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V situaci, kdy už ani pluh není klíčovým nářadím zemědělce, ale o možnosti 

založení porostu rozhoduje secí stroj a její konstrukce je nejvyšší čas - zamyslet se. Pokud dosud 

nebyl zájem, tak nyní je již nutností přemýšlet nad změnou pěstitelských technologií. Zásadním 

problémem této doby je, jak připravit příliš mokrou půdu, aby se do ní dalo zasít. Dokonce i striktní 

dodržování agrotechnických termínů prochází výrazným přehodnocením. Prioritou se stalo mít 

alespoň zaseto, termín už není tak podstatný. Tato reflexe ale měla nastat už nejméně před 

desetiletím. Nemožnost přípravy půdy před setím mechanicky otevírá otázku, jakým jiným 

způsobem? Existuje jen jeden vhodný způsob, a to je biologickou cestou. Tak jak to příroda 

vymyslela už před miliony let. Meziplodinové směsi, respektive krycí plodiny prostřednictvím 

symbiózy kořenového systému a půdní mikrobioty řeší předseťovou přípravu půdy efektivně a 

jednoduše. Nejpodstatnějším přínosem je však jejich schopnost zlepšit a stabilizovat strukturu 

půdy a tím zasakování srážkové vody. Světovým trendem, zejména s ohledem na aktuální stav 

na Slovensku i v Česku, je přechod na přímou setí s využíváním již zmíněných meziplodin, krycích 

plodin a půdních biostimulací. Přínosy jsou mnohé, výhody jsou rozdílné, potřeba je společná. 

Světový trend, a to nejen z pohledu ekonomické efektivnosti pěstování, oživení půdy, sekvestrace 

uhlíku, hospodaření s vodou v půdním profilu, ale zejména o jednoduché možnosti kvalitně zasít 

představuje právě přímé setí. A cílem této přednášky je ukázat, že to jde. 

 

Úvod 

Agronomické mýty a nepřizpůsobování se pěstitelských technologií změněným půdním a 

klimatickým podmínkám dnes výrazně negativně ovlivňují hospodaření na půdě. My si volíme svůj 

přístup k půdě a její úrodnosti! My určujeme, v jakém objemu a s jakým nákladem budou vstupy 

do výroby. My se rozhodujeme, jakou technologii budeme pro pěstování používat! Naopak my 

neurčujeme, jaké bude počasí a ani neurčujeme cenu za produkci. 

Loňský rok přinesl na celém území SR vydatnější srážky oproti loňským rokům. Bohužel díky 

tomu, že jsou půdy zhutněné a nestrukturní většina těchto srážek z polí odtekla, odnesla s sebou 

i nejcennější svrchní vrstvu ornice a v mnoha případech na poli stále stojí, nezasakuje. 

 

Máme důvody pro změnu 

Člověk půdu nevytvořil. Stejně jako nevytvořil životní prostředí, ve kterém se vyvinul. Dokáže ho 

však přetvořit. Ne vždy zcela úspěšně! Jenže změny v životním prostředí, které se formovalo 

miliardy let, v porovnání s pamětí jedné lidské generace, jsou nesrovnatelným časovým úsekem. 

Proto si dnes nedokážeme mnohé věci představit. 

Naneštěstí příroda, naše životní prostředí, má mnohem dlouhodobější paměť. Teď nám to dává 

pocítit. Říkáme tomu „klimatická změna“, ale nejde o nic jiného než o naše několikagenerační 

nevhodné zasahování do přírodních zákonitostí. Nevyrovnané srážkové režimy, rostoucí intenzita 

srážek, přehřívání pevniny, pokles přirozené půdní úrodnosti a podobně. Je toto důvod pro 

změnu!? 

 

Změny v našem životním prostředí nám naznačují mimořádnou potřebu změny našeho přístupu 

k hospodaření v zemi, respektive na půdě, abychom dokázali zlepšit hospodaření s vodou na 

zemědělské půdě i v lese. Adaptovat zemi pro snížení dopadů jako půdní sucho, respektive 

mokro, záplavy, pokles zásob spodní vody. 
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Vycházejíce z předpokladu, že pěstitelské postupy v zemědělství by měly 

co možná nejvíce kopírovat přírodní procesy. Jako nejperspektivnější technologie pro budoucnost 

se ukazuje technologie přímého setí. Návrat o několik století zpět? Ne, vykročení na cestu pro 

„udržitelnou budoucnost“ dalších našich pokolení. 

„Nedovedete si to představit?“ Nevadí, všude ve světě je dost příkladů se zkušenostmi několika 

desetiletí. 

 

Volba vhodné technologie ovlivňuje vlastnosti půdy a ty mají vliv na půdu. České i slovenské 

zemědělství je zaměřeno na vysokou intenzifikaci výroby a méně na udržitelný přístup k půdě. 

Jsme připraveni na změnu? Chceme se změnit? Začněme měnit svůj přístup. Nic není pro člověka 

více omezující než čas! V kontextu s dnes často zmiňovaným, populárním tématem „Půdní sucho“ 

či „Půdní mokro“ s politováním konstatujeme, že doba, kdy rozhodnutí něco změnit bylo 

svobodnou volbou, je už dávno minulostí. Dnes je potřeba změnit něco v pěstitelských systémech 

a v přístupu k živému ekosystému půda již nutnost! 

V roce 2020 jsme v lednu měli možnost účastnit se konference v Kyjevě. První zajímavou 

skutečností, která nás zaujala, že během 2 dnů konference s účastí kolem 1000 zástupců 

zemědělské praxe na Ukrajině byl fakt, že před svými kolegy z prvovýroby prezentovali, až na 

jedinou výjimku pěstitelé, nikoli „pozorovatelé“ z oblasti vědy a výzkumu. Prezentované informace 

měly proto vysokou míru výpovědnosti! Byly získány vlastní zkušeností na základě vlastního 

rozhodnutí. 

 

Výchozí misí většiny prezentací bylo proč a jakým způsobem došlo ke změně pěstitelské 

technologie. Možnosti, kdy začínáme se změnami jsou obecně platné a definované stupněm 

dobrovolnosti: 

 

Zamysleme se skutečně, přestaňme konstatovat a začneme jednat! 

Jakým způsobem může dojit ke změně pěstitelské technologie? 

 

Možnosti, kdy začínáme se změnami jsou obecně platné a definované stupněm dobrovolnosti: 

• ve chvíli, kdy jsem se dostatečně hodně naučil, 

• ve chvíli, kdy jsem si hodně vytrpěl, 

• protože už nemám na výběr! 

 

Ve které fázi důvodu pro změnu přístupu k půdě a technologii pěstování s ohledem na změněné 

půdně-klimatické podmínky se právě nacházíme necháme pro individuální posouzení. 

 

Změna je nutná, to vnímá zřejmě každý zainteresovaný. Nic není neměnné a se změnou půdně-

klimatických podmínek je nutností přizpůsobit své technologie pěstování. Ještě nikdo nikdy nad 

přírodou nezvítězil. Nemůžeme ji porazit, můžeme se jí jen přizpůsobit podle aktuálních poznatků. 

Dnes však doplácíme na svůj postoj, který rovněž výstižně ale nenásilně prezentovali přednášející 

na konferenci. Jelikož je lepší jednou vidět, než 100krát slyšet nebo číst tento odkaz. 
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Jednou z velmi zajímavých informací od prezentujících pěstitelů byly 

informace, co je osobně vedlo ke změně pěstitelské technologie. Opakovaně odeznívalo 

„Sebeoborot“ – volně přeloženo změna sebe, svého přístupu. Důvody se rovněž opakovaly a zněly 

následovně: 

• malé možnosti ovlivnění svého snažení, 

• vysoká závislost na dodavatelích vstupů, 

• změna v objemu a rozložení srážek, hospodaření s vodou. 

 

Prezentace na konferenci nenesly v sobě odkaz, že takhle to musí být! Celá konference se nesla 

v duchu, že pokud máš zájem hledat řešení, existuje několik způsobů, ale musíš vědět, že to 

skutečně chceš a proč. A jak jsou na tom tito hospodaří v této době, větších srážek? 

 

Další prezentující hospodář sdílel svůj poznatek ze zahraniční cesty za poznáním jiných řešení 

technologií pěstování do Argentiny. Upoutal ho pluh na památníku. Komentoval to jako připomínku 

minulosti, ale zároveň jako příklad toho, že když už daná technologie přestala být přínosem a bylo 

zapotřebí hledat nová řešení, je důležité oprostit se od zvyklostí a nastoupit na novou cestu. Úcta 

k tomu, co bylo, ale ne modla do budoucnosti. 

 

Důvody, vedoucí ke změně hospodaření na půdě, jsou rozličné. Avšak jednoznačně potvrzení, že 

určitým způsobem je potřeba reflektovat na měnící se výrobní podmínky. Přesvědčení na základě 

vlastní zkušenosti je tím nejdůležitějším poznatkem, který v nás rezonuje. 

 

Biodiverzita a uhlík 

Bez zbytečně zatěžujících technických informací ale s ohledem na změnu výrobních podmínek a 

zejména na změnu v produkční schopnosti základního výrobního prostředku – půda, se nesly i 

informace dalších přednášejících. Ukrajina svým 9 % podílem černozemí z celkové výměry 

černozemí na světě představuje silnou konkurenci v produkci. Jenže za posledních 100 let obsah 

humusu klesl z 10 – 12 % na průměrnou hodnotu 3,2 %. Jak uvedl další prezentující pěstitel. 

Zároveň uvedl, že černozem je černozemí, má-li obsah humusu nad 2,5 %. Z toho vyplývá, že 

produkční schopnost černozemí na Ukrajině rovněž trpí pod tlakem současných technologií a 

nezbývá jim mnoho času na to, aby tento proces změnili. Zjištění, že postrach Ukrajina, která je 

zmiňována zejména ve spojitosti s vysokou kvalitou půdy a produkčním potenciálem, má stejné 

problémy jako naši zemědělci není uspokojením, ale výzvou. Ztráta uhlíku z půdy a nevyrovnanost 

srážek, klíčové faktory pro udržitelnost úrodnosti půd. Rozdílem mezi námi je, že mnozí ukrajinští 

pěstitelé už nemluví ale jednají! Při jejich výměrách orné půdy je nástup nových pěstitelských 

technologií něco jako srovnání rychlovlaku Šinkanzen a naší lokálky. Nestíháme přípoj, jen z 

důvodu, že jsme nerozhodní. 

 

Řešení podle všech prezentujících spočívá v obnovení biodiverzity půdní mikrobioty a 

pěstovaných kultur, snížení intenzity kypření půdy a zvýšení obsahu uhlíku v půdní zásobě krycími 

plodinami. 

Všechny tyto zkušenosti a poznatky prezentujících pěstitele více či méně spojovaly i pragmatické 

problémy. A to nedostatek času, nedostatek kvalifikované pracovní síly a samozřejmě 

nákladovost pěstování při ne vždy uspokojivé realizační ceně. Váha jednotlivých faktorů v 
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jednotlivých prezentacích byla odlišná. Přesto byly závěry vždy stejné. 

Nerovnováha faktorů v systému pěstování, touha po vymanění se ze závislosti, pocit potřeby 

změny svého přístupu a nezbytnost změny technologie s ohledem na změnu půdně-klimatických 

podmínek a samozřejmě ekonomiku výroby. O Uhlíku si povíme dál. 

 

Přírodní zákonitosti 

Proč je nutná změna? Podle prezentujících zejména proto, že se změnami našeho životního 

prostředí přichází nutnost reakce. Nic není v čase neměnné. Pouze přírodní zákonitosti! V souladu 

s růstem poznání těchto zákonitostí je nejvyšší čas přizpůsobit se a změnit i naše pěstitelské 

technologie. My jsme produktem přírody i když si myslíme, že svojí tvrdohlavostí něco zásadního 

změníme. Pravdou je, že přírodu a její zákonitosti neporazíme, můžeme je jen chytře s rozumem 

využít. Pokud chceme zajistit nejen svou přítomnost, ale i budoucnost pro následující generace. 

Klíčem k úspěchu v této výzvě je rovnováha, respekt a zdravý rozum. Ať už nastal čas na změnu 

nebo máme ještě dostatek času otálet je asi na samostatném posouzení každého z nás. 

Závěrečným odkazem je však skutečnost, že ať už je odpověď pozitivní nebo negativní, ti, kteří 

nejsou schopni se přizpůsobit změnám, nemají perspektivu lepší budoucnosti! 

 

Volba vhodné technologie ovlivňuje vlastnosti půdy a ty mají vliv na půdu. České i slovenské 

zemědělství je zaměřeno na vysokou intenzifikaci výroby a méně na udržitelný přístup k půdě.  

 

Kdy role obrábění půdy pomalu ztrácí na významu? 

Úkoly obrábění půdy byly v podstatě podřízeny jednomu cíli - zvyšovat z krátkodobého pohledu 

úrodnost půdy a z dlouhodobého pohledu ji udržovat nebo zlepšovat, a to bez negativního vlivu 

na životní prostředí. 

Nedostatky obrábění půdy jsou dány v menší míře neznalostmi v oblasti požadavků jednotlivých 

rostlin, ale ve větší míře rozmanitostí půdních a klimatických podmínek a širokým sortimentem 

techniky. 

 

Agrotechnické a technické požadavky na obrábění půdy musí být podřízeny hlavnímu cíli – 

zvyšování a zlepšování úrodnosti půdy. 

 

Jedná se o následující úkoly: 

- vytvořit a udržet optimální půdní strukturu pro udržování vody a vzduchu, mobilizaci a transport 

výživných látek, aktivizaci mikrobiologického procesu a rozvoje kořenového systému rostlin 

přirozenými procesy 

- nezapracovat rostlinné zbytky, organická a minerální hnojiva do hloubkových horizontů půdy, ale 

nechat je na povrchu, respektive mělce a maximálně lehce zaprášit půdou 

- bojovat proti škůdcům a chorobám, přirozenými procesy v půdě (producent, konzument – 

zvýšená biodiverzita v půdě) 

- dosáhnout důležitých technologických předpokladů jako vyrovnání povrchu, profilování povrchu 

a jiné. 

 

Uvedené úkoly práce s půdou je potřeba prosadit do zemědělské praxe. A snažit se, aby se 

momentální přístup k půdě podstatně změnil. Pokud v nedávné minulosti se prostřednictvím orby 
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a plečkování bojovalo hlavně proti plevelům, tuto roli v současnosti v širší 

míře převzaly herbicidy. Také si musíme uvědomit, že obrábění půdy významně ovlivňuje její 

propustnost, infiltrační schopnost, jakož i přemisťování výživných látek, což musíme zvažovat už 

nejen ve vodoochranných oblastech. Tyto mnohostranné požadavky vyžadují, aby se půda, pokud 

možno mechanicky neobráběla, zbytečně nepřevracela, a nijak nenarušovala. Pokud je to nutné, 

obdělávat půdu v různých podmínkách na různou hloubku, s různou intenzitou biologickým 

zpracováním půdy a tím samozřejmě i různou půdoochrannou technikou. 

 

Současný stav ohrožení půd zhutněním 

„Degradace půdy dosáhla relativně vysokého rozsahu způsobujícího ekonomické a ekologické 

ztráty. Asi 50 % výměry zemědělských půd na Slovensku trpí vodní erozí, nejméně 800 tis. ha 

půdy je zhutněno, asi 150 tisíc ha má zvýšené obsahy znečišťujících látek, na značných výměrách 

je založen trend úbytků půdní organické hmoty. Ani v příštích letech nelze očekávat zlepšení 

tohoto stavu, spíše naopak, zmíněné škody na půdě se budou rozšiřovat. 

 

Nepříznivý vývoj ve zhoršování přirozené úrodnosti půdy a strukturních změn v půdě, které vedou 

k degradaci půdy z pohledu jejích fyzikálních a chemických parametrů má za následek výraznou 

nestabilitu dosahovaných úrod v jednotlivých hospodářských letech. Tomuto stavu výrazně 

napomáhají klimatické změny – nerovnoměrnost rozložení srážek a teplotní výkyvy. Jeden ze 

základních výrobních prostředků ztrácí schopnost zhodnocovat vynaložené náklady a v rámci 

svých možností eliminovat negativní důsledky změn v průběhu počasí. Nastal čas, abychom se 

zamysleli, co chceme udělat proto, abychom zastavili tento proces a zajistili požadovanou úroveň 

kvality půdy i pro další období. 

 

Jsem zemědělec. 

Vezmu sluneční světlo, vodu a oxid uhličitý a přeměním je na zemědělské produkty. 

 

Vyšší rostliny prostřednictvím fotosyntézy přeměňují sluneční energii, kterou využívají pro tvorbu 

cukrů. Základní organické látky sloužící jako zdroj energie. Prostřednictvím jejich kořenového 

systému tyto organické látky vylučují do půdy, aby nakrmily nesčetné miliardy půdních 

mikroorganismů. Ty naopak s vděčností prostřednictvím svých enzymů uvolňují živiny z 

minerálního (rostlinám nepřístupného) podílu půdy a rozkladem odumřelé biomasy. A to je pořád 

dokola. Zároveň pomáhají budovat strukturu půdy a držet ji pohromadě prostřednictvím látek 

rozhodujících o vodostálosti agregátů. 

Za několik stovek milionů let se v půdě nahromadilo množství uhlíkatých sloučenin takzvaná 

humusová složka půdy. Kostra, která pomáhá stabilizovat systém. Fosilní uhlík! 

 

V tomto živém ekosystému se vytvoří rovnováha na základě vzájemné symbiózy hierarchie 

organismů a rostlin s komplexní infrastrukturou. Vyšší rostliny zároveň tvoří i ochranný štít před 

nepřízní počasí. Jejich kořenová soustava rovněž slouží jako prostředek hromadné dopravy a po 

jejich odumření jako silniční dopravní síť. Póry po odumřelých kořenech tvoří také základ systému 

vzduchotechniky a vodoinstalace v půdě. 
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Intenzita spolupráce a nerušené spolupůsobení těchto součástí definuje 

půdní úrodnost. Tedy do jaké míry se dokáže zhodnotit energie schovaná v jednom semeni, které 

se má stát součástí tohoto koloběhu? Z našeho úhlu pohledu, jaké úrody jsme schopni dosáhnout 

za určité vynaložené úsilí? 

 

Drobnohrudkovitá struktura půdy 

„Půdní garé“. Jedná se o starý zemědělský výraz, který v současnosti můžeme považovat za 

archaismus. A to doslova! Proč? Protože tento pojem je spojen se zdravou a úrodnou půdou. Aby 

půda měla garé musí mít drobnohrudkovitou strukturu a dobré provzdušnění, potom při 

obhospodařování netvoří hroudy. 

Přesto půda, která zpracováním orbou nebo jiným zpracováním, působením mrazu získala 

drobnohrudkovitou strukturu, ještě nemusí mít garé. Teprve když ornice po celé vegetační období 

zůstává drobnohrudkovitá a voda ji nerozplaví, můžeme mluvit o půdním garé (Franz Sekera: 

Zdravá a nemocná půda, 1951).  

Co tedy zajišťuje garé půdy? 

Současný stav zemědělské půdy doslova potvrzuje fakt, že garé půdy je archaismus. Jak k tomu 

došlo? Jednoduše! Přestali jsme půdu vnímat jako živý ekosystém - organismus a začali jsme na 

ni nahlížet jako na výměnný substrát. 

Drobnohrudkovitá struktura půdy během celé vegetační sezóny zejména v technologiích 

pěstování širokořádkové plodiny jako je kukuřice je dnes utopií. Jak tedy obnovit půdní garé? 

 

Rozhodujícím faktorem pro drobnohrudkovitou strukturu půdy je silná biologická aktivita půdy a 

dostatečný přísun organické hmoty. Organická hmota je v první řadě zdrojem energie ve formě 

uhlíku, základního stavebního prvku organických látek. Půdní mikrobiota jej získává rozkladem 

organické hmoty a symbiózou s kořeny rostlin produkujícími exudáty. Složitými a zejména 

mnohočetnými biochemickými a mikrobiologickými procesy se rozkladem organické hmoty v půdě 

získává energie. Převažují ektotermické reakce, které uvolňují chemickou energii pro všechny 

následné reakce umožňující získávání zdrojů pro život a obživu půdní mikrobioty. Aby půdní 

houby a bakterie mohly získávat živiny produkují různé enzymy, kterými si zajišťují zdroje živin a 

stavebních prvků. V případě, že mají vhodné podmínky a dostatek zdrojů, jejich populace rychle 

narůstá. Každá populace se na začátku množí a následně stárne a odumírá. Odumřelé organismy 

jsou pak zdrojem obživy jiné populace, ale jejich rozkládající se zbytky jsou zdrojem takzvaných 

tmelivých „lyofobních“ látek. 

Spolupůsobení vlásečnicových kořenů, exudátů z kořenů rostlin, lyofobních látek a hyf půdních 

hub zajišťuje tvorbu půdních agregátů. Dostatek těchto látek se projeví tvorbou drobnohrudkovité 

struktury půdy a zejména její vodostálosti. Nedostatek se projeví poruchami struktury půdy a 

následně negativní změnou vodně-vzdušného režimu v půdě. V konečném důsledku se to projeví 

na celkovém snížení produkční schopnosti půdy, a tedy i rentabilitě pěstování. 

 

Představa, že strukturu půdy zajišťuje člověk jejím mechanickým kypřením je mýtus. 

Člověk by měl zpracováním půdy připravit pouze secí lůžko. 

 

Mikropóry a makropóry 
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Provzdušněnost je druhým důležitým faktorem pro obnovu půdního garé. 

Citlivost půdní mikrobioty je v pořadí důležitosti faktorů naprosto stejná jako u člověka. Protože 

půda je rovněž živým systémem s hierarchií v důležitosti životních potřeb, požadavků a 

uspořádání systému. Pořadí důležitosti pro půdní život je tedy následující od nejvyšší priority: 

Vzduch - Voda - Živiny! Kromě uhlíku je mimořádně potřebný i kyslík, který umožňuje průběh 

oxidačních reakcí – ektotermické reakce. Zdroj energie pro následné biochemické reakce. Málo 

vzduchu = málo kyslíku! Hodně vzduchu = hodně kyslíku! Extrémy jsou v přírodě vždy na škodu. 

 

Zhutnění a rozplavení struktury půdy znamená nedostatek vzduchu v půdě, tzn. pokles zdroje 

energie pro všechny procesy a činnosti spojené s biologickou aktivitou. Následkem je snížení 

účinnosti transformace vstupů (hnojiva, pesticidy) a současný pokles rentability produkce. 

Vysoká intenzita kypření naopak představuje přebytek vzduchu v půdě. Mnoho kyslíku způsobuje 

nadměrnou oxidaci uhlíku. Není-li v požadovaném množství vracen, dochází k lidově řečenému 

„vyhoření organiky“. Oheň je rovněž oxidace organické hmoty produkující energii! Ale když hmota 

shoří a není další zdroj nastane zima a chlad. V tomto případě hlad! Hlad půdních organismů po 

uhlíku, základním stavebním prvku, který potřebují pro svůj život. 

V živé a zdravé půdě jsou tyto poměry vybalancovány pro potřeby edafonu v souvislosti se 

stanovištními a půdně-klimatickými poměry. Hierarchie v ekosystému půda zajišťuje tvorbu 

mikropórů a makropórů, které slouží jako vodoinstalace a vzduchotechnika. Zároveň jsou 

přirozenou cestou jako rostliny prostřednictvím kořenů osidlují a oživují půdní profil, protože 

dopravují živiny a stavební prvky na místo určení – k půdním houbám a bakteriím. 

Také zabezpečují jejich přepravu do nových zón – prohlubování fyziologicky využitelného půdního 

profilu. 

 

Nadměrné zásahy mechanického kypření, co do počtu i do hloubky půdního profilu tento systém 

narušují, čímž snižují jeho funkčnost. Poškozenou vodoinstalaci a vzduchotechniku si půdní 

organismy časem opraví. Ale než dokončí opravy mikropórů a makropórů, nastane potřeba 

zpracování půdy pro následnou plodinu a po mechanickém kypření člověkem jsou znovu na 

začátku snažení. Pro zajímavost, z výzkumné činnosti Charlese Darwina v letech 1870 – 1872 

vyplynulo, že žížaly mohou ročně přemístit od 10 až do 45 tun půdy na hektar. Tento objem půdy 

je totožný s objemem makropórů v půdním profilu. Základním předpokladem však je, aby se v 

půdě vyskytovaly a měly čas a prostor pro zúrodňování a provzdušňování půdního profilu. 

Důsledek intenzivního kypření a nedostatečného přísunu organické hmoty běžně v současnosti 

vidět na polích ve formě snížené infiltrace nebo tvorbě přísušku. Nestabilní půdní agregáty a 

slévavost půd omezující provzdušnění v celém zpracovávaném profilu půdy jsou důkazem toho, 

že půdní garé je minulostí! 

 

Inovativnost v technologiích 

 

Snížení intenzity kypření 

Současné portfolio výrobců zemědělské techniky je více než dostatečné. Důležité ale je zvolit 

vhodnou techniku pro pěstební technologii respektující výrobní podmínky a změny v půdně-

klimatických podmínkách.  
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Cílem by mělo být snížení počtu operací i snížení hloubky zpracování půdy. 

Nové perspektivy inovací směřují k technologiím: 

- setí do mulče (MulchTill nebo MinTill) 

- pásové zpracování půdy (StripTill) 

- přímé setí do nezpracované půdy (NoTill) 

 

Každá z těchto technologií má však svá omezení, která jsou spojena zejména s aktuálním 

strukturním stavem půdy na pozemcích a regionální povahou v kontextu s půdně-klimatickými 

změnami. Pokud jsem dosud používal jako základní přípravu půdy orbu nemůžu ihned přejít na 

technologii NoTill. Je třeba půdu adaptovat na změnu technologie pěstování. 

Tuto změnu nelze provést rok od roku, ale lze ji urychlit doplňujícími opatřeními, která pomohou 

adaptaci půdy na změnu přístupu. Tato opatření jsou založena na šetření půdní vláhy, 

intenzivnějším rozkladu rostlinných zbytků a v neposlední řadě doplněním o hnojení organickou 

hmotou (medziplodinové systémy), respektive aplikací pomocných biostimulantů pro podporu 

biologické aktivity v půdě případně fyziologických procesů v rostlině. 

 

Co je podstatou pásového zpracování půdy a jaké výhody a nevýhody má? 

Při pásovém zpracování půdy je půda kypření pouze v zónách budoucích řádků a meziřádkové 

zóny se vůbec nezpracovávají. Do kypřených zón lze ukládat hnojivo. Speciální kotoučové 

usměrňovače pásových kypřičů zamezují při kypření přesun půdy z kypřených pásů, takže 

nedochází k tvorbě pravých hrůbků. Nakypřená půda v pásech sice může v některých podmínkách 

zprvu vytvářet dojem tloušťky, brzy však slehne a hrobek se vytratí. To je zásadní rozdíl oproti 

hrůbkovému zpracování půdy, a to také určuje použití této technologie. Technologie je vhodná 

především do podmínek středních a lehčích půd a lze jej provádět jak na podzim, tak i na jaře. V 

podmínkách lehčích půd dokonce jarní pásové zpracování vykazuje lepší výsledky než podzimní. 

Pro těžké půdy je technologie vhodná především tam, kde je nedostatek srážek. Pásové 

zpracování půdy výrazně snižuje povrchový výpar vody v meziporostním období a během 

vegetace naopak zlepšuje vzlínání spodní vody ke kořenům. Na svazích, je-li provedeno pásové 

zpracování ve směru vrstevnic, působí silně proti vodní erozi. Celkově má pásové zpracování také 

výrazný efekt proti větrné erozi. Stejně jako hrůbkové zpracování půdy, je pásové zpracování půdy 

vhodné provádět s využitím autopilota traktoru a archivované trajektorie jízd následně využít pro 

navádění soupravy při setí, není-li použita secí kombinace s jedním průjezdem. 

 

Výhody pásového zpracování půdy: 

• Získávám více na úsporách při přípravě půdy 

• Snižuji počet operací 

• Zlepšuji hospodaření s vodou 

• Zvyšuji jistotu vzcházení 

• Zlepšuji půdní život 

 

Nevýhody pásového zpracování: 

Méně vhodné do oblastí s těžkými půdami a velkým úhrnem srážek - půda v překypřených pásech 

na jaře hůře osychá a hůře se přehřívá 
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Pásové zpracování půdy lze využít i jako předseťovou přípravu. Půda je 

zpracována pouze v pásech, mezipásové prostory se nezpracovávají. Tím se eliminuje 

odpařování vody i rozvoj plevelů. 

Pásové zpracování půdy lze využít také lokálně. Na okrajích pozemků s možným erozním 

ohrožením. Důležitá je orientace zpracovaných pásů ve směru vrstevnic. Měření VÚMOP 

prokázala v takových případech téměř nulový odtok vody a zeminy. 

 

Jak se pohybují dávky hnojiv aplikovaných do kypřených pásů při setí? 

Typ a dávku hnojiva je samozřejmě vhodné volit na základě půdní zásobenosti a celkové strategie 

výživy. Každopádně výborné zkušenosti jsou především s kombinovanými hnojivy typu NPK, 

Amofos nebo směsi P, K případně dalších prvků (Mg, S). Dávky hnojiv se pohybují v rozsahu 100-

150 kg/ha. To je výhodné i z pohledu logistiky a plnění secího stroje. Také máme dlouholeté 

zkušenosti s aplikací půdních biostimulantů pod patu. 

 

Má smysl StripTill při setí řepky bez aplikace hnojiv? 

Ano, určitě má! Jak bylo již řečeno, už jen překypření má znatelné efekty na rychlou a 

rovnoměrnou vzcházivost a tvorbu dlouhého kořene. Proto doporučujeme použití StripTill 

technologie setí řepky i bez aplikace hnojiv, ideálně s kořenovým biostimulantem Explorer – 

aplikace pod patu. 

 

Co když je v období setí velké sucho? 

Především v suchých ročnících vykazuje technologie StripTill setí výrazné přednosti. Při pásovém 

kypření během setí je vlhká půda vynesená k povrchu. To výrazně zlepšuje vzcházivost a 

následnou vyrovnanost porostů. Porosty založené tímto způsobem jsou ve výsledku velmi 

vyrovnané a umožňují mnohem snazší následné agronomické vedení a vyšší efektivitu 

agrochemických zásahů. Upozorňujeme však, že při ponechání rostlinných zbytků na povrchu 

půdy je třeba dbát zvýšené pozornosti na ochranu proti slimákům. 

 

Co když je naopak nadbytek srážek? 

Technologie StripTill setí má určité výhody i v ročnících, kdy je v období setí a následného 

vzcházení nadbytek srážek. Porosty založené StripTill technologií bývají zdravější a vitálnější v 

důsledku lepšího lokálního provzdušnění ve zpracovaném pásu půdy. 

 

Závěrem tedy můžeme zopakovat, že technologie StripTill setí podle našich zkušeností výrazně 

eliminuje extrémy počasí a výrazně přispívá ke zvyšování výnosů a jejich mezi ročníkové stabilitě. 

 

• Důkladné překypření kořenové zóny s možností aplikace hnojiva 

• Uložení osiva do středu překypřených pásů 

• Rozteč řádků 25 nebo 30 cm 

• Uložení semen do čerstvě zpracované půdy 

• Výrazně lepší vzcházivost i v suchých letech 

• Výborný růst a rozvoj kořenů 

• Možnost variabilního rozsahu výsevku 

• Plošná vyrovnanost porostu 
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• Rovnoměrný vývoj jednotlivých rostlin 

• Lehčí další agronomická vedení porostu 

• Protierozní efekty 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by dnes využívané technologie pěstování 

širokořádkových plodin, zejména ve vztahu k měnícím se půdně-klimatickým podmínkám, měly 

respektovat tyto základní principy: 

- snížená intenzita kypření 

- důsledný management rostlinných zbytků v aerobních podmínkách 

- zvýšená intenzita doplnění organické hmoty 

- podpora biologické aktivity 

 

V minulosti využívané technologie postavené na intenzivním kypření, například orbou a následnou 

několika krokovou přípravou secího lůžka by na podnicích bez živočišné výroby, respektive v 

oblastech s opakujícím se půdním suchem měly být na ústupu. 

Inovativní řešení ve vývoji techniky pro půdoochranné technologie poskytují dostatek možností 

pro výběr vhodného nářadí a secího stroje. 

 

Management rostlinných zbytků 

Pro úspěšný přechod od vysoké intenzity kypření při přípravě půdy je třeba zvládnout 

management rostlinných zbytků za požadavku jejich aerobního rozkladu. V tomto případě je 

podstatné jejich drcení a rovnoměrné rozložení po povrchu půdy. Zároveň je třeba si uvědomit, 

že největší intenzita biologické aktivity je za přístupu vzduchu. To znamená, že na těžkých půdách 

zapracujeme zbytky co nejmělčí cca 5 cm, na lehčích půdách zbytky zapracovat pouze 

zaprášením prutovými bránami. Větší hloubka zapracování snižuje efektivnost mineralizace a 

humifikace rostlinných zbytků. 

 

Technologie StripTill předpokládá hlavně zvládnutí rovnoměrnosti rozprostření zbytků po povrchu, 

případně jejich velmi mělké zapravení do půdy, cca 3 – 7 cm. Například prutovými bránami nebo 

lehkým talířovým nářadím. 

Při technologii NoTill je důležitá zejména konstrukce výsevní patky, aby si poradila s větším 

množstvím rostlinných zbytků nebo musí být vybavena ústrojím čištění řádku od zbytků. Mulč 

rostlinných zbytků umožňuje chránit povrch půdy před neproduktivním výparem a mikrobiotu před 

ultrafialovým zářením. 

Přechod od konvenční orebné nebo intenzivní minimalizační technologie k půdoochranným 

technologiím StripTill a NoTill je prvním krokem pro zlepšení hospodaření s půdní vláhou, zvýšení 

biologické aktivity v půdě a kumulaci organicky stabilních látek v půdě. Následně dojde i k úpravě 

fyzikálně-chemických vlastností půdy. 

 

Přímé setí - NoTill 

Pěstitelská technologie zvaná přímé setí neboli NoTill vyžaduje systémový přístup. Systémový 

přístup hospodaření na půdě. Proto jakékoli prvky konvenčního systému vytržené z kontextu a 

přirovnávané bez vzájemných souvislostí, nedávají perspektivu a brání dosažení přínosů 

technologie přímého výsevu. 
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Základní rozdíl je v tom, že u systému hospodaření NoTill technologie 

stavíme na „biologické přípravě půdy“, nikoli mechanické. Prostřednictvím symbiózy kořenového 

systému rostlin a půdní bioty. NoTill je založeno na funkčním a cíleném zařazení meziplodin, 

respektive krycích plodin do pěstitelské technologie. Následně je technické řešení, a to secí stroj, 

který dokáže v minimální míře zajistit secí lůžko a pracovat s vysokou průchodností rostlinnými 

zbytky na povrchu pozemku. Z důvodu, že do půdního profilu tato technologie nezasahuje. My 

dnes používáme těžkou techniku a ne vždy po pozemcích jezdíme za vhodných vlhkostních 

podmínek. Významným požadavkem secího stroje je jeho schopnost kopírovat nerovnosti na 

pozemku, dodržet rovnoměrnost hloubky setí a požadovaného přítlaku na výsevní patku. 

Konstrukčních řešení ve světě je dnes už dost. Ale pokud má být prioritou pouze masivnost a 

přítlak, "tento secí stroj zaseje i do betonu", tak si pak kriticky musíme přece odpovědět: 

 

Opravdu je potřeba sít do betonu, dává nám to předpoklad dobrého výnosu? 

 

Přínosy NoTill 

Cokoli, co je dnes spojováno s problematikou pěstování na půdě, lze zodpovědným dodržováním 

technologie přímého setí a revitalizace půdního profilu biologickou cestou zlepšit. Přínosy NoTill 

technologie při dodržení systémového přístupu a technologické disciplíny jsou komplexní. 

 

Některé okamžité jako například: 

- snížení pracnosti přípravy půdy, 

- snížení spotřeby PHM, 

- snížení potřeby času, 

- snížení potřeby plošného minerálního hnojení (aplikace pod patu). 

 

Jiné jsou dlouhodobějšího charakteru jako například: 

- snížení spotřeby pesticidů, 

- stabilizace agregátů a zestrukturňování půdního profilu, 

- zvýšení účinnosti hnojiv, 

- harmonizace biodiverzity = zlepšení zdravotního stavu půdy a porostů, 

- lepší management srážkové vody v půdě, adaptace na půdní sucho. 

 

Jedním z nejčastěji se opakujících argumentů je neschopnost běžně používaných secích strojů 

sít do většího množství posklizňových rostlinných zbytků. Například setí po zrnové kukuřici. 

Současná konstrukční řešení strojů pro NoTill již tento problém mají víceméně dobře zvládnutý. 

Tak proč zbytečně zapracovávat kůroví do půdy? Jen proto, že si to zatím mnozí neumí představit. 

Vždyť nejrychlejší rozklad rostlinných zbytků se děje na povrchu půdy pod zákrytem rostlin. 

Například sezóna 2020 svým vývojem podzimního počasí doslova nutila k hledání jiného řešení. 

Není času nazbyt. Tak proč nezasít oziminy přímo do kukuřičného kůroví? 

 

Systém a systémový přístup s technologickou disciplínou, která se výrazně odlišuje od dnes 

zažitých konvenčních přístupů jsou nepostradatelným základem přímého setí. Proto nelze tuto 

technologii srovnávat v jednotlivých prvcích systému s konvenčním hospodařením. Je to změna 

filozofie, pohledu na pěstování rostlin a na půdu, jako takové. Přínosy se dostaví, jen je třeba 
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dodržovat systém a nemixovat prvky NoTill s konvenčním přístupem. 

Zásadně být přesvědčen o správnosti výběru a vydržet na nové cestě! Přímé setí není berličkou 

řešení v případě nouze pro změnu hospodaření na půdě. Je to nová systémová technologie 

hospodaření v souladu s přírodou. 

 

Kořeny rostlin včetně mikroorganismů v zóně rhizosféry, ale i makroorganismů jako jsou jejich 

nejznámější představitelé žížaly, významným způsobem zlepšují strukturu půdy do hloubky 

celého půdního profilu. Strukturní půda nám umožňuje snížení počtu operací při kultivaci i redukci 

nutného hloubkového kypření či podrývání. To s sebou nese také snížení spotřeby nafty, snížení 

potřeby tahové síly i práce a současně výrazné zlepšení kvality práce strojů a nářadí. Dále pak se 

zlepšuje přístupnost pozemků pro všechny druhy pojezdů v rámci základních agrotechnických 

operací včetně sběru, což má v důsledku vliv i na výnos a kvalitu produkce. Snížení počtu pojezdů 

po pozemcích vede také ke snížení zhutnění půdy a eliminaci zón technogenního utužení ve 

větších hloubkách půdního profilu. 

 

V neposlední řadě jsou zde přínosy i ekonomické. Ale tyto přínosy jsou významně závislé na 

dalších faktorech. Zejména na lidském faktoru, tzn. vhodnost výběru secího stroje, pozemku, 

nastavení prvků výživy a ochrany apod... Krátkodobé přínosy technologie NoTill jsou v principu 

snížené náklady. Dlouhodobé přínosy jsou investice do vyšší rentability produkce. Celkové 

ekonomické přínosy jsou pak založeny na zvládnutí řízení změny v pěstitelském přístupu. Netřeba 

si však plést ekonomické přínosy s výší úrody vynásobenou cenou za komoditu. NoTill je 

nízkonákladová, ale produkčně (úroda) závisí na celkovém zvládnutí přechodu od konvenční 

technologie. Kumulativně je však vždy výnosnější. 

 

Proč jsem začal s No-Till? 

1. Protože jsem neměl na výběr! 

2. Chci pomoci svým kolegům! 

3. Myslím na budoucnost našich dětí! 

 

Módní trend nebo potřeba 

Ve světě existuje již mnoho funkčních modelů technologie přímého setí na více kontinentech. 

Základním rozdílem je jejich přizpůsobení půdně-klimatickým podmínkám, požadavkům trhu a 

technickým řešením secí. Meziplodiny, respektive krycí plodiny jsou neodmyslitelným základem. 

Odlišují se složením rostlinných druhů podle vhodnosti do klimatického pásma nebo typu půd. 

 

Konstrukční odlišnosti secí techniky pro NoTill jsou hlavně v systému výsevní patky a odolnosti 

materiálů použitých při výrobě opotřebovávaných pracovních ústrojí. Rozumná masivnost, přítlak, 

kopírování a průchodnost jsou víceméně identické požadavky na všechny secí stroje. Některé tyto 

požadavky splňují vyrovnaněji ve větším rozsahu, některé v menším. Všechny však fungují, pokud 

jsou pro jejich efektivní využití vytvořeny předpoklady v nastavení systému přímého setí. 

 

Světově nejvyužívanější je jednodisková (monodisc Seeding unit) výsevní patka s mírným 

vyosením na směr setí a záklonem. Paralelogramové zavěšení anebo kombinované s jedno, 

respektive dvoukolovým systémem kopírování. Roste podíl strojů s hydraulickým přítlakem na 
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secí patku. Přihnojování pod patu nebo inovace nazývaná MRB (Mid Row 

Band), přihnojování do meziřádků. Lídrem ve vývoji jsou severoamerické společnosti. Kanadská 

společnost Bourgault, lídrem v nárůstu výměry s NoTill technologiemi jsou jihoamerické státy a 

státy východní Evropy (Ukrajina, Rusko, Kazachstán atd.). Kdoví proč? 

Denní výkonnost, nákladovost produkce, nedostatek srážek, nedostatek personálu? Také tyto 

aspekty ve světě získávají na váze argumentů ve prospěch NoTill technologie. U nás se o nich 

také více diskutuje. 

 

Základem úspěchu pěstování plodin je tedy kvalita založení porostů. Dobře založený a zapojený 

porost je předpokladem přirozeně zdravého růstu a vývoje rostlin a zvyšuje jistotu dobrého 

přezimování. Každá chyba v přípravě půdy a setí následně vyžaduje zvýšené úsilí i náklady. 

Vyrovnané a kompaktní porosty lze snáze dotáhnout do úspěšné úrody. 

 

Rostlinná produkce představuje složitý systém, ale jeho dokonalé poznání je základem pro 

specifikaci a následné zabezpečení nejen produkčních, ale také mimoprodukčních funkcí 

zemědělství. Efektivní zabezpečení těchto funkcí v rámci zemědělské výroby je podmíněno 

vznikajícími novými agrotechnickými postupy a přístupy, které umožňují jak dosažení 

požadovaných výnosů, kvality rostlinných produktů, tak i zachování a ochranu přírodních zdrojů. 

Např. pěstování meziplodinových směsí, zařazení půdních biostimulací, představuje velmi 

významnou a nedílnou součást těchto nových agrotechnických přístupů v systémech hospodaření 

na orné půdě. Dlouhodobé využívání meziplodin umožňuje nejen zvyšovat úrodnost ve formě 

zachycených minerálních prvků v organické hmotě, ale také zlepšovat strukturu půdy. Když je 

půda v dobrém stavu, úrodnost je stabilnější a rostliny tak potřebují méně mechanických a 

chemických vstupů. 

Intenzivní a zejména zbytečná příprava půdy jako důsledek nevhodného přístupu způsobila 

nežádoucí efekt zejména ztrátu půdních pórů = ztrátu zasakovací schopnosti půdy. Srážková 

voda pak smývá lehčí nezhutněnou povrchovou zónu půdy a vymývá nerozloženou organickou 

hmotu předplodiny. Mírný svah a půda není připravena a schopna zadržet ani objem srážek 35 

mm. Deficity dnes počítáme přibližně na úrovni 50 a více mm za vegetační období až 500 mm 

kumulativně za posledních 5 let. Jak je to možné? Půda s nedostatkem biologické aktivity a nízkou 

zásobou uhlíku pro výživu půdní bioty, ztrácí vodostálost agregátů. Zhutnění způsobené častými 

přejezdy. Intenzivní kypření téměř v celém profilu znehodnotí půdní strukturu zejména z pohledu 

makro a mikropórů. Takto kvalitně zpracovaná půda až do hloubky zpracování se stává stavební 

sutinou bez struktury a systému – bez půdního života. Bez možnosti zadržení většího objemu 

srážkové vody a možnosti dýchání po odeznění srážek. Absence pórů v profilu je jako dům bez 

funkční vodoinstalace a ventilace! V takovém prostředí se jednoduše nedá prosperovat. 

 

Kromě opakovaného dlouholetého "nevhodného" přístupu k půdnímu ekosystému dochází k 

vytvoření bariéry. Bariéry v komunikaci 2 zón půdního profilu. Zón rozdílné půdní struktury z 

pohledu velikosti agregátů, objemové hmotnosti a pórovitosti. Zhutnění a kompletní zničení 

makropórů v zóně základní přípravy půdy pod 10 cm a nepřirozené nakypření povrchu pro 

zajištění secího lůžka do hloubky 10 cm. To stačí k tomu, aby srážky nízké intenzity nemohly 

zasáknout hlouběji do profilu a povrchová vrstva se promočila. Často se promočí natolik, že se po 

styčné ploše sesouvá, samozřejmě i s ornicí, neboť povrch půdy zajistí dostatečnou rychlostní 
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dráhu pro srážkovou vodu, která pak s sebou unáší tu nejcennější vrstvu 

půdy. Nenávratně! Nikdo ji nikdy už zpět nevrátí. Jeden příklad z mnoha. Jsou tedy naše pozemky 

připraveny k plnění jedné ze svých základních funkcí, a to funkce zadržování vody ve svém profilu 

a obnovu zásob podzemní vody? Jsou připraveny k zásobování námi založených porostů pro 

další období sucha, které určitě nastane, jak jsme měli možnost zažít už mnohokrát? Vsakuje 

voda dostatečně rychle, aby byla úroda bez zbytečných problémů se zapadáváním techniky? 

 

Může za to abstraktní klimatická změna, nebo půda, nebo člověk, který na ní uvědoměle 

hospodaří? Opakující se projevy "půdního sucha" či "půdního mokra" nás stále nepřinutily změnit 

přístup k hospodaření na půdě, změnit pěstitelské technologie v kontextu měnícího se prostředí. 

Pořád to svádíme na „počasí“. 

 

Dopady budou nepříjemné pro "Půdní sucho - mokro" nebo "Klimatickou změnu"? Ne, dopady 

budeme muset nést my – lidé. Všichni bez ohledu na skutečnost, zda je to můj pozemek, na 

kterém hospodařím já osobně nebo soused na pronajatém pozemku. Respektive jsem „jen 

občanem“ státu, který ztratil potravinovou soběstačnost, prohřívá se mu půda pod nohama a místo 

normálních srážek je vyplavován přívalovými dešti ve svém vlastním domově! 

 

Základem půdoochranných technologií je pokryvnost povrchu půdy rostlinami a posklizňovými 

zbytky. Technika pro přechod od konvenčního zpracování půdy k půdoochranným technologiím 

je běžně na trhu dostupná. Takové technologie předpokládají schopnost techniky zajistit kvalitu 

setí i v případě značného množství rostlinných zbytků na povrchu nebo při jejich mělkém 

zapravení. V tomto případě odpadá potřeba výraznějšího kypření půdního profilu, stačí mírně 

nakypřit pouze povrch půdy, respektive osivové lůžko. V současnosti zejména v zájmu ochrany 

půdy před erozí a nechtěnému výparu narůstajícímu úměrně se zvyšující se průměrnou denní 

teplotou. Potřebné jsou změny v přístupu k pěstování, změna způsobu zpracování půdy! To je 

nejzásadnější problém dnešní prvovýroby. Ne dotační politika, ne velikost bloků, ne řepka, ne 

greening a EU legislativa, ne ceny vstupů a komodit, ale CHTÍT SE ZMĚNIT ve vnímání půdy a v 

přístupu k pěstování plodin. 

 

Poznatky, zkušenosti a funkční řešení 

Kdyby neexistovaly poznatky, zkušenosti a funkční řešení, měli bychom se obávat. Naštěstí však 

všude ve světě existují i funkční technologie a řešení, která dokážou negativní dopady změn v 

průběhu počasí eliminovat. Zároveň splňují i požadavek zabezpečení produktivity a v neposlední 

řadě i požadavek ekonomické efektivity. Bez negativního dopadu na potravinovou soběstačnost 

a životní prostředí. Takže stačí jen začít adaptovat své pěstební postupy na nové podmínky. 

Každý za sebe, protože je to jen na nás, jestli se chceme přizpůsobit a najít řešení. Chceme 

změnu? Tak začněme u sebe a změňme se my sami! 

 

Půdoochranné přístupy k hospodaření na půdě jsou ve světě známy již 80 let a v Čechách a na 

Slovensku byly uplatňovány poprvé již před 30 lety. Co tedy brání jejich výraznějšímu plošnému 

využívání? 
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"Druh, který se nepřizpůsobí změnám v životním prostředí, vyhyne. 

To je přírodní zákonitost." 

 

Vliv zpracování půdy na její funkčnost 

Zpracování půdy bylo odedávna spojeno se snahou člověka o vytvoření co nejlepších podmínek 

pro růst požadovaných rostlin. V minulosti bylo zpracování půdy limitováno jednak materiálovými 

možnostmi dané doby a také dostupnou silou, ať lidskou nebo zvířecí. Snahou každého 

zpracování by mělo být zajištění optimálních podmínek pro růst plodin při zachování kvality půdy 

a zabránění její degradace. 

Půda se po každém zpracování obvykle nachází v nestabilním nakypřeném stavu. Struktura půdy, 

makro i mikro póry, půdní agregáty a kapilární póry, které byly dosud vytvořeny, jsou zničeny. 

Rovněž dochází k narušení ustáleného a žádoucího poměru vzduchu a vody, který je pro půdní 

biotu životně důležitý. 

 

Mechanickým narušením půdy se rozbijí půdní agregáty, to umožňuje konzumaci biologických 

látek, které tyto částice drží pospolu. Čím intenzivnější zpracování půdy je, tím více uhlíku z ní 

zmizí. Provzdušnění půdy využijí bakterie ke konzumaci nejkřehčích frakcí půdní organické 

hmoty, tedy biologických slizů držících půdní mikroagregáty pospolu. Díky tomu jsou půdy v 

nestabilním stavu, který se s přicházejícími srážkami ještě prohlubuje. Voda unáší půdní částice 

z narušených agregátů a dochází k zaplavení cest, kterými by se jinak voda mohla dostat hlouběji 

do půdy, což u rovinatých pozemků vede ke stání vody na povrchu půdy a u svažitých pozemků 

k vodní erozi. U orné půdy je totiž problémem stabilita půdních agregátů, nikoli eroze, která je 

jednoduchým následkem, i když je často za příčinu problému uváděna. Redukovaná schopnost 

půdy vykonávat své základní funkce jako je infiltrace a vododržnost je příznakem dysfunkční 

nezdravé půdy. 

 

Jiný způsob zpracování půdy 

Pokud chceme podpořit půdní život a dopřát mu příznivé podmínky, musíme omezit mechanické 

a chemické narušování půdy v co největší možné míře. Jelikož se současné zemědělství potýká 

s bojem proti půdní erozi a degradací půdy, je méně intenzivní zpracování, které má prokazatelné 

protierozní účinky, vítězstvím pro obě strany. Ideální je začít aplikovat minimální zpracování půdy 

a setí či setí hlavní plodiny do mulče, strniště nebo přímo do porostu meziplodin případně jejich 

rostlinných zbytků. 

 

Systém vzájemné symbiózy 

Meziplodinové systémy, respektive pěstitelské postupy se zařazením krycích plodin řeší tento 

problém přirozenou cestou symbiózy kořenového systému rostlin a půdní biologie. Tyto postupy 

následně předpokládají technická řešení s možností setí do mělce zpracované půdy nebo do 

rostlinných zbytků ve větším objemu. Ale symbióza kořenového systému a půdní bioty umožňuje 

zároveň zlepšit drobivost půdy a tím zvýšit kvalitu setí zejména v případě vymrzajících směsí v 

jarním období. 

Není chybou secího stroje, že nezavírá dobře secí lůžko. Chyba je ve struktuře půdy na daném 

pozemku, která neumožní secí lůžko uzavřít, protože půda není dostatečně drobivá. 
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Inovativní pěstitelské přístupy půdu provzdušňují zvyšováním pórovitosti, 

zlepšují vodostálost agregátů a tím i drobivost při zpracování, zvyšují její zadržovací kapacitu pro 

vodu. Symbióza kořene rostliny a půdy dokáže udělat práci za nás. Musíme jim to umožnit a 

nespěchat zapracováním ještě zelené hmoty orbou nebo diskováním, jak tomu je v převážné 

většině případů! Efektivnější je obnovit secí techniku a využívat přírodní zákonitosti ve svůj 

prospěch. 

 

Půdní biostimulace 

Efektivní způsob pro změnu v přístupu k půdě je zařazení půdních biostimulací. Cílená systémová 

opakovaná aplikace přírodních biostimulantů umožňuje přirozenou cestou dosáhnout efektu 

zlepšení struktury půdního profilu v kratším čase. Dojde k obnovení přirozené úrodnosti, zlepšení 

retenční (vodozádržné) schopnosti půdy. V kombinaci s půdoochrannými technologiemi nebo se 

systémem pěstování, ve kterém jsou zařazeny meziplodiny, respektive krycí plodiny, dokážou 

půdní biostimulace výrazně urychlit proces uzdravování půdního profilu. Systémový pokus s 

půdními biostimulanty byl realizován 4 roky v Litobratřicích na jižní Moravě. Přehledně ukazuje, 

že lze prostřednictvím biostimulací pozitivně ovlivňovat strukturu půdy, vsakování vody a následně 

retenční schopnost půdy. 

 

Výsledky pokusu „Hodnocení technologie různého zakládání porostu s použitím přípravku „PRP 

SOL“ Neosel. 

Z hlediska zachování kvality půdy bylo v pokusu sledováno působení půdního přípravku PRP 

SOL, který je směsí vápenatých a hořečnatých uhličitanů vyváženého poměru mikroprvků a 

rostlinného pojiva. Pokus byl sledován od roku 2009 do roku 2011 v poloprovozních podmínkách 

na pozemcích Agrocentra, s.r.o. v Hrušovanech nad Jevišovkou, v aridnějším regionu kukuřičné 

výrobní oblasti. 

 

Byl hodnocen vliv přípravku na fyzikální a chemické vlastnosti půdy. 

V rámci osevního postupu – (předplodina pšenice ozimá), kukuřice, pšenice jarní, ječmen jarní – 

byly hodnoceny tři varianty s různým zpracováním půdy: 

I. klasická - s orbou do 0,22 m 

II. hloubkové podrývání do 0,35-0,40 m 

III. minimalizační s mělkým kypřením do 0,15 m 

Přípravek PRP SOL byl na části pozemku aplikován rozmetadlem v dávce 150 kg.ha-1 před setím 

plodiny a mělce zapraven. 

 

Důvody pro změnu 

Člověk půdu nevytvořil. Stejně jako nevytvořil životní prostředí, ve kterém se vyvinul. Dokáže ho 

však přetvořit. Ne vždy docela úspěšně! Jenže změny v životním prostředí, které se formovaly 

miliardy let, v porovnání s pamětí jedné lidské generace, jsou nesrovnatelným časovým úsekem. 

Proto si dnes nedokážeme mnohé věci představit. 

Naneštěstí příroda, naše životní prostředí, má mnohem dlouhodobější paměť. V posledních letech 

nám to dává velmi znatelně pocítit. Nazýváme to „klimatická změna“, ale nejde o nic jiného než o 

naše několik generační nevhodné zasahování do přírodních zákonitostí. Nevyrovnané srážkové 
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režimy, rostoucí intenzita srážek, přehřívání pevniny, pokles přirozené 

půdní úrodnosti a podobně. Důvod pro změnu!? Zde se hodí spíše název „klimatická chyba“, 

vytvořená člověkem. 

 

Změny v našem životním prostředí nám naznačují mimořádnou potřebu změny našeho přístupu 

k hospodaření v zemi, respektive na půdě, abychom dokázali zlepšit hospodaření s vodou na 

zemědělské půdě i v lese. Adaptovat zemi pro snížení vlivu jako půdní sucho, záplavy, pokles 

zásob spodní vody. 

Vycházejme z předpokladu, že pěstitelské postupy v zemědělství by měly co možná nejvíce 

kopírovat přírodní procesy, jako nejperspektivnější technologie pro budoucnost se ukazuje 

technologie přímého setí. Návrat o několik století zpět? Ne, vykročení na cestu pro "udržitelnou 

budoucnost" dalších našich pokolení. 

 

"Nedovedete si to představit?" Nevadí, všude ve světě je dost příkladů se zkušenostmi 

několika desetiletí. 

 

Porovnání novosti postupů, současný stav poznání a předchozí řešení 

Pokud by všechna současná řešení, prezentovaná v rámci konvenčního hospodaření na půdě a 

precision farming byla účinná, pak by degradace půdy nemohla být na takové úrovni na jaké ve 

skutečnosti je. 

 

Od dílčích inovací k systémovým řešením 

Současná technická řešení v oblasti zpracování půdy směřují k dokonalejšímu prokypření 

půdního profilu do hloubky mechanickou cestou.  

 

U orebných technologií je snaha o dokonalé zapracování posklizňových (organických) zbytků a 

rozdrobení brázdy. Byť nové technologie zpracování půdy se často uvádějí jako půdoochranné, 

nelze říct, že vždy je to pravdou. Pokud by to tak bylo, pak by degradace půdy nenabírala takovou 

dynamiku.  

U bezorebných technologií je trend slučování několika operací do jednoho pojezdu, tedy 

kombinace různých pracovních orgánů na rámu jednoho stroje a zbytek práce nechat na půdní 

biologii a kořeny meziplodin. Téměř všechny nové technologie tohoto typu jsou prezentovány 

v souvislosti s regenerativním zemědělstvím. 

 

Většina základních vstupů v oblasti osiv, hnojiv, pesticidů je výrobci uváděna jako inovace 

směřující k vyšším výnosům, šetření půdy a zvýšení rentability výroby. Bylo by to reálné, pokud 

by půda byla v pořádku. V současné době se však ceny těchto vstupů zvýšily o 200-300 %, oproti 

cenám okolo roku 2000, avšak výnosy hlavních plodin i ceny komodit se zvýšily pouze o 10-30 % 

a zemědělská výroba je rentabilní ve většině případů pouze díky dotacím.  
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Komplexní systém péče o půdu jako o živý ekosystém ale stále prakticky 

neexistuje. Je narušena uhlíková bilance i rovnováha všech přirozených půdních procesů. Za této 

situace veškeré inovace v oblasti zemědělské techniky, osiv, hnojiv i pesticidů se stávají 

kontraproduktivními. 

 

Inovativní v našem řešení je systémové propojení všech výše uvedených vstupů a kategorií při 

respektování konkrétních půdně klimatických podmínek se zaměřením především na zlepšení 

všech důležitých půdních vlastností cestou výrazného zvýšení biologické aktivity půdní. A to jak 

v oblasti mikrobiologie, tak i v oblasti makrobiologie s uplatněním vybraných půdních 

biostimulantů. 

 

V návaznosti na to je reálné očekávat i zlepšení fyzikálních vlastností půdy, především vodního a 

vzdušného režimu, a taktéž zlepšení managementu vody v půdě a využitelnosti živin především 

z přírodních zdrojů. 

 

Pokud farmáři, pro které by půda měla být základním výrobním prostředkem, nezačnou půdu a 

její degradaci vnímat jako opravdový problém, který je nutno napravit, nedá se očekávat, že by se 

naplnily cíle jejich podnikatelských záměrů. Je potřeba si konečně uvědomit, že silnější traktory, 

super osiva či hnojiva nebo kompenzace ztrát v hospodaření formou dotací na sucho či jiné 

populistické počiny doposud nic nevyřešily a zcela evidentně ani do budoucna tristní stav s 

degradací půdy nevyřeší. 

 

Doporučení pro praxi 

V současné době dostupné a využívané pěstitelské technologie řešící problémy související s 

degradací půdy jsou převážně operativního charakteru a situaci neřeší jako udržitelný systém. Je 

nutné hledat přirozenější a regenerativní přístupy a začlenit je do pěstitelských systémů. Cílem je 

využít systémové řešení, které respektujte přirozené fungování půdy, zájmy a potřeby pěstitelů a 

zároveň zajišťuje ochranu půdního fondu a respektuje podmínky ochrany životního prostředí. 

 

Aktivní, živý kořenový systém zásobuje mikrobiální život v půdě životodárnou energií. Uhlíkem, 

který je základním stavebním prvkem organické hmoty. Nasycená společenství půdních bakterií 

a hub pracují usilovněji a zpřístupňují rostlinám více živin a vody. Zvýšená produkce tmelivých 

látek mikrobiotou podporuje vodostálost agregátů. Prosperující kořenový systém se rozvíjí rychleji 

a hlouběji. Rostliny proto prosperují a lépe plní funkci zásobování energií a ochranného krytu 

půdy. Snižují neproduktivní výpar a přehřívání povrchu půdy, přičemž zároveň chrání půdu před 

erozí. Jednoduché. Stačí jen nenechávat půdu bez porostu. Kořenový systém rostlin zpracuje 

půdu za nás. 

 

Systematický přístup pěstování bez kypření umožňuje neustále využívat vytvořenou pórovitost v 

půdě a tím zajistit rychlé osídlení půdního profilu kořenovým systémem dalšího porostu. Půdní 
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póry umožňují celoročně efektivně zvýšit vsakování srážkové vody, 

zvyšování zásoby půdní vláhy a nepřetržitou dodávku vzduchu. 

 

Rozkládající se kořenový systém je zdrojem rychle přijatelných živin v organické formě. Snižuje 

se tak potřeba externí dotace živin v minerální formě průmyslovými hnojivy. Klidový stav půdního 

profilu v jednotlivých zónách zvyšuje biodiverzitu kmenů bakterií a půdních hub. Nedochází k tak 

výrazným populačním explozím nežádoucích kmenů hub, a tudíž se snižuje tlak chorob. 

Rostlinné zbytky se rozkládají nejrychleji za přístupu vzduchu. Takže jejich zapravení do hloubky 

prodlužuje interval rozkladu, čímž snižuje jejich využití jako zdroje živin a základu pro stabilizaci 

struktury půdy. 

 

Všechno se vším souvisí. To je základní pravidlo v ekosystému půdy. Cokoli nějakým způsobem 

dostaneme do nerovnováhy následně způsobuje nežádoucí změny. Na konci je snaha bez efektu 

nebo náklad bez adekvátního výnosu. 

 

Návrat k biologickému zpracování půdy je podstatou uvědomění. Využití meziplodinových 

systémů jsou komplexní pěstitelské postupy, které přirozenou cestou řeší symbiózu kořenového 

systému směsí různě kořenících rostlin a půdní biologie. Farmářům se to ale stále jeví jako náklad 

navíc. Když se potenciál meziplodin důkladně využije, jde především o investici do budoucnosti, 

která má své opodstatnění a velký přínos pro půdu. Bez zbytečného mechanického zásahu je 

nejrozumnější cestou, jak ze živé půdy neudělat mrtvou půdu. Mechanicky zaklopenou 

meziplodinu orbou či její předčasné mechanické ukončení znehodnotí významnou část energie 

vložené do tohoto systému a výsledek bude málo efektivní. Nepřetržitým rostlinným pokryvem 

přirozeně roste rozmanitost půdních organismů jejich symbióza s kořenovým systémem, citlivý 

přístup k výživě půdy a následně vitalita porostů. To je cesta nápravy. Máme řešení, které nám 

nabízí sama příroda se svými zákonitostmi. Jednoduché, efektivní, komplexní a zejména 

udržitelné. Nic nedělat. Pojďme změnit náš přístup a inspirujme se, abychom se nemuseli stydět 

před příštími generacemi. 

 

Změna technologií je nezbytná 

Pokud ještě nebyl zájem, tak už je nutností přemýšlet nad změnou pěstitelských technologií. 

Zásadním problémem loňského podzimu bylo, jak připravit příliš mokrou půdu na to, aby se do ní 

dalo zasít. Dokonce i striktní dodržování agrotechnických termínů prochází výrazným 

přehodnocením. Prioritou se stalo mít alespoň zaseto, termín už nebyl natolik podstatný. Na jaře 

bude tento problém, jak zasít do takové přemokřené utužené půdy, pravděpodobně přetrvávat. 

Reflexe ale měla nastat už nejméně před desetiletím. Nemožnost přípravy půdy před setím 

mechanicky otevírá otázku, jakým jiným způsobem? Existuje jen jeden vhodný, a to je biologickou 

cestou. Tak jak to příroda vymyslela už před miliony let. Meziplodinové směsi, respektive krycí 

plodiny prostřednictvím symbiózy kořenového systému a půdní mikrobioty řeší předseťovou 

přípravu půdy efektivně a jednoduše. Nejpodstatnějším přínosem však je jejich schopnost zlepšit 

a stabilizovat strukturu půdy a tím zasakování srážkové vody. K setí do mechanicky nezpracované 

půdy s množstvím rostlinných zbytků ale nemůžeme používat většinu dnes nejrozšířenější 

používané secí techniky. 
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"Nehledejme viníky, nehledejme zodpovědné, neočekávejme, že nám někdo druhý nabídne 

rozumné řešení!" Začněme sami u sebe na svých pozemcích. Bez vody to nepůjde. Ani s přívaly 

to nepůjde. To víme! Vyjádření a komentáře neodborné laické i „nevnímavé“ odborné veřejnosti 

nás nikam za poslední desetiletí neposunuli. Nevyjímaje ministerských úředníků a ministrů, 

hydrologů, klimatologů, vodohospodářů, občanských aktivistů a zemědělských odborníků ze 

skupiny občanů atp. 

Řešení je ve změně nás samotných. Změně našeho vnímání půdy a přírodních zákonitostí. Jde 

nejen o naši ekonomiku, ale také o naši kvalitu života stejně jako kvalitu života a nezávislost našich 

dětí! 

 

Odpovědné provedení ve světě ověřeného pěstitelského přístupu, technologie přímého setí, její 

rozšíření a nastavení pro podmínky ČR, SR, se s ohledem na opakované problémy změny půdně-

klimatických podmínek a ekonomické nákladovosti konvenčního přístupu pěstování stalo 

nezbytnou potřebou. Důvody pro změnu přicházejí i v podobě plánované legislativy „Ozeleňování“ 

zemědělské výroby v EU. Zbývá jen věřit, že se při druhém pokusu v rámci ČR, osvojit si 

technologii přímého setí najde větší konsensus a ochota změnit zaběhnuté postupy, které nás 

připravují o příležitost pro oživení „chlebového odvětví“! 

 

Za správnou strukturou a funkčností půdy stojí činnost a aktivita půdních mikroorganismů, hub, 

kořenů rostlin a ostatních živočichů. Je třeba tyto důležité obyvatele půdy podpořit a zároveň jim 

zajistit vhodné prostředí pro život, aby znovu oni i půda mohli fungovat tak jak mají. To, že systém 

funguje poznáme díky ukládání uhlíku do půdy, což se projeví na zlepšené úrodnosti a mimo jiné 

na zvýšené odolnosti proti záplavám i suchu. Půdní organismy, které nemají dostatečný přísun 

potravy ve formě kořenových exudátů, začnou konzumovat jiné dostupné zdroje energie, a to 

organickou hmotu a humus, což má pro půdu a její úrodnost a ostatní funkce fatální následky. 

Pokud je systém dysfunkční, tak proces obnovy trvá určitou dobu a pokaždé, když dojde k jeho 

narušení, musí být znovu zahájen. 

 

Integrovaná ochrana rostlin v inovativních technologiích 

Hlavní prvky integrovaných systémů ochrany rostlin jsou: 

• Spolehlivá předpověď šíření 

• Vývoj počtu škodlivých organismů 

• Počítání počtu škůdců a rozvoj nemocí v plodinách 

• Přechod od kontinuálních chemických úprav k selektivním, správný výběr termínů a norem pro 

jejich aplikaci 

• Rozsáhlé používání biologických přípravků na ochranu rostlin 

• Volba správného střídání plodin, použití odolných odrůd/hybridů. 
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• Zahrnutí krycích plodin (zelené hnojení) do střídání plodin. 

A teprve nyní může nastupovat insekticid (pokud body nahoře nefungují). 

Čím větší je rozmanitost rostlin v půdě, tím více života je v půdě a na půdě. 

 

Shrnutí aktuálních problémů ve vztahu k půdě: 

- Úrodnost půdy se stále snižuje. 

- Utužení půdy se zvyšuje. 

- Biologická aktivita půdy klesá. 

- Dlouhodobě klesá obsah humusu. 

- Výrazně se zvýšilo riziko eroze půdy. 

- Zadržení vody v půdě a v zemi je na nízké úrovni. 

- Degradační procesy na našich půdách nabírají na dynamice. 

- Efektivnost využití vstupů v rostlinné výrobě se snižuje. 

- Využití základních živin kleslo za posledních 20 let na polovinu. 

 

Zemědělství je komplexní systém procesů, které se navzájem ovlivňují. 

Jak Archambeaud poznamenal „... v okamžiku, kdy do centra systému hospodaření postavíme 

půdu a její úrodnost, zjistíme, že pozitivní změny se projevují i v ostatních zbývajících částech 

systému: 

- klimatických změnách 

- znečištění 

- kvalitě vody 

- půdní erozi atp. 

 

„K tomu, abychom s půdou, a tedy i s celým systémem pracovali správně, je důležité následovat 

níže uvedené základní kroky k NoTill filozofii. 

 

Cílem řešení je uvést do rovnováhy biologické půdní systémy v zájmu optimalizace podpory 

přirozených půdních procesů, které budou systémově začleněny do pěstitelských technologií. 

Jsou rychlým a účinným přírodním řešením. V praxi potvrzují tato systémová opatření zlepšení 

všech půdních vlastností, zejména biologických, poté v návaznosti vlastností fyzikálních, 

chemických a následně i mechanických. Na zdravé půdě pak prosperují zdravé rostliny. Zdravější, 

méně chemicky kontaminované, chutnější a výživnější produkty budou více poptávány 
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konzumenty. Zlepší se i celková image zemědělství z pohledu vlivu 

hospodaření na životní prostředí. 


