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Úvod

MEZINÁRODNÍ ROK PŮDY

Organizace potravin a

zemědělství při OSN

Klíčová zpráva č. 1:

Zdravá půda je základem pro

produkci zdravých potravin



Úvod

Struktura půdy

A – VRSTVA

B - VRSTVA

C – VRSTVA

(MATEČNÁ 
HORNINA)

ORNICE 0 – 30 cm

PODORNIČÍ 30 – 80 cm

HRANICE KORENOV
C – VRSTVA

(MATEČNÍ HORNINA)

HRANICE KOŘENŮ



Úvod
Zhutnění půdy

4 – 8 cм

8 – 25 (30) cм

25 – 35 (40) cм

VRSTVA SEJBY

KOŘENOVÁ VRSTVA

ZHUTNENA VRSTVA



Teoretické a empirické východiská

NÁSLEDEK 
PŘEJEZDŮ

Zhutnění



Teoretické a empirické východiská

FAKTY  40 až 60 % orné půdy trpí zhutněním „podorniční

vrstvy“ jako následek minulých 50-70 let

 Situace se použitím moderních metod zlepšuje



Teoretické a empirické východiská

ZHUTNENA VRSTVA

PŘERUŠENÍ KAPÍLÁRNÍHO VZLÍNÁNÍ



Teoretické a empirické východiská

ZTRÁTY VLIVEM ZHUTNĚNÍ

-15 až -35 %
snížení
výnosů



Možnosti prevence pro omezení zhutnění půdy

Technická řešení
Biologická řešení

Volba vhodné technologie

Vhodné rozmístění

hmotnosti soupravy

Volba podvozku

Organizovaný pohyb 

techniky po poli

Řešení problému



Změna přístupu k půdě = změna 
pěstitelských technologií

Orba je základ?
Mám živočišnou výrobu a pěstuji píce =

Můžu orat v rozsahu plochy, kterou jsem schopen hnojit MH s identickou 

výměrou píce!

Nemám živočišnou výrobu =

Oru v případě, že zařadím krycí plodiny resp. meziplodiny, nebo využívám

podsev hlavní plodiny!

• V osevním postupu střídám hloubku zpracování půdy podle plodin.

• Minimalizuji počet operací zpracování půdy realizací orby za vhodných 

podmínek (minimalizace předsejbové přípravy po orbě)

NEBO

Přecházím na půdoochrannou technologii!



Půdoochranné technologie obrábění půdy

Technologie se setím do neobrobené půdy (No-till)

Půda se před setím neobdělává

Podmínkou kvalitní práce je použití krájedla (coultru)



Půdoochranné technologie obrábění půdy

Mulčovací technologie obrábění půdy (Mulch-till)

Půda se obrábí prostřednictvím kypřičů bez jejího obracení

Podmínkou je minimálně 30% pokrytí půdního povrchu rostlinnými zbytky



Půdoochranné technologie obrábění půdy

Technologie setí do hrobků (Ridge-till)

Osivo je vyséváno speciálním secím strojem do hrobků, které byly

vytvořeny v předchozím roce



Půdoochranné technologie obrábění půdy

Pásové obrábění půdy (Strip-till)

Půda se před setím neobdělává

Během vegetace podle

potřeby obrábíme úzké pásy



Pásové zpracování půdy

Strip-till

http://www.orthmanag.com/sites/orthmanag.com/files/images/1tRIPr-components_1000.jpg
http://www.orthmanag.com/sites/orthmanag.com/files/images/1tRIPr-components_1000.jpg


Půdoochranné technologie obrábění půdy

při pěstování kukuřice



Půdoochranné technologie obrábění půdy

při pěstování kukuřice



Výsevek (ks/m2)

Výnos řepky

(t/ha) Vlhkost (%) Výnos (%)

40 5,19 8,83 100

30 5,59 8,76 107

20 5,59 8,81 107

Pro zpracování půdy byl použit

dlátový kypřič Orthman 1tRIPr s 

rozchodem radlic 750 mm a hloubka

zpracování 250 mm as uložením 

granulovaného hnojiva Duofertil v 

dávce 120 kg/ha. Podmínkou kvalitní 

práce bylo použití traktoru s 

korekčním signálem RTK při

navigaci Trimble GFX 750.

Půdoochranné technologie obrábění půdy



• Rychlejší přehřátí zpracované půdy sluncem

• Provzdušnění půdy

• Snížení eroze

• Lepší vsakování vody v porovnání s přímým 

setím

Přínosy zpracování půdy v pásech

Půdoochranné technologie obrábění půdy



Ochrana proti plevelům

V nezpracovaných částech půdy 

nedochází k vynášení semen plevelů 

na povrch

Rostlinné zbytky na povrchu omezují 

růst plevelů

Přínosy Strip till

Kverneland Kultistrip

Půdoochranné technologie obrábění půdy



• Dvě studie v Německu po 8 mm dešti a vsakování vody po 15 

minutách

• Půda v levé studii nebyla schopna vsakovat srážky

• Díky přirozené půdní struktuře v oblasti mezi řádky může být 

déšť infiltrován a vsakován do půdy

Přínosy Strip till

Půdoochranné technologie obrábění půdy



• Nezpracovaná půda mezi řádky uchovává půdní vláhu 

a zabraňuje rychlému vysychání půdy

• Uchovávání půdní vláhy napomáhají rostlinné zbytky 

na povrchu nezpracované půdy

Přínosy Strip till

Půdoochranné technologie obrábění půdy



Přínosy Strip till

Půdoochranné technologie obrábění půdy

• Úspora paliva – nezpracovává se celá plocha pole

• Při meziřádkové vzdálenosti 75 cm je zpracováno pouze 30 % plochy

• Při meziřádkové vzdálenosti 45 cm je zpracováno pouze 50 % plochy

• Úspora času – menší počet přejezdů nutných pro založení porostu



• Eroze se může vyskytnout i při použití 
technologie Strip-Till! Pásy musí být 
převedeny kolmo ke svahu.

Přínosy Strip till

Půdoochranné technologie obrábění půdy



Možnosti prevence pro omezení zhutnění půdy

Technická řešení
Biologická řešení

Volba vhodné technologie

Vhodné rozmístění

hmotnosti soupravy

Volba podvozku

Organizovaný pohyb 

techniky po poli

Řešení problému



Řešení problému

Nové koncepce
konstrukčního řešení strojů,

vhodných pro efektivní zakládání
porostu plodin

mají za cíl
oslovovat farmáře označované jako

„Cost-conscious farmers“, čili
pěstitele uvědomující si

velikost nákladů
a jejich dopad na ekonomiku výroby

polní plodiny.



30 %70 %

Lepší rozložení hmotnosti stroje



Možnosti prevence pro omezení zhutnění půdy

Technická řešení
Biologická řešení

Volba vhodné technologie

Vhodné rozmístění

hmotnosti soupravy

Volba podvozku

Organizovaný pohyb 

techniky po poli

Řešení problému



Zatížení

Zatížení
200 kg

Tlak v hloubce 0,4 m
0,09 bar

Zatížení
6 890 kg

Tlak v hloubce 0,4 m
1,58 bar

T
la

k
 v

 h
lo

u
b
ce

0
,4

 m
Sklízecí mlátičky

Traktory

Kůň

Rataj, 2017



Teoretické a empirické východiská

Prokluz u kolových traktorů

T
ra

k
č
n
á
 e

fe
k
ti
v
it
a

Prokluz (%)

Optimum
8–12 %

Velký valivý 
odpor

Velký prokluz
kol



Teoretické a empirické východiská

Prokluz u pásových traktorů

T
ra

k
č
n
á
 e

fe
k
ti
v
it
a

Prokulz (%)

Optimum
2–6 %

Velký prokluz
pásů



TLAK HUSTĚNÍ 
PNEUMATIKY & OTISK 
PNEUMATIKY

Nastavení tlaku 

pneumatiky je

základní věcí pro

řízené zhutnění

Tlak pneumatiky = 

tlak na půdu



TLAK PNEUMATIKY & EFEKT HRNUTÍ

Přehuštěná pneumatika vede k:

K takzvanému buldozer efektu. Pneumatiky ve

své koleji tlačí půdu dopředu a vytvářejí před

sebou „kopec“ hlíny. Tento efekt zvyšuje 

spotřebu paliva.

Malý otisk pneumatiky – malá kontaktní 

plocha a malý počet

„lamel“ v záběru s půdou vede k nižší trakci, 

zvýšení prokluzu a růstu spotřeby paliva.

Větší počet lamel v záběru s půdou zlepšuje 

trakci – tahové

vlastnosti a snižuje spotřebu paliva.



Možnosti prevence pro omezení zhutnění půdy

Technická řešení
Biologická řešení

Volba vhodné technologie

Vhodné rozmístění

hmotnosti soupravy

Volba podvozku

Organizovaný pohyb 

techniky po poli

Řešení problému



Plánování:
• plodin,

• technologií a techniky,

Využívání

satelitní navigace (Rataj, 2019)

Neřízený pohyb

Řízený pohyb-CTF



• řízený pohyb strojů po poli,

• trvale oddělit plochu pro pěstování plodin a plochu 
pro pojezd

• koncentrovat upěchování na co nejmenší plochu (místa
kolají)-(Galambošová, 2017)



Možnosti prevence pro omezení zhutnění půdy

Technická řešení
Biologická řešení

Volba vhodné technologie

Vhodné rozmístění

hmotnosti soupravy

Volba podvozku

Organizovaný pohyb 

techniky po poli

Řešení problému



Účinné řešení musí být SYSTÉMOVÉ

Půdě můžeme pomoci efektivním využitím organických zbytků rostlin,
hnoje, kejdy a technologií zpracování půdy, které neničí její strukturu.



Biologickou aktivitu půdy pak můžeme zvýšit zařazením přípravků, které stimulují
rozvoj půdní mikroflóry a následně půdní fauny.



Vzápětí se to projeví velmi pozitivně na zlepšení struktury půdy
a zvýšení obsahu i kvality organické hmoty.



Tento stav půdy následně zajistí vyšší infiltraci srážkové vody,
čímž se snižuje povrchový odtok a riziko eroze půdy.



Vyšší obsah organického uhlíku, intenzivnější biologická aktivita půdy,
lepší fyzikální stav půdy nakonec umožní zvýšení ekonomické efektivnosti pěstování
a půdní úrodnosti s cílem stabilizace výnosů a eliminování nepříznivého vlivu změn

v půdně klimatických podmínkách!



Půdní charakteristika a struktura provozního pokusu:
Fluvizem glejová - FMG (BPEJ 0311002, H/HP resp. PH/PH, středně těžká půda)

Varianty:
A – technologie půdoochranná s hloubkovým kypřením + biostimulant PRP SOL
B – technologie konvenční (orba) + biostimulant PRP SOL
C – technologie konvenční (orba)

Základní parametry:
Začátek pokusu – podzim 2015
A - hloubkové kypření na35 cm, plošne 150 kg/ha PRP SOL
B – orba na 25 cm, plošne 200 kg/ha PRP SOL
C – orba na 25 cm, kontrola bez aplikace biostimulátoru C

B

A

Výrobní technologie s biostimulací půdy–
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Analýza satelitních scén při přípravě projektu a sledování změn:
– heterogenita půdního bloku, stanovení zón, odběrná místa a pod.
– stav porostů, vlhkostní změny, intenzita fotosysntézy NDVI index a pod.

Porost sóje, Ortofotomapa 2016

(výpadek v poroste suchem)
Porost sóje, Intenzita fotosyntézy, 

25.8.2016

Výrobní technologie s biostimulací půdy–
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Zpracovatelnost půdy a energetická náročnost:
– měření tahového odporu a potřeby práce (VÚ Univerzity v Debrecínu, Karcag)

Měření tahového odporu při orbě bez ošetření biostimulátorem (Varianta C), 

9.10.2017

Výrobní technologie s biostimulací půdy –
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Zpracovatelnost půdy a energetická náročnost:
– měření tahového odporu a potřeby práce (VÚ Univerzity v Debrecínu, Karcag)

Měření tahového odporu při orbě na ploše ošetřované biostimulátorem

PRP SOL (Varianta B), 9.10.2017

Výrobní technologie s biostimulací půdy–
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Výrobní technologie s biostimulací půdy –
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)

Zpracovatelnost půdy a energetická náročnost:
– měření tahového odporu a potřeby práce (VÚ Univerzity v Debrecínu, Karcag)

Měření tahového odporu při orbě, 9.10.2017 (průměr 4 opakování)

Tahový odpor priem. (kN) Celková potřeba práce (kN)

PRP SOL 45,1 29 746,7

KONTROLA 46,4 25 551,0

Rozdíl, % (ošetr. /neošetr.) - 2,88 + 16,42

* Korelace rozdílu o 20 % - 22,25 - 6,86

*Poznámka: Nastavená hloubka orby = 25 cm!!!
• průměrná hloubka orby na ploše ošetřené biostimulátorem = 23 – 25 cm
• průměrná hloubka orby na ploše neošetřené biostimulátorem = 17 – 19 cm
• nastavení pluhu během měření stejné potřeba korekce z pohledu dodržení požadované kvality práce o 20 %

Biostimulace zlepšuje zpracovatelnost půdy a efektivitu přípravy půdy!!!



Výrobní technologie s biostimulací půdy –
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)

Zpracovatelnost půdy a energetická náročnost:

Biostimulace pozitivně ovlivňuje požadovanou kvalitu provedené operace!!!

Hloubka orby na ploše ošetřené

biostimulátorem23 – 25 cm, 9.10.2017

Hloubka orby na kontrolní ploše17 

– 19 cm, 9.10.2017



Výrobní technologie s biostimulací půdy –
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)

Úrodové výsledky v časové řadě podle sledovaných variant

*Poznámka:

Varianta A – 2016 výrazné ztráty při sklizni sóji způsobené zaplevelením z důvodu snížení účinnosti 

chemické ochrany po přechodu z konvenční orebné technologie na půdoochrannou.



Závěr a kontakt pro diskusi

Předběžné vybrané přínosy biostimulace ve výrobních technologiích:

Snížení tahového odporu o 10 – 15 %!!!

Snížení celkové potřeby práce cca. 15 – 25%!!!

Snížení spotřeby nafty na hektar cca. o 15 - 25%!!!

• Snížení počtu operací přípravy půdy.

• Vyšší kvalita přípravy půdy.

• Vyšší denní hektarová výkonnost souprav.

• Nižší hektarové náklady na přípravu a zpracování půdy.

Přínosy biostimulace - analýza půdních profilů:

• Stabilizace a zvyšování obsahu stabilních organických látek

• Rychlejší rozklad rostlinných zbytků

• Intenzivnější a hlubší překořenění v fyziologicky využitelném profilu

• Lepší drobivost agregátů a stabilita půdních agregátů

Kontakt pre diskusiu:

• Pavol Findura

• Tr.A.Hlinku 2, 949 01 Nitra, SR 

• pavol.findura@uniag.sk



Kontrolní test:

1 . Zhutnění a degradace půdy je způsobena:
a. Nedostatkem organické hmoty v půdě

b. Nadměrnými průjezdy zemědělské techniky

c. Nevhodnou volbou technologie obrábění půdy

d. Vlivem globálního oteplování



Kontrolní test:

2 . Zhutnění a degradace půdy může způsobovat:
a. Snížení výše úrod o 15-35 %

b. Nemá vliv na úrodu

c. Snížení výše úrody o 65-85 %

d. Zvyšuje úrodu o 25 %



Kontrolní test:

3 . Obrábění půdy radlicovým pluhem zařazujeme do:
a. Konvenční technologie obrábění půdy

b. Půdoochranné technologie obrábění půdy

c. Přímé setby



Kontrolní test:

4 . Je pravda, že půdoochranné obrábění půdy je založeno
na dvou myšlenkách: na snížení intenzity obrábění půdy a 
ponechání rostlinných zbytků v povrchové a podpovrchové
vrstvě půdy:
a. ANO

b. NE



Kontrolní test:

5 . Které jsou přínosy pásového zpracování půdy
strip-till:
a. Rychlejší přehřátí zpracované půdy sluncem

b. Provzdušnění půdy

c. Snížení eroze

d. Lepší vsakování vody v porovnání s přímou setím



Kontrolní test:

6 . Jaké jsou technické možnosti prevence proti 
degradaci vlastností půdy:
a. Vhodné rozmístění hmotnosti soupravy
b. Vhodná volba podvozku
c. Organizovaný pohyb techniky po poli
d. Použití půdní biostimulace



Kontrolní test:

7 . Co je cílem Controlled Traffic Farming CTF:
a. Trvale oddělit plochu pro pěstování plodin a plochu pro pojezd

b. Koncentrovat upěchování půdy na co nejmenší plochu

c. Šetřit pneumatiky



Kontrolní test:

8 . Souhlasíte s tvrzením, že vyšší obsah 
organického uhlíku, intenzivnější biologická aktivita 
půdy,
lepší fyzikální stav půdy nakonec umožní zvýšení 
ekonomické efektivnosti pěstování a půdní
úrodnosti s cílem stabilizace výnosů a eliminování
nepříznivého vlivu změn v půdně klimatických 
podmínkách:
a. ANO

b. NE



Kontrolní test:

9 . Za pozitivní přínosy biostimulace považujeme:
a. Stabilizace a zvyšování obsahu stabilních organických látek

b. Rychlejší rozklad rostlinných zbytků

c. Intenzivnější a hlubší překořenění v fyziologicky využitelném profilu

d. Lepší drobivost agregátů a stabilita půdních agregátů



Kontrolní test:

10 . Souhlasíte s tvrzením, že prostřednictvím využití 
biostimulace a změnou půdních vlastností, umíme
snížit energetickou náročnost při obrábění půdy:
a. ANO

b. NE




