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Sucho a pícniny
V minulosti se snad nikdy nemluvilo o pícninách tolik jako je tomu 
v současnosti. Logicky. Loňský průběh vegetace neovlivnil jen 
výnosy tradičních plodin, ale výrazně se dotkl právě i luk, pastvin, 
jednoletých i víceletých pícnin. Proto jsme byli také svědky doslo-
va raketového růstu cen sena a dalších objemných krmiv.  
A zřejmě to bylo tím hlavním spouštěčem diskusí kolem této 
otázky. 

To bychom totiž nebyli my, lidi. Dokud se nám to nedotkne 
peněženky, mlčíme, jakmile musíme sáhnout hlouběji do kapsy, 
remcáme. Jenže pozor, ono to s tím napakováním se zemědělců 
dělajících seno to zase nebude tak horké! Všichni ho totiž sklízejí 
především pro sebe, protože většinou mají nějaká ta hospo-
dářská zvířata. V minulém roce jsem navštívil několik takových 
podniků, všude mi řekli, že seno prodávat nebudou, protože ho 
mají málo i pro sebe. Spíš se obávali toho, že se rozmůže polní lup, 
což se později potvrdilo.

Ale vraťme se k hospodaření. Co pamatuji, o pícninách se vždy 
tvrdilo, že jsou velkou rezervou našeho zemědělství. Poukazovalo 
se především na to, že podniky jdou cestou spíše extenzity před 
intenzitou a ošetřování hlavně trvalých travních porostů nevěno-
valy takovou pozornost, jakou by si zasloužily. V minulých letech 
k tomu přispěla i skutečnost, že chov skotu prošel velkou redukcí 
stavů, takže samozřejmě potřeba sena výrazně klesla. Tímto 
problémem se zabývá hlavně úvodní článek naší přílohy. 

V dalším materiálu, v rozhovoru, pokračujeme se seznamováním 
s podniky, které dlouhodobě řeší problémy s půdou, jejím zúrod-
něním, ale také se suchem. Nezakrývám, že návštěva po letech ve 
Slovči mě opět potěšila. A nejen to, že tam již dlouhodobě s ohle-
dem na podmínky používají technologie bez orby, ale pro mě 
novinkou bylo jejich ověřování technologie pěstování cukrovky 
v hrůbcích. Myslím, že jejich zkušenosti by mohly být inspirací pro 
další pěstitele této okopaniny, které někteří lidé z dlouhodobého 
hlediska velkou šanci ovšem nedávají. O tom se zmiňuji v hlavním 
komentáři dnešního čísla.

Jak jsem slíbil v minulém čísle Zemědělského týdeníku, v dnešní 
příloze také uveřejňujeme závěry ověřování nových přístupů při 
zakládání porostů kukuřice tak, jak byly prezentovány na nedáv-
ných seminářích společnosti Bednar FMT. Zapomenout nemohu 
ani na článek o jednom řešení retenční kapacity půdy nebo na 
recenzi nové metodiky řešení stájového prostředí a ekonomiky 
chovu. Zkrátka, také toto číslo naší přílohy přináší řadu zajíma-
vých informací, které určitě stojí za pozornost.  
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Víceleté pícniny jako 
hospodářská rezerva zemědělství
Z výsledků údajů sledovaných Českým hydrometeorologickým ústavem České republiky (ČHMÚ) a modelových výpočtů vyplývá, 
že na území ČR lze v důsledku klimatických změn předpokládat častější výskyt sucha, a to nejen v důsledku nedostatku srážek, 
ale také kvůli postupnému nárůstu teploty vzduchu a zvyšovaní výparu (Rožnovský a kol., 2017). T

Těmito jevy nebude dotče-
no pouze množství vody, ale 
i její kvalita. Pokud nedojde  
k omezení produkce z bodových  
a plošných zdrojů znečištění, 
budou stoupat koncentrace ži-
vin a rizikových látek ve vo-
dách. 

Omezení zdrojů  
znečištění
Omezeni tohoto rizika je v sou-
časné době vnímáno mj. jako je-
den z klíčových úkolů politiky 
vlády ČR. Usneseni vlády České 
republiky č. 528/2017 o Koncep-
ci ochrany před následky sucha 
pro území ČR. 

Chybějící srážky během ve-
getace, vyšší teploty od brzké-
ho jara. To vše přichází v po-
sledních letech jako reálný fakt, 
k tomu však této situaci bohu-
žel nahrává špatný stav země-
dělské půdy. 

Podle údajů z pražského Kle-
mentina byl rok 2018 celore-
publikově teplotně mimořádně 
nadnormální – nejteplejší od 
roku 1775, tedy od doby, kdy za-
čalo soustavné měření teplot. 
Průměrná teplota za rok 2018 
dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 

stupně více než průměr za roky 
1775 až 2014, tedy za více než 
dvě století. 

V roce 2015 a 2016 byl roční 
průměr 12,5 stupňů. K tomu 
všemu to byl druhý nejchudší 
rok na dešťové srážky za posled-
ních 58 let. Od ledna do červen-
ce napršelo v České republice 
v průměru 293 mm srážek na 
m2, což je nejnižší úhrn od roku 
1961 (zdroj web ČHMÚ).

Srážky – limitující faktor
Česká republika leží klimatic-
ky na přechodu oceánického 
a kontinentálního vlivu poča-
sí. Kontinentální vliv se uplat-
ňuje více, když postupujeme 
směrem na východ. Tento fakt, 
v minulosti prakticky bezvý-
znamný, v posledních letech sil-
ně ovlivňuje i produkční schop-
nost pícních porostů. Dále má 
vliv na množství a kvalitu luč-
ního nebo pastevního porostu 
nadmořská výška. 

Oba tyto základní klimatické 
faktory zásadně ovlivňují kvali-
tu lučně – pastevních porostů  
a množství hmoty vyproduko-
vané z jednotky plochy. Množ-
ství srážek je pak zcela zásad-

ním faktorem ovlivňujícím 
produkční schopnost a využi-
telnost luk a pastvin (obr. 1). 
Přirozené celosezónní pastvi-
ny mohou tedy prosperovat jen 
tam, kde celkové množství at-
mosférických srážek převyšuje 
nad výparem vody z půdy.

Průběh počasí, především 
rozložení srážek, se stává limi-
tujícím faktorem pro rentabilitu 
hospodaření i na pícninářských 
porostech a trvalých travních 
porostech. Deficit vody, na roz-
díl od orné půdy, zde nejsme 
schopni nijak vyrovnat. Je však 

známo, že na intenzivněji ob-
hospodařovaných plochách je 
mnohem nižší redukce výnosů 
než na plochách extenzivních. 

Důležité je uvědomit si, že za-
pojený rostlinný pokryv půdy 
funguje jako klimatizační jed-
notka a tyto plochy doslova sta-
hují dešťové mraky. Je to jedno-
duchý přírodní zákon. Vyschlé, 
prohřáté územní celky žádnou 
vodu nepřitáhnou. 

Loňský a letošní průběh po-
časí nás snad definitivně pře-
svědčil, že i na těchto kulturách 
již nejde o žádnou nadprodukci 
hmoty, ale naopak začal doslo-
va konkurenční boj o seno a se-
náž mezi bioplynovými stanice-
mi a chovateli obecně. 

Za současné situace na mís-
to vzájemné konkurence by zde 
měla nastoupit synergie a spo-
lupráce s cílem omezit negativ-
ní dopady sucha a využít všech-
ny známé možnosti a metody, 
jak udržet produkční schop-
nost TTP i pícnin na orné půdě 
a současně i jejich kvalitu. 

Rostlinná výroba
Základním úkolem zeměděl-
ské výroby je prohloubit sobě-
stačnost ve výrobě rozhodují-
cích potravin a zajistit kvalitní 
zemědělské suroviny (Petřík  
a kol., 1987; Slaboch a kol., 2016). 

Rostlinná výroba je výcho-
zím a současně i závěrečným Obr. 2: Pastva skotu, velký význam v rámci welfare a významný krajinný prvek.

Obr. 1: Na vyschlé vypasené pastvině jsou krávy vděčné za jakékoli 
sousto.
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článkem recyklace organických 
látek v přírodě. Má tak v celé 
soustavě zemědělství specific-
ké postavení. 

Specifikum rostliny, a tudíž 
i celé rostlinné výroby spočívá 
nejen v tom, že produkuje živou 
organickou hmotu z neživé, ale 
i v tom, že je zdrojem energie 
získané asimilací energeticky 
chudých živin a solární energie. 
(Klesnil a kol., 1978). 

Pícninářství součástí 
rostlinky

Pícninářství je nedílnou sou-
částí speciální produkce rost-
linné. Pícninářství vyžaduje 
znalosti o pícninářské charak-
teristice, biologických vlastnos-
tech pícnin, ekologických poža-
davcích, produkční schopnosti, 
kvalitě píce a následném uplat-
nění hlavních pícnin, základech 
agrotechniky a pratotechniky, 
sklizně a využití píce.

Dále také principy organi-
zace pícninové základny pro 
plynulou a vyrovnanou výži-
vu skotu, ale i ekologické, eko-
nomické a energetické aspekty 
výroby objemných krmiv. Za-
bývá se výrobou kvalitních ob-
jemných krmiv z pícnin na orné 
půdě a trvalých travních poros-
tů (Šantrůček, 2001; Skládanka 
kol., 2014).

Pojednává o velmi důležité 
zemědělské oblasti. Z hlediska 

obhospodařování a kvality píce, 
ale i z hlediska mimoprodukč-
ních funkcí, ochrany životní-
ho prostředí a utváření krajiny 
(obr. 2), revitalizace, druhové 
diverzity (Yinghao 2017). 

Podstatné je, si uvědomit, že 
pícniny nejsou finálním výrob-
kem a v rozhodující většině do-
jde k jejich zpeněžení až přes 
živočišné výrobky. Proto celko-
vá struktura ploch pícnin, je-
jich způsob pěstování, sklizeň  
a konzervace, musí být podříze-
na požadavkům zvířat, hlavně 
chovu skotu (Kohoutek, 2004; 
Copani, 2016). 

Víceleté pícniny patří v ČR 
mezi nejméně nákladné, nejví-
ce využívané a nepostradatelné 
zdroje živin pro přežvýkavce. 
S narůstajícím tlakem na eko-
nomiku výroby není možné do-
volit si produkovat a zkrmovat 
nekvalitní krmivo. Proto se stá-
le klade důraz na zlepšení kva-
lity porostů a následně krmiv 
z víceletých pícnin.

Velká ekonomická  
rezerva
Pícniny, konkrétně jetelovino-
travní směsky umožňují bo-
haté a kvalitní sklizně zelené 
píce a sena (obr. 3) a zároveň 
přispívají ve většině klimatic-
kých poloh ke zvyšování úrod-
nosti půd. Rozhodujícím či-
nitelem pro kvalitu lučních  

a pastevních porostů je půda,  
z které rostliny přijímají živiny 
a vodu, intenzita hnojení dusí-
kem, způsob a intenzita využí-
vání i počet sečí. 

Současné trendy v zeměděl-
ství vedou u jetelovinotrav-
ních porostů – dočasných luk 
ke zvyšování výnosů a kvality 
píce se zřetelem na znovuobno-
vení půdní úrodnosti a zlepše-
ní stability životního prostředí. 
Významně tak podporují biodi-
verzitu půdy i pestrost krajiny 
(obr. 4). Pozitivně ovlivňují vod-
ní režim v půdě a následně i v 
krajině, je to tzv. klimatizační 
jednotka krajiny, která zlepšuje 
mikroklima v regionech a sni-
žuje její chemickou zátěž.

Zvyšuje se sociální aspekt – 

zvýšení počtu pracovních míst 
a zaměstnanost v regionu, to 
má pozitivní dopad i na ag-
roturistiku, která významně 
ovlivňuje ekonomiku regionu. 
Z hospodářského hlediska však 
v důsledku měnících se klima-
tických podmínek a průběhu 
počasí, musíme počítat se zvý-
šeným rozsahem obnovy TTP, 
chceme-li udržet produkční 
schopnost těchto kultur.

Seno a výnosy
Vzhledem k tomu, že průměrný 
výnos pícní hmoty v přepočtu 
na seno u pícnin na orné půdě 
se může zdát být uspokojivý, 
pak tedy skutečně největší re-
zervu máme na TTP, kde je reál- 
né správnou pratotechnikou  
a systémem ozdravných opat-
ření zvýšit produkci až o 20 %, 
což v ČR představuje 654 tis. 
tun sena. 

Ve finančním vyjádření při 
ceně 1000 Kč/t sena, by to či-
nilo navíc 654 mil. Kč a při sou-
časné ceně 2000 Kč/t před-
stavuje zvýšení 1308 mil. Kč. 
Kdyby se cena vyšplhala až na 
5000 Kč/t sena by to předsta-
vovalo zvýšení hrubé produkce  
o 3269 mil Kč (obr. 5). 

Tato historicky nejvyšší cena 
sena je dnes realitou i u nás vli-
vem vysoké poptávky ze zahra-
ničí i vlivem stavu nouze čes-
kých chovatelů, kteří nemají 
k dispozici dostatečné vlastní 
plochy pícnin, a tudíž musí ob-
jemná krmiva nakupovat. 

Jsme si však vědomi sku-
tečnosti, že zhodnocení píc-
ní hmoty se děje především 
cestou v mase a mléce a even- 
tuálně v elektrické energii, ale  

Obr. 3: Kvalitní sklizně zelené píce.

Obr. 4: Pestrost krajiny – klimatizační jednotka krajiny.
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i tak výše uvedené hodnoty jas-
ně ukazují, co je myšleno po-
jmem největší rezerva českého 
zemědělství. 

Rizika spojená  
s průběhem počasí 
Díky klimatickým změnám  
a současnému průběhu počasí 
jsou pícniny na orné půdě a TTP 
jedny z nejohroženějších kul-
tur. Na orné půdě nebo u inten-
zivních vytrvalých kultur jako 
jsou sady a vinohrady můžeme 
částečně tyto negativní vlivy 
eliminovat zvýšenou intenzi-
tou především v oblasti výživy 
a ochrany rostlin, eventuálně 
závlahou. 

Avšak na pícních porostech 
se v praxi tyto výživářské či 
ochranářské zásahy realizu-
jí málo, nebo s mnohem nižší 
intenzitou. I zde však vyšší in-
tenzita pratotechniky, zejmé-
na v oblasti výživy a hnojení 
může výrazně zvýšit jistotu 
dobrých výnosů i v těchto ex-
trémních podmínkách. (Hou-
dek, 2018). 

Je důležité si uvědomit, že 
i v případě TTP a víceletých píc-
nin bychom měli věnovat zvý-
šenou pozornost kvalitě půdy  
a celkově půdního prostředí. 
Zejména na lokalitách s hlub-
ším půdním profilem (humuso-
vý horizont 20 a více cm) se vy-
platí zaměřit se nejen na výživu 
a hnojení, ale využít i možnosti 
obnovy TTP s dobou užitkovos-
ti 4 až 6 let. 

Na středně užitkových po-
rostech se vyplatí realizovat 
přísevy výnosnějších a kvalit-
nějších odrůd trav a jetelovin. 

Jejich skladba by měla respek-
tovat hlavní způsob využití 
těchto porostů, sklizeň na píci, 
kombinace pícního využití  
a pastvy, anebo pouze pastva 
ve 3 až 4 pastevních cyklech za 
sezónu. 

Tomuto způsobu využití 
pak nutně musí odpovídat dal-
ší pratotechniky, a především 
mechanické agrotechnické zá-
sady. Např. neopomíjet sečení 
nedopasků a rozhrnutí výkalů, 
to může výrazným způsobem 
přispět ke zlepšení kvality píce  
i zvýšení její produkce. 

Závěr
Pokud při hospodaření na tr-
valých travních porostech ne-
budeme respektovat zákony 
zachování hmoty a energie, ne-
můžeme očekávat, že nám po-
skytnou očekávaný výnos o ur-
čité kvalitě. I zde platí, že na 
chudé, degradované půdě ne-
můžou narůst rostliny, které 
nám poskytnou kvalitní píci. 

Je důležité zdůraznit, že vý-
roba sena patří k nejstarším 
konzervačním metodám v ze-

mědělství. Výroba kvalitního 
sena je v současné době stře-
dem pozornosti zemědělských 
podniků. Z jedné tuny kvalit-
ního sena vyrobíme 1400 lit-
rů mléka, ze špatného sena jen 
300 litrů. 

Pro dobrou kvalitu sena je 
důležité vytvoření zapojených 
porostů, správné ošetřování  
a správný termín sklizně, který 
je nutným kompromisem mezi 
produkcí a kvalitou píce.

Je velmi překvapující, že 

doma na svých trávnících se 
snažíme o to, aby byly zapoje-
né, čisté bez plevelů – krásné. 
Stojí nás to spoustu času i pe-
něz. Odměnou nám není pro-
dukce píce, ale uspokojení, že 
ten můj je lepší než sousedův 
nebo obecní.

Co však děláme pro to, aby-
chom mohli být spokojení 
s travními porosty, které jsou 
zdrojem obživy našich zvířat 
a následně i nás? Do budouc-
na je velmi žádoucí zaměřit se 
na souvislosti, které ovlivňu-
jí nejen pěstitelské technologie  
a využití pícních porostů, ale 
respektují i jejich mimopro-
dukční funkce v návaznosti na 
rozvoj venkova, ochranu život-
ního prostředí a celkovou har-
monii české krajiny. 

Poděkování
Výsledek vznikl za částečné 
podpory ministerstva země-
dělství, institucionální podpora 
MZE-RO1718.

Seznam použité literatury  
k dispozici u autorky.

Text a foto  
Ing. Ivana ŠINDELKOVÁ

Zemědělský výzkum spol. s r.o.

Tab. 1: Celková produkce pícní hmoty v ČR (seno v t/ha)

Kultura Výměra (ha) Průměrný 
výnos (t/ha)

Celková pro-
dukce (t)

Hrubá produkce (Kč)

Při ceně 1000 
Kč/t

Při ceně 2000 
Kč/t

Při ceně 5000 
Kč/t

Pícniny na 
orné půdě 468 328 9,97 4 669 230 4 669 mil. 9 338 mil. 23 346 mil.

TTP 1 003 000 3,26 3 269 780 3 270 mil. 6 540 mil. 16 349 mil.

Produkce 
celkem     7 939 010 7 939 mil. 15 878 mil. 36 695 mil.

Zvýšení 
produkce TTP 
o 20 %

    654 000 654 mil. 1 308 mil. 3 269 mil.

Zdroj: ČSÚ

Obr. 5: Kvalitní seno je cenná komodita.
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Desítky let bez orby
Pokud se vám dostala do ruky kniha Úspěch bez pluhu, určitě víte, že jsme v ní popisovali mj. i zkušenosti Zemědělské společ-
nosti a.s. Sloveč s půdoochrannými technologiemi. Už tehdy její ředitel Ing. Jiří Sobota prozradil, že je vidí jako základ pro hospo-
daření na jejich většinou těžkých jílovitých půdách.

Nedávno jsme zajeli znovu do 
Městce Králové, kde společnost, 
která hospodaří asi na 3000 
hektarech, má sídlo, abychom si 
s ředitelem podniku pohovoři-
li, jak pokračují ve svých zámě-
rech, zda svůj názor nezměnili, 
pracovní operace neobměnili. 
Na úvod jsme samozřejmě také 
mluvili o aktuální situaci, kte-
rá nastala po loňském dá se říci 
extrémním roce.

Loňský rok byl pro řadu 
podniků s ohledem na poča-
sí kritický. Jak se to promítlo 
u vás?
Musím se vrátit ještě o rok dřív, 
přesněji do předloňského pod-
zimu. Ten byl u nás velice mok-
rý, srážky za září a říjen tehdy 
byly 153 milimetrů, takže jsme 
nemohli udělat většinu agro-
technických operací v termí-
nech za optimálního půdního 
stavu. Nezaložili jsme proto ani 
obvyklé plochy ozimů. 

Navíc nám bahnitý stav půdy 
znemožnil sklizeň cukrovky. 
Více než půlku její výměry, asi 
260 hektarů, jsme sklízeli až po 
polovině prosince, kdy přišly 
první mrazíky a napadlo tro-
chu sněhu. Dřív jsme do polí vy-
jet nemohli.

Tyto skutečnosti a přísušek 
měly za následek, že u většiny 

plodin jsme loni dosáhli pod-
průměrných výnosů. Měli jsme 
například jen asi 720 hektarů 
ozimé pšenice, u které jsme do-
cílili výnosu 6,0 tuny z hektaru. 
Obvyklá intenzita byla přitom  
u nás v posledních letech osm 
až devět a půl tuny. 

Pozorovali jsme přitom, že 
vlivem problémů na podzim 
roku 2017 neměla pšenice tak 
vyvinuté kořeny, což podle nás 

mělo za následek, že porosty 
neměly šanci odolávat vedru  
a suchu, což tady loni začalo 
od třetí dekády června a trvalo 
vlastně celé léto. Rovněž řepka 
nesplnila naše očekávání a dala 
3,67 tuny z hektaru.

A jak to vypadalo s jarními 
plodinami?
Až na mák jsme u nich rovněž 
sklízeli mnohem méně, než 
jsme byli zvyklí. Vzhledem 

k nižším plochám ozimů jsme 
navýšili výměru jarní pšenice. 
Tu jsme pěstovali skoro na 130 
hektarech a dosáhli jsme u ní 
ale výnosu jen 4,7 tuny. U jarní-
ho ječmene to bylo lepší, zhru-
ba šest tun. 

Ač jsme se cukrovce věnova-
li opravdu pečlivě už proto, že 
jde pro nás o jednu z klíčových 
plodin, přepočtený výnos hod-
ně zaostal, dosáhl jen 66 tuny. 
Vysoké teplota a sucho se po-
depsalo na napadení porostů 
makadlovkou řepnou a násled-
ném vstupu houbovitých cho-
rob. Vlivem toho bylo napadeno 
pět až deset procent bulev, což 
tady vůbec nebývá obvyklé. 

Vrátím se ještě k máku. To 
byla u nás snad jediná plodina, 
která loni nezklamala. U ní se 
podařilo dosáhnout výnosu 1,2 
tuny z hektaru. Naproti tomu 
sója, kterou jsme loni dělali asi 
na 250 hektarech, dala jen 1,45 
tuny ve hrubém, přičemž naším 
cílem je výnos kolem tří tun. 

Jste známí i vynikající živo-
čišnou výrobou, zejména cho-
vem skotu. Tady byla situace 
asi lepší…
Mléčnou cenovou krizi jsme 
přečkali a za loňský rok jsme 
dosáhli u stáda holštýnských 

Ředitel Zemědělské společnosti a.s. Sloveč Ing. Jiří Sobota je zatím spokojen. Pro letošní setí řepy mají hrůb-
ky připraveny asi na dvou třetinách plánovaných ploch cukrovky. 

Sólo nasazení stroje TERRALAND TO.                                                                                   Foto Bednar FMT
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dojnic, kterých máme 650, prů-
měrné užitkovosti 11 454 lit-
rů v normované laktaci na krá-
vu. I když průměrná roční cena 
stoupla až asi na 8,77 Kč za litr, 
stále je to málo, neodpovídá to 
náročnosti tohoto odvětví. 

Máme také určitou speciali-
tu, v přímém prodeji nabízíme 
maso v rámci značky Slovečské 
mladé hovězí. Ročně vykrmíme 
za tímto účelem asi 30 býčků. 

Krmivovou základnu tvo-
ří především víceleté pícniny  
a silážní kukuřice. Tu jsme 
v loňském roce začali sklízet už 
10. srpna, což tady nikdo prak-
ticky nepamatuje. Navíc i výno-
sy byly doslova kriticky nízké. 

Mohl byste ještě porovnat 
výsledky rostlinné výroby 
s tím, jaké výnosy zde obvykle 
dosahujete?
Já tomu říkám, že jsme přešli 
doslova z bahna do sucha, což 
se logicky muselo na intenzitě 
rostlinné výroby podepsat. Deš-
tivo na podzim 2017 a sucho  
a vysoké teploty od začátku loň-
ského července, to vše způsobi-
lo, že jsme se loni výnosy dosta-
li o deset let zpátky, zhruba na 
úroveň roků 2005 až 2006. 

Jinými slovy, konkrétně  
u pšenice byly výnosy nižší sko-
ro o třetinu, než činil průměr 
posledních pěti let. A třeba  
u cukrovky jsou tady za posled-

ní čtyři roky obvyklé přepočte-
né výnosy přes 80 tun atd.

Zaměřme se teď na agro-
techniku. Ví se o vás, že řadu 
let prosazujete bezorebné 
technologie pěstování. Zvlád-
li jste je i za těchto podmínek?
Je skutečností, že jsme v loň-
ské sezóně museli některé zása-
hy redukovat. Především se to 
týká cukrovky, kde už několik 
let uplatňujeme její pěstování 
v hrůbcích. To jsme loni s ohle-
dem na situaci na podzim 2017 
dělat vůbec nemohli. Nehnojili 
jsem ani takzvaně do depa. Kro-
mě toho komplikace nastaly při 
rozmetání hnoje atd. 

Můžete se vrátit k tomu, 
proč jste skoro před dvaceti 
lety přestali orat?
Na našich jílovitých půdách je 
orba hodně energeticky nároč-
ná. A nejen to! Na zoraném poli 
se vytvářely při vlhkém poča-
sí takzvané lavice a nastal pro-
blém. Za sucha se naoraly zase 
hroudy a zase nastal problém. 
Na našich polích se po orbě 
půda bohužel prakticky neroz-
sype.

Proto se tady už řadu let 
zkoušely minimalizační tech-
nologie, které měly tento pro-
blém eliminovat. Původně jsem 
ale naráželi na fakt, že neby-
ly k tomu vhodném traktory 
i závěsné nářadí. Většinou šlo 

o mělké zpracování půdy, a to 
hlavně pro obilniny. 

To, jak se zvyšovaly výkony  
a kvalita strojů zejména v deva-
desátých letech a později, nám 
ale umožnilo zcela odejít od 
orby, a to i při pěstování cuk-
rovky. To jsme začali zkoušet 
v roce 1997 a v roce 2000 jsme 
už pluhy při přípravě půdy pro 
tuto okopaninu nepoužívali vů-
bec. 

Vzpomínám, že jste už při 
naší první návštěvě tehdy pro-
sazovali traktory s pásy…
Mám pocit, že jsme byli prvním 
podnikem, který si u nás koupil 
pásový traktor John Deere. Bylo 
to logické, vycházeli jsme z na-
šich podmínek. Šlo o traktor o 
výkonu asi 200 koní a máme ho 

dosud. K tomu ale přibyly další 
tři, z nichž ten největší má vý-
kon přes 500 koní. Odpovídá to 
půdním podmínkám a potře-
bám nářadí, které za ně zapřa-
háme.

Mohl byste vysvětlit podsta-
tu agrotechnických postupů 
ve vašem podniku?
Vše se snažíme dělat maximál-
ně precizně a ve správném čase. 
Například obilí při sklizní se-
káme výš a mulčujeme strojem 
BEDNAR Mulcher MM 7000. To 
přináší dva efekty, zvýšenou vý-
konnost sklizně a stoprocent-
ně ošetřené strniště bez shluků 
nepodrcené slámy.

Dále vlastníme řadu strojů 
na zpracování půdy, ale hlavní 
prim v naší technologii hraje 

ROW-MASTER RN_S při plečkování cukrovky s využitím optického 
navádění CultiCam.                                                               Foto Bednar FMT
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hluboké zpracování půdy dláto-
vými stroji.

Základem technologií je 
tedy nyní zpracování do vět-
ších hloubek?
Přesně tak. Jarní obilniny  
a hlavně cukrovka, kukuři-
ce, sója a mák vyžadují přípra-
vu do větších hloubek, třicet  
i více centimetrů. To platí ale  
i o řepce, která rovněž vyžadu-
je hlubší přípravu půdy a máme  
u ní ověřen velmi pozitivní 
efekt ukládání hnojiva do půd-
ního profilu.

K tomu nasazujeme hlavně 
stroj s názvem TERRALAND TO 
6000 opět od společnosti Bednar 
FMT. Stále máme třímetrovou 
variantu, kterou jsme později do-
plnili právě o toto tažené prove-
dení o záběru šest metrů. Tento 
stroj používáme spolu se zásob-
níkem na hnojivo s názvem FER-
TI-BOX pro dávkování hnojiv do 
půdního profilu a taženým pě-
chem PRESSPACK ke konsolidaci 
zpracovaného povrchu.

Zpracování do větších hlou-
bek nám přineslo hlavně zvýše-
ní vodní kapacity půdy. To ná-
sledně pozitivně ovlivnilo růst 
výnosů oproti předchozím me-
todám mělkého zpracování. 
Bez nadsázky se dá říci, že nás 
to posunulo v potenciálu výno-
su až o 20 % dopředu.

Zmiňoval jste se o pěstování 
cukrovky v hrůbcích. To není 
obvyklý způsob…
V našem podniku řešíme řadu 

projektů, to je jeden z nich. Ten 
konkrétně děláme ve spoluprá-
ci s profesorem Pulkrábkem 
z České zemědělské univerzity. 
Bylo vypsáno výběrové řízení 
na dodavatele techniky, které 
vyhrála právě společnost Bed-
nar FMT. 

Princip spočívá v tom, že se 
na tuto plodinu díváme jako 
na zeleninu. Na podzim po 
podmítce rozmetáme hnůj  
a poté půdu hluboko zpracuje-
me strojem TERRALAND. Další 
podzimní operací je vytvoření 
hrůbků, a to plečkou BEDNAR 
ROW-MASTER RN se speciálně 
upravenými radličkami. Na jaře 

potom následuje setí do takto 
vytvořených hrůbků, případ-
ně jejich úprava opět strojem 
ROW-MASTER. 

Právě v roce 2017 jsme zejmé-
na hrůbkování udělat nemohli, 
takže loni jsme takto cukrovku 
nepěstovali vůbec. Loni už byla 
situace zcela jiná, takže pro le-
tošní setí řepy máme připrave-
ny asi dvě třetiny plánovaných 
ploch cukrovky. 

Mohl byste uvést důvod, 
proč jste zvolili tento postup?
Děláme ho asi pět let a výsled-
ky loňska v porovnání s před-
chozími roky jednoznačně po-
tvrzují, že jde o progresívní 

metodu. Vedla nás k tomu sku-
tečnost, že s ohledem na naše 
těžké, jílovité půdy jsme se ne-
mohli dostat na jaře do pole 
k časnému setí. 

Hrůbky právě umožní, že 
půda včas dozraje, což umožní 
rané setí cukrovky, a to i v břez-
nu, což před tím bylo u nás 
prakticky nemožné. 

Přesvědčili jsme se, že řepa 
má při tomto způsobu pěstová-
ní na těžkých půdách výnosový 
potenciál vyšší o 15 až 20 pro-
cent. Cukrovce se ale na takto 
připravených pozemcích daří  
i tam, kde je nižší mocnost or-
nice. 

Mohl byste se ještě zmínit  
o některých dalších projek-
tech? 
Podíleli jsme se na vývoji  
a provozních ověření některých 
dalších strojů od společnost 
BEDNAR, jako například těžké-
ho diskového podmítače ATLAS 
a jeho předchůdce DISCLAND. 
Se stejnou společností jsme 
poté realizovali naši myšlen-
ku optického navádění plečky 
ROW-MASTER RN nebo společ-
ně vyvíjeli zásobník na hnojiv 
FERTI-BOX atd. 

Myslím, že všechny tyto stro-
je a technologie znamenají pro 
naše zemědělství přínos a jsme 
rádi, že se zmiňovanou společ-
ností můžeme na jejich vývo-
ji spolupracovat a ověřovat je 
v praxi v našich mnohdy složi-
tých podmínkách.

Zdeněk MAKOVIČKA

Mulčovač MULCHER MM 7000 v Slovči nepoužívají jen pro ošetření strniště řepky (na snímku), ale i obilnin.
Foto Bednar FMT

Souprava strojů TERRALAND TO + FERTI-BOX FB + PRESSPACK.                                       Foto Bednar FMT
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Retenční kapacita půdního fondu
Zasakování (infiltrace) srážkové vody do půdy je hlavním zdrojem obnovy zásob půdní vláhy a spodní vody. Pro zajímavost, 1 m3 
strukturní půdy zadržuje přibližně 200 až 500 litrů vody. To znamená, že 1 ha strukturní půdy s hloubkou profilu 0,5 metru může 
disponovat zásobou 1,0 až 2,5 mil. litrů vody. 

Narušením fyzikálních para-
metrů půdy, hlavně její objemo-
vé hmotnosti zhutněním a ne-
příznivou strukturou půdních 
agregátů s nízkou vodostálostí, 
a tedy tendencí k rozplavová-
ní způsobenou slabou biologic-
kou aktivitou v půdě, zásobní 
schopnost půdy výrazně klesá.

Problém utužení
Je to zejména tím, že v utužené 
půdě se výrazně zvyšuje podíl 
pevné půdní frakce (minerální 
složky) na úkor frakce plynné  
a kapalné (graf č. 1 a 2). Rov-
něž se snižuje i jímací (retenč-
ní) schopnost pro vodu. 

Nestrukturní půda mimo 
jiné proto výrazně negativně 
ovlivňuje hospodaření s vodou  
v půdním profilu nemluvě  
o problému eroze, neproduk-
tivním výparu i prokořenění do 
hloubky půdního profilu. Slabá 
biologická aktivita půdy způso-
buje problémy při obnovování 
strukturních agregátů. 

Pokud se prostor pro vodu 
v půdě vlivem zhutnění sníží  
o 10 %, pak to představuje v or-
ničním horizontu 30 cm objem 
vody 300 000 litrů na hektar. To 

odpovídá 30 mm srážek, které 
by kompletně zasákly do půdy. 
Půdní profil je však schopen jí-
mat vodu až do hloubky jedno-
ho metru. Pak by snížení vodní 
kapacity půdy dosahovalo hod-
noty 1 000 000 litrů a to odpo-
vídá 100 mm srážek. 

Vezmeme-li v potaz tyto sku-

2%

15%

15%

68%

organická plynná kapalná minerální

5%

25%

25%

45%

organická plynná kapalná minerální

tečnosti, pak vodní retenční 
kapacita zemědělského půd-
ního fondu České republiky 
představuje 8 400 000 000 lit-
rů vody. Ovšem další, v tomto 
případě negativní, skutečností 
je, že 70 % půd u nás je poško-
zeno degradací, trpí různým 
stupněm utužení, erozí, dehu-

mifikací a ztrátou biologické 
aktivity. 

Z těchto důvodů je skutečná 
retenční kapacita našich půd 
snížena na 5 040 000 000 litrů. 
Rozdíl tedy činí 3 360 000 000 
litrů. Jestliže celková spotře-
ba vody v ČR v roce 2013 činila  
1 700 000 000 litrů, pak voda 

Graf č. 1: Optimální zastoupení půdních frakcí ve zdravé 
strukturní půdě.

Graf č. 2: Převaha pevné půdní frakce v degradované, 
utužené půdě s objemovou hmotností redukovanou vyšší 
než 1,45 g/cm3.
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Retenční kapacita půdního fondu chybějící v půdě představuje 
pokrytí této spotřeby na obdo-
bí dvou let. (Vopravil, 2016) 

Možnosti řešení 
Při dodávání organické hmoty 
do půdy dle pokynu www.or-
ganickahmota.cz, rozšířením 
uplatňování půdoochranných 
technologií, podporou a rozší-
řením pěstování víceletých píc-
nin apod., lze očekávat zlepšení 
stavu a zvýšení retenční kapa-
city půdního fondu ČR z původ-
ních 5 040 000 000 m3 vody ná-
sledovně: 
•	Do roka:   

6 500 000 000 m3 vody
•	Do tří let:   

6 800 000 000 m3 vody
•	Do deseti let:   

7 100 000 000 m3 vody 
Tento odhad dopadů optima-

lizace hospodaření na retenční 
schopnost půdy vychází z vý-
sledků měření realizovaných 
v provozních podmínkách na 
vybraných zemědělských pod-
nicích v ČR. Pozitivní je to, že 
nejvyšší efekt hned po aplikaci 
zlepšujícího opatření je dosaho-
ván už v prvním roce.

Aplikace půdních  
bio-stimulantů 
Půdní bio-stimulanty velmi 
rychle po aplikaci iniciují zvý-
šení biologické aktivity půdy. 
Následně dochází i na degra-
dovaných půdách ke zlepše-
ní fyzikálních půdních vlast-
ností především zlepšení 
půdní struktury, snížení utu-
žení půdy a zlepšení pórovi-
tosti. 

V oblasti chemických vlast-
ností je to zejména zvýšení po-
dílu organické složky půdní. 
Ve svém důsledku to znamená 
optimalizaci zastoupení půd-
ních frakcí a zlepšení vodního  
a vzdušného režimu.

Realizace půdního profilu 
9. 11. 2017 – zlepšování půd-
ní struktury (obr. 1, 2 a 3, graf  
č. 3).

Komentář aktuální vlhkos-
ti půdy v % objemových, Ing. 
Lubomír Marhavý, Biopratex 
s. r. o.

Neosol
•	 rovnoměrnější rozložení vlh-

kosti a plynulejší zasakování 
vláhy do hloubku půdy,

10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm
Kontrola 24,94 23,86 25,66 22,53 11,40
Neosol 24,90 26,14 26,46 26,31 13,76
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Graf č. 3: Agrotechnický popis půdního profilu 9. 11. 2017.

Obr. 1: Půdní profil varianta Kontrola.

•	 rychlejší zasakování vody do 
hloubky a tvorba vyšší zásoby 
půdní vláhy,

•	přestože technologie zpraco-
vání půdy je stejná na všech va-
riantách, není zde patrné žád-
né technogenní utužení.

Kontrola
•	nerovnoměrné rozložení vlh-

kosti v půdě a horší plynulost 
zasakování vody,

•	v jednotlivých horizontech 
mírné změny vlhkosti způ-
sobené rozdílným utužením 
půdy vzniklým v důsledku 
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zpracování půdy – půda ztra-
tila pružnost.
V případě použití půdních 

bio-stimulantů se prokazatel-
ně zvyšuje podíl organické slož-
ky půdní především díky zvýše-
ní objemu biomasy kořenů (až  
o 300 %) a zvýšení podílu půd-
ních mikro a makroorganismů, 
a to až o 200 %. 

Zařazením půdních bio-sti-
mulantů do plodinových systé-
mů se dá reálně zkrátit interval 
zvýšení retenční vodní kapacity 
půdy o 2 až 3 roky.

V celém horizontu půdní-
ho profilu po aplikaci půdního 
bio-stimulantu NEOSOL, jsou 
viditelně více zastoupeny ko-
řenové zbytky, které jsou vý-
raznější zastoupeny i v zóně 
spraše. 

V přechodové zóně od 40 
cm je v profilu ošetřovaném 
bio-stimulantem viditelněj-
ší i posun organicky stabil-
ních látek směrem do spraše 

= potvrzení pozitivní změny 

Závěr 
Hospodaření s vodou v naší 
krajině se týká každého z nás. 
Ovšem vodní režim, a to ko-
lik vody a v jaké kvalitě bude-
me mít k dispozici nejen letos, 
ale i do budoucna můžou nej-
více ovlivnit ti, kteří hospodaří 
na půdě. Tedy zemědělci a les-
níci. A když někdo může pomo-
ci ve stavu nouze, tak je to jeho 
povinnost. Je to výzva pro sou-
časnost i budoucnost. O to ak-
tuálnější, protože na nás a na 
našem přístupu k hospodaření 
na půdě závisí prosperita země-
dělství dnes i do budoucna.

Máme za sebou více než 
desetileté ověřování, ale 
hlavně hodnocení výsledků 
praktického využití půdních 
bio-stimulantů v oblasti kom-
plexního zlepšování půdních 

vlastností se zřetelem na vod-
ní režim v půdě ve spolupráci 
prakticky se všemi důležitými 
výzkumnými pracovišti u nás, 
na Slovensku i v Maďarsku.

Vysoce pozitivní výsled-
ky v oblasti hospodaření s vo-
dou, zejména zvýšení infiltrace  
o 25 až 30 %, snížení neproduk-
tivního výparu o 40 až 50 %  
a zvýšení celkové retenční 
schopnosti půdy o 30 až 35 % 
nám dávají jistotu, že řešení 
na zlepšení hospodaření s vo-
dou v naší krajině existuje. Je 
dostupné, jednoduché a vysoce 
efektivní pro všechny zaintere-
sované strany.

Je to začlenění bio-stimulan-
tu vitálních funkcí půdy NEO-
SOLU do plodinových systémů.

Ing. František VÁCLAVÍK,
OLMIX Group CZ 

fyzikálních parametrů půdy  
s následným rovnoměrnějším 
pohybem vody a živin v celém 
profilu. 

Obr. 2: Půdní profil varianta NEOSOL.

Obr. 3: Výřez půdními profily (vlevo kontrola, vpravo Neosol.
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Nové technologie BEDNAR  
pro založení porostů kukuřice
Kukuřice je plodinou, která vyžaduje maximalizaci vegetačních faktorů nezbytných pro růst rostlin. Je rostlinou s C4 systémem 
fotosyntézy, který umožňuje efektivněji fixovat CO2 a při dobrém osvětlení ho intenzivněji využívat pro tvorbu sušiny, s čímž je 
spojeno i velmi dobré využití živin.

Hlavně na počátku růstu vyža-
duje strukturní, provzdušněné 
a prohřáté půdy zásobené přija-
telným fosforem pro rozvoj ko-
řenové architektury a zapojení 
řádků nadzemní částí. 

Příjem fosforu je plynulý až 
do sklizně. Postupně od asi  
0,5 m výšky porostu do období 
květu přijmou rostliny kolem 
70 % celkové potřeby dusíku  
a draslíku. 

Osvojení vláhy a dostatečnou 
výživu v nejnáročnějším obdo-
bí kvetení a dozrávání zajišťu-
je mohutný, široce a hluboce 
rozvětvený kořenový systém. 
Jeho růst do hloubky a větvení 
v půdním profilu je přímo ovliv-
ňováno způsobem a kvalitou 
zpracování půdy. 

Kořenová soustava nejlé-
pe prospívá v půdním profi-
lu zpracovaném vertikální-
mi metodami. Běžná orba je 
již nedostačujícím postupem 
zpracování půdy. Rozvětvení 
kořenů velmi pozitivně posi-
luje uložení atraktivních živin 

do půdního profilu při zpraco-
vání.

Dosavadní vývoj
V posledních letech zaujímá 
pěstování kukuřice plochu ko-
lem 305 tis. ha. Hlavní plocha 
kolem 220 tis. ha zaujímá pro-
dukci pro píci. Produkce nu-
tričně a minerálně bohatých 
a dobře stravitelných siláží je 
však značně limitována zažitý-
mi pěstitelskými postupy, kte-
ré nedostatečně reagují trendy 
ve vývoji počasí posledních let. 
Je spolehlivě známo, že efekti-
vita pěstování kukuřice je po-
tlačována na samotném počát-
ku, a to ve způsobu zpracování 
půdy. 

Převládá přesvědčení v nej-
lepším postupu zpracování 
půdy pro kukuřici orbou. Orba 
však působí pozitivně na tvor-
bu půdní struktury pouze 
v horizontu aktivního zpra-
cování, které je obvykle říze-
no podle dosavadní mocnosti 
ornice, podle konstrukčních 

možností pluhu nebo pracovní 
soupravy. 

Pravidelně několik let prová-
děná orba, tedy plošný (souvis-
lý) průchod ostří a plazů plu-
hu po pozemku s obracením 
skýv postupně zhutňuje půdu 
pod profilem zpracování. Na 
dně zpracované půdy se vytvá-
ří značně slehlá, omezeně pro-
pustná podorniční podlaha 
(podplužní pánev), která tvoří 
půdní horizont obvykle o moc-
nosti 5 – 10 cm, v těžkých pů-
dách i 15 – 20 cm. 

Pod touto nejvíce zhutněnou 
deskou se zpravidla nachází již 
méně zhutněná vrstva podorni-
čí (ale přesto převážně nevyho-
vující pro růst kořenů plodin), 
kterou lze společně s kom-
paktním dnem orby vhodným, 
tzv. vertikálním zpracováním 
(podle amerických základů Ver-
tical-Tillage, systému objevující 
se zde prvně v roce 1970) a na-
vazujícím systémem profilové-
ho hnojení velice rychle a efek-
tivně zúrodňovat. 

Pásové zpracování půdy 
V Evropě jsou základy hluboké-
ho kypření známy v Itálii. Tyto 
postupy byly několik let také 
vyvíjeny v České republice pro-
gresivním tuzemským výrob-
cem strojů pro zpracování půdy 
společností BEDNAR FMT s.r.o. 
ve spolupráci s výzkumně-po-
radenskými institucemi, přímo 
v půdně-klimatických a výrob-
ních podmínkách několika ze-
mědělských podniků. 

V souvislosti s dynamickou 
změnou průběhu počasí posled-
ních několika let, které se vy-
značuje nevyrovnaným nedo-
statečným úhrnem srážek pro 
vegetační období a v souvislos-
ti se změnou metodiky a legis-
lativních norem protierozních 
opatření na erozních pozem-
cích byl započat spolupracují-
cí vývoj modifikované techno-
logie vertikálního zpracování  
a hnojení půdy pro erozně ne-
bezpečnou kukuřici. 

V moderním zemědělském 
podniku ROSTĚNICE, a.s. (okres 
Vyškov) započala společnost 
BEDNAR FMT s.r.o. ve spoluprá-
ci s koordinátorem výzkumu  
a vývoje technologie společnos-
tí AGROEKO Žamberk spol. s r.o. 
vývoj kypřiče pro prostorově 
redukované tzv. pásové zpraco-
vání půdy (Strip-Tillage). V této 
technologii je zpracována půda 
pouze v pásech do šířky zpravi-
dla 30 cm, ve kterých je násled-
ně kukuřice zaseta. 

Základy této technologie 
kombinující výhody nezpraco-
vané (No-Tillage) a zpracované 
půdy jsou položeny v rozsáh-
lé americké oblasti kukuřičné-
ho pásu již v 50. letech. V této 
oblasti byla technologie vyvíje-
na za primárním účelem omezit 
větrnou erozi a dále snížit ná-
klady na zpracování půdy o vel-
ké rozloze.

Dalším požadavkem tech-
nologie bylo také šetření s vlá-
hou prostřednictvím omezení 
neproduktivního výparu, což 

Obr. 1. Hloubkový dlátový kypřič (dlátový pluh) BEDNAR TERRALAND pro technologii hlubokého kypře-
ní půdy s možností funkce profilového hnojení pro kukuřici.                                     Foto BEDNAR FTM s.r.o.
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lze efektivně docílit v široko-
řádkové kukuřici redukcí plo-
chy zpracované půdy pro výsev. 
Tyto, dnes již poměrně dávné 
americké cíle technologie jsou 
nyní zcela v souladu se součas-
nou potřebou v celé zemědělsky 
intenzivně činné Evropě. 

Ve vývoji pásové technolo-
gie zpracování půdy BEDNAR je 
kladen požadavek na protieroz-
ní vlastnosti, které jsou stano-
veny národní legislativou (Na-
řízení vlády č. 48/2017 Sb., ve 
znění č. 292/2018 Sb.) pro do-
držování Dobrého zemědělské-
ho a environmentálního stavu 
(DZES č. 5). 

Dalším požadavkem pro vý-
voj bylo omezení ztrát vláhy 
z půdy, zajištění dostupnosti  
a dostatku živin v kypřených 
pásech pro zajištění minimálně 
stejné produkce a kvality zrna 
a siláží kukuřice jako z postupů 
celoplošného zpracování půdy. 

První provedené zkouš-
ky vyvíjené pásové technolo-
gie s lokální aplikací tekutých 
statkových hnojiv potvrzují 
protierozní účinek a vykázaly 
lepší vodní režim půd a pozitiv-
ní vliv na produkci kukuřice.

Hluboké dlátové kypření
Tato inovativní technologie 
byla několik let ověřována a vy-
víjena v ČR zejména v kukuři-
ci pro siláž, která vyžaduje pří-
sun vláhy a živin až do závěru 
vegetace pro zajištění sklizně  
o vhodném obsahu sušiny při 
dostatečné transformaci jedno-
duchých cukrů do škrobu (ales-
poň obsah 25 %) a přiměřeném 
obsahu vlákniny (do 21 – 23 % 
v sušině píce). 

Pro definovanou metodu hlu-
bokého dlátového kypření byla 
vyvinuta tuzemským výrob-
cem BEDNAR FMT s.r.o. série 
hloubkových dlátových kypřičů 
(dlátových pluhů) TERRALAND 
v různém systémovém provede-
ní pro odlišné půdní podmínky 
(obr. 1). Pracovní orgány, polo-
-parabolické slupice se 3 úseky 
elevačního úhlu, zajišťují funkci 
podrývání ve spodní části, dro-
bení ve střední části a mísení ve 
vrchní části půdního profilu. 

Slupice pracují v ideálním 
poměru těchto 3 funkcí při za-
hloubení v rozpětí 30 – 45 cm. 
Tím se prohlubuje půdní profil 

a získává větší mocnost struk-
turní půdy pro mohutnější širo-
ce a hluboce rostoucí kořeny. 

Tato nová technologie zpra-
cování půdy významně zvyšu-
je výnos píce v lehkých půdách 
(v průměru o 20 % oproti orbě) 
a efektivně také v těžkých ob-
tížněji zpracovatelných půdách 
(v průměru o 14 % oproti orbě) 
s benefitem vyšší energetic-
ké hodnoty siláží. Neosvědčilo 
se však v nové technologii hlu-
bokého kypření v praxi použí-
vané společné zapravení fos-
forečných hnojiv z předchozí 
celoplošné aplikace rozmeta-
dlem na povrch půdy. 

Při zapravení promísením 
s půdním profilem dochází na 
lehkých a lehčích středních pů-
dách k výraznému poklesu vý-
nosu píce v průměru o 41 % 
oproti orbě a o 50 % oproti sa-
motnému použití hlubokého 
kypření bez zapravení fosforeč-
ných hnojiv. 

Naopak na těžkých půdách 
byl po zapravení fosforečných 
hnojiv z povrchu zjištěn v prů-
měru 6 % nárůst výnosu píce 
oproti orbě, což však stále sni-
žovalo o 7 % pozitivní vliv sa-

motného hlubokého kypření 
(graf 1). 

V tomto trendu se projevil 
také výnos škrobu v píci. Zapra-
vení fosforečných hnojiv promí-
sením s půdním profilem nemá 
pozitivní vliv na výnos pěstova-
né plodiny. Má pouze pozitivní 
vliv na zvýšení obsahu fosforu 
v půdách. 

Zcela nejnižší výnosy píce 
byly zjištěny u nejstaršího (prv-
ní zdokonalené ruchadlo – Bra-
tranci Veverkové, 1827) a nej-
rozšířenějšího zpracování půdy 
orbou, která vytváří sice struk-
turní provzdušněný půdní profil, 
ale poměrně mělký požadavkům 
současných hybridů kukuřice. 

V oraném profilu (do hloubky 
30 cm) se zpravidla nachází pře-
vážná část kořenové architek-
tury, která nestačí zásobovat 
nadzemní část vláhou pro zpra-
vidla nižší obsah než po hlubo-
kém kypření (do 40 cm). 

Dále bylo zjištěno, že v hlu-
boce kypřeném profilu dláto-
vým kypřičem je oproti orbě 
významnou výhodou nesouvis-
lé zpracování plochy pozem-
ku a vytváření preferenčních 
toků vody do půdního profilu 

v trajektoriích slupic. Tím se 
významně posiluje zasakování 
a hlubší transport vláhy do po-
dorničí. 

Pro absenci tohoto pohy-
bu vody v půdě po orbě rostli-
ny v závěru vegetace předčasně 
dozrávají s prudkým nárůstem 
obsahu sušiny v píci, který v na-
šich pokusech převyšoval 40 %. 

Profilové hnojení 
Je dobře známo, že kukuřice má 
vysoké nároky na výživu a její 
harmonické zajištění (tab. 1). 
Hlouběji rostoucímu kořenové-
mu systému, jak již bylo nastí-
něno výše, vyhovuje náhrada 
celoplošného systému hnojení 
fosforem (a draslíkem) za loka-
lizované, zónové uložení v kon-
centrovaných rýhách pomocí 
hloubkových kypřičů. 

V návaznosti na novou tech-
nologii základního zpracování 
půdy byla vyvinuta technologie 
profilového hnojení půd do rýh, 
která doplňuje principy verti-
kální péče o půdní profil. 

Pro aplikaci hnojiva do půd-
ního profilu se osvědčila pro 
kukuřici kombinace aplikační-
ho pneumatického zásobníku 

Tab. 1. Průměrný odběr živin kukuřicí pro běžný plánovaný výnos 
(zrno včetně slámy, 1 t zrna = 1,1 t slámy/ha)

Produkt Výnos
t/ha

N
kg/ha P K Ca Mg S

Siláž 40 140 – 160 22 – 28 150 – 170 25 – 30 10 – 14 18 – 23 

Zrno   8 200 – 220 35 – 39 170 – 190 23 – 27 17 – 21 25 – 32

Tab. 2. Specifikace a návod pro profilového hnojení půd  
v technologii hlubokého dlátového kypření pro kukuřici

Půda Hloubka kypření (dno) Hloubka uložení rýh Dávka fosforu do rýh

druh vlhčí  
podmínky

suché 
podmínky

vlhčí pod-
mínky

aridní 
podmínky

Přístupný obsah P 
podle AZZP (mg/kg)

kg  
P2O5/ha

Lehká  
až lehčí středně těžká 30 cm 35 cm 15 cm 20 cm

< 25 (velmi nízký) 120

26 – 50 (nízký) 95

51 – 75 (vyhovující) 85

Střední až těžká 35 cm 45 cm 20 cm 30 cm

76 – 100 (dobrý) 55

101 – 130 (vysoký) 25

101 – 130 (vysoký) -

Návaznost řešení hnojení: 
1) Aplikaci fosforu secím strojem pod lůžko osiva („pod patu“) je doporučeno provést do maximální dávky 40 kg, optimálně 
do 30 kg P2O5/ha (do dávky 60 kg Amofosu na 1 ha). 
2) Při nízkém obsahu přístupného draslíku v půdě < 105 mg/kg aplikovat 70 kg pro lehkou a 90 kg K2O/ha pro těžkou půdu 
a při vyhovujícím obsahu 106 – 170 mg/kg aplikovat 50, respektive 70 kg K2O/ha společně s profilovým hnojením fosforem 
do rýh (PK hnojiva, směs Amofos a draselná sůl).  
3) Menší část do 30 kg N/ha z celkové plánované dávky dusíku pro kukuřici je potřebné aplikovat pod seťové lůžko se-
cím strojem (například řešení hnojivem typu Amofos). Cílené profilové hnojení dusíkem ke kukuřici dále možno provést 
nejvhodněji v močovině s maximální dávkou 30 kg N/ha v  lehké a lehčí středně těžké půdě. Na půdách středně těžkých  
a těžkých v sušší oblasti lze aplikovat do rýh až 100 kg N/ha. Zbývající část plánované dávky dusíku pro kukuřici je doporu-
čeno aplikovat celoplošně v předseťové přípravě půdy. 
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BEDNAR FERTI-BOX a hluboké-
ho kypření dlátovým kypřičem 
série TERRALAND, ukládající 
trvale přesnou dávku hnojiva 
do rýh v roztečích 40 (45) cm.

Pro různé půdní podmín-
ky byla stanovena na základě 
ověřování a vývoje technolo-
gie v podmínkách řady pěsti-
telů parametrizace profilového 
hnojení kukuřice včetně celé 
koncepce hnojení v nové tech-
nologii. 

Stanovení dávek fosforu, dras-
líku, a případně vápníku je navr-
ženo v souladu s trendy a prin-
cipy precizního zemědělství 
podle obsahu lehce přijatelných 
nebo přístupných živin v půdě 
ve vztahu k plánované úrodě  
a vyskytující se půdě (tab. 2). 

Tento nový postup hnojení 
do půdního profilu má tři hlav-
ní úlohy:
•	Zásoba přijatelných živin v rý-

hovém depu (v hlubším místě 
s dobrým vláhovým režimem, 
kde je preferenční oblast vsako-
vání vody do profilu, a tím zajiš-
těna velmi rychlá rozpustnost 
a dostupnost živin rostlinám) 
pro výživu kukuřice v nastupu-
jícím intenzivním růstu (od 8. – 
9. vyvinutého listu).

•	Stimulace rozvoje kořenové 
soustavy v uložených rýhách 
s živinami, tedy v hlubších 
vrstvách půdy, a tím podporu-
jící využívání vláhy rostlinami 
z hlubších stabilnějších zdrojů 
(větší úloha vláhy z kapilární-
ho vzlínání) a společně zvyšu-
jící toleranci rostlin vůči suchu.

•	Obohacování chudších spod-
ních vrstev půdy o živiny 
(přednostně o fosfor, či společ-
ně s draslíkem), úprava půd-
ní reakce (ve variantě vápně-
ní podorničí granulovanými 
vápenci) a zlepšování agro-
chemických vlastností půd 
hnojením »od spodu«, což je 
jedinečné řešení zejména pro 
málo pohyblivé živiny (zejmé-
na fosfor), které jsou po běžné 
aplikaci na povrch půdy kon-
centrovány v povrchu a hlou-
běji do půdy obtížně vodou 
transportovány.
Pro hnojení do půdního pro-

filu se pro kukuřici v základu 
používají fosforečná hnojiva 
(superfosfáty) nebo v jarní va-
riantě lze použít kombinovaná 
NP hnojiva typu Amofos. Fosfor 

je profilovým hnojením apliko-
ván pro jeho velmi malou (tak-
řka žádnou) pohyblivost v půd-
ním profilu, jeho vyskytující se 
snížené obsahy na dně ornice  
a v podorničí a zároveň jeho zvý-
šenou potřebu kukuřicí v profilu 
hluboce prokořeněné půdy. 

Aplikace hnojiva v rýhách vy-
tváří v přednastavené hloub-
ce vysoce koncentrované zóny 
přijatelného fosforu. Do těchto 
zón dorůstají již ve vyvinutém 
4. – 5. listu kukuřice první ko-
řínky a dochází zde k jejich roz-
větvení, a tím ke zvyšování ak-
tivního povrchu celé kořenové 
soustavy. Tím rychleji (v prů-
měru o 20 % oproti orbě s ce-
loplošným hnojením) narůstá 
nadzemní biomasa a rostlina je 
lépe chráněna vůči nedostatku 
vláhy, který počíná při přísušku 
od povrchu půdy. 

Dále se osvědčila aplikace 
fosforu do rýh společně s dras-
líkem za použití PK hnojiv. Dob-
ré výnosové výsledky byly také 
dosaženy úplnou změnou tech-
nologie dusíkatého hnojení, a to 
uložením dusíku pouze do rýh 
v půdním profilu ve hloubce 
25 cm, tedy bez plošné aplikace 
(graf č. 2). 

Pro uložení dusíku do depa 
bylo použito hnojiva močovina 
(138 kg N/ha), které bylo hlav-
ním zdrojem dusíku pro kuku-
řici. Výnos píce byl o 4 % vyš-

ší než po celoplošné předseťové 
aplikaci močoviny, avšak vyne-
chávka fosforečného hnojení 
v rýhách snížila výnos škrobu. 

Aplikace fosforu do rýh  
a plošně před setím dusíku za-
jistila o 3 % vyšší výnos píce bez 
poklesu výnosu škrobu opro-
ti aplikaci do rýh čisté močo-
viny. Aplikace fosforu, draslíku 
a menší dávky dusíku do rýh 
společně s hlavní dávkou dusí-
ku plošně před setím byla nej-
lepší variantou v našich poku-
sech v lokalitě Radiměř (okres 
Svitavy). Aplikace NPK do rýh 
se projevila o 9 % vyšším výno-
sem píce a o 1 % vyšším výno-
sem škrobu oproti kypření bez 
profilové aplikace. 

Profilovým hnojením při hlu-
bokém kypření lze je vhodné 
k základní živině fosforu při 
nízkém a vyhovujícím obsahu 
v půdě aplikovat draslík for-
mou PK hnojiv nebo NPK hno-
jiv se sníženým obsahem du-
síku (například NPK 8-24-24) 
nebo vápník formou granulova-
ných vápenců v dávce od 200 kg  
CaO/ha. Společná profilová apli-
kace fosforečného hnojiva s gra-
nulovaným vápencem zvyšuje 
využitelnost fosforu v půdách 
s nižším pH než 5,8. 

Pásové zpracování  
a lokální hnojení
Při výskytu erozně ohrožených 
půd, které jsou pro rok 2019 

Graf 1. Vliv orby a technologie hlubokého dlátového kypření (vertikál-
ního zpracování) s variantami hnojení fosforem na výnos a kvalitu ku-
kuřičné píce ( jarní poloprovozní pokusy 2015 – 2018, aplikace fosforu 
v optimalizované dávce 52 – 120 kg P2O5/ha podle obsahu přijatelné-
ho fosforu v půdě)

Obr. 2. Pásový kypřič půdy BEDNAR STRIP-MASTER s funkcí variabilní dvou zónové aplikace tekutých stat-
kových hnojiv do kypřeného pásu o šířce splňující protierozní požadavky DZES 5. 

Foto BEDNAR FTM s.r.o.
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nově vyčleněny a plošně rozší-
řeny (redesign mapových vrs-
tev) v evidenci půdy LPIS ČR, je 
zde pěstitelům omezováno pěs-
tování kukuřice. To proto, že 
kukuřice je širokořádkovou plo-
dinou klasifikovanou s nízkým 
ochranným vlivem (NOF).

Pěstování kukuřice na silně 
erozně ohrožených (SEO) pů-
dách je zcela vyloučeno a na 
plochách mírně erozně ohro-
žených (MEO) je umožněno 
pouze při použití uznatelných 
půdoochranných technologií. 
Jednou z definovaných techno-
logií ochranného protierozního 
pěstování kukuřice na MEO pů-
dách je pásové zpracování půdy 
(Strip-Tillage). 

Technologie je pro dosažení 
cíleného protierozního účin-
ku vůči vodní erozi definována 
Průvodcem kontroly podmíně-
nosti pro rok 2019 konkrétními 
parametry: 
•	Šíře zpracovaných pásů půdy 

nepřesáhne 30 cm.
•	Ponechání nezpracovaných 

pásů půdy bude zajištěno 
ve směru vysévané kukuřice  
a jako doporučené je provede-
ní nejlépe po vrstevnici.

•	Plošný podíl nezpracované 
půdy bude min. 60 % z celkové 
plochy pozemku.
Na nezpracované části po-

zemku bude zajištěna min. 
20 % pokryvnost půdy rostlin-
nými zbytky do doby vzcházení 
porostu, dále do 30. 6. musí být 
pokryvnost min. 10 % a po 1. 7. 
musí být vizuálně prokazatelná 
pokryvnost nezpracované části 
pozemku ochrannou plodinou 
nebo rostlinnými zbytky. 

Při prvních zkouškách vy-
víjené technologie pásového 

zpracování půdy s nově kon-
struovaných kypřičem BED-
NAR STRIP-MASTER (obr. 2) 
s navazujícím komplexním ře-
šením lokálního hnojení kyp-
řeného pásu byl v zrnové kuku-
řici zjištěn velmi pozitivní vliv 
na ochranu půdy a na produk-
ci zrna. 

Ochranný vliv na půdu pro-
ti erozi byl splněn konstrukč-
ní šířkou zpracovaného pásu 
25 cm a ponechání podílu rost-
linných zbytků meziplodiny 
hořčice na úrovni 20,6 % až do 
30. 6. 

Základní vývoj byl zaměřen 
na aplikaci tekutých statkových 
hnojiv do vymezeného prosto-
ru kypřeného pásu, který je 
blízký tvaru písmene »V« a ve 
spodní části je šířky 5 – 7 cm. 
Zde na dno kypřeného pásu (ve 
hloubce 17 – 20 cm) byla apli-
kována kejda prasat v dávce 20 

– 40 t/ha (75 – 150 kg účinného 
N/ha), která se projevila velmi 
pozitivně na vláhovém režimu, 
dostupnosti živin, výživném 
stavu rostlin a ve výnosu a kva-
litě zrna (graf 3). 

Aplikace živin kejdou na 
dno pásu (1. zóna živin – hlav-
ní dávka) a minerálních hnojiv 
pod lůžko setí (2. zóna živin – 
menší dávka živin pro výživu 
mladých rostlin) vytvořila až 
2,5x vyšší koncentraci živin 
(NPK) v půdě než v nezpraco-
vaném a nehnojeném mezipá-
su. To bylo předpokladem pro 
zajištění dostatečné výživy ná-
ročné kukuřice ve vymezeném 
kypřeném pásu. 

Negativní vliv vyšší koncen-
trace živin (např. iontů NH4

+) 
poblíž osiva kukuřice na vzeji-
tí porostu nebyl zaznamenán. 

Veškeré aplikované živiny do 
pásu byly efektivně využity ve 
tvorbě výnosu zrna až do maxi-
mální dávky kejdy 40 t/ha.

Neživý mulč ze zbytků hoř-
čice plnil, kromě protierozní-
ho účinku a podpory vsakování 
vody v nezpracovaném mezipá-
su, úlohu v omezování výparu 
vláhy před zapojením porostu. 
Nekypřené mezipásy byly zá-
sobárnou a zdrojem vláhy pro 
kukuřici především v závěru 
vegetace, ve kterém se formuje 
ozrnění palic a kvalita zrna. 

Závěr a doporučení
Hluboké dlátové kypření lze 
na rozdíl od orby provádět pro 
kukuřici na jaře na lehkých pů-
dách s 2 a na těžkých půdách 
se čtyřtýdenním předstihem 
před setím. Před setím je vhod-
né provést klasickou předseťo-
vou přípravu. Hluboké kypření 
je nová technologie nahrazu-
jící orbu i z hlediska zaprave-
ní rostlinných zbytků a statko-
vých hnojiv (90 % účinnost na 
zapravení hnoje) a překonává ji 
v dosažených výnosech a kvali-
tě píce. 

S využitím funkce profilové-
ho hnojení fosforem, fosforem 
a draslíkem, fosforem a vápní-
kem nebo vápníkem (granu-
lované vápence) zajišťuje do-
stupný zdroj živin pro období 
intenzivního růstu a společně 
s eliminací kompaktních vrs-
tev půdy komplexně zúrodňuje 
půdu pro další plodiny. 

Aplikaci těchto živin lze pro-
vést již při podzimní variantě 
hlubokého kypření. Na jaře je 
vhodné do rýh společně apli-

kovat i dusík. Aplikační dávka 
fosforu se řídí optimalizační-
mi postupy podle zásobenos-
ti půd. Hluboké kypření pro 
kukuřici umožňuje úsporu  
v aplikaci dusíku v průměru 30  
kg/ha pro vyšší mineralizační 
činnost půdy.  

Pásové zpracování půdy je 
technologií středně hluboké-
ho zpracování půdy ve vyme-
zených pásech do max. šířky 
30 cm (max. 40 % zpracované 
plochy pozemku) plnící pro ku-
kuřici dostatečnou protierozní 
funkci nejen na plochách MEO. 
Kypřené pásy dobře infiltru-
jí vodu a nekypřené mezipásy 
vodu zadržují pro další potřebu 
rostlin. 

Optimalizací hnojení v úz-
kém pěstebním pásu lze dosa-
hovat vyšších výnosů a kvality 
zrna než po celoplošných po-
stupech zpracování a hnojení. 
Pro aplikaci živin do kypřeného 
pásu je doporučeno volit dvou 
zónové uložení s hlavním dáv-
kou živin v tekutém statkovém 
hnojivu na dno pásu. 

Příspěvek byl připraven z dosa-
žených výsledků řešených projek-
tů č. 16/002/16210/453/000042, 
č. 16/002/16210/453/000008 
a č. 17/004/16210/564/000053 
podpořených Programem rozvo-
je venkova, operací 16.2.1. Pod-
pora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zeměděl-
ské prvovýrobě. 

Ing. Tomáš JAVOR, DiS. 
, Ing. Lukáš STANĚK, Ph.D. 

 ,Ing. Lenka BERANOVÁ, DiS.,
AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Ing. David RYČL,
BEDNAR FTM s.r.o.

Graf 2. Vliv plošného hnojení a technologie profilového hnojení půd du-
síkem, fosforem a draslíkem do rýh pomocí hloubkového kypřiče série 
TERRALAND na výnos a kvalitu kukuřičné píce (poloprovozní pokus, 
Radiměř 2018).

Graf 3. Vliv plošného zpracování a vyvíjeného pásového zpracování 
půdy splňující legislativní normu protierozní funkce včetně variant lo-
kálního hnojení kejdou prasat (KjP) na dno pásu a hnojení minerálním 
hnojivem NPSZn při setí »pod patu« na výnos a kvalitu vlhkého zrna 
kukuřice (poloprovozní pokus, Rostěnice 2018).
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Zvýšenie účinnosti delenej výživy dusíkom
V aspekte súčasného stavu pôd, priebehu vegetačného obdobia z pohľadu teplôt a zrážok ekonomickej efektívnosti a najmä 
trvalo udržateľnej produkcie širokoriadkových a nielen širokoriadkových plodín, stále viac nadobúda význam otázka efektívnej 
výživy porastov. Vo výžive rastlín je určitá paralela s výživou ľudí. 

Výživa má byť vyvážená a najmä 
delená, čo je základným pred-
pokladom pre efektívne využi-
tie energie viazanej v použitých 
zdrojoch živín. 

Jednorazová alebo delená 
dávka živín?
Podobne, ako u ľudí sa celková 
potreba delí na niekoľko men-
ších dávok počas dňa, rovnako 
by to malo byť aj u porastov po-
čas vegetačného obdobia. Náro-
ky jednotlivých plodín sú roz-
dielne a špecifické. Rovnako 
ako aj možnosti dávkovania ži-
vín z pohľadu technického. 

U širokoriadkových plodín 
ako kukurica a slnečnica sú to 
hlavne technické limity súvisia-
ce s vývojom porastov. Technic-
kých riešení je v súčasnosti už 
niekoľko, ale základným rozdie-
lom je ich účinnosť v kontexte 
spôsobu aplikácie a formy apli-
kovaných živín.

Odborná literatúra si v mi-
nulosti vystačila s jednorazo-
vou odporúčanou základnou 
dávkou pred založením poras-
tu. Postupom času však naše 
poznatky ohľadne potrieb a pe-
riód príjmu živín rastlinami 
zbohatli a dnes už asi netreba 
nikoho presviedčať o potrebe 

opakovanej aplikácie v nižšej 
dávke – »delenej výžive«.

Technický pokrok nám umož-
nil posun od plošnej k podpäto-
vej aplikácii hnojív. Avšak to je 
možné len po operáciu sejby. 
A čo ďalej? 

S odstupom času to už nie 
je nič nové, ale delená apliká-
cia sa už realizuje takmer bež-
ne prihnojením do vzídených 
porastov, pokiaľ to umožňu-
je výška porastu vo vzťahu 
so svetlou výškou strojových 
súprav. To sme však stále len 
v štvrtine času vegetačnej se-
zóny. 

A čo ďalej?
Počnúc klasickými rozmetadla-
mi priemyselných hnojív, cez 
plečky s prihnojovaním na gra-
nulované, respektíve kvapal-
né hnojivá až po špeciálne po-
strekovače s priechodnosťou 
viac ako 2 m na aplikáciu listo-
vej výživy môžeme delené hno-
jenie počas vegetačnej sezóny 
rozšíriť. 

Tu však nastáva otázka akú 
formu hnojiva a spôsob apliká-
cie je vhodné zvoliť? V tejto sú-
vislosti je zrejme najotáznejšia 
účinnosť a využiteľnosť hnoje-
nia N – dusíkom.

Granulované alebo kva-
palné hnojenie dusíkom?
Podľa možností! Ak však bu-
deme vychádzať z periodici-
ty suchých období, účinnosti 
aplikovaných živín v kontexte 
s poklesom sorpčnej kapacity 
pôd a technických daností apli-
kačných zariadení, existujú ur-
čité limity, resp. viac alebo me-
nej vhodné riešenia.

Základným limitom, a to nie-
len pre aplikáciu dusíkatých 
hnojív pri listovej výžive je pri-
jateľnosť živín v závislosti na 

čase. Vo všeobecnosti je prija-
teľnosť živín aplikovaných cez 
list do 10 %. Pri aplikácii dusí-
katých hnojív sa táto hranica 
zvyšuje na 20 %. 

Čo to v praxi znamená? Len 
to, že zbytok živín aplikova-
ných na list je prijateľných len 
cez pôdu, následne po zmyve 
z listu. Zrážky však môžu aj ne-
prísť!

Koreňová výživa stále zostá-
va základným systémom príj-
mu živín. Výskumy s pomocou 
značkovania aplikovaných ži-
vín rádioizotopmi potvrdili, že 
pomer medzi koreňovou a listo-
vou výživou je 95 %/5 %. Preto 
je možné predpokladať, že sú-
časný trend listovej aplikácie 
roztokov dusíkatých hnojív je 
značne závislý na následnom 
priebehu počasia. 

V prípade suchej periódy je 
jeho účinnosť obmedzená a me-
nej efektívna. Nehovoriac o ri-
zikách poškodenia porastu 
vysokou koncentráciou, resp. 
dávkou. Nekrózy po aplikácii 
pôdneho hnojiva DAM na list sú 
hádam najčastejším prejavom, 
s ktorým sa u nás stretávame 
(obr. 1). V tomto konkrétnom 
prípade je vhodnejšie zvoliť 
podlistovú aplikáciu nástre-
kom na pôdu. Tá je však rovna-
ko limitovaná vlhkosťou pôdy!

Aplikácia granulovaných hno-
jív má taktiež svoje obmedze-

Obr. 1: Porast kukurice s odznievajúcim poškodením po aplikácii DAM 
390 na list. 

Obr. 2: Pracovná súprava BlueJet AT 2000 na prihnojovanie kvapalných hnojív. 
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nia. Základným obmedzením 
je forma živín v kontexte s dáv-
kou. Koncentrovanejšie dusíka-
té hnojivá pri aplikácii rozme-
tadlom môžu spôsobiť menšie 
nekrózy v pazuchách listov. Po-
škodenie je síce menšie ako pri 
listovej aplikácii kvapalných 
hnojív, ale zároveň je aj nižšia 
využiteľnosť živín. Hnojivo sa 
nie vždy dostane tam, kde sme 
ho chceli dostať, teda na pôdu. 

Druhým obmedzením sú už 
spomínané periódy sucha, kto-
ré výrazným spôsobom ovplyv-
ňujú účinnosť aplikovaných 
dávok hnojiva. Granulované 
hnojivá aplikované na povrch 
pôdy pri nedostatočnej vlhkosti 
pôdy alebo pri absencii násled-
ných zrážok strácajú na využi-
teľnosti živín aj viac ako 50 %. 

Viac ako polovica aplikova-
ných živín nie je adekvátne vy-
užitá! Ekonomická strata, ktorá 
je priamoúmerná výške dávky. 
To jest, čím vyššia dávka, tým 
väčšia strata! Dám viac nezna-
mená využijem viac, ale stratím 
za viac peňazí.

Efektívnosť využitia granu-
lovaných hnojív je možné zvý-
šiť ich aplikáciou do pôdy na-
príklad pri medziriadkovom 
ošetrení plečkovaním. Aj táto 
aplikácia má však svoje úskali 
a. Pri nedostatku pôdnej vlahy 
je zvýšenie účinnosti živín dis-
kutabilné.

Spoločným menovateľom 
problému v tomto prípade 
je vlhkosť pôdy a najmä pôd-
na štruktúra. Berúc do úvahy 

rastúci trend degradácie pôd 
v súvislosti s ich štruktúrou 
jednoznačne klesá kvalita tech-
nického prevedenia.

Problémy s dostatočným za-
hĺbením pracovných orgánov 
plečiek a následne rozpustnosť 
granúl. Hĺbka zapravenia do  
5 cm v suchej pôde je síce apli-
káciou hnojiva ale s odkladným 
účinkom výživy na neurčito. Do 
najbližších zrážok! Avšak obdo-
bie čakania na zrážky je záro-
veň obdobím straty využiteľné-
ho dusíka.

Prečo delená výživa N?
Jediným kontinuálne zabezpe-
čujúcim systémom výživy po-
rastov počas vegetačnej sezóny 
je proces mineralizácie orga-
nickej hmoty v pôde. Výživa 
minerálnymi priemyselnými 
hnojivami je skoková. Tesne po 
aplikácii za vhodných podmie-
nok (vlhkosť pôdy, dostatočný 
koreňový systém) je N dostatok 
alebo aj prebytok. Spotrebou 
porastom a stratami ale jeho 
dostupnosť v čase klesá. Vyvá-
ženú dostupnosť je preto mož-
né dosiahnuť viacerými apliká-
ciami menších dávok. Prečo? 
Dlhší čas dostupnosti!

Ak budete mať k dispozícii  
2 kg stejk pravdepodobne ho 
naraz nezjete a zbytok bude 
odpadom = stratou. Zasýti vás 
len raz, možno vás aj presý-
ti – uškodí vám! Avšak ak si ho 
rozdelíte na štyri 0,5 kg porcie, 
nasýti vás viackrát a s veľkou 
pravdepodobnosťou bez straty.

Pri hnojení 
N, keďže jeho 
procesy pre-
meny a formy 
sú ovplyvňo-
vané mnohými 
faktormi s rôz-
nou dynami-
kou určité stra-
ty vzniknú 
vždy. Opako-
vaná apliká-
cia však vytvá-
ra predpoklad, 
že aspoň raz 
budú vhodné 
podmienky pre 
vyššiu využiteľ-
nosť. A celko-
vá strata z vy-
sokej dávky jej 
nespotrebovaním porastom 
za príslušné časové obdobie 
je vždy vyššia ako strata z niž-
ších dávok spotrebovávaných za 
dlhšie obdobie.

Technologická inovácia 
delenej výživy dusíkom
Na základe vyššie spomínaných 
poznatkov v kontexte so stále 
častejšie sa opakujúcimi perió-
dami sucha a zhoršujúcimi sa 
pôdnymi podmienkami je pre-
to možné považovať za efektív-
ne zníženie rizika a zvýšenie 
využiteľnosti živín pri delenej 
výžive porastov širokoriadko-
vých plodín dusíkom aplikáciu 
kvapalných N hnojív do pôdy.

Kvapalné preto, že pre pro-
ces difúzie v pôde je potreb-
ná nižšia vlhkosť pôdy, ako 

pri rozpúšťaní granulovaných 
hnojív.

Aplikácia do pôdy preto, že 
s rastúcou hĺbkou zapravenia 
klesá strata dusíka volatilizá-
ciou – únikom plynnej formy 
do ovzdušia. Pri hĺbke zaprave-
nia do 5 cm predstavuje strata 
na účinnosti cca 40 – 50 %. Hĺb-
ka zapravenia do 10 cm znižuje 
stratu účinnosti živín na 30 %. 
Hĺbka zapravenia na 12 – 15 cm 
redukuje straty dusíka na úro-
veň do 20 %. 

Pri súčasnej inhibícii apliko-
vaného kvapalného N-hnojiva je 
možné straty volatilizáciou zní-
žiť na úroveň 5 % a zabezpečiť 
nárast času dostupnosti výživy 
N. To už je zaujímavé!

Technické riešenie −  
BlueJet AT 2000
Aplikátor kvapalných N-hnojív 
do porastov širokoriadkových 
plodín je technickým riešením 
technologickej inovácie v ich 
delenej výžive (obr. 2). Svojim 
konštrukčným riešením umož-
ňuje kvalitnú aplikáciu či už 
štandardných alebo inhibova-
ných kvapalných N-hnojív až do 
hĺbky 15 cm. 

Jednoduchá kombinácia 
krájadla a aplikačného hrotu 
umožňuje aj za suchých pôd-
nych podmienok dosiahnutie 
požadovanej hĺbky zapravenia 
hnojiva (obr. 3). Prednosťou 
tohto technického riešenia je 
jeho funkčnosť aj v ťažších pôd-
nych podmienkach pri porov-
naní s plošným podrezávaním 
pôdy v medziriadku. Masív-

Obr. 3: Konštrukčné riešenie pracovného ústrojen-
stva BlueJet AT 2000.

Obr. 4: Umiestnenie aplikácie a priechodnosť súpravy BlueJet AT 2000.



na konštrukcia stroja zároveň 
umožňuje dosiahnuť požado-
vané zahlbovanie aj pri väčšom 
prísušku. 

V porovnaní so systéma-
mi plečkovania využívajúcimi 
plošné podrezanie, ktoré majú 
častokrát problém so zahĺbe-
ním, je táto konštrukcia vo vý-
hode. Dodržanie hĺbky aplikácie 
hnojiva najmä v suchom období 
a na ťažších pôdach je kľúčovým 
faktorom pre efektívnosť využi-
tia aplikovaných hnojív.

Plečky s prihnojovaním majú 
síce pridaný efekt mechanic-
kého ošetrenia proti burinám, 
ale pri súčasných možnostiach 
herbicídnej ochrany (chemic-
ké plečky) tento rozdiel stráca 
na váhe. Naopak počas periód 
sucha plečky s podrezávaním 
v medziriadku otvárajú povrch 
pôdy až neprimerane a tým 
zvyšujú neproduktívny výpar – 
stratu pôdnej vlahy.

V tomto prípade efekt na-
rušenia prísušku stráca na vý-
hode. V prípade štruktúrnych 
a biologicky aktívnych pôd je 
potreba mechanického naru-
šovania prísušku neopodstat-
nená.

Aplikáciou hnojiva uprostred 
medziriadku na dostatočnú 

hĺbku naviac BlueJet AT 2000 
(obr. 4) zvyšuje stimuláciu roz-
voja koreňového systému do šír-
ky a eliminuje riziko poškodzo-
vania koreňov. 

Pri niektorých konštrukč-
ných riešeniach plečiek s pri-
hnojením je výrazne kontrapro-
duktívne aplikovanie hnojiva 
bližšie k riadku, pretože dochá-
dza k poškodeniu vlásočnicové-
ho koreňového systému a apli-
kácii hnojiva na miesto, kde 
sa musí koreňový systém naj-
prv obnoviť, čo môže negatív-
ne ovplyvniť straty na účinnos-
ti živín. 

Systém prihnojovania do 
stredu medziriadku zároveň 
znižuje riziko poškodenia po-
rastu a náročnosť vykonáva-
nia operácie z pohľadu obsluhy, 
čím umožňuje dosahovať vyššiu 
pracovnú rýchlosť a dennú hek-
tárovú výkonnosť.

Praktické skúsenosti 
s BlueJet AT 2000

Delená výživa dusíkom reali-
zovaná aplikátorom hnojív Blue- 
Jet AT 2000 formou služieb bola 
inováciou v technologickom po-
stupe produkcie kukurice na si-
láž a slnečnice, kde sa predtým 
využívalo prihnojenie granu-

lovanou močovinou v obvyklej 
dávke 100 kg/ha.

V roku 2018, ktorý bol v ob-
lasti sledovaného podniku na 
východnom Slovensku priemer-
ným rokom charakteristickým 
aj kratšími obdobiami sucha 
počas vegetačného cyklu ku-
kurice a slnečnice bola realizo-
vaná delená aplikácia DAM 390 
v dávke 100 l/ha s inhibítorom 
N. Plánovaná osevná plocha 
kukurice pre zabezpečenie po-
trieb ŽV bola 125 ha. 

Na siláž bolo zozberaných 
z tejto výmery 87 ha s priemer-
ným výnosom 45 t/ha, čo posta-
čovalo na naplnenie 2 silážnych 
jám v celkovom objeme 4200 
m3. Keďže táto výmera a zvýše-
ný výnos silážnej hmoty splnili 
produkčný zámer zbytok výme-
ry kukurice zostal pre produk-
ciu miaganého vlhkého kukurič-
ného zrna, kde priemerný výnos 
dosiahol 11,76 t/ha a maximálny 
výnos bol na úrovni 16 t/ha. 

Priemerný výnos silážnej 
hmoty v porovnaní s prieme-
rom v regióne (39,5 t/ha) bol 
vyšší o 13 %. Celková výmera 
pestovanej slnečnice bola 70,8 
ha, z toho nebolo prihnojených 
16 ha z dôvodu rizika poško-
denia porastu pri prejazde. Na 

pozemkoch prihnojených po-
čas vegetácie bol výnos slnečni-
ce na úrovni 3,3 t/ha, resp. 3,1  
t/ha. Výnos slnečnice na po-
zemku bez delenej aplikácie  
N-výživy bol 2,8 t/ha. Zvýše-
nie výnosu teda predstavovalo  
17 %, resp. 10 %.

Záver
Najjednoduchšou cestou ako 

v súčasnosti dosiahnuť zvýše-
nie účinnosti delenej výživy 
dusíkom u širokoriadkových 
plodín je citlivé vnímanie vply-
vu pôdnoklimatických zmien, 
prispôsobenie výberu formy 
a spôsobu aplikácie hnojív.

Nepopierateľným prínosom 
aj z pohľadu ekonomického je 
samotná delená aplikácia N-vý-
živy, ale v súlade s možnosťa-
mi technologickej a technickej 
inovácie je možné naviac zabez-
pečiť aj zvýšenie efektívnosti 
použitých hnojív, čo prispieva 
k rentabilite produkcie a zlep-
šeniu hospodárskeho výsledku.

Koncentrovanie pozornosti 
na využiteľnosť živín, nie na sa-
motnú dávku umožňuje vyššiu 
flexibilitu pri produkcii.

Text a foro
Ing. Ľubomír MARHAVÝ, 

Biopratex s.r.o.

Obr. 5 a 6: Úbory slnečnice bez delenej výživy počas vegetácie (vľavo) a úbory slnečnice po aplikácii delenej N-výživy výživy počas vegetácie. 
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Pícní porosty v době sucha
Klima a příroda se spolu s ním prudce mění. Většina změn přichází globálně a z velké části jsou pravděpodobně způsobeny námi, 
lidmi. Omezíme-li se na ČR a zemědělství, i zde se samozřejmě projevují důsledky naší práce. Za socialismu jsme kvůli intenzifi-
kaci z krajiny odváděli zdánlivý přebytek vody, čímž jsme omezili možnost jejího vsakování do hlubších vrstev. 

Podle statistik jsme za posled-
ních 70 let zkrátili vodní toky  
o 25 000 km, zrušili 900 000 ha 
mokřadů, rozorali 185 000 ha 
polních cest, mezí a remízků. 
Po revoluci jsme zabírali země-
dělskou půdu pro další zástav-
bu, ať už to byly komunikace, 
nebo obytné čtvrti, továrny, 
sklady atp. 

Zemědělci v porevoluční 
době dost živořili a místo péče 
o půdu a řádného osevního po-
stupu pěstovali plodiny, které 
jim přinášely rychlý finanční 
efekt, a tím i možnost přežití. 
Výsledkem jsou půdy degrado-
vané erozí, ztrátou organické 
hmoty a především vody, bohu-
žel i podpovrchové. 

Lépe chránit půdu
V příštích letech asi dojde k dal-
šímu zvyšování teplot a odparu, 
zatímco srážky zůstanou maxi-
málně na stejné úrovni, budou 
lokálně rozdílné a přicházet 
v přívalech po dlouhých perio-
dách sucha. 

Proto si musíme půdu co nej-
více chránit a najít novou rov-
nováhu mezi produkcí a dobrou 
péčí o ni. Měly by nám k tomu 
pomáhat dotační tituly, šlechtě-
ní, pokrok v agrotechnice díky 
mechanizaci i využívání látek 
ovlivňujících fyziologii rostlin. 

Tradiční šlechtění s průměr-
ným růstem výnosové úrovně 
kolem 1 % ročně přestává stačit. 
Nastupuje genetika na moleku-
lární bázi, u které se v součas-
né době na evropské úrovni řeší, 
které genetické metody budou 
považovány za genetické mani-
pulace a které ne. 

Následkem loňského sucha 
trpí mnohé podniky s ŽV ne-
dostatkem i horší kvalitou ob-
jemových krmiv. Do živočišné 
výroby směřuje přes 70 % im-
portu zemědělských komodit, 
především sójových šrotů. 

Zvýšením podílu jetelovin na 
orné půdě a správnou organiza-
cí sklizně nejen snížíme potře-
bu dovozu bílkovinných kon-
centrátů, ale hlavně zlepšíme 
bilanci organické hmoty v půdě. 
Po sklizni silážní hmoty zbytky 
kořenů a části nadzemní hmoty 
výrazně obohacují půdní profil 
o uhlíkaté látky i o dusík. 

Šance pro pícniny
Podíváme-li se pro změnu na 
louky, velká část hospodář-
sky využívaných luk je ve sta-
vu, kdy se jejich sklizeň nevy-
plácí. Výnosy a kvalitu píce lze 
zvýšit jednoduchými opatření-
mi. Dostatečné hnojení se ne-
smí omezit jen na zdroj dusíku, 
přestože dusík a draslík pozi-

tivně ovlivňují i odolnost rost-
lin k suchu.

Vápnění je obzvlášť důležité 
také proto, že nízké pH má za 
důsledek ztrátu dalších živin 
zvrháváním do nerozpustných 
sloučenin. Po úpravě živinných 
poměrů je nutné přistoupit ke 
změně botanického složení po-
rostů. Složení osiva pro zásev 
nebo přísev TTP závisí na vlá-
hových poměrech na pozemku, 
úrovni živin a účelu založení 
porostu. 

Z trav se stále více prosazují 
druhy s hlubšími kořeny a odol-
né k suchu, například kostřa-
va rákosovitá a festulolia jejího 
typu, srha laločnatá (zde se stá-
le více uplatňují pozdnější hyb-
ridy) a ovsík vyvýšený. Dobrou 

odolnost vykazují také jílkové 
hybridy, nebo kostřava luční. 
Důležitou a velmi kvalitní slož-
kou směsí jsou jílky a bojínek, 
které jsou ale suchu méně odol-
né a ve směsích se více projeví 
jen na jaře nebo v období vět-
ších srážek. 

Z jetelovin by byla pro příse-
vy suchých TTP ideální vojtěška, 
ale ta travám nedokáže dosta-
tečně konkurovat. Proto se po-
užívá jetel a je-li k dispozici, tak  
i vytrvalý a suchu odolný ští-
rovník růžkatý. 

Pozornost ošetření
Dobře založené a hnojené po-
rosty mají »mladistvou sílu« 
a umějí si s nedostatkem vody 
poradit lépe než porosty star-
ší. Zakládáme-li zcela nový vy-
trvalý porost, provedeme totál-
ní likvidaci toho starého. Pokud 
to lze, tak orbou, ale jsou i jiné 
metody. 

Nově založený porost s do-
statkem jetelovin, hnojíme 
zpočátku dusíkem jen omeze-
ně. Vytrvalost hodnotných trav 
na dusíku sice hodně závisí, ale 
jeho dávky je třeba zvýšit až po 
vymizení jetele lučního. Pokud 
budeme přisévat, likvidujeme 
rok před ním herbicidně dvou-
děložné plevele a porost oslabí-
me »drsnějším« vláčením. Před 
přísevem dusíkem nehnojíme, 
podpořili bychom konkurenci 
starých trav. 

Přihnojení můžeme provést, 
až když mají nové rostliny výš-
ku k 10 cm. Pokud sejeme, jete-
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SMĚSI PRO BIOPÁSY A „GREENING“

 Krmné a nektarodárné biopásy, vinice, čejka apod.

 „Greening“ – medonosný úhor, meziplodiny, apod.

 Suchu odolné směsi meziplodin s čirokem a béry

ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNICKÉ TRAVNÍ SMĚSI

 Luční a pastevní, bioplyn, přísevy, míchání na zakázky

JETELOVINY A LUSKOVINY

 Lupina úzkolistá, hrách, peluška, vikev,

 Vojtěška, jetel luční, jetej alexandrijský, ostatní jeteloviny

OLEJNINY, MEZIPLODINY, OBILOVINY

 Slunečnice proužkovaná, len olejný, ředkev olejná

 Oves setý, nahý, pohanka, hořčice, svazenka

BIOOSIVA

 Travní směsi, hrách, jetel luční, pohanka, oves atd.

SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto, tel.: 603 480 951, objednavky@ seedservice.cz, 
poradenstvi: 604 57 8 260  www.seedservice.cz

Nabídka osiv pro rok 2019

KUKUŘICE FARMSAAT

 Špičkové rané bavorské odrůdy na zrno i siláž

ČIROKY

 Zrnové, zrnové silážní, biomasové, BMR typy atd.

Nabízíme Vám:
Spolupráci a technickou pomoc při smluvním množení certifi kovaných osiv trav, jetelovin a technických plodin.

lotrávy, hnojení dusíkem ome-
zíme jen na startovací dávku 
NPK před setím a dávky N zvý-
šíme až později podle toho, jak 
nám z porostu zmizí převaha 
jetelovin. 

V pozdním podzimu, v zimě 
nebo v časném předjaří je vý-
hodné využití statkových hno-
jiv. Na jaře však v takovém 
termínu a způsobem, který za-
jistí, že siláž nebude kontami-
nována zbytky hnoje nebo kejdy.  
U všech TTP je pro její kvalitu 
určující včasná sklizeň píce. 

Vzhledem k rostoucím výky-
vům počasí lze v jednotlivých 
letech očekávat střídání vyso-
kých, a naopak nízkých sklizní 
objemných krmiv. Proto je na 
mnoha podnicích nutné uvažo-
vat o navýšení kapacity zásob  
a za tímto účelem stavět nové 
žlaby nebo zajistit plochy na 
větší objemy siláží.

Příležitost pro čiroky
Na polích je nejdůležitější si-
lážní plodinou bezesporu ku-
kuřice, kterou není potřeba 
vzhledem k všeobecné znalosti 
rozebírat. Při současném otep-
lování se ale stále více pěstují či-

roky, které však mohou být za-
sety jen v pozdních termínech, 
např. jako následná plodina po 
sklizni rané pícniny (žita, směs-
ky), nebo jako nouzové řešení 
po pozdní zaorávce. 

Čiroky dosahují vysokých 
hodnot fotosyntetické produk-
ce a mají i značnou odolnost 
k suchu a vysokým teplotám. 
Výhodou je nižší cena osiva  
i potřeba hnojení a prostředků 
k ochraně rostlin. Silážní odrů-
dy se od sebe značně liší výškou 

(1,5 – 4 m), celkovým habitem, 
velikostí laty a typem stébla 
s olistěním a především kvali-
tou (měrnou energií) biomasy. 

Můžeme je rozdělit na vyš-
ší biomasové typy, které sne-
sou horší podmínky a mají niž-
ší měrnou energii a nižší zrnové 
silážní čiroky s lepší stravitel-
ností vlákniny a částí energie  
v nezralém zrnu. 

Výběr typu a odrůdy by 
měl být řádně prodiskutován 
s ohledem na teplotní poměry 

stanoviště, kvalitu půdy, před-
pokládanou délku vegetace  
a žádoucí koncentraci energie 
v silážní hmotě. 

Vzhledem k tomu, že bioma-
sa čiroků výborně fermentuje 
a že jejich pletiva ve srovnání 
s kukuřicí apod. více zadržují 
vodu, lze je silážovat i při niž-
ších sušinách. Silážování čiroků 
při sušině 25 až 26 % je běžnou 
záležitostí.

Marek PODRÁBSKÝ, 
SEED SERVICE s.r.o.
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Nová metodika ÚZEI pro ŽV
V předvánočním shonu možná mnohým zemědělcům a poradcům unikla informace, že ÚZEI Praha vydal novou metodiku »Zlep-
šení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické 
hmoty«.

Cílem metodiky je předsta-
vit zemědělské veřejnosti nová 
technologická řešení v chovech 
hospodářských zvířat, ukázat 
jejich přednosti a ekonomické 
přínosy. 

Jednoduchý návod  
pro chovatele 
Prezentací jednotlivých přípa-
dů a výsledků z projektů výzku-
mu má tato metodika poskyt-
nout jednoduchý návod pro 
chovatele hospodářských zvířat 
i poradce v zemědělské výrobě, 
kteří budou moci tyto informa-
ce předat cílovým uživatelům 
technologií. 

Metodika je rozdělena do sa-
mostatných kapitol, tak aby po-
dala zkrácený přehled o použi-
tých technologiích a vysvětlila 
principy jejich fungování. Dále 
je uveden přehled nejrozšířeněj-
ších typů ustájení s jejich před-
nostmi a nedostatky. 

Bezprostředně na ně navazu-
je prezentace výsledků při vyu-
žití aktivátoru Z´fix z provozní 
praxe a výzkumu, metodické 
pokyny pro úspěšnou aplikaci 

aktivátoru Z´fix a prezentace 
ekonomických přínosů.

Pomocí této metodiky lze 
jednoduše specifikovat techno-
logii, která je v zemědělském 
podniku používána, posoudit 
její klady a zápory, najít ověřená 
řešení a predikovat jejich eko-
nomický přínos.

Nová technologie
Základním prvkem nové tech-
nologie je Z´fix, aktivátor bio-
logické transformace organic-
ké hmoty statkových hnojiv. 
Jeho účinek je postaven na cí-
leném působení solí stopových 
prvků. 

Metoda výběru a vzájemných 
poměrů solí stopových prvků 
je patentována společností PRP 
Technologies, člena skupiny OL-
MIX GROUP, pod názvem MIP 
(Mineral Inducer Process). 

Z´fix je vhodný pro všechny 
druhy a kategorie hospodář-
ských zvířat a běžné stájové 
technologie.

V technologiích se slamnatou 
podestýlkou snižuje spotřeby 
slámy a umožní prodloužit 
dobu zdržení podestýlky ve stá-
ji. V souladu s Nařízením vlády 
262/2012 Sb. (Nitrátová směr-
nice) je pak možno podestýlku, 
která je ve stáji déle než tři týd-
ny, skladovat přímo na polním 
hnojišti.

V kejdových provozech zlep-
šuje homogenitu kejdy a zabra-
ňuje tvorbě krusty, čím umož-
ní snadnější vypouštění kejdy  
a následné čištění podrošto-
vých prostorů. 

Dalším neoddiskutovatel-
ným přínosem je snížení emi-
sí amoniaku ve všech stájových 
technologiích. Na základě do-
sažených hodnot redukce je 
možné uznat Z´fix jako snižují-
cí technologii pro zavedení Zá-
sad správné zemědělské praxe 
nebo pro Integrované povolení 
provozu.

Díky redukci emisí amoniaku 
a kvalitní dekompozici organic-
ké hmoty statkových hnojiv je 
výrazně zvýšena jejich živino-
vá hodnota, čímž vzniká pro-
stor pro úsporu v nákupu hno-
jiv průmyslových. 

Statková hnojiva vyprodu-
kovaná s využitím technolo-
gie Z´fix mají zároveň příznivý 
vliv na transformaci organické 
hmoty do půdy a následné sní-
žení objemové hmotnosti redu-
kované. 

S tím úzce souvisí statistic-
ký významný nárůst infiltra-
ce vody, což je velice příznivý 
efekt s výraznými dopady na 
environmentální problemati-
ku hospodaření s vodou v kra-
jině (Kopeček, Látal, Mráz-
ková, Pozdíšek, 2017, TAČR 
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TA04021390 »Biologické trans-
formace organické hmoty jako 
efektivní nástroj pro snížení 
emisí NH3 a využití získaných 
živin pro zlepšení vlastností 
půdy«).

Ve vztahu k okolí je sníže-
ním emisí amoniaku a zlepše-
ním fermentace výrazně sníže-
na pachová zátěž pro okolí. Toto 
snížení je zřetelné nejen v pří-
mé blízkosti objektů, ale také 
při aplikaci statkových hnojiv 
na pole.

A co je nejdůležitější? Poměr 
nákladů a přínosů nové tech-
nologie s využitím aktivátoru  
Z´fix se dlouhodobě pohybuje 
na úrovni 1: 2 − 4.

Slovo na závěr
Chov zvířat je jednou z nejstar-
ších lidských činností. Dalo by 
se tady předpokládat, že mno-
ho nového se již v tomto oboru 
nedá vykonat, ale opak je prav-
dou. 

V současné době jsme svěd-
ky enormního pokroku v gene-
tice, technologii výpočtu a slo-
žení krmné dávky, a také nové 
stájové technologie umožňu-
jí, díky využití informatiky, 
v maximální míře eliminovat 
chybovost lidského faktoru. 
Stejně tak v organizaci práce  
a přístupu ke stájovým pod-
mínkám je nutno hledat nové 
přístupy. 

V některých případech jsou 
nové postupy a přístupy výsled-
kem spolupráce chovatele a od-
běratele tak, aby byl zvířatům 
zajištěn welfare na dostatečné 
úrovni, v jiných případech je to 
adaptace na změnu místních 
podmínek. 

Právě změna klimatu a zní 
vyplývající teplotní a vláho-
vé podmínky mohou výrazně 
změnit přístup k hospodaření 
se slámou a statkovými hnojivy. 

Celý proces na sebe úzce na-
vazuje.  Klimatické podmínky 
a snížená schopnost půdy za-
držovat vodu vedou ke snížení 
produkce slámy. 

Nastavíme-li v provozu tech-
nologii s využitím aktivátorů 
biologické transformace orga-
nické hmoty, umožníme zacho-
vat dobré podmínky pro chov 
zvířat. Současně tím zvýšíme 
živinovou hodnotu statkových 
hnojiv a co je nejdůležitější, 

fermentovaná statková hnoji-
va mají výrazný pozitivní vliv 
na půdní strukturu a infiltraci 
vody.

A tak se s využitím moderní 
technologie biostimulantů vra-
címe ke staletími ověřenému 
modelu zemědělské činnosti, 
koloběhu uhlíku v zemědělské 
půdě a udržitelnému modelu 
zemědělské výroby…

Elektronická verze:
http://www.agroporadenst-

vi.cz, sekce Expertní systémy  
a metodiky

Ivan PETRTÝL, 
OLMIX GROUP



Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo produktového manažera 
Ing. Martina Kunce (+420 724 226 477) 

Precizní předseťová příprava díky kombinaci 
disků a coulterové profi sekci

Meziřádkové rozteče 12,5 cm. V případě výsevu 
řepky možnost 25 cm

Uspořádání diskové sekce do „X“ zajišťuje přímé 
vedení za tažným prostředkem 

Offsetový pneumatikový pěch se samočistícím efektem 
zajišťuje stabilitu secího stroje při práci i transportu

secí stroj BEDNAR OMEGA OO_L 


