zabezpeču-
je preventivně vyšší odolnost vůči 
stresům, umožňuje rostlinám ply-
nule vegetovat bez výraznějších vý-
kyvů a bez zbytečné ztráty energie. 
Navíc podporuje přirozenou nebo 
vyšlechtěnou odolnost především 
proti houbovým, bakteriálním a vi-
rovým chorobám. Jako bonus na-
víc pak pěstitel sklidí zdravé ovoce 
a hrozny s výraznější vůní a chutí, 
protože právě mikroelementy za-

bezpečují produkci aromatických  
a chuť určujících látek.

Zlepšení půdní úrodnosti, zajištění 
trvale udržitelného způsobu hos-
podaření na půdě a maximální vy-
užití biologického potenciálu pěs-
tovaných plodin či kultur je možné 
jedině za předpokladu, že využije-
me všech známých a dostupných 
prostředků a systémovým přístu-
pem dosáhneme tohoto cíle.

Lze toho dosáhnout jedině pře-
hodnocením priorit v oblasti in-
vestic a vynakládání prostředků na 
vstupy do výroby a jako prioritu čís-
lo jedna stanovit péči o půdu, a to 
v jakémkoliv režimu hospodaření  
a formě vlastnictví.

Ing František Václavík,  

PRP TECHNOLOGIES
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www.prptechnologies.eu

Obchodní tým společnosti PRP
• Ing. Ivan Petrtýl, +420 739 058 762, 

e-mail: ipetrtyl@prp-technologies.cz 
• Ing. František Václavík, +420 602 550 748, 

e-mail: fvaclavik@prp-technologies.cz

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry
Dejte kořenům to nejlepší

Využívejte výhody technologie MIP
Granule stimulátoru explOrer umístěné při výsevu poblíž 
semene uvolňují aktivní látky hned od začátku klíčení 
a vzcházení:

Aktivní složky MIP (Mineral Inducer Process) stimulují 
produkci enzymů uvolňovaných houbami a bakteriemi 
nacházejícími se v prostředí klíčícího semene.

Tyto enzymy přispívají k rozpouštění organických 
látek, čímž dochází k uvolňování živin potřebných 
nejen pro mikroflóru, ale také pro mladou rostlinu.

Dochází k rozvoji mykorhizy. Houby vytváří dlouhá 
vlákna zvaná mycelium, která umožňují rostlině lépe 
získávat z půdy živiny a vodu.

Rostlina kukuřice tak rozvíjí mnohem rychleji jak své 
kořeny, tak také nadzemní části.

Více na: 
youtu.be/ob_Ksg1qoGo

Okamžité a viditelné účinky stimulátoru 
explOrer od vzcházení až po sklizeň
Rozvoj kořenového balu pomocí stimulátoru explOrer přináší:

• lepší přísun minerálních látek z půdy a z umělých 
a statkových hnojiv;

• lepší přístup k vodě;

• vyšší odolnost k abiotickým stresovým faktorům 
(horko, sucho, …);

• vyšší výnos.

1

2

3

4

explOrer20 je stimulátor biologické aktivity rhizosféry 
v podobě granulí o průměru 2,5 až 4 mm.

Složení stimulátoru explOrer20

Organické složky   26 %
CaO   20 %
MgO   11 %
SO3   10,5 %
K2O   1,7 %
N celkový   1,5 %
P2O5   0,6 %
Mikroprvky (železo, hořčík, zinek, jód, bór, …)

Použití
explOrer20 se aplikuje při setí do výsevního řádku.
Doporučené dávkování: 100 až 200 kg/ha.
Přípravek může být používán v citlivých oblastech.

Balení
• Pytle 25 kg (paleta s 50 pytli, tedy 1 250 kg)
• Big bag 600 kg

Technický list
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