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Půdní organismy svou enzymatic-
kou činností rozkládají organické 
zbytky rostlin a ostatních organis-
mů. Spolu s kořeny rostlin jsou nej-
lepší strukturotvorní činitelé. Uvol-
ňují a přeměňují živiny z půdy do 
přístupných forem, funguje kolo-
běh uhlíku v půdě. Funguje přiroze-
ný koloběh života v půdě. 

Hospodaření na půdě 
Pomocí půdy lze hospodařit s vo-
dou v krajině. Proto je nutné zdů-
raznit, že jednou z nejhlavnějších 
funkcí půdy je zajištění koloběhu 
vody v krajině. Opakuji – po mno-
hé – nezdravá, degradovaná půda 

Stav půdy ovlivňuje vodní režim a výnosy
Půda se vyvíjí směrem od povrchu do hloubky, kdy hnací silou je půdní biologie. Intenzivní aktivita půdní biologie je základem 
hospodaření na půdě. Půdoochranná technologie a následný pozitivní vstup (meziplodiny, půdní biostimulace) jsou aktivity, 
které se v půdě velmi rychle projeví. Zvýší se obsah organické hmoty, podpoří biologická aktivita v půdě. 

s technogenním utužením a nedo-
statečným podílem půdní organic-
ké složky má oproti zdravé půdě až 
o 30 % sníženou schopnost infiltra-
ce. Vláha ve strukturním půdním 
profilu na území ČR představuje zá-
sobu 10x více vody, než všechna je-
zera a vodní toky. 

Více než 70 % půdního fondu  
v ČR je v různém stupni degrada-
ce. Jsou známy problémy zhoršení 
zasakování srážkové vody do půd 
či jejího udržení v půdním profilu. 
Zasakování srážkové vody do půdy 
je hlavním zdrojem obnovy zásob 
půdní vláhy a spodních vod. Pro 
zajímavost 1 m3 strukturní půdy 

zadržuje přibližně 200 – 500 litrů 
vody. 

V přepočtu na 1 ha půdy s hloub-
kou půdního profilu 0,5 m, může 
strukturní půda disponovat záso-
bou od 1,0 až 2,5 mil. litrů vody. Zá-

sobní schopnost půdy tedy výrazně 
klesá narušením fyzikálních para-
metrů půdy, hlavně její objemovou 
hmotností – zhutněním a nepřízni-
vou strukturou půdních agregátů 
způsobenou právě slabou biologic-
kou aktivitou v půdě. 

Podpora řešení pro praxi
Stále se hledají inovativní systémo-
vá řešení, která by měla význam-
ný podíl na naplnění cílů globál-
ního trendu – zdravá půda, zdravé 
rostliny, zdravý život. V projektu 
DKRVO řešeným Zemědělským vý-
zkumem s. r. o. Troubsko, bylo sle-
dováno a ověřováno v praxi systé-
mové řešení od roku 2017. 

Jednoduché, efektivní a zejmé-
na udržitelné řešení – aplikace pří-
rodních produktů – půdních bio-
stimulantů. To podpoří přirozenou 
rozmanitost půdních organismů, 
které ve spolupráci se symbiózou 
kořenového systému rostlin vytvo-
ří kvalitnější strukturu půdy. 

Cílem bylo  
sledovat půdní profil 
Metodika provozního pokusu, sle-
dování systémového řešení zlepšo-
vání půdní struktury v praxi pomo-
cí aplikace půdních biostimulantů. 
Výsledky po čtvrtém roce sledová-
ní potvrzují změny struktury půdy 
a jejich vliv na celkové zlepšení hos-
podaření s vodou v půdě. 

Na sledované lokalitě Litobra-
třice (Jižní Morava), byly realizo-
vány v termínech 9. 11. 2017, 5. 11. 
2018, 31. 10. 2019 a 18.11. 2020 vý-
kopy půdních profilů. Sledování 
bylo zaměřeno na variantu kontro-
la a půdní biostimulant. Půdní bio-
stimulant – Neosol byl vybrán jako 
strategický produkt, kdy na této  
a kontrolní variantě jsou sledovány 
účinky dlouhodobé změny půdních 
vlastností již čtvrtým rokem. 

Byla zde měřena aktuální půdní 
vlhkost v sedmi hloubkách v pěti 
opakováních. V roce 2017 pouze 

Obr. 1a, 1b: Porovnání půdních profilů 2020. Kontrola (vlevo), kde stagnuje prohlubování fyziologicky využitelného půd-
ního horizontu oproti variantě s půdnímbiostimulantem Neosol.

Tab. 1: Stanovení fyzikálních vlastností půdy 2017 − 2020
Varianta Kontrola Neosol

Rok
Objemová hm. 

red. (g/cm3)
Celková 

pórovitost (%)
Objemová hm. 

red. (g/cm3)
Celková 

pórovitost (%)

2017 1,27 51,5 1,28 51,4

2018 1,51 41,9 1,29 50,9

2019 1,46 40,3 1,28 57,15

2020 1,45 39,3 1,27 57,75

Tab. 2: Průměrné hodnoty koeficientu strukturnosti 2017 − 2020

Rok Varianta
Strukturní elementy (% hmot.)

Koeficient 
strukturnostinad 10 mm 5-10 mm 2-5 mm 0,5-2,0 mm 0,25-0,5 

mm 
pod 0,25 

mm

2017

Kontrola 39,45 26,82 18,96 13,57 0,33 0,87 1,48

Neosol 34,36 28,5 22,12 13,9 0,31 0,82 1,84

2018
Kontrola 40,06 22,62 18,23 13,68 1,48 3,92 1,28

Neosol 28,21 22,56 23,7 19,38 2,26 3,9 2,97

2019
Kontrola 62,84 15,63 14,62 6,42 0,16 0,32 0,58

Neosol 43,15 24,99 21,4 9,79 0,22 0,45 1,29

2020

Kontrola 55,23 27,86 18,65 14,66 0,38 0,75 1,10

Neosol 24,43 28,65 33,59 18,71 2,27 0,56 3,34
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pro vodu a vzduch. Maximální ka-
pilární vodní kapacita je schopnost 
půdy zadržovat vodu pro potřebu 
rostlin, ta je pak předpokladem pro 
vyšší výnos plodin.

Koeficient strukturnosti (KS). 
Hodnoty koeficientu strukturnos-
ti sledované v letech 2017 − 2020 
a neměřené v jednotlivých varian-
tách vyjadřuje (tab. 2). KS je vypo-
čítaná hodnota, kterou se vyjadřuje 
kvalita půdní struktury v pěti ve-
likostních kategoriích na základě 
procentuálního zastoupení na cel-
kové hmotnosti vzorku. Je to po-
měr mezi strukturními částicemi 
(agregáty) a zbytkem půdy v půd-
ním profilu. 

Při hodnotách vyšších než 1,0 má 
půda lepší strukturu. Představu-
je proto, menší riziko nežádoucího 
zhutnění, zatímco hodnoty menší 
než 1,0 jsou nízké strukturní sta-
bility se sklonem k degradaci. Vý-
sledné hodnoty naznačují, že nižší 
hodnoty KS se dosahují u varianty 
kontrola.

Tab. 3 ukazuje průběh aktuálních 
půdních vlhkostí při odkryvu celého 
půdního profilu v prvním roce sle-
dování 2017. V tomto roce lze již na 
podzim zaznamenat patrný rozdíl 
mezi kontrolní variantou a variantou  
s půdním biostimulantem Neosol. 

Obr. 2a, 2b: Kořeny pšenice ozimé ze 24. 4. 2020. Kontrola (vlevo). Varianta s půdním biostimulantem Neosol (vpravo) prokazující lepší komunikaci rhizosféry.

v pěti hloubkách z důvodů sucha. 
Současně byly odebrány vzorky na 
stanovení základních fyzikálních 
vlastností půdy viz tabulky 1 a 2. 

Tab. 3: Měření vlhkostí Litobratřice 9. 11. 2017

Hloubka
Vlhkost (%) ROZDÍL

Kontrola Neosol (%) Voda (m3/1 ha) Ekvivalent 
srážek (mm)

10 cm 24,94 24,1 -0,84 -10,95 -1,09

20 cm 23,86 26,14 2,29 29,72 2,97

30 cm 25,66 26,46 0,81 10,48 1,05

40 cm 22,53 26,31 3,77 49,04 4,9

50 cm 11,4 13,76 13,76 30,73 3,07

Celkem v profilu 109,02 10,90

Tab. 4: Měření vlhkostí Litobratřice 5. 11. 2018

Hloubka
Vlhkost (%) ROZDÍL

Kontrola Neosol (%) Voda (m3/1 ha) Ekvivalent 
srážek (mm)

10 cm 15,56 15,76 0,2 2,6 0,26

20 cm 16,62 18,32 1,7 22,1 2,21

30 cm 13,92 19,9 5,98 77,74 7,77

40 cm 16,32 18,96 2,64 34,32 3,43

50 cm 14,66 17,44 2,78 36,14 3,61

60 cm 12,6 17,24 4,64 60,32 6,03

70 cm 12,82 16,54 3,72 48,36 4,84

Celkem v profilu 281,58 28,16

Fyzikální vlastnosti půdy
Množství a pevnost poutání půd-
ní vody závisí na biologických, fy-
zikálních, fyzikálně-mechanických 

a chemických vlastnostech půdy. 
Na obsahu a kvalitě organické půd-
ní složky. Půdní biostimulace jsou 
možnosti řešení vedoucí ke zlepše-
ní půdních vlastností při nedostat-
ku organické hmoty (OH) v půdě. 

V rámci projektu byl sledován vliv 
aplikace půdního biostimulantu – 
granulát Neosol na bázi uhličitanů 
vápenatých a hořečnatých s příměsí 
makroelementů (Ca, Mg, N, P, K, S, 
Na) a mikroelementů Fe, Zn, Mn, B, 
Cu, I), podle systému MIP – Mineral 
Inducer Process (Olmix Group, Fran-
cie), o vlastnostech: sušina 98,9 %;  
spalitelné látky v sušině 25,0 %; pH 
8,0 – 10,0; vápník ( jako CaO) 28,0 %; 
hořčík ( jako MgO) 15,9 %. 

Hodnoty fyzikálních vlastností 
půdy jsou uvedeny v tab. 1. Objemo-
vá hmotnost redukovaná (OHR) je 
přímým ukazatelem utužení půdy. 
U půd strukturních a neutužených 
se tato hodnota pohybuje v rozme-
zí 1,30 − 1,45 g/cm3. V prvním roce 
sledování 2017, nebyly naměřeny 
hodnoty u OHR a u pórovitosti vý-
znamné rozdíly z výchozích hodnot 
na kontrole a variantách s půdními 
biostimulanty (viz tab. 1) v dalších 
sledovaných letech se projevil vý-
znamný rozdíl.

Pórovitost – je obsah volného 
prostoru v půdě. Volného prostoru 



5EKOTECH MAGAZÍN | 8/2021

nárůstu schopnosti půdního profi-
lu kumulovat větší objem srážkové 
vody graf 1. Rok 2019 přinesl větší 
množství srážek oproti předešlým 
letům, rok 2020 o dalších 100 mm 
více. 

Na základě zlepšené schopnosti 
půdy hospodařit se srážkovou vo-
dou lze vyjádřit tvrzení, že opro-
ti aktuálně naměřeným hodnotám 
zásoby půdní vláhy jsou hodnoty 
mnohem vyšší v kontextu délky ve-
getačního cyklu. Tímto sledováním 
se potvrdila funkčnost sledované-
ho systému jak v době sucha, tak 
v období s početnými srážkami.

Varianta Neosol dokázala tyto 
cenné srážky správně zadržet a vy-
užít. Potvrdilo se, že varianta s půd-
ním biostimulantem dokázala díky 
lepší struktuře půdy zadržet o 34,4 
mm na hektar srážek více, něž va-
rianta kontrolní. Rok 2020 byl na 
variantě s půdním biostimulantem 
o 28,25 mm srážek na hektar lepší 
než kontrola. 

Porovnáním půdních profilů 
mezi variantami bylo prokázáno 
(obr. 1 a, b), že prostřednictvím lep-
ší biologické aktivity došlo ve sle-
dovaném období k prohloubení fy-
ziologicky využitelného půdního 
horizontu. 

Tato skutečnost vytváří před-
poklad pro stabilní tvorbu zásoby 
půdní vláhy a zvýšení objemu vy-
užitelné ornice pro hustotu proko-
řenění a tím i lepší výživu porostu 
(obr. 2 a, b).

Kvalitní péče o strukturu půdy 
je začátkem podpory půdní biolo-
gie – života v půdě. Tento přístup 
však předpokládá celkovou změnu 
v přístupu k půdě a v současné době 
i technologické změny respektují-
cí aktuální půdně-klimatické pod-
mínky.

Závěrem
Orná půda vyžaduje přísun orga-
nické hmoty neboli uhlíku. Pomů-
žou půdní biostimulace, ideálně 
v kombinaci s využíváním vícedru-
hových meziplodinových směsí. 
Tato kombinace zabezpečí mno-
honásobně vyšší přísun organické 
hmoty do půdy. 

Znásobí se vzájemné ovlivňová-
ní rhizosféry kořenovými výměšky, 
které stimulují v půdě přirozenou 
vyšší intenzitu aktivity půdních mi-
kroorganismů a tím zpřístupňová-
ní minerálních sloučenin. 

Ing. Ivana ŠINDELKOVÁ,  

Ing. Ľubomír MARHAVÝ, 

Biopratex s.r.o., Prešov,

Ing. František LUPAČ, 

Elita semenářská a.s.

Foto Ing. Ivana ŠINDELKOVÁ

ní dokáže lépe hospodařit s vláhou 
i v suchých podmínkách.

Podle výpočtů můžeme konstato-
vat, že v roce 2018 na variantě Ne-
osol, bylo ušetřeno oproti variantě 
kontrolní 28,2 mm srážek na hektar.

V roce 2019 bylo provedeno tře-
tí sledování půdních profilů tab. 5. 
Rozdíly mezi variantami ukazují 
na průběh aktuálních půdních vlh-
kostí v půdním profilu zcela jasně. 
Přesto, že rok 2019 přinesl větší 
množství srážek oproti předešlým 
letům, potvrdil funkčnost sledo-
vaného systému. Kontrolní varian-
ta nedokázala tyto cenné srážky 
správně zadržet a využít. Potvrdi-
lo se, že varianta Neosol dokázala, 
díky lepší struktuře půdy, zadržet 
o 34,42 mm na hektar srážek více, 
něž varianta kontrolní. 

Rovnoměrnější zasakování srá-
žek do celé hloubky půdního profilu 
potvrzuje skutečnost, že strukturní 
půda s absencí zón technogenního 
utužení dokáže lépe hospodařit s vlá-
hou zejména v zóně pod 30 cm, kte-
rá je méně náchylná na prosychání, 
to umožnuje nárůst zásoby půdní 
vody pro nastávající porosty. Aplika-
ce půdního biostimulantu tak napo-
máhá zabezpečit doplňování půdní 
zásoby vody i při limitovaných a ne-
rovnoměrně rozložených srážkách.

V roce 2020 viz tab. 6, bylo prove-
deno čtvrté sledování půdních pro-
filů. Rok 2020 byl min. o 100 mm 
bohatší na srážky. I přes vyšší na-
měřené aktuální hodnoty půdních 
vlhkostí, je přehledně vidět rozdíly 
mezi variantami. 

Ukazují průběh aktuálních půd-
ních vlhkostí v půdním profilu na-
prosto výstižně a potvrzují fakt, 
že zlepšená půdní struktura zcela 
jasně ovlivňuje vodní režim v půdě 
(obr. 1 a, b). 

Během sledovaného období čtyř 
let pokusu, je z tabulek 3 − 6 mě-
ření fyzikálních vlastností půdy  
a půdních vlhkostí patrná tendence 

Tab. 5: Měření vlhkostí Litobratřice 31. 10. 2019

Hloubka
Vlhkost (%) ROZDÍL

Kontrola Neosol % Voda (m3/1 ha) Ekvivalent 
srážek (mm)

10 cm 19,48 24,12 4,64 60,32 6,03

20 cm 25,46 24,96 -0,5 -6,5 -0,65

30 cm 26,8 28,62 1,82 23,66 2,37

40 cm 24,72 28,14 3,42 44,46 4,45

50 cm 24,34 26,96 2,62 34,06 3,41

60 cm 20,34 25,06 4,72 61,36 6,14

70 cm 17,46 27,22 9,76 126,88 12,69

Celkem v profilu 344,24 34,42

Tab. 6: Měření vlhkostí Litobratřice 18. 11. 2020

Hloubka
Vlhkost (%) ROZDÍL

Kontrola Neosol (%) Voda (m3/1 ha) Srážky mm

10 cm 26,53 33,36 6,83 88,79 8,88

20 cm 32,19 32,09 -0,09 -1,20 -0,12

30 cm 33,95 35,77 1,81 23,58 2,36

40 cm 34,50 36,42 1,92 24,91 2,49

50 cm 32,66 36,02 3,36 43,73 4,37

60 cm 31,18 36,13 4,95 64,40 6,44

70 cm 31,63 34,58 2,95 38,30 3,83

Celkem v profilu 282,52 28,3

Varianta s půdním biostimulan-
tem má rovnoměrnější rozložení 
vlhkosti a plynulost zasakování. Po-
dle výpočtů můžeme konstatovat, 
že v roce 2017 na variantě s půd-
ním biostimulantem bylo ušetřeno 
oproti variantě kontrolní 10,9 mm 
srážek na hektar. 

Tabulka 4 představuje sledová-
ní půdních profilů v druhém roce 
2018. Na variantách byla v povrcho-
vé vrstvě 10 cm část vláhy z vydat-
ných zářijových srážek odtranspi-
rována vegetující řepkou. Ve vrstvě 
10 − 20 cm se nakumulovalo více 
srážek nad první technogenně utu-
ženou vrstvou. 

Na kontrolní variantě ve vrstvě 
20 − 30 cm srážky chybějí vlivem 
nižší retenční kapacity způsobe-
né technogenním utužením proje-

vujícím se polyedrickými půdními 
agregáty. Ve vrstvě 30 − 40 cm je 
vlhkost opět mírně vyšší podobně 
jako v zóně 10 − 20 cm; tento stav 
je způsoben rychlejším zasáknutím 
vody přes praskliny ve druhé utuže-
né zóně, která zatím nebyla odtran-
spirována kořeny rostlin. 

Varianta Neosol má rovnoměr-
nější rozložení vlhkosti a lepší 
plynulost zasakování vody. Tvo-
ří se zde trvalá zásoba půdní vlá-
hy. Drobtovitá půdní struktura ve 
vrstvě do 20 cm umožňuje infiltraci 
vody do hloubky. 

Hodnoty naměřené ve vrstvách 
20 − 70 cm dokumentují rovno-
měrnější zasakování srážek do celé 
hloubky půdního profilu. Potvrzu-
jí skutečnost, že strukturní půda s 
absencí zón technogenního utuže-
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hotrvající sucho a na druhé straně 
přívalové srážky. 

Podnik je v podstatě rozdělen na 
dvě oblasti. V oblasti řepařské je 
nosnou tržní plodinou cukrová řepa 
a v oblasti bramborářské je to ozi-
má řepka. V rostlinné výrobě vyu-
žíváme výkonnou techniku, kterou 
jsme dobře vybaveni. Máme napří-
klad 17 traktorů značky John Deere, 
ke sklizni kukuřice a obilnin použí-
váme techniku Claas a podobně.

Souhrada: Vím, že máte v pod-
niku od společnosti Bednar FMT 
tři stroje. První, který jste pořídi-
li, byl univerzální kypřič FENIX FO. 
Následně jste do podniku zakoupi-
li mulčovač MULCHER MM a nyní 
další univerzální kypřič VERSATILL 
VO_PROFI.

Brant: V minulých, poměrně su-
chých letech, jsme měli problémy ze-
jména s přípravou půdy pod řepku. 
V letních měsících bylo stále častější 
období sucha a při přípravě půdy se 
tvořily hroudy, které byly jen těžko 
zpracovatelné. Osivo následně v ta-
kových podmínkách špatně vzchá-
zelo. Měli jsme sice jeden kypřič, ten 
ale při výměře, kterou máme, práce 
nestíhal. Proto jsme v roce 2015 po-
řídili další radličkový kypřič FENIX 
FO se záběrem pět metrů od společ-
nosti Bednar FMT. 

Beck: Běžně jsme před setím řep- 
ky orali, jenže v letech, jako byl 
právě enormně suchý rok 2015, to 
prakticky nešlo. Díky změně tech-

Provoz je stlaný a v nejbližších le-
tech bychom ho rádi modernizova-
li. S ohledem na potřeby rostlinné 
výroby ale chceme stlanou techno-
logii zachovat. U obou chovů máme 
uzavřený obrat stáda. Kromě stáje 
pro produkční dojnice byly všech-
ny ostatní objekty nově vybudová-
ny nebo modernizovány.

Jaké agrotechnické postupy 

v rostlinné výrobě používáte?

Mikulka: Vycházíme zejména 
z místních přírodních a půdních 
podmínek. Oproti Polabí, kde jsem 
dříve působil, je ve zdejší oblasti 
přeci jenom vyšší srážková jistota.  
I zde se samozřejmě nevyhneme 
některým extrémům jako je dlou-

a zhruba 500 hektarů ozimé řepky. 
Neprovozujeme bioplynovou stani-
ci. Veškerou kukuřici, kterou sklí-
zíme asi z 250 hektarů, pěstujeme 
pro potřeby živočišné výroby. Zhru-
ba stejnou výměru zabírá i vojtěška. 
Cukrovkou potom oséváme přibliž-
ně 300 až 350 hektarů. 

Beck: Co se týká živočišné výro-
by, tak chov prasat je na středisku 
v Miskovicích. Zahrnuje 250 pras-
nic, odchov selat i výkrm. Lokálním 
zpracovatelům ročně dodáme ko-
lem 6000 jatečných zvířat. Produk-
ce mléka je soustředěna na středis-
ku v Dobřeni, kde je ustájeno asi 
600 dojnic s průměrnou užitkovos-
tí kolem 11 tisíc litrů mléka. 

Tématem diskuse s některými ve-
doucími pracovníky společnosti 
byla především agrotechnika při 
pěstování základních zeměděl-
ských plodin. Za PIAS a.s. se jí zú-
častnil vedoucí rostlinné výroby 
Ing. Jan Mikulka, Ondřej Brant, ve-
doucí střediska rostlinné výroby 
v Dobřeni, a Patrik Beck, vedoucí 
střediska rostlinné výroby v Misko-
vicích. Společnost Bednar FMT s.r.o. 
zastupoval marketingový speciali-
sta Ing. Zdeněk Souhrada a firmu 
STROM Praha a.s. Antonín Krátký, 
DiS., který v ní má nově na starost 
prodej strojů Bednar FMT.

Mohli byste představit společ-

nost PIAS, na co se v rostlinné, ale 

i v živočišné výrobě zaměřuje?

Mikulka: Struktura pěstova-
ných plodin je postavena hlavně 
na tržních plodinách, to znamená 
na pěstování potravinářské a krm-
né pšenice, sladovnického ječmene, 
ozimé řepky a cukrovky. Na dru-
hé straně pro potřeby chovu skotu  
a prasat zajišťujeme krmivovou zá-
kladnu. Pro tyto účely pěstujeme 
hlavně kukuřici, vojtěšku, trávy,  
a také hrách. Technicky a perso-
nálně se středisko rostlinné vý-
roby skládá ze dvou provozů pol-
ní výroby v Dobřeni a Miskovicích. 
Dále provozujeme silo s kapacitou 
10,5 tisíce tun s výrobnou krmných 
směsí a rovněž autodopravu.

Brant: Z celkové výměry je zhru-
ba 180 hektarů luk. Na orné půdě 
největší plochu zaujímá pšenice 
ozimá s 1250 hektary, dále pěstu-
jeme 250 hektarů ozimého ječme-
ne, asi 230 hektarů jarního ječmene  

Kvalitní zpracování půdy je základ
Ke klasickým zemědělským podnikům svým zaměřením patří PIAS Suchdol, a. s., který hospodaří na západ od Kutné Hory. V ži-
vočišné výrobě chová jak mléčný skot, tak i prasata. Pole, která mají výměru kolem 3230 hektarů, se rozprostírají nejen v řepař-
ské, ale i bramborářské výrobní oblasti.

PIAS a.s. Suchdol v loňské roce pořídila univerzální kypřič VERSATILL VO_PROFI od českého výrobce BEDNAR.                                        
Foto Antonín Krátký

Za PIAS a.s. se besedy zúčastnil vedoucí rostlinné výroby Ing. Jan Mikulka (uprostřed), Ondřej Brant (vlevo), vedoucí 
střediska rostlinné výroby v Dobřeni, a Patrik Beck, vedoucí střediska rostlinné výroby v Miskovicích.
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nologie se nám daří držet intenzi-
tu pěstování právě u řepky na veli-
ce slušné úrovni. I přes další suché 
roky výnos za posledních pět let 
nikdy neklesl pod 3,5 tuny. Loni se 
i při vysokém úhrnu srážek se vy-
houpl k hranici čtyř tun. 

Mohli byste popsat technologii, 

kterou používáte k řepce nyní?

Mikulka: Předplodinou pro řep- 
ku je ozimý ječmen a ozimá pšenice, 
sláma se většinou nesklízí. Na strni-
ště vyvezeme prasečí kejdu, která je 
přímo při aplikaci zapravena disko-
vým podmítačem. Následuje zpraco-
vání radličkovým kypřičem. Pokud 
to podmínky vyžadují, tak opera-
ci opakujeme. S každým přejezdem 
dojde k zamíchání posklizňových 
zbytků do orničního profilu, k likvi-
daci výdrolu a v loňském roce i k re-
gulaci myší. K řepce připravujeme 
většinou do hloubky 20 centimetrů. 

Brant: Záleží na roku a průbě-
hu počasí. V suchých letech jedno-
značně vítězí kypření, loni, kdy pře-
vládalo deštivé počasí, jsme velkou 
část ploch před setím řepky zorali. 

Beck: V loňském roce jsme vzhle-
dem k počasí FENIX FO ani neza-
přáhli. Vše, co jsme potřebovali, jsme 
stihli udělat novým radličkovým 
kypřičem Versatill, který jsme nej-
dříve celé minulé léto testovali. Na 
základě výsledků jeho práce jsme 
se pak rozhodli ho koupit. V přede-
šlých letech jsme Fenix využívali kro-
mě přípravy před řepku také při pří-
pravě půdy před setím ozimé pšenice 
právě po řepce. I v tomto případě se 
VERSATILL  velice osvědčil, půda se 
doslova rozsýpala, pouze na někte-
rých těžkých půdách jsme museli po-
zemek ještě urovnat kombinátorem.

Brant: Ve své době měl nákup Fe-
nixu opodstatnění, řešil nám zásad-
ně problém zpracování půdy za su-
cha. Na druhou stranu VERSATILL, 

který má záběr sedm a půl metru, 
potvrdil, že jde o novější techno-
logii. Lépe rovná a díky dvojitému 
pěchu precizněji připravuje půdu 
před setím. S ohledem na záběr  
a konstrukci ho ale nemůžeme pustit 
do takové hloubky jako právě FENIX. 

Krátký: Bydlím nedaleko, takže 
vím, že tady loni na podzim Versa-
till použili dále ke zpracování půdy 
po orbě, a to nejen k ozimům, ale 
hlavně i k cukrové řepě. Jinými slo-
vy, nenechávají tady pole pro ni 
přes zimu v hrubé brázdě, ale po-
vrch upraví ještě na podzim.

Mikulka: Děláme to hlavně proto, 
abychom pole již na podzim srovna-
li a půda zjara rovnoměrněji nazráva-
la. Na jaře pole ještě připravíme kom-
paktorem už jen na lehkou úpravu 
seťového lůžka a následuje setí.

Porovnávali jste stroj VERSATILL 

VO_PROFI s některým jiným mo-

delem?

Mikulka: Srovnávali jsme ho ještě 
s jiným typem. Šlo však o lehčí stroj, 
který výborně pracuje v lehčích pod-

mínkách. Ovšem pro naše podmín-
ky se hodil spíše právě VERSATILL, 
zvláště pro jeho robustnost. V praxi 
se také ukázaly radličky s karbido-
vým ostřím lepší než šípové, které 
se zvláště za suchých podmínek po-
měrně dost opotřebovávají.

Krátký: Náš kypřič drží stopu, 
půdu perfektně podřízne a promíchá,  
a to díky jeho hmotnosti a zvoleným 

pevným slupicím. Navíc má vpředu, 
a zvláště vzadu zařízení s názvem 
Crushbar, které práci stroje precizuje. 
Zakončen je potom dvojitými válci, je-
jichž provedení si vybere sám zákaz-
ník. Společnost BEDNAR ovšem také 
připravuje odlehčený typ kypřiče s vi-
nutou, pérovou slupicí, který zaplní 
mezeru v naší nabídce mezi klasic-
kým kypřičem VERSATILL VO_PROFI 
a kompaktorem. 

Mikulka: Převážnou část výměry 
ještě ořeme a potřebujeme nerovná 
pole srovnat. Zejména v suchých 
podmínkách je velice důležité zpět-
né utužení orničního profilu, tak-
zvaná konsolidace, která zlepšu-
je vzcházení především ozimů. 
K tomu všemu je typ  univerzální 
kypřič VERSATILL VO_PROFI ve-
lice dobře konstruován, což bylo 
hlavním faktorem při rozhodování  
o jeho pořízení.

Zdeněk MAKOVIČKA

Suchdolští zemědělci si na kypřiči VERSATILL VO_PROFI cenní hlavně kvalitní práci při přípravě pozemků před setím 
řepky.                                                                                                                                                      Foto Antonín Krátký

VERSATILL VO_PROFI od českého výrobce BEDNAR je vybaven dvojitými válci.                                     Foto Bednar FMT 

Univerzální kypřič VERSATILL VO_PROFI v obilném strništi. 
Foto Bednar FMT



8 8/2021 | EKOTECH MAGAZÍN

šení všech důležitých problémů 
spojených s půdou a hospodařením 
na ní. Portfolio našich produktů, 
ale hlavně jejich využití v praxi, je 
koncipováno tak, abychom byli 
platnými partnery zemědělců při 
naplňování jejich podnikatelských 
záměrů a společně zajistili dosta-
tek zdravých potravin pro rostoucí 
světovou populaci na zdravé půdě 
při respektování podmínek ochra-
ny krajiny a životního prostředí.

Provozní  

ověřování biostimulantů 
Alternativy základního hnojení 
průmyslovými hnojivy se zřetelem 
na budoucí podmínky společné ze-
mědělské politiky EU.

Biostimulace jsou metody vyu-
žívající podpory přirozených bio-
logických procesů k harmonizaci 
pochodů v přírodě. Většina z nich 
neobsahuje živé kultury, jak by 
mohlo vyplynout z názvu skupi-
ny těchto produktů se specifickým 
účinkem. 

Biostimulanty v rostlinné výro-
bě jsou látky, případně produkty, 
které ovlivňují především rozvoj ži-
vých organismů v půdě (půdní bio-
stimulanty) a stimulují fyziologické 
procesy v rostlinách (rostlinné bio-
stimualnty).

Jinými slovy řeče-
no, pokud bychom 
tento stav změnili  
a začali uplatňo-
vat technologie, 
které zajistí vyu-
žitelnost dusíku 
na úrovni 90 %, 
pak se nemusíme 
bát nastupujících 
redukcí dávek. 
Ano, i zde máme 
rezervy.

Uhlíková stopa
Uhlíková stopa je 
dalším strašákem 
i v zemědělství 
a v celém globál-
ním zemědělsko-

-potrav inářském 
komplexu. A není 
to jen z důvodu 
přemisťování ob-
rovských objemů 
surovin a potravin 
křížem krážem po 
planetě. Je to také 
o tom, že díky špatné kvalitě komo-
dit a nevhodným procesům jejich 
zpracování na potraviny, končí 30 
až 40 % těchto často zdravých pro-
duktů s vysokou přidanou hodno-
tou v popelnicích. V lepším případě 
je z nich pak kompost nebo bioplyn.

Pokud bychom se všichni zamě-
řili na kvalitu, pak máme kvalitní 
a zdravou půdu, na které vyprodu-
kujeme kvalitní a zdravá krmiva  
i potraviny, a následně máme šanci 
na kvalitnější a zdravější život. Pak 
bychom mohli významně ukrojit z 
oněch 30 až 40 %, které teď vyhazu-
jeme. Toto je hlavní návod, jak redu-
kovat uhlíkovou stopu v rámci po-
travinových řetězců.

Zemědělství patří mezi největší 
spotřebitele nafty. V průměrném ze-
mědělském podniku je spotřebová-
no v přepočtu na jeden hektar půdy 
více než 100 litrů. A jsme zase na za-
čátku. Spotřeba nafty roste přímo 
úměrně se stupněm degradace půd. 

Z naší praxe vyplývá, že pokud 
uvedeme půdu do optimálního sta-
vu, pak můžeme výrobu na poli za-
jistit s 80 a často i méně litry na 
jeden hektar v závislosti na půd-
ním typu a pěstovaných plodinách. 
Takže i zde máme značné rezervy.

Naše společnost OLMIX má ve své 
strategii pevně zakomponována ře-

ani uplatňována účinná řešení, jak 
degradační procesy zastavit a kvali-
tu půdního prostředí zlepšit. 

Pokud by dosud praktikova-
ná opatření byla účinná, pak by-
chom dnes nemuseli mluvit o níz-
ké retenční vodní kapacitě našich 
půd. Stejně jako o poškozené půd-
ní struktuře, utužení půdy či pokle-
su obsahu humusu a nízké biologic-
ké aktivitě. Dílčí opatření problémy 
spojené s degradací půdy neřeší,  
a proto je v mnoha případech hos-
podaření na půdě bez dotací neren-
tabilní.

Porušená biodiverzita je prů-
vodním jevem na většině našich 
polí. Za uplynulých 12 let jsme vy-
kopali okolo 1000 půdních profilů 
od ukrajinské hranice až po Plzeň. 
Dalo by se na prstech spočítat, v ko-
lika sondách jsme našli makrosen-
zoricky hodnotitelné projevy půd-
ního života. 

A i v půdě platí jedno důležité pří-
rodní pravidlo – kde není možné vi-
dět makro edafon, tam není ani do-
statek půdního mikroedafonu. Za 
této situace se pak pole stává sub-
strátem pro hydroponii. Bohužel 
nám ale chybí voda.

Statistiky ukazují, že ve spotřebě 
hnojiv jsme na evropském průměru 
a ve spotřebě pesticidů dosahujeme 
hodnot o polovinu až dvě třetiny 
nižších ve srovnání s evropskými 
zemědělskými lídry. To je pozitiv-
ní zpráva pro evropské úředníky  
a pro klid duše našich reprezentan-
tů v evropské komisi. 

Ve skutečnosti je to tak, že z apli-
kovaných hnojiv, především dusíka-
tých, se 40 až 50 % proplaví do pod-
zemních vod nebo uletí do ovzduší. 

Omezení se však určitě negativ-
ně projeví v zemědělské prvovýro-
bě a není jisté, zda pozitivně ovliv-
ní životní prostředí jako celek. 
Tyto strategie jsou rozsáhlá politi-
ka, které budou mít na zemědělský 
sektor dopad několika způsoby.

Půda jako živý organismus
Součástí jsou i cíle (podle politiků 
nízké), jako vyčlenění 10 % země-
dělské půdy z produkce, 20% sní-
žení používání chemických hnojiv, 
50% snížení spotřeby chemických 
pesticidů, hospodaření na 25 % ze-
mědělské půdy v ekologickém re-
žimu a 50% snížení antimikrobi-
álních přípravků pro hospodářská 
zvířata.

Možné dopady této globální ag-
rární strategie zatím zkoumá pou-
ze americké ministerstvo země-
dělství (USDA), Evropská komise 
problematiku dopadů nových pří-
stupů doposud neřeší. 

Trvale udržitelné hospodaření 
na půdě nebude možné, pokud ra-
dikálně nezměníme náš přístup  
k půdě jako takové. A změna nezna-
mená ani nové stroje, ani výkonněj-
ší osiva, ani super hnojiva či pes-
ticidy. Znamená to, že se na půdu 
začneme dívat jako na živý organi-
smus a podle toho se k ní budeme 
i chovat.

Degradace  
půdy se prohlubuje
Degradace půdy je už několik let 
prezentována jako klíčový faktor 
poklesu půdní úrodnosti. Máme 
podrobně analyzovány a popsá-
ny všechny možné dopady na půd-
ní vlastnosti, ale nejsou definována 

Zemědělská budoucnost ve zdravé půdě
Pro zemědělce a spotřebitele v EU znamená nová Společná zemědělská politika a zejména strategie Farm to Fork a Biodiversita, 
tedy dva klíčové milníky balíčku Green Deal, v blízké budoucnosti řadu omezení a opatření, která bude nutné v krátkém čase 
realizovat. Opatření možná budou mít pozitivní dopady ve skupinách spotřebitelů. 

Snímek pokusného pozemku v Litobratřicích. 

Autor článku při prezentaci výsledků pokusů. . 
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Mezi stimulanty používané v ze-
mědělství patří různé prvky, slou-
čeniny a mikroorganismy, které se 
aplikují na rostliny nebo do půdy  
s cílem zlepšit její úrodnost, výnosy 
a kvalitu produkce a toleranci rost-
lin k abiotickým i biotickým stresům.

Biostimulanty podporují, jak 
zlepšení půdního prostředí, tak  
i růst a vývoj rostlin po celý jejich 
životní cyklus od klíčení semen až 
po stadium zralosti. 

Společnost OLMIX dlouhodobě 
ověřuje a vyhodnocuje účinnost 
svých biostimulantů při jejich prak-
tickém využití ve více než 100 ze-
mích, včetně České republiky a Slo-
venska.

V rámci polního projektu Dlou-
hodobý koncepční rozvoj výzkum-
né organizace (DKRVO MZE-RO 
1720, zařazeného do kapitoly Pro-
tierozní a půdoochranné techno-
logie) realizovaným Zemědělským 
výzkumem Troubsko pod vedením 
Ing. Ivany Šindelkové ve spolupráci 
se Statkem Litobratřice s.r.o. a spo-
lečností Agrocentrum Hrušovany 
s.r.o., byla předem naplánována zá-
kladní agrotechnika jednotná pro 
všechny plodiny po celé období tr-
vání projektu. 

Pouze v roce 2019 bylo z roz-
hodnutí ÚKZÚZ realizováno navíc 
podrývání na hloubku 30 cm jako 
opatření na eliminaci výskytu hra-
bošů. Toto opatření se nesetkalo  
s pozitivním účinkem ani z pohle-
du výskytu hrabošů, ani v oblasti 
odstranění utužení půdy na kont-
rolní variantě, což ukázaly půdní 
profily a celkové hodnocení pozem-
ku koncem října 2019.

Na pozemku je po celé období 
trvání projektu uplatňována pů-
doochranná technologie bez orby.  
V rámci přípravy pole na zabezpe-
čení projektu bylo na podzim roku 
2016 realizováno podrytí na hloub-
ku 30 cm po cukrové řepě, kde byl 

ROK 2017

ROK 2018

dosažen výnos 98 t/ha. Tato sku-
tečnost se negativně projevila ne-
jen vysokým podpovrchovým utu-
žením půdy, ale též prosušením 
celého půdního profilu, a to až do 
hloubky 80 cm.

Celkový přehled operací včetně 
jednotné ceny na hektar a spotře-

by nafty v rámci naplánované zá-
kladní agrotechniky ukazuje tabul-
ka číslo 1.

Pro jednotlivé plodiny a ročníky 
byly pak vybírány operace s jednot-
nou sazbou v Kč/ha.

Mimo sledování výnosů plodin 
na jednotlivých variantách byly  
v rámci vybraných ekonomických 
ukazatelů hodnoceny především 
produkce z jednoho hektaru v Kč, 
náklady v Kč na jeden ha, spotřeba 
nafty v litrech na 1 ha a hrubý zisk 
v Kč na jeden ha. Výsledky v těch-
to ekonomických kategoriích v jed-
notlivých letech a plodinách jsou 
shrnuty v následujících grafech.

Rok 2017 
Pšenice jarní
Ročník 2017 byl v regionu jižní 
Moravy velmi suchý, a to se proje-
vilo i na výnosech plodin a hospo-
dářském výsledku. Vyšší výnosy 
zrna pšenice jarní na variantách 
s aplikací biostimulantů zname-
naly přesto mírně nižší ztrátu na 

hektar oproti kontrolní variantě. 
V prvním roce trvání projektu ješ-
tě nedošlo k výraznému zlepšení 
půdních vlastností na variantách  
s půdními biostimulanty.

Přestože zde bylo dosaženo nej-
lepší produkce v Kč/ha, vlivem vyš-
ších nákladů na produkty je zde 
hrubý zisk, resp. ztráta v Kč/ha, 
horší ve srovnání s variantou Ag-
roptim Sunset. Důvodem je nízký 
náklad na aplikace tohoto listového 
biostimulantu.

Rok 2018 

Pšenice ozimá
V roce 2018 byly klimatické pod-
mínky v regionu mnohem přízni-
vější, a to se projevilo jak na výno-
sech zrna pšenice ozimé, tak i na 
celkové ekonomice jejího pěstování. 
Jednotlivé grafy ukazují hodnoty 
významně příznivější ve prospěch 
variant s aplikací biostimulantů jak 
půdních, tak i listových.

Nejlepší výsledky jak co do pro-
dukce v Kč/ha, tak i z pohledu hru-Účastníci podzimního polníhi dne v Litobratřicích v roce 2019.  
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a to 7,59 t/ha. Nejnižší výnos 7,05  
t/ha byl na variantě Akeo, kde do-
šlo k zaschnutí zrna na špičkách 

bého zisku v Kč/ha, vykazuje vari-
anta Algomel Push, jelikož tento 
listový biostimulant komplexně 
zlepšuje nejen metabolismus rost-
lin, ale významně podporuje růst  
a funkci kořenů.

Rok 2019 

Řepka ozimá
Přestože výnosy zrna řepky ozi-
mé se v tomto roce v regionu již-
ní Moravy pohybovaly okolo 2,5  
t/ha, na polním projektu se již na-
plno projevily přínosy aplikací bio-
stimulantů jak v oblasti zlepšení 
půdních vlastností a vodního reži-
mu v půdě, tak i zvýšení odolnos-
ti rostlin vůči biotickým i abiotic-
kým stresům.

Nejvyšší výnos byl dosažen na 
variantě Explorer 20, a to hlavně 
díky schopnosti tohoto půdního 
biostimulantu velmi účinné pod-
pořit růst kořenů do hloubky půd-
ního profilu. Stejně tak na této va-
riantě byla zaznamenána nejvyšší 
produkce i výsledný hrubý zisk  
v Kč/ha.

Rok 2020 
Pšenice ozimá
Začátek roku se vyznačoval su-
chým počasím, kdy do konce dub-
na úhrn srážek činil pouze 63 
mm. To se negativně projevilo 
jak na stavu porostů ozimů, tak 
i v oblasti účinnosti živin z apli-
kovaných hnojiv, především du-
síku. Vydatnější srážky přišly až  
v květnu a v červnu, kdy napršelo 
155 mm, ale u řady porostů už bylo 
pozdě. 

Přesto i na kontrole byl dosažen 
poměrně dobrý výnos zrna pšenice, 

ROK 2019

ROK 2020

klasů vlivem předčasného od-
umření kořenů. Ostatní varianty  
s aplikací biostimulantů vykazo-

valy výnos nad 8 tun z hektaru  
a z nich nejlepší byla varianta Ne-
osol s výnosem 8,51 t/ha. Tyto vel-
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i listové, jsou účinným řešením pro 
udržení produkce plodin a rentabi-
lity výroby v měnících se půdně kli-
matických podmínkách. Důležité je 
i to, že zavedení těchto technologií 
do praxe nevyžaduje novou speci-
ální techniku a stroje, ani další na-
vyšování nákladů na agrotechniku  
a ostatní vstupy.

V současné době dostupné a vy-
užívané pěstební technologie řeší-
cí problémy související s degrada-
cí půdy jsou převážně operativního 
charakteru a situaci neřeší jako tr-
vale udržitelný systém. Je nutné 

 Čas je v zemědělství – hned vedle počasí – klíčovou 

veličinou. Optimálním řešením pro jeho úsporu může být 
pořízení použité zemědělské techniky. Zvládne hodně 

práce a zefektivní vaši činnost. Ušetří vám námahu a vy 
získáte čas, který využijete podle svých potřeb a prio-
rit. Využitím nově pořízené techniky mimo vlastní hos-
podářství můžete navíc získat i možnost dalšího zdroje 
příjmů.

 Zásadní otázkou při nákupu jakékoliv techniky jsou 
přirozeně finance. Dnes může být pořízení použité tech-

niky překvapivě snadné. Zjišťovali 

jsme proto, co v tomto směru může 
nabídnout Komerční banka (KB), která 
je dlouhodobým a stabilním partnerem 
českých zemědělců.

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ 

POUŽITÉ TECHNIKY
 „Z našeho pohledu se čeští země-

dělci nacházejí v mimořádně výhodné 

konstelaci. Na jedné straně existuje 

široká nabídka použité zemědělské techniky, na straně 

druhé jsou zajímavé podmínky úvěrů, které umožňují její 

pořízení. Nabízíme proto řešení, díky kterému je financo-

vání nákupu použité zemědělské techniky v ČR i v zahra-

ničí velmi jednoduché,“ uvedl Jan Kubálek, odpovědný za 
rozvoj služeb klientům z Komerční banky.

JEDNODUŠE A RYCHLE
 Celý proces financování je jednoduchý a rychlý. Na 
investice lze v rámci zjednodušeného procesu získat až 

5 milionů Kč. „Naši klienti oceňují úsilí, které vynakládáme 
k hledání způsobů pro zajištění jejich finančních potřeb. 
Aktivně sledujeme aktuální situaci na trhu a přicházíme 
s novými produkty a službami, které farmářům usnadňují 

rozvoj jejich hospodaření,“ doplnil Jan Kubálek.

I PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE
 Financování poskytuje Komerční banka jak těm, kteří 

v zemědělství podnikají již řadu let, tak i začínajícím far-
mářům. Ti se mohou spolehnout na to, že v KB, kromě 

výhodného financování a moderních bankovních služeb, 
mohou získat i odborné poradenství a cenné rady do za-
čátku. 

 „Abychom začínajícím zemědělcům usnadnili vstup 

do podnikání, připravili jsme zjednodušenou cestu k zís-

kání úvěru až jeden milion korun bez zajištění. Vyřízení 

je opravdu jednoduché a úvěr u nás získají i zeměděl-

ci, kteří zatím nejsou klienty KB,“ uzavřel Jan Kubálek 
s tím, že Profi úvěr od KB lze splácet až pět let a slouží jak 
k financování investic, tak i provozních potřeb.

KB

Začátek roku je pro každého zemědělce velkou neznámou - dobou přemýšlení a přijetí správných rozhodnutí. Pro úspěšný start nové sezóny je 
důležité mít, mimo jiné, k dispozici vhodnou techniku. Zásadním rozhodnutím je, zda investovat do opravy starého traktoru či kombajnu, nebo 
pořídit nový. Výhodnou volbou může být i nákup již použitého, ale přesto modernějšího stroje. V jakémkoli případě je ale podstatné zvážit, jaká 
varianta bude nejvhodnější a splní tři důležité parametry: úsporu, výkon a spolehlivost. 

>> Pro více informací volejte bezplatnou infolinku KB 800 521 521, navštivte jakoukoli pobočku Komerční banky nebo internetové stránky www.kb.cz/zemedelci. <<

KB Zemedelci Technika 200x137 ZemTyd.indd   1 13.01.21   19:21

hledat přirozenější 
a regenerativní pří-
stupy a začlenit je do 
pěstitelských systé-
mů. 

Cílem je najít sys-
témová řešení, která 
respektují přirozené 
fungování půdy, zá-
jmy a potřeby pěs-
titelů, a zároveň za-
bezpečují ochranu 
půdního fondu a re-
spektuje podmínky 
ochrany životního 
prostředí.

Společnost OLMIX 
Group má ve své stra-

tegii pevně zakomponována řešení 
všech důležitých problémů spoje-
ných s půdou a hospodařením na ní. 
Portfolio našich produktů, ale hlav-
ně jejich využití v praxi, je koncipo-
váno tak, abychom byli platnými 
partnery zemědělců při naplňová-
ní jejich podnikatelských záměrů a 
společně zajistili dostatek zdravých 
potravin pro rostoucí světovou po-
pulaci na zdravé půdě při respek-
tování podmínek ochrany krajiny  
a životního prostředí.

Ing. František VÁCLAVÍK,

OLMIX Group

mi dobré výsledky byly dány vyš-
ším počtem produktivních klasů 
a vyšší HTZ. 

Nově zařazené technologie Pri-
meo S8 a Multi N příjemně pře-
kvapily, a to jak výnosem, tak  
i kvalitou zrna. Zejména pou-
žitá varianta s novým dusíka-
tým hnojivem Multi N apliko-
vaným společně s fungicidem  
a listovým biostimulantem Agrop-
tim Sunset vykázala výnos 10,00  
t/ha, což bylo v důsledku pro-
dloužení doby ukládání asimilátů 
do zrna a vysoké HTZ. 

Při sklizni byly odebrány vzorky 
zrna pro rozbory na obsah myko-
toxinů. Přestože naměřené hodno-
ty se pohybovaly hluboko pod limit, 
nejvyšší obsah DON, a to 90 µg/kg, 
byl naměřen na kontrolní variantě. 
Hodnoty na ostatních variantách 
s aplikací biostimulantů se pohy-
bovaly od 10 do 50 µg/kg. Nejnižší 
hodnota byla naměřena na varian-
tě Agroptim Sunset, a to 10 µg/kg. 
Zrno z varianty Neosol obsahovalo 
50 µg/kg DON.

Z uvedených výsledků vyplý-
vá, že biostimulanty jak půdní, tak  
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Cílový výsevek s ohledem na zrno-
vý užitkový směr byl nastaven pro 
73 tis. jedinců na ha. Poté bylo pro-
vedeno plošné hnojení dusíkem 
v dávce 156 kg/ha. 

Hnojení dusíkem lze však vý-
znamně zefektivnit přímým ulo-
žením granulovaného dusíkatého 
hnojiva (nejvhodněji stabilizované 
močoviny pro rozklad ureázou i ni-
trifikací) aplikačními koncovkami 
umístěnými za ZERO typem pra-
covních orgánů. 

Komplexním využitím jarní vari-
anty technologie BEDNAR TERRA-
STRIP, tedy lokálního postupu 
zpracování a navazujícího hnojení 
dusíkem, lze významně snížit spo-
třebu dusíkatých hnojiv pro pěsteb-
ní postup náročné kukuřice na tuto 
živinu (tab. 1). 

osazený slupicemi s nulovým ele-
vačním úhlem (typ ZERO). 

Příprava půdy pro setí proběh-
la na lehčí písčito-hlinité fluvizemi 
na středně těžkých nivních sub-
strátech. Zonálně v profilu bylo ulo-
ženo dusíkato-fosforečné hnojivo 
Amofos v dávce 120 kg/ha (14 kg N  
a 62 kg P2O5/ha). Účinek nové tech-
nologie byl porovnán s tradiční va-
riantou celoplošného středně hlu-
bokého kypření půdy, při kterém 
byla půda zpracována již na pod-
zim dvěma křížovými přejezdy do 
hloubky 17 a 20 cm. 

Při setí kukuřice byla na obou va-
riantách uložena do blízkosti seťo-
vého lůžka doplňující dávka fosforu 
v Amofosu 80 kg/ha (10 kg N, 42 kg 
P2O5/ha) pro nízký obsah přístup-
ného fosforu v půdě (51 mg/kg). 

Cílená inovace na systém lokálního 
zpracování půdy pro výsev kukuři-
ce přináší stabilitu produkce v su-
chém i vlhkém průběhu vegetace.

Technologie BEDNAR  

TERRASTRIP

Lokální hluboké zpracování půdy 
pro založení porostu kukuřice bylo 
úspěšně ověřeno ve Lhotě pod Pře-
loučí. Rodinná farma Čermákových 
ve spolupráci s výrobcem technolo-
gie zemědělských strojů BEDNAR 
FMT s.r.o. a s poradenskou firmou 
AGROEKO Žamberk spol. s r.o. vy-
hodnotila na užívaných pozemcích 
počáteční účinek inovace zpracová-
ní půdy. 

Technologie BEDNAR TERRA-
STRIP byla farmou pořízena pro 
zefektivnění pěstování kukuřice 
pro zrno v typické suché oblasti 
s rozdílnými půdními podmínka-
mi. V technologii je agregován řád-
kový kypřič BEDNAR TERRASTRIP 
ZN 8/75 (osazený 8 slupicemi po de-
finované rozteči 75 cm) s nosičem 
taženého zásobníku na hnojivo 
BEDNAR FERTI-CART FC 3500. 

Samozřejmostí technologie je po-
užití přesné satelitní navigace (s od-
chylkou od pojezdové linie do 3 cm) 
s přenositelným záznamem trajek-
torií kypřených řádků na pozemku 
pro následnou operaci setí. 

Použití a systém hnojení
Úvodní nasazení technologie bylo 
zahájeno na jaře 2020 na přelomu 
března a dubna. Řádkové zpraco-
vání půdy do hloubky 35 – 40 cm 
bylo provedeno se zonálním ulo-
žením hnojiva v kypřeném profilu 
ve hloubce 20 − 22 cm novým řád-
kovým kypřičem BEDNAR TERRA-
STRIP. Řádkový kypřič byl pro lo-
kální předseťové zpracování půdy 

Plusy hlubokého řádkového zpracování půdy
Zpracování půdy je začátkem úspěchu rostlinné výroby. Půdu lze zpracovávat tradičními postupy pracujícími se souvislou 
plochou pozemků nebo novými a šetrnými postupy redukovaného lokálního kypření. Účinky orby nebo hlubšího kypření půdy 
s plošným hnojením jsou překonávány metodami lokálního zpracování půdního profilu se souběžným hnojením.

Řádkový kypřič TERRASTRIP ZN 8/75 agregovaný se zásobníkem na hnojivo FERTI-CART FC 3500.

Tab. 1: Porovnání potřeby hnojení dusíkem pro kukuřici při tradičním  
a inovativním lokálním zpracování půdy technologií BEDNAR TERRASTRIP 

(s pracovními orgány ZERO)

Plánovaný výnos zrna Potřeba dusíku pro 
výnos Optimalizovaná dávka dusíku pro aplikaci

Úspora v lokální 
aplikaci BEDNAR 

TERRASTRIP

t/ha  
(14 % vlhkost) kg N/ha (normativ) tradiční, celoplošná inovace, lokální,  

hlubší depo (rýha) Kč/ha (průměr)

8 185 135 110 400

10 230 180 145 560

12 275 225 180 720

14 320 270 215 880

Vliv na porost kukuřice
Předsklizňová analýza porostů po-
ukázala na rozdíly v nárůstu nad-
zemní biomasy po tradičním a ino-
vativním postupu zpracování půdy. 
Hmotnost rostlin byla významně 
vyšší po lokálním zpracování půdy 
technologií BEDNAR TERRASTRIP 
ve variantě bez i s lokálním hnoje-
ním fosforem (+ P). 

Potenciál pro tvorbu výnosu 
píce byl stanoven nízký po tradič-
ní technologii, střední po BEDNAR 
TERRASTRIP technologii s ulože-
ním fosforu do rýh a vysoký po 
BEDNAR TERRASTRIP technologii 
bez aplikace lokální dávky fosforu.

Zonální uložení fosforu v techno-
logii BEDNAR TERRASTRIP (+ P) se 
podílelo v nadprůměrně srážkovém 
roce 2020 na vyšším využití živin 
vedoucí k vyššímu obsahu N-látek  
a částečně škrobu v rostlinách. 

Rostliny v technologii BEDNAR 
TERRASTRIP vykazovaly vyšší ob-
sah sušiny, který podpořil niž-
ší sklizňovou vlhkost zrna. Podíl 
hmotnosti palic ve hmotnosti ce-
lých rostlin byl 55 % po technolo-
gii BEDNAR TERRASTRIP, 49 % po 
uložení fosforu v technologii BED-
NAR TERRASTRIP a 52 % po tradič-
ní technologii (obr. 1). 

Porost založený technologií BED-
NAR TERRASTRIP vykazoval vyšší 
počet zrn v řadě palic (delší palice)  
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a významně vyšší hmotnost tisíce 
zrn (HTZ). Souběžné uložení fosforu 
do kypřených řádků působilo méně 
na tvorbu výnosu než samotné hlu-
boké řádkové zpracování (tab. 2). 

Podzemní biomasa rostlin po 
tradičním plošném zpracování 
půdy byla mělčí a méně rozvětvená 
oproti lokálnímu zpracování půdy 
technologií BEDNAR TERRASTRIP. 
Lokální hluboké zpracování půdy 
umožnilo snadnější vertikální růst 
kořenů a rozvětvení kořenů v hlub-
ším profilu a zejména v oblasti apli-
kační rýhy hnojiva. 

Architektura kořenové soustavy 
v kypřených pásech umožnila vyu-
žívat vodu a živiny z hlubšího pro-
filu a snadno dostupný fosfor a du-
sík z aplikační rýhy (depa). Rostliny 
po lokálně zpracované půdě vytvo-
řily četnější a silnější kořeny v ne-
zpracovaných meziřádcích. Rozvoj 
adventivních vzdušných kořenů ku-
kuřice nebyl redukovaným zpraco-
váním omezen (obr. 2).

Tab. 2: Porovnání předsklizňového vegetačního stavu porostů po tradiční 
a BEDNAR TERRASTRIP technologii zpracování půdy s hnojením fosforem 

(7. 10. 2020) 

Varianta Tradiční kypření Inovace zpracování 
(BEDNAR TERRASTRIP)

Inovace zpracování 
a hnojení (BEDNAR 

TERRASTRIP + P)

Výnos píce – potenciál při 32% 
sušině (t/ha) 33,9 54,7 46,6

obsah sušiny (%) 58,0 66,0 59,7

obsah škrobu (%) 40,4 40,5 41,0

obsah N-látek (%) 7,2 7,8 9,6

Délka rostlin (cm) 320 320 320

Hmotnost rostlin (kg/ks) 0,44 0,55 0,51

Hmotnost palice (kg/ks) 0,23 0,30 0,25

Počet palic (ks/rostl.) 1,0 1,0 1,2

Počet řad zrn (ks/pal.) 17 15 16

Počet zrn v řadě (ks/pal.) 31 37 34

Hmotnost tisíce zrn – HTZ (g) 333 469 343

Vliv na výnos zrna
Porost kukuřice založený po cíle-
ném hlubokém lokálním zpraco-
vání půdy s hlubokým uložením 

dusíkato-fosforečného hnojiva vy-
kazoval o 12 % vyšší výnos zrna. 
V dosušeném zrnu činil nárůst vý-
nosu 1,5 t/ha, což představova-

lo přínos okolo 5.850 Kč/ha. Lepší 
účinek lokálního zpracování půdy 
na výnos zrna oproti tradičnímu 
celoplošnému zpracování byl dosa-
žen vyšší hmotností tisíce zrn (ve-
likostí zrn) a počtu zrn na palicích 
(graf. 1). 

Větší nárůst obsahu sušiny 
v rostlinách před sklizní po lokál-
ním řádkovém zpracování půdy se 
projevil snížením vlhkosti zrna při 
sklizni v průměr o 1,7 %. Pozitivní 
účinek lokálního zpracování půdy 
na časnější dozrávání porostu sní-
žil náklady na nezbytné dosoušení 
vlhkého zrna o 333 Kč/ha. Zvýšení 
výnosu zrna a nižší náklady na do-
soušení se projevily vyšším tržním 
výkonem zrnové kukuřice o 6183 
Kč/ha (graf. 2). 

Z předchozích zkušeností tech-
nologie BEDNAR TERRASTRIP vy-
plýval pozitivní účinek hlubokého 
řádkového kypření s lokálně hlou-
běji uloženým dusíkato-fosforeč-
ným nebo dusíkatým hnojivem na 
zvýšení výnosu a nutriční kvality 
kukuřičné produkce o 5 až 20 % 
v suchých oblastech nebo přísuško-
vých letech. V sušších podmínkách 
se zvyšuje účinek zonální aplikace 
hnojiv do kypřených pásů v dosaže-
ném výnosu. 

Shrnutí účinků a nastavení 
technologie
Hluboké řádkové zpracování půdy 
technologií BEDNAR TERRASTRIP 
s uložením hnojiva do depa potvr-
dilo přínos při pěstování kukuřice 
i v závěru při nezbytném dosoušení 
zrna pro skladování. Při volbě pra-
covních orgánů s minimálním ele-
vačním úhlem (slupice typu ZERO) 
je technologie velmi dobře uplatitel-
ná na jaře v lehkých a středně těž-
kých písčitohlinitých půdách.Hloub-

Obr. 1) Porovnání velikosti kukuřičných palic po celoplošném a lokálním zpracování půdy s aplikací fosforu (7. 10. 2020).
Foto Jiří SUDOCHOL

Obr. 2. Porovnání hlavních částí kořenové soustavy rostlin po celoplošném a lokálním zpracování půdy s aplikací fosfo-
ru (7. 10. 2020).                                                                                                                                    Foto Jiří SUDOCHOL

Celoplošné kypření

Celoplošné kypření

BEDNAR TERRASTRIP

BEDNAR TERRASTRIP BEDNAR TERRASTRIP + P

BEDNAR TERRASTRIP + P
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je výměnu plynů a aplikační rýha 
hnojiva snadno uvolňuje živiny. Po-
rostům jsou zajištěny lepší pod-
mínky pro vzcházení, rychlý in-
tenzivní růst a dřívější dozrávání 
(ztrátu vlhkosti zrna u zrnových 
kukuřic). 

Je doporučeno, pro velmi dobrou 
odezvu kukuřice na optimalizova-
né půdní podmínky, zvýšit výsevek 
kukuřice o 5 až 15 % podle užitko-
vého směru. Technologie BEDNAR 
TERRASTRIP omezuje v porostech 
ztrátu půdní vláhy v přísuškovém 
období o 13 – 20 % pro redukované 
aktivní zpracování plochy pozem-
ku minimálně o 60 %. 

Doporučení pro zonální 
hnojení
Technologie BEDNAR TERRASTRIP 

ka zpracování půdy je doporučena 
mezi 30 až 40 cm s uložením hnojiva 
v profilu mezi 15 až 25 cm. Odstup 
pro následné setí je doporučen ales-
poň dva týdny, ale obvykle pro snad-
no dosahovanou optimální struktu-
ru půdy zakončujícími hrotovými 
válci v kypřených pásech, je možné 
bezprostřední zasetí. 

Na těžších půdách je nutné rea-
lizovat jarní řádkové kypření dříve, 
volit střední až mělčí hloubku (25 − 
15 cm) zpracování (prakticky shod-
ná s hloubkou uložení hnojiv) a na 
těžkých půdách s obsahem jílových 
částic nad 35 % již není jarní použi-
tí vhodné. 

Lokální zpracování půdy vytvá-
ří preferenční místa pro vsakování 
vody přímo do kořenové zóny, zvy-
šuje dostupnost vzduchu, udržu-

po víceletém ověřování a neustá-
lém vývoji pracovních orgánů a 
integrovaného systému hnojení 
umožňuje snížení aplikační dáv-
ky fosforečných hnojiv až o 50 %. 
To prakticky znamená, že při níz-
ké až vyhovující zásobě přístupné-
ho fosforu v půdě (51 až 80 mg/kg) 
postačuje dávka 150, resp. 100 kg 
Amofosu nebo Trojitého superfos-
fátu na 1 ha.

Lokální hnojení draslíkem 
v technologii BEDNAR TERRA-
STRIP postačuje na úrovni 60 
až 70 % dávky pro celoplošné 
hnojení půdy. Jarní hnojení du-
síkem je vhodné, pro lokalizo-
vané rýhové uložení do míst bu-
doucích řádků, snížit o 20 %  

a prakticky tak snížit dávku o 30 
až 50 kg N/ha (úspora 480 − 800 
Kč/ha) při zajištění výživy porostů 
pro tvorbu vysokého výnosu. 

Technologie BEDNAR TERRA-
STRIP zachovává rentabilitu pěs-
tování kukuřice při plánovaných 
legislativních změnách v použití 
dusíkatých hnojiv. 

Na všech půdách je technologie 
BEDNAR TERRASTRIP pro kukuři-
ci velmi dobře uplatnitelná na pod-
zim, kdy je výhradně doporuče-
no předzásobní hnojení fosforem, 
draslíkem, hořčíkem nebo vápnění 
moderními granulovanými vápenci 
s optimalizací dávky podle zásobe-
nosti živinami, resp. půdní reakce 
(pH).

Technologie BEDNAR TERRA-
STRIP umožňuje maximalizovat 
efektivitu účinku hnojení a vápně-
ní půdního profilu variabilní aplika-
cí dávek hnojiv podle analyzované 
prostorové variability zásobenosti 
a pH pozemků v souladu s principy 
precizního zemědělství.

Ing. Tomáš JAVOR, DiS,  

Ing. Jiří SUDOCHOL, 

AGROEKO Žamberk spol. s r.o.,

Ing. David RYČL,

BEDNAR FMT s.r.o.,

Jiří ČERMÁK, 

Farma Čermákovi s.r.o.

Graf 1) Vliv technologie tradičního celoplošného zpracování půdy 
a inovace lokálního zpracování technologií BEDNAR TERRASTRIP 
na výnos zrna kukuřice (při 14 % vlhkosti, inovace = celkem, tj. bez 
a s uložením fosforu do depa ve hnojivu Amofos).

Graf. 2) Vliv technologie tradičního celoplošného zpracování 
půdy a inovace lokálního zpracování technologií BEDNAR TERRA-
STRIP na tržní výkon dosušeného zrna kukuřice a porovnání 
vlastních nákladů na dosoušení sklizně (pro skladovou 14 % 
vlhkost, inovace = celkem, tj. bez a s uložením fosforu do depa ve 
hnojivu Amofos) 

Řádkový kypřič TERRASTRIP ZN zpracovává půdu v pásech, ve kterých jsou pěstovány řádkové kultury (kukuřice, slu-
nečnice, cukrová řepa apod.).





16 8/2021 | EKOTECH MAGAZÍN

Otevřete oči a vnímejte potřeby. 
Uvědomte si, že snaha »něco« dělat 
pro půdu musí být důsledná a velmi 
promyšlená. Kdy nám dojde to, že 
ztráta půdy je nevratný proces??? 
Kdy začneme chápat význam půdy 
do hloubky? Složitost a komplex-
nost vztahů uvnitř půdního profilu 
je principem života.

Pochopme půdní profil
Úzké propojení biologické aktivity 
půdy, kořenového systému rostlin  
a organicko-minerálního komple-
xu, který nazýváme půda je výsled-
kem evoluce za 450 milionů let. Fo-
tosyntéza, základní zdroj energie, 
kterou využívají vyšší rostliny je 
stará zhruba 2 miliardy let. Člověk, 
který je na začátku poznání, před-
pokládá, že může tento systém ří-
dit. Může, když bude respektovat 
procesy díky kterým je na této pla-
netě. 

Změny v životním prostředí, kte-
ré se formovaly miliardy let, ve 
srovnání s pamětí jedné lidské ge-
nerace, jsou nesrovnatelným ča-
sovým úsekem. Proto si dnes ne-
dokážeme mnohé věci zdaleka 

Princip života je v půdním profilu
Za dveřmi je jaro 2021. Půda po zimě stále odpočívá, vlhká, někde přemokřená, jinde zaplavená. Většina půd v ČR je holá, bez 
pokryvu. Černozemě, hnědozemě s vysokým produkčním potenciálem a další půdní typy, jsou v žalostném stavu. Vnímáte to? 
Předešlé suché roky nám dávaly zabrat, byly těžké. Ale rok 2020 ukázal, že sucho vlastně není vůbec žádný problém. 

představit. Člověk nevytvořil život-
ní prostředí, ve kterém se vyvinul, 
člověk nevytvořil půdu. Chovejme 
se proto ke krajině a k půdě, která 
je její součástí jako k něčemu velmi 
cennému. Jako k životu.

Stav životního prostředí nám na-
značuje nutnou potřebu změny na-
šeho přístupu k hospodaření v kra-
jině – na půdě. Je potřeba zlepšit 
hospodaření s vodou nejen na ze-
mědělské půdě, ale i v lesích. Je po-
třeba adaptovat krajinu a snížit ne-
gativní dopady civilizace na životní 
prostředí. 

Ekosystém je třeba  
nakrmit organickou hmotou
Když nabereme čajovou lžičku 
půdy, bude v ní tolik mikroorga-
nismů jako je lidí na planetě Zemi. 
Aktivní, živý kořenový systém zá-
sobuje tento bohatý mikrobiální ži-
vot v půdě životodárnou energií. Sy-
nergie mezi rostlinami a půdou je 
postavena na jejich nepřetržité ko-
munikaci v kořenové zóně. Kořeny 
rostlin jsou i zdrojem uhlíku, který 
je základním stavebním prvkem or-
ganické hmoty. 

Nasycené společenství půdních 
bakterií a hub usilovně pracují  
a zpřístupňují rostlinám vodu a ži-
viny. Aby tento biologický ekosys-
tém zvaný »půda« mohl kvalitně 
pracovat, je potřeba mnohonásob-
ně zvýšit přísun krmení organickou 
hmotou (např. rostlinnými kořeny 
meziplodin, půdními biostimulace-
mi) a snížit intenzitu mechanické-
ho zpracování půdy (obr. 1). 

Vytvořit klidné podmínky pro 
práci a množení nesčetných popu-
lací a počtu půdních organismů. Za 
těchto podmínek dokáže tento živý 
ekosystém stabilizovat strukturu 
půdy, zlepšit látkovou výměnu, zvý-
šit a udržet vodní kapacitu půdní-
ho profilu. 

Mechanická řešení pro zabezpe-
čení biologických potřeb půdy ne-
existují a nebudou nikdy efektivní. 
Udržitelnou a zároveň ekonomic-
ky efektivní zemědělskou produkci 
bude v budoucnu možné dosáhnout 
pouze prostřednictvím stabilizace, 
respektive zvýšením biologické ak-
tivity v půdě.

Symbióza  
a příjem organické hmoty
Meziplodinové systémy jsou kom-
plexní pěstitelské postupy se za-
řazením směsice plodin. Řeší sym-
biózu kořenového systému směsí 
různě kořenících rostlin a půdní 
biologie přirozenou cestou. Země-
dělci se to jeví jako náklad navíc. 
Když se však potenciál meziplodin 
důkladně využije, jde především 
o investici do budoucna, která má 
své opodstatnění a velký přínos pro 
půdu. 

Tyto postupy s využitím jejich 
působení na poli v co nejdelším 
možném vegetačním období, se od-
víjejí od osevních postupů a agro-
technických zásahů. Podstatné ale 
je – nezaorávat meziplodinu před 
zimou (obr. 2), nelikvidovat, nechat 
působit pestrou, pečlivě vybranou 
směs až do jara. 

Symbióza kořenového systému  
a půdní bioty umožňuje zlepšit dro-
bivost půdy, vodostálost agregátů, 
a tím zároveň zvýšit kvalitu setí ze-
jména v případě vymrzajících směsí 
v jarním období. Pouze tak se pro-
jeví návratnost nákladů na mezi-
plodinu. Problémy s technickým 
řešením setí do většího objemu 
rostlinných zbytků nebo do mělce 
zpracované půdy jsou tak vyřešené. 

Není chybou secího stroje, že ne-
zavírá dobře secí lůžko. Chyba je ve 
struktuře půdy daného pozemku, 
která neumožní secí lůžko uzavřít, 
protože půda není dostatečně dro-
bivá. Inovativní systémové pěstitel-
ské přístupy využívající symbiózy 
kořene rostlin, půdy a půdní bioty 
dokážou udělat přirozeně práci za 
nás.

Půdní biostimulace
K zvýšení efektu symbiózy mezi-
plodinových systémů v komplexu 
změn v přístupu k půdě je i zařa-
zení půdních biostimulací. Cílená 
systémová opakovaná aplikace pří-
rodních biostimulantů umožňuje 
kombinací s půdoochrannými tech-
nologiemi a s meziplodinovou smě-
sí přirozenou cestou dosáhnout 
efektu zlepšení struktury půdního 
profilu v kratším čase. 

Obr. 1: Půda potřebuje biologickou rozmanitost. Kořeny rostlin pracují za nás. 
Foto Frederic THOMAS

Obr. 2: Jarním setím do meziplodiny, využijme potenciálu biologického zpra-
cování půdy. 

Foto autoři
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Dojde k obnovení přirozené 
úrodnosti, zlepšení retenční (vo-
dozádržné) schopnosti půdy. Půd-
ní biostimulace dokážou výrazně 
urychlit proces uzdravování půdní-
ho profilu. 

Provozní pokus s půdními bio-
stimulanty je realizován Zeměděl-
ským výzkumem s. r. o., od roku 
2017 v Litobratřicích na jižní Mora-
vě. Přehledně ukazuje, že je možné 
prostřednictvím biostimulací po-
zitivně ovlivňovat strukturu půdy, 
zasakování vody a následně retenč-
ní schopnost půdy. 

Biologická příprava půdy 
Změna technologií při hospoda-
ření na půdě je nevyhnutelná. Ne-
možnost přípravy půdy před setím 
mechanicky, nám otevírá otázku, 
jakým jiným způsobem? Existuje 
jen jeden vhodný způsob, a to je – 
biologickou cestou (obr. 2). Mezi-
plodinové směsi, resp. krycí plodiny 
prostřednictvím symbiózy kořeno-
vého systému a půdní mikrobio-
ty, řeší předseťovou přípravu půdy 
efektivně a jednoduše. 

Nejpodstatnějším přínosem je 
jejich schopnost zlepšit a stabili-
zovat strukturu půdy, a tím i za-
sakovaní srážkové vody. Do takto 
mechanicky nezpracované půdy  
s množstvím rostlinných zbytků, 
ale nemůžeme používat nejrozšíře-
nější secí techniku. 

Dnes existují technická řešení,  
a to secí stroje, které dokážou v ma-
ximální míře připravit secí lůžko  
a pracovat s vysokou průchodnos-
tí rostlinnými zbytky na povrchu 
pozemku. Z důvodu, že do hloubky 
půdního profilu tato technologie 
nezasahuje. Vždyť nejrychlejší roz-
klad rostlinných zbytků se děje na 
povrchu půdy pod zákrytem rost-
lin. Předešlá i nastávající sezóna nás 
svým vývojem počasí doslova nutí 
k hledání jiného řešení.

Inovativní technologie setí
Zlepšení struktury půdy lze dosáh-
nout nemechanickou cestou přes 
StripTill k NoTill technologiím (obr. 
3). Jsou technologicky přizpůso-
bené pro pěstitelské systémy, kde 
místo pracné a drahé mechanic-
ké přípravy půdy využíváme »sílu 
přírody«. S ohledem na aktuální 
stav půd se stává světovým tren-
dem přechod na přímé setí s vyu-
žíváním již zmíněných meziplodin  
a krycích plodin. 

Co nejmenší mechanické zasa-
hování do půdního profilu a s tím 
spojená technická inovace secích 
strojů. Především jejich schopnost 
zajistit kvalitu přípravy secího lůž-

ka, udržení rovnoměrnosti hloub-
ky setí, a to při výrazném množ-
ství rostlinných zbytků na povrchu 
půdy. Přínosy jsou různé, výhody 
jsou rozdílné, potřeba je společná. 

Světový trend, a to nejen z po-
hledu ekonomické efektivnos-
ti pěstování plodin, oživení půdy, 
sekvestrace uhlíku, hospodaření  
s vodou v půdním profilu, ale zejmé-
na o jednoduché možnosti kvalitně 
zasít. V kontextu se situací na na-
šich polích, která je dnes charakte-
rizována hlavně nedostatkem času, 
či spíše nerealizovatelnosti kvalitní 
předseťové přípravy je řešením zasít 
přímo po předplodině. Setí bez nut-
nosti otevírat půdní profil.

Velké množství rostlinných zbyt-
ků na povrchu snižuje zalepová-
ní techniky mokrou půdou. Záro-
veň zvyšuje únosnost půdy, a tím 
redukuje hloubku kolejí po průjez-
du. Když konstrukční řešení secích 
strojů s potřebou přípravy půdy do-
sáhnou své limity, secí stroje pro 
přímé setí pokračují dále. 

Jednoduchost konstrukčního ře-
šení výsevní patky pro rovnoměr-
né uložení osiva za suchého i mok-
rého počasí je výraznou výhodou. 
Možnost vyvinout vysoký přítlak 
na jednotlivé patky je naopak vý-
hodou za suchého stavu půdy. Setí 
bez nutnosti předpřípravy půdy 
pro secí lůžko a větší meziřádko-
vá vzdálenost reflektují na potřebu 
minimalizace rizika ucpávání rost-
linnými zbytky.

Nezávislé zavěšení jednotlivých 
secích botek představuje výrazně 
lepší kopírování zejména u kolejí po 
sklizni za vlhkých půdních podmí-
nek. Také promyšlené umísťování 
hnojiva či kořenových biostimulan-
tů do meziřádků systémem MRB 
(mid row band) pro stimulaci rych-
lé tvorby kořenového systému smě-
rem do meziřádku.

Z tohoto důvodu půdoochranné 
technologie StripTill a NoTill pro 
své úspěšné fungování vyžadují sys-
tematické zařazení meziplodin, re-
spektive krycích plodin v pěstitel-
ské technologii. 

Lídrem ve vývoji těchto technolo-
gií jsou severoamerické společnos-
ti, jako např. kanadská společnost 
Bourgault (obr. 4), lídrem v nárůs-
tu výměry s NoTill technologiemi 
jsou jihoamerické státy a státy vý-
chodní Evropy (Ukrajina, Rusko, 
Kazachstán atd.). Víme proč? Den-
ní výkonnost, nákladovost produk-
ce, nedostatek srážek, nedostatek 
personálu! I tyto aspekty ve světě 
získávají na váze argumentů ve pro-
spěch NoTill technologie. U nás se  
o nich také více diskutuje.

Řešme okamžitě,  
investujme do budoucna
S ohledem na již vzpomenuté pro-
blémy týkající se půdy a prozatím 
absentující funkční řešení, společ-
nost Syncra CZ s.r.o. začíná v jarní 
sezóně realizovat propagaci inova-
tivních technologií. Záměrem je 
umožnit partnerům – zemědělcům 
se zájmem o změnu pěstitelských 
systémů získat první zkušenosti 
s alternativním přístupem. 

Prostřednictvím realizace služeb 
setí technologiemi StripTill a NoTill 
s navazujícím technickým a tech-
nologickým poradenstvím. Změna 
není náročná, náročné bývá roz-
hodnutí ke změně. Je lepší však jed-
nou vidět než 100x slyšet. 

Problémy během vegetační sezó-
ny, které způsobuje počasí, mají stá-
le stejného jmenovatele. Půda. Přes-
něji její fyzikální a biologický stav, 
který je důsledkem našeho přístu-

pu k jejímu obhospodařování. Vy-
cházejme z předpokladu, že pěstitel-
ské postupy v zemědělství by měly 
co možná nejvíce kopírovat přírod-
ní procesy, jako nejperspektivnější 
šetrné technologie pro budoucnost.

Závěr 
Pomůžeme připravit prvovýrobu 
na změny a podpoříme ji v adapta-
ci na ně. Není třeba obávat se změn. 
Kdo jednou změní svůj vlastní pří-
stup k zemědělství a začne využívat 
biologický potenciál meziplodin, 
krycích plodin, přírodních biosti-
mulací, v návazností na agrotechni-
ku přímého setí, následně pochopí 
smysl výhod strukturní půdy. Vel-
mi rychle zjistí, že s těmito systé-
movými přístupy k půdě ušetří ná-
klady, a bude spokojenější.

Ing. Ivana ŠINDELKOVÁ,  

Ing. Ľubomír MARHAVÝ, 

Biopratex s. r. o. 

Obr. 3: Setí do nezpracované půdy, ušetří náklady na přípravu půdy. 
Foto autoři

Obr. 4: Setí technologií přímého setí NoTill přímo do rostlinných zbytků kuku-
řice na zrno.

Foto autoři



18 8/2021 | EKOTECH MAGAZÍN

Skutečně avšak mohou vést k vy-
členění 10 % zemědělské půdy  
z produkce, 20% snížení používá-
ní chemických hnojiv, 50% sníže-
ní spotřeby chemických pesticidů, 
hospodaření na 25 % zemědělské 
půdy v ekologickém režimu a 50% 
snížení antimikrobiálních příprav-
ků pro hospodářská zvířata. 

Ekologický  

způsob hospodaření 
I z těchto důvodů ekologický způ-
sob hospodaření v zemědělském 
podnikání v České republice nabý-
vá na významu. Tedy nejen z pohle-
du zvyšujícího se počtu subjektů  
a výměry půdy, ale i v návaznosti 
na uspokojení rostoucí poptávky 
po biopotravinách. Velmi důležitý 
je i zvyšující se zřetel na komplex-
ní péči o tvorbu a údržbu krajiny.

Od roku 2017 zaznamenává eko-
logické zemědělství další význam-
ný rozvoj. Ke konci loňského roku 
hospodařilo ekologickým způso-
bem již téměř 4400 zemědělců na 
celkové výměře přes 520 tisíc hek-
tarů. To představuje 12,37% podíl 
z celkové výměry zemědělské půdy 
ČR. Došlo tak k nejintenzivnějšímu 
nárůstu plochy v EZ od roku 2011. 

Pokud jde o podporu, vyplácí mi-
nisterstvo zemědělství každoročně 
ekologickým zemědělcům téměř 
1,5 miliardy korun. V roce 2020 se  
o tuto částku podělilo 4490 subjek-
tů, které si o dotaci požádaly. 

Výrazně roste také počet výrob-
ců biopotravin. Těch bylo ke konci 
roku 2017 registrováno na minis-
terstvu zemědělství 674, což před-
stavuje nejdynamičtější nárůst od 
roku 2009. Průměrná velikost čes-
ké ekofarmy v roce 2017 činila 118 
hektarů, a ačkoli každoročně kle-
sá, stále máme v EU průměrně třetí 
největší ekofarmy.

Ministerstvo zemědělství podpo-
ruje ekologické zemědělství i pro-

V harmonii s přírodou
Nová Společná zemědělská politika Evropské unie znamená omezení zejména v zemědělské prvovýrobě a bohužel v současné 
době nikdo neřeší její možné dopady na celý zemědělsko-potravinářský komplex. Silné tlaky aktivistů, ale i politiků jsou spíše 
populistické, bez profesionálního základu.

střednictvím několika dotačních 
programů v rámci národních do-
tací a finanční podporou projektů 
nestátních neziskových organizací 
v oblasti propagace a rozvoje této 
oblasti. 

Hlavní strategické cíle
Hlavními strategickými cíli jsou 
zvýšení ekonomické životaschop-
nosti ekofarem, zvýšení podílu do-
mácích biopotravin na trhu a jejich 
spotřeby, zvýšení povědomí spo-
třebitelů o vysoké kvalitě biopo-
travin a o přínosech ekologického 
zemědělství pro životní prostředí  
a welfare zvířat, a také zvýšení vy-
užití poznatků výzkumu a inovací 
v praxi. 

Od roku 2017 jsou aktivity za-
měřeny také na další prohlubová-
ní spolupráce kontrolních orgánů 
a subjektů zapojených do kontrol-
ního systému ekologické produkce. 
Díky našemu stále lépe fungující-
mu kontrolnímu systému zaručuje 
certifikace biopotravin důvěryhod-
nou, státem a legislativou garanto-
vanou značku kvality, na kterou se 
spotřebitel může spolehnout. 

Tato certifikace zaručuje zodpo-
vědný přístup k produkci potra-
vin s ohledem na zachování zdravé 
půdy, udržení vody v krajině i kva-
lity vodních zdrojů, nadstandardní 
podmínky chovaných zvířat a po-
užití moderní biologické ochrany 
rostlin namísto syntetických pesti-
cidů i s ohledem na podporu biodi-
verzity v krajině. 

Věřme, že díky své přidané hod-
notě ve vztahu ke zdraví naší kra-
jiny i nás samotných najdou bio-
potraviny stále častěji své místo  
v českých domácnostech.

Z uvedené tabulky jasně vyplývá, 
že naprostou většinu výměry půdy 
obhospodařované v ekologickém 
režimu zaujímají trvalé travní po-
rosty. Tomuto odpovídá i struktura 

živočišné výroby, kdy co do počtu 
zvířat je nejvíce zastoupen skot,  
a to asi 260 000 kusy. Z toho je pou-
ze necelých 7000 dojnic, velkou 
skupinu o počtu 120 000 kusů tvo-
ří KBTPM, zbytek do celkového sta-
vu je mladý dobytek. 

Další velkou skupinou o počtu té-
měř 100 000 kusů jsou ovce, kozy 
okolo 10 000 kusů a koně asi 8000 
kusů doplňují stavy býložravců. 
Ano býložravců, pro které je potře-
ba vyrobit objemná krmiva a zajis-
tit pastvu.

Sjednocujícím a současně klí-
čovým faktorem při hospodaření  
u všech zemědělských kultur a při 
pěstování plodin je půda. Bez ohle-
du na to, zda jde o TTP, ornou půdu, 
sady, vinice či lesoparky je kvalita 
půdy rozhodující pro konečný vý-
sledek jak hospodářský, tak i kra-
jinotvorný. Limitujícím prvkem je 
však voda. Respektive půda a vod-
ní režim v půdě a krajině rozhodu-
jí o konečném výsledku podnikání 
v zemědělství bez ohledu v jakém 
režimu se realizuje.

Biostimulace – účinné řešení 
Nedostatek vody je dnes už i politic-
kým fenoménem a upřímně řečeno 
nebýt problémů s koronavirem, tak 
by se vodní otázky řešily v médiích 
jako jedna z nejdůležitějších priorit. 
Faktem je, že nejjednodušší a nejú-
činnější řešení mají ve svých rukou 
zemědělci. Spočívá v tom, že právě 
pomocí biostimulací lze zvýšit re-
tenční vodní kapacitu půd v naší 
vlasti o více než 3 mld. m3, což je 
2,5násobek objemu všech součas-
ných povrchových zdrojů vody v ČR.

Co jsou to biostimulanty
Biostimulace jsou metody využíva-
jící podpory přirozených biologic-
kých procesů k harmonizaci po-
chodů (procesů) v přírodě. Většina 
z nich neobsahuje živé kultury, jak 

by mohlo vyplynout z názvu skupi-
ny těchto produktů se specifickým 
účinkem. 

Biostimulanty v rostlinné výro-
bě jsou látky, případně produkty, 
které ovlivňují především rozvoj 
živých organismů v půdě (půdní 
biostimulanty) a stimulací fyziolo-
gických procesů v rostlinách (rost-
linné biostimualnty).

Mezi stimulanty používané v ze-
mědělství patří různé prvky, slou-
čeniny a mikroorganismy, které se 
aplikují na rostliny nebo do půdy 
s cílem zlepšit její úrodnost, výnosy 
a kvalitu produkce a toleranci rost-
lin k abiotickým i biotickým stre-
sům.

Biostimulanty podporují jak zlep-
šení půdního prostředí, tak i růst  
a vývoj rostlin po celý jejich životní 
cyklus od klíčení semen až po stadi-
um zralosti, a to v mnoha směrech, 
mezi které patří především: 

• Zvýšení úrodnosti (produkční 
schopnosti) půdy zejména podpo-
rováním rozvoje společenstev půd-
ních mikroorganismů a rozvoje 
rhizosféry.

• Zlepšení všech základních půd-
ních vlastností biologických, fyzi-
kálních i chemických.

• Zvýšení efektivnosti využívá-
ní vody (zlepšení hospodaření s vo-
dou).

• Zvýšení efektivnosti rostlinné-
ho metabolismu s cílem zvýšit vý-
nos a kvalitu produkce.

• Zvýšení tolerance a zlepšení re-
generace rostlin ve stresových pod-
mínkách.

• Usnadnění asimilace transpor-
tů a využití živin a metabolitů.

• Zlepšení kvalitativních parame-
trů produktů včetně obsahů cukrů, 
vybarvení, násady plodů a chuťo-
vých vlastností, jakož i zdravotního 
stavu finálních produktů.

Biostimulant  
Agroptim SUNSET
Rostlinné biostimulanty jsou pří-
pravky, které obsahují látky nebo 
mikroorganismy, které po aplikaci 
na listovou plochu rostlin nebo do 
půdy stimulují základní přírodní 
procesy důležité pro optimální růst 
a vývoj rostlin a komunikaci mezi 
půdou a rostlinami. V této katego-
rii pro použití v ekologickém země-
dělství máme k dispozici biostimu-
lant vegetativních funkcí rostlin 
Agroptim SUNSET.

Tab. 1: Vývoj struktury půdního fondu v ekozemědělství v ČR

Užití půdy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Podíl kultur dle 

užití 2017 (%)

Orná půda 59 281 58 625 56 286 56 395 64 529 66 386 71 515 13,75

Trvalé travní porosty 398 061 404 950 412 158 412 644 407 448 418 255 427 717 82,25

Trvalé kultury (sady, 
vinice, chmelnice) 7429 7693 7837 7774 6839 6149 6205 1,19

Ostatní plochy 18 157 17 215 17 615 17 158 15 845 15 280 14 595 2,81

Celková plocha 482 927 488 483 493 896 493 971 494 661 506 070 520 032 100

(Údaje čerpány z Ročenky Ekologického zemědělství vydané MZe ČR 2018)
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Půdní preparáty se aplikuji vět-
šinou na povrch půdy s následným 
mělkým zapravením nebo při setí 
do oblasti seťového lůžka. U trva-
lých kultur jako jsou TTP, sady, vi-
nice či lesy lze aplikovat na povrch 
půdy nebo na porost bez zapravení. 

Jejich primárním úkolem je zvý-
šit úroveň fungovaní rhizosféry 
s cílem zlepšit asimilační proce-
sy v rostlinách, zvýšit využití vody  
a živin a zlepšit odolnost vůči abio-
tickým i biotickým stresovým fak-
torům. 

Finálním a nejdůležitějším cílem 
je vždy dosáhnout lepších výnosů  
a lepší kvality produkce. To vše bez 
závislosti na jejich hnojivém účin-
ku v případě, že obsahují významný 
podíl základních živin. 

Zde jsou registrovány dva pro-
dukty, a to biostimulant vitálních 
funkcí půdy Neosol a biostimulant 
rhizosféry Explorer 20. Speciálním 
produktem pro použití na podporu 
výše a kvality produkce píce je Pri-
meo S8.

Živočišná  
výroba je nenahraditelná
Pícninářství je nedílnou součás-
tí speciální produkce rostlinné vý-
roby a vyžaduje komplexní zna-
losti. Podstatné je, si uvědomit, že 
pícniny nejsou finálním výrobkem  
a v rozhodující většině dojde k je-
jich zhodnocení až přes živočišné 
výrobky. 

Proto celková struktura ploch 
pícnin, jejich způsob pěstování, 
sklizeň a konzervace, musí být pod-
řízena požadavkům zvířat, hlavně 
chovu skotu. Víceleté pícniny pat-
ří v ČR mezi nejméně nákladné, nej-
více využívané a nepostradatelné 
zdroje živin pro přežvýkavce. 

S narůstajícím tlakem na ekono-
miku výroby není možné dovolit si 
produkovat a zkrmovat nekvalitní 
krmivo. Proto se stále více klade 
důraz na zlepšení kvality porostů 
a následně i krmiv z víceletých píc-
nin. Trvalé travní porosty a vícele-
té pícniny na orné půdě jsou velkou 
ekonomickou rezervou českého ze-
mědělství.

Pícniny, konkrétně jetelovino-
travní směsky umožňují bohaté  
a kvalitní sklizně zelené píce a sena 
a zároveň přispívají ve většině kli-
matických okrsků ke zlepšování 
úrodnosti půd. Rozhodujícím čini-
telem pro kvalitu lučních a pastev-
ních porostů je půda, z níž rostli-
ny přijímají živiny a vodu, intenzita 
hnojení dusíkem, způsob a intenzi-
ta využívání i počet sečí. 

Současné trendy v zemědělství 
vedou u jetelovinotravních porostů 

– dočasných luk ke zvyšování výno-
sů a kvality píce se zřetelem na zno-
vuobnovení půdní úrodnosti a zlep-
šení stability životního prostředí. 
Významně tak podporují biodiver-
zitu půdy i pestrost krajiny. 

Pozitivně ovlivňují vodní režim  
v půdě a následně i v krajině, je to 
tzv. klimatizační jednotka krajiny, 
která zlepšuje mikroklima v regio-
nech a snižuje její chemickou zátěž. 

Z hospodářského hlediska však 
v důsledku měnících se klimatic-
kých podmínek a průběhu počasí, 
musíme počítat se zvýšeným rozsa-
hem obnovy TTP, chceme-li udržet 
produkční schopnost a rentabilitu 
těchto kultur. Je důležité zajistit 
většinu kvalitního objemného kr-
miva na trvalých travních poros-
tech. 

Hospodářská zvířata dokážou 
zpracovat rostlinné energetické  
a bílkovinné zdroje s nízkou hod-
notou na vysokohodnotné potravi-
ny. Chov hospodářských zvířat je 
nejvýznamnějším odvětvím země-
dělství zabezpečující výrobu důle-
žitých potravin. Plní tak nenahradi-
telnou úlohu ve výživě lidí.

Biostimulanty v chovech
V živočišné výrobě biostimulanty 
zabezpečují optimalizaci welfare  
i výživy a zdraví zvířat s minimál-
ní potřebou antibiotik či jiných che-
mických látek. V praxi to znamená 
zlepšení stájového prostředí, cel-
kové pohody zvířat i lepší pracov-
ní prostředí pro pracovníky. Důle-

žité je i snížení negativních dopadů 
živočišné výroby na půdu, životní 
prostředí a celkově na kulturu ži-
vota v okolí farem s živočišnou vý-
robou. 

V neposlední řadě je výsledkem 
uplatnění biostimulací ve stájích 
produkce kvalitnějších statkových 
hnojiv, která nejen že vykazují vý-
znamně vyšší obsah všech živin, ale 
jsou i biologicky účinnější a napo-
máhají jak zlepšení půdních vlast-
ností, tak i zvýšení výnosů plodin a 
kvality produkce. 

Pro aplikace ve stájích u všech 
druhů a kategorií zvířat je možné 
volně použít produkty Z´Fix, Z´D-
ry nebo Mistral. Biostimulanty jako 
komponenty do krmiv jsou distri-
buovány ve speciálním režimu.

Lídr v biostimulacích
Biostimulace jsou nově nastupující 
směr v zemědělské výrobě. Jejich cí-
lem je snížit chemickou zátěž půdy 
i přírodního prostředí jako celku, 
zajistit kvalitní potraviny, krmiva 
a suroviny pro průmyslové využití 
zemědělských komodit.

Nejdůležitějším cílem však je 
zlepšit kvalitu půdy a zachovat ji  
i pro budoucí generace. Součás-
tí této měnící se strategie v země-
dělském podnikání je i zajištění 
vodních zdrojů a dostatku kvalit-
ní vody pro půdu, rostliny, zvířata 
i lidi.

Společnost OLMIX Group se již 
vice než 25 let intenzivně zabý-
vá výzkumem, vývojem, výrobou  

a distribucí produktů i technickým 
a technologickým servisem u kon-
cových zákazníků. 

Naše produkty ve většině přípa-
dů naplňují kritéria pro zařazení 
do kategorie biostimulantů a spl-
ňují požadavky na ně kladené. Tyto 
produkty jsou vyráběny ze suro-
vin striktně pocházejících z pří-
rodních zdrojů a pro své vynikající 
ekotoxické vlastnosti jsou ve všech 
zemích certifikovány i pro použití  
v ekologickém zemědělství.

Maximum informací o techno-
logiích biostimulací a výsledcích 
jejich využití v praxi najdete na 
našich stránkách www.olmix.cz. 
Pro potřeby ekologického země-
dělství jsme nově otevřeli na na-
šich stránkách EKO PORTÁL, kde 
jsou uvedeny produkty s certifi-
kací pro použití v ekologickém ze-
mědělství.

Naše společnost OLMIX Group 
má ve své strategii pevně zakom-
ponována řešení všech důležitých 
problémů spojených s půdou a hos-
podařením na ní. Portfolio našich 
produktů, ale hlavně jejich využití  
v praxi, je koncipováno tak, aby-
chom byli platnými partnery ze-
mědělců při naplňování jejich pod-
nikatelských záměrů a společně 
zajistili dostatek zdravých potravin 
pro rostoucí světovou populaci na 
zdravé půdě při respektování pod-
mínek ochrany krajiny a životního 
prostředí.

Ing. František VÁCLAVÍK, 

OLMIX Group

Jedouchov, okres Havlíčkův Brod, ekologické hospodářství Jaroslava Klofáče. který je orientován na KBTPM a chová 
kolem 80 krav plemene charolais. Nemá ornou půdu a hnůj vrací na pastviny. Z FIX používá od roku 2012, spotřebu 
slámy snížil na 50 %. Z toho plyne, že i jeho produkce hnoje je polovinu nižší, a přesto je vidět zásadní rozdíl v kondici 
porostu proti konvenční ploše sousední akciovky (vlevo). J. Klofáč je spokojený se strukturou hnoje, který se velice snad-
no rozmetá. Výživa těchto luk je nastavena na dvouletý cyklus – každé dva roky kolem 20 tun hnoje a 1 tunu vápence 
nebo dolomitu.
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Ochrana půdy a dotace
Internetová stanice TV Zemědělec odvysílala na začátku února rozhovor s ředitelkou odboru přímých plateb Ministerstva zemědělství ČR Ing. 
Kateřinou Bělinovou, CIA, na téma ochrana půdy a protierozní opatření v souvislosti s udělováním dotací na letošní rok.

V úvodu se K. Bělinová vrátila ješ-
tě ke změnám, které nastaly v mi-
nulých letech. Jak řekla, k zásadním 
změnám došlo zejména v roce 2019, 
kdy byla přijata opatření ve vztahu 
k protierozní ochraně půdy. 

Redesign erozních vrstev
»Tu máme nyní ošetřenu v takzva-
ných pravidlech podmíněnosti, kte-
rá se dotýkají udělování všech dota-
cí, ať už to jsou přímé platby, nebo 
plošné dotace z Programu rozvoje 
venkova,« uvedla. 

»V případě, že dojde k porušení 
těchto pravidel, následují potom 
sankce, které se mohou výrazně 
dotknou hospodaření toho, kte-
rého podniku. Navíc ministerstvo 
uskutečnilo redesign erozních vrs-
tev v systému ELPIS. Tato změna se 
týkala hlavně věcného vymezení 
toho, co se rozumí erozními ohro-
ženými plochami. Před tím byly vy-
mezeny jen díly půdního bloku, což 
bylo v praxi jen obtížně proveditel-
né. Nyní si zemědělci tyto pozem-
ky sami strukturují s tím, že musí 
být zajištěna protierozní ochrana,« 
sdělila.

Uvedený redesign kromě toho 
v Česku podstatně, a to o polovi-
nu, zvýšil podíl erozně ohrožených 
ploch. Jde nyní zhruba o čtvrtinu 
z celkové výměry zemědělské půdy. 
Rovněž byly vymezeny druhy plo-
din, které jsou erozně nebezpečné. 
Jsou rozděleny do dvou skupin, prv-
ní z nich tvoří více rizikové, zejmé-
na širokořádkové plodiny, druhou 

méně rizikové, jako jsou obilniny 
a řepka. Pro každou tuto skupinu 
jsou nastaveny postupy, které ze-
mědělci musí dodržovat na mírně 
či silně erozně ohrožených pozem-
cích.

Pravidla podmíněnosti
»Dodržování těchto postupů se ka-
ždoročně kontroluje přímo na mís-
tě, protože v žádostech o dotace 
zemědělci zvolený agrotechnický 
postup nedeklarují, je nutná osobní 
účast kontrolora na pozemku,« po-
kračovala Ing. Bělinová. 

»Musí se například zjistit, jest-
li pěstitelé uplatnili konkrétní pů-
doochrannou technologii, třeba 
podsev, zpracování po vrstevnici  
a podobně. Kromě toho děláme pa-
ralelní kontrolu prostřednictvím 
monitoringu erozních událostí. To 
je nástroj, který provozuje odděleně 
Výzkumný ústav meliorací a ochra-
ny půdy a eviduje události, které se 
už staly a my využíváme poznatků 
z něj,« řekla Ing. Bělinová.

»Pravidla podmíněnosti jsou 
de facto preventivními opatře-
ními, říkají, co by se mělo dělat, 
aby se erozní událost nestala, za-
tímco tento monitoring sleduje, 
zkoumá a zjišťuje důvody, proč se 
případy eroze staly. Posuzuje se 
pak účinnost jednotlivých protie-
rozních postupů,« vysvětlila Ing. 
Bělinová.

Na otázku, jaké jsou výsledky 
zmíněných kontrol, Ing. K. Běli-
nová odpověděla, že podle zkuše-

ností kontrolních orgánů jsou ze 
strany zemědělců tato protieroz-
ní pravidla z drtivé většiny dodr-
žována.

Loni méně kontrol
»Zaznamenali jsme jen mizivé pro-
cento jejich porušení,« sdělila do-
slova. 

»Například v loňském roce, kdy 
pro objektivitu je nutné uvést, že 
se uskutečnilo méně kontrol než 
předloni, a to s ohledem na korona-
virovou pandemii, šlo pouze o jed-

notky případů. Loni jsme proto zor-
ganizovali s ohledem na nařízeni 
unie jen polovinu kontrol, přičemž 
v běžném roce jich děláme zhruba 
tři sta,« dodala.

Pro letošní rok se podmínky pro 
udělení dotací, co se týká protieroz-
ních opatření, nemění. Důvodem je, 
že je třeba delší doba na jejich vy-
hodnocení. 

»S uplatňováním providel pod-
míněnosti zatím máme pouze 
dvouleté zkušenosti, chce to del-
ší čas, aby se ukázalo, které opat-
ření je účinné a které ne,« řekla 
v závěru rozhovoru ředitelka od-
boru přímých plateb Ministerstva 
zemědělství ČR Ing. Kateřina Běli-
nová, CIA.

»K tomu letos přibyla povinnost 
dodržet maximálně velikost jed-
noho honu třicet hektarů, a to ne-
jen na erozně ohrožených, ale i běž-
ných pozemcích. Máme zkušenost, 
že v dodržování tohoto nařízení 
měli zemědělci už horší výsledky. 
Už proto, že se snadno zjistí, když 
zemědělec žádá o dotaci na pozem-
ku o výměře třeba čtyřicet hektarů 
pro jednu plodinu. V současné době 
evidujeme pochybení v řádu desí-
tek případů. V procentickém vyjád-
ření to je ale opět velice malý podíl, 
protože každoročně posuzujeme 
kolem 30 tisíc žádostí o přímé plat-
by,« doplnila.

Text a foto Zdeněk MAKOVIČKA

Setí kukuřice po meziplodině patří k jednomu z protierozních opatření.

Přerušovací pásy jsou efektivním protierozním způsobem. 



21EKOTECH MAGAZÍN | 8/2021

to důvodu v podniku kladou vysoké 

nároky na zemědělskou techniku.

Hlavní agronom, Ing. Dominik 

Markovič nás v průběhu návštěvy 

informoval podrobněji o hospoda-

ření Zemědělského družstva Dolany. 

»Zabýváme se pěstováním klasic-

kých polních plodin, jako je řepka, 

pšenice, ozimý ječmen, kukuřice, 

cukrová třtina a další pícniny, které 

využíváme v zemědělské výrobě. Tu 

máme také bohatou. Zabýváme se 

chovem skotu pro produkci mléka, 

výkrmem brojlerů a chovem krůt,« 

uvedl Ing. Markovič. 

V podniku mají vedle živočišné 

výroby a klasické rostlinné výroby 

také ovocné sady. V nich pěstují jab-

loně, hrušně, slivoně a třešně. 

Podnik se věnuje také dalším čin-

nostem. Aktuálně provozuje pilu 

s ročním pořezem asi 3300 m3, bio-

plynovou stanici o výkonu 800 kW 

a fotovoltaickou elektrárnu o výko-

nu 455,4 kW.

Text a foto Ing. Zdeněk SOUHRADA,

BEDNAR FMT s.r.o.

setí jiných kombinací až tří plodin, 

při jednom přejezdu. 

Chtějte to, co má potenciál posu-

nout vaše farmaření dopředu! Po-

řiďte si nový secí stroj, který vám 

umožní být nejlepší a hospodařte 

s radostí. 

Zemědělské družstvo Dolany
Podnik je zaměřený na rostlinnou 

výrobu, živočišnou výrobu a pěsto-

vání ovoce. Z celkové výměry 4390 

ha mají 3768 ha orné půdy, 262 ha 

ovocných sadů, 360 ha luk a pastvin. 

Jejich pozemky se nacházejí v nad-

mořské výšce od 260 do 500 met-

rů a jsou velice variabilní. V obhos-

podařovaném katastru nalezneme 

těžké, hlinité i písčité půdy. Z toho-

dvou plodin, přihnojování do me-

ziřádku, kvalitní příprava seťového 

lůžka a snížení počtu přejezdů po 

poli,« říká hlavní mechanizátor To-

máš Vítek.

»Co se týká samotného výsevní-

ho ústrojí, OMEGA má kvalitně vy-

řešené secí botky. Každá secí botka 

ukládá osivo ve stejné hloubce, za 

jakýchkoli půdních podmínek. Ze 

zkušeností s diskovým podmíta-

čem ATLAS, který v podniku máme, 

jsme na secí stroj vybrali agresivní 

disky na přípravu půdy,« dodává  

T. Vítek.

Zkušenosti z provozu secího 
stroje OMEGA OO_FL
Zemědělský podnik Dolany jsme 

v loňském roce navštívili při setí 

ozimého ječmene v těžkých půdách. 

Ing. Dominik Markovič, hlavní ag-

ronom, se s námi podělil o aktuální 

údaje a zkušenosti ze setí se secím 

stroje OMEGA OO 6000 FL. 

»Aktuálně máme výsevek 130 

kg/ha a hloubku 2,5 – 3,0 cm. Nyní 

je zbytečné ukládat osivo hlouběji. 

V námi zvolené hloubce je dosta-

tek vláhy, takže se za další zbyteč-

ně netaháme. Pojezdovou rychlost 

máme pravidelně kolem 13 km/h, 

což je absolutně dostačující, aby-

chom zvládli 4 až 5 ha/h,« řekl Ing. 

Markovič.

Secí stroj OMEGA OO_FL při-
náší svobodu volby při setí
Se secím stojem od českého vý-

robce BEDNAR máte možnost za-

sít hlavní plodinu s přihnojením 

společně s pomocnou plodinou se-

tou hlouběji stejně dobře a kvalitně, 

jako standardní plošný výsev nebo 

Podívejme se společně, proč zvo-

lili univerzální secí stroj OMEGA  

a jaké s ním mají zkušenosti. O ty 

se s námi podělili hlavní agronom  

s mechanizátorem.

Pečlivý výběr kvalitního 
secího stroje
V ZD Dolany si secí stroj od české-

ho výrobce BEDNAR nejprve vy-

zkoušeli. »OMEGU v podniku tes-

tovali na nejtěžších půdách, které 

obhospodařují. Secí stoj zde jezdil 

prakticky v oračce a vedl si skvě-

le,« vysvětluje obchodní zástupce 

společnosti BEDNAR, Michal Jurní-

ček, DiS.

O další informace z testování při 

výběru secího stroje se s námi po-

dělil hlavní agronom. 

»Secí stroj jsme zkoušeli na po-

lích s velmi těžkými půdami, kde 

jsme seli po hrubé orbě, který byla 

utlačená pouze válcem. OMAGA si 

s tím poradila velmi dobře. Půdu 

připravila hezky. Rozřezala i vel-

ké, těžké hroudy. Seťové lůžko při-

pravila rovnoměrně a osivo uložila 

rovnoměrně po celém pozemku,«  

uvedl agronom.

Jaké požadavky musel secí 
stroj splnit?
»Před pořízením secího stroje jsme 

měli několik podmínek, které mu-

sel splňovat. Mezi ně patřilo setí 

ZD Dolany seje secím strojem OMEGA OO 6000 FL
Zemědělské družstvo Dolany se nachází na východě Čech nedaleko Jaroměře. V podhůří Krkonoš obhospodařuje 4390 ha země-
dělské půdy. V loňském roce do podniku zakoupili nový secí stroj OMEGA OO 6000 FL od českého výrobce BEDNAR. 

Zleva Michal Jurníček, DiS., obchodní zástupce společnosti BEDNAR, Tomáš 

Vítek, hlavní mechanizátor a Ing. Dominik Markovič, hlavní agronom.



22 8/2021 | EKOTECH MAGAZÍN

Výsledkem je pak nadměrná tvorba 
amoniaku a dalších zápašných ply-
nů, neúměrná vlhkost podestýlky, 
sedimentace kejdy a další provozní 
problémy. 

Biotechnologie  

pro stájové prostředí
Většina dosavadních řešení pro 
výše uvedené situace jsou více či 
méně technického rázu a odstra-
ňují následky těchto pochybe-
ní. Pokud jde o pachovou zátěž ve 
stáji, obvyklým řešením je podpo-
ra proudění vzduchu. Jak? Pomocí 
ventilátorů. Za cenu zvýšené spo-
třeby energie. 

Pokud vlhne podestýlka, je ob-
vyklým řešením zvýšení objemu 
nastýlané slámy, ovšem za ceny 
častějšího vyvážení stáje. Za cenu 
zvýšené spotřeby energie. Pokud 
dochází k sedimentaci kejdy, je ob-
vyklým řešením dodatečné ředě-
ní vodou a intenzivní promíchává-
ní směsi. Za cenu zvýšené spotřeby 
energie. A vody.

Přitom existuje cesta, jak jít těm-
to skutečnostem naproti a odstra-
ňovat nikoli následky, ale příčiny 
těchto stavů. To cestou jsou bio-
technologie, které pracují s proce-
sy přirozeně probíhajícími ve stá-

Biotechnologie – technologie budoucnosti
Stáj je uzavřený ekosystém, který má zvířatům poskytnout vhodné prostředí pro život, produkci a reprodukci. Ne vždy je však  
naplněna prvotní podmínka vhodného prostředí. Někdy je to vliv stavby, někdy počtu a váhové kategorie nevhodně ustájených 
zvířat a svou roli také sehrává způsob ustájení z hlediska podestýlání a lože. 

jovém prostředí. Regulací těchto 
procesů dochází k zamezení vzni-
ku nežádoucích efektů nebo jejich 
výraznému omezení.

Dlouhodobé zkušenosti
V oblasti biotechnologií má spo-
lečnost OLMIX Group dlouhodobé 
zkušenosti s využitím stopových 
prvků jako aktivátorů transfor-
mace organické hmoty. V praxi to 
znamená, že po aplikaci stopových 
do podestýlky nebo kejdy dojde ke 
změnám ve složení bakteriálních 
společenstev a regulaci procesů 
probíhajících v tomto prostředí. 

Obecně lze říci, že jsou potlače-
ny anaerobní procesy kvašení a hni-
tí ve prospěch aerobních procesů 
tlení a humifikace. Již z této posled-
ní věty lze bez nadsázky »vycítit«, 
že tyto změny jsou pro stájové pro-
středí a samotná zvířata přínosem. 

Dlouhodobým a ověřením pří-
pravkem, který chovatelům pomá-
há řešit řadu problémů, je granulát 
Z´fix, uvedený na český trh v roce 
2011. 

Dlouhou dobu byl vnímám pouze 
jako přípravek pro úsporu stelivové 
slámy u zvířat na hluboké podestýl-
ce. Samozřejmě byl takto vnímán 
naprosto oprávněně, protože skvě-

le funguje u všech druhů a kategorií 
hospodářských zvířat. Je řešením 
pro telata a mladé kategorie mléč-
ného skotu stejně jako vysokobřezí 
jalovice a dojnice před porodem. 

V zimovištích masného skotu 
je při jeho využití možno výrazně 
omezit spotřebu slámy a omezit 
počet vyvážení podestýlky. Prasat 
chovaných na slámě je minimum, 
ale tam, kde využívají technologie 
Z´fix, je ve stájích výrazně čistší 

vzduch a zvířata nemají respirač-
ní problémy. Z ekonomického hle-
diska je u stelivových provozů pro-
kázáno, že návratnost investice do 
technologie Z´fix je 1:3.

Čistý vzduch je průvodním pro-
jevem změněné bakteriální aktivi-
ty v podestýlce a kejdě. Evropská 
snaha o snižování emisí amoniaku 
vyžaduje, souladu se závěry Göte-
borského protokolu, zavedení tzv. 
BAT technologií pro monogastrická 

Dlouhodobým a ověřením přípravkem, který chovatelům pomáhá řešit řadu problémů, je granulát Z´fix

V zimovištích masného skotu je při jeho využití možno výrazně omezit spotře-
bu slámy a omezit počet vyvážení podestýlky. 
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zvířata chovaná ve vyšších koncen-
tracích. Z´fix prošel certifikovaným 
měřením VÚZT Praha a je registro-
ván v seznamu doporučených BAT 
technologií jako přípravek, který 
emise amoniaku snižuje.

V posledních letech však do po-
předí vystupuje další problém, kte-
rý trápí chovatele zvířat s kejdo-
vými provozy. Tím problémem je 
sedimentace kejdy v podroštových 
prostorech a v koncových skladech. 
Jak je uvedeno výše, odstranění ná-
sledků tohoto problému je spojeno 
se zvýšenou potřebou lidské práce, 
vody a energie. 

Využití Z´Fix jako řešení pro za-
jištění homogenity kejdy v podroš-
tových prostorech u prasat bylo 
úspěšně otestováno na Horákově 
farmě v Čejči, kde byly velké problé-
my s ucpáváním potrubí a násled-
ným čištěním vysokotlakou hadicí. 

Aplikací přímo na rošty ke zvířa-
tům je vyřešena redukce amoniaku 
ve stáji, homogenita kejdy v podroš-
tovém prostoru a následně i v kon-
covém skladu, kde slouží jako su-
rovina pro BPS. Jak je vidět jedna 
aplikace řeší tři problémy a podle 
zootechnika Radka Martince je Z -́
fix trvalou součástí technologie 
chovu prasat. Z ekonomického hle-
diska došlo k poklesu nákladů na 
čištění stájí o 34 %.

Tab. 1: Ekonomické zhodnocení technologie Z’fix. 
rok 2018 2019 2020

voda průměrná spotřeba

roční  (m3) 62 301 54 183 51 769

měsíční  (m3) 5192 4515 4314

denní  (m3) 171 148,50 143,80

kejda roční vývoz (m3) 64 005 53 557 47 099

celková cena vývozu v Kč 5 140 138 4 547 251 4 379 864

náklady na 1 m3 v Kč 59,70 63,98 59,99

Z-FIX celková cena v Kč 237 500 142 500

náklady na 1 m3 v Kč 4,43 3,03

sušina roční % 5,10 5,67 8,88

úspora v Kč 0 355 387 617 774

Příklady z praxe
»Zvláště ve starších stavbách byla 
výška kanálů nízká, kejda se tam 
hromadila, nezřídka se stalo, že 
byla narušena její fermentace a vy-
tvořila tuhý sediment, takže byl 
problém při jejím vyskladnění. Mu-
seli jsme do těchto prostor pak pou-
štět poměrně velké množství vody, 
abychom ji rozředili a dostali do jí-
mek. Asi před dvěma roky jsme vy-
zkoušeli přípravek Z´fix od společ-
nosti Olmix Group a velice se nám 
osvědčil. Granulát rozhazujeme na 
rošty a odtud se dostává do van, 
kde po celou dobu do vypuštění po-
zitivně ovlivňuje fermentační pro-
cesy. Kejda tak zůstává stále homo-
genní a snadno transportovatelná. 
V konečném součtu nám spotřeba 
vody i lidské práce potřebné na vy-
čištění stáje po vyskladnění prasat 
klesla na 50 % původních nákladů,« 
uvádí v NCH 2/2020 v reportáži ze 
společnosti Lubská zemědělská, a.s. 
zootechnik P. Bohuněk.

Ve referenčním zemědělském 
podniku pro chov prasat na Moravě 
je Z´fix aplikován od prosince 2018 
jak ve výkrmu, tak i u prasnic. Vý-
sledky jsou velmi dobré, homogeni-
ta je zajištěna ze stáje až do skladu. 

Na konci roku 2020 byla provede-
no provozní zhodnocení ve kterém 
se uvádí: »Po aplikaci Z’fix v letech 

2019 – 2020 došlo k eliminaci ucpá-
vání podroštových prostor na všech 
halách, kde byl aplikován. Tím na-
dále došlo ke snížení spotřeby 
vody, jež byla předtím potřeba na 
vypláchnutí a vyčištění ucpaných 
kanálů. Současně došlo k podstat-
nému snížení podílu lidské práce 
potřebné pro tyto úkony. Dále do-
šlo k uvolnění sedimentů ve skla-
dových vacích stejně jako ve vaku 
výdejním. Kejda je homogennější 
(tekutější) již v podroštových pro-
storech a tím je zajištěno rychlejší  
a dokonalejší vytékání z kanálů  
v halách, kde je Z-FIX aplikován.«

Zároveň je třeba mít na zřete-
li, že omezením produkce amonia- 
ku se zvýšil obsah dusíku v kejdě  
a redukcí jejího objemu stoupla  
i živinová hodnota. A v neposled-
ní řadě jsou potlačeny nežádoucí 
kvasné procesy a obyvatelé v okolí 
již nejsou zatěžováni zápachem při 
aplikaci na pole. Stejně jako v Čejči  
i Lubech tak jedna aplikace do stá-
je vyvolá pozitivní dominový efekt 
v následných činnostech. 

Nejdůležitějším faktorem je, že 
všechny tyto přínosy nejsou na 
úkor ekonomiky, ale mají pozitiv-
ní dopad do úspor v nákladech, jak 
uvádí následující tabulka 1.

Společnost OLMIX Group pomo-
cí biotechnologií postupně naplňu-
je vizi trvale udržitelné zemědělské 
produkce v rostlinné i živočišné vý-
robě. Společnost přijala zodpověd-
nost za snižování uhlíkové stopy 
z výroby a transportu. 

Proto uvádí na trh nový výrobek 
speciálně určený pro kejdová hos-
podářství. Tento přípravek se jme-
nuje Z’fix Slurry, má vyšší obsah 
stopových prvků v patentově chrá-
něné kombinaci E.C.O. a díky tomu 
stačí pro dosažení stejného účin-
ku aplikace v objemu 25 % původní 
dávky Z’fix. 

Praktické ověření účinku při niž-
ším dávkování proběhlo úspěšně 
ve všech třech výše zmiňovaných 
chovech a chovatelé byli s účinkem 
spokojeni. V současnosti tedy pro 
ošetřování slamnatých podestýlek 
doporučujeme Z’fix, který má vyš-
ší obsah Ca a Mg, prvků důležitých 
pro rozvoj mycelií nutných pro roz-
klad slámy.

Jeho nespornou výhodou je sku-
tečnost, že má platnou certifikaci 
KEZ pro použití v ekologickém ze-
mědělství. Pro ošetření kejdy do-
poručujeme Z’fix SLURRY s vyšší 
koncentrací stopových prvků pro 
řízenou fermentaci, homogenizaci 
kejdy a výrazné snížení pachové zá-
těže ve stáji i pro okolí.

Pro poskytnutí dalších informací 
je vám k dispozici náš poradenský 
tým OLMIX a webové stránky www.
olmix.cz, www.zdravazvirata.cz

Ivan PETRTÝL, 

OLMIX Group

Využití Z´Fix jako řešení pro zajištění homogenity kejdy v podroštových pro-
storech u prasat.

Po aplikaci Z’fix došlo k eliminaci ucpávání podroštových prostor na všech ha-
lách, kde byl aplikován.



www.bednar.com

s předseťovým kompaktorem SWIFTER s univerzálním kypřičem VERSATILL

se secím strojem CORSA v kombinaci se zásobním vozem COMBO SYSTEM

Vyberte si z rozsáhlého portfolia strojů pro 

předseťovou přípravu půdy a secích strojů.  

Chcete získat nejvýhodnější nabídku?  

Kontaktujte svého obchodního zástupce BEDNAR. 

RADOST HOSPODAŘIT

JARO 2021 

BEZSTAROSTNÉ  

ZALOŽENÍ POROSTŮ 
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