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Cílová skupina

Tento projekt je určen speciálně jak pro malé 
a střední zemědělské podniky, tak pro velké 
zemědělské firmy, které chtějí změnu v 
hospodaření. 
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Struktura přednášky

•Úvod

•Inovativní technologie

•StripTill technologie

•NoTill technologie

•Diskuse a závěr



Úvod

•Chceme se změnit? Jsme připravení na změnu? První
kroky ke změně

•Ukázka StripTill technologií v praxi

•Ukázka NoTill technologií v praxi



Úvod

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

České i slovenské zemědělství se zaměřuje na vysokou intenzifikaci produkce a 
méně na udržitelný přístup k půdě.

Péče o půdu a její biodiverzitu má zásadní vliv na symbiózu mikroorganismů v půdě. 
Půda poskytuje rostlinám vše, co potřebují, ale zároveň činnost rostlin a jejich 

kořenového systému přímo ovlivňuje jeho strukturu. 

Půda tedy nevytváří rostliny, ale rostliny vytvářejí půdu. 

Snažíme se sledovat vztah mezi různými rostlinami, rostlinami a půdou a dalšími 
okolními přírodními vlivy.



Zpracování půdy

Používají se tři základní systémy:

1) konvenční – tradiční příprava s orbou – pro  nás minulost

2) minimalizační - snížení počtu operací

3) bez spracování – přímé setí bez předchozích zásahů do půdy

Rozlišení různých zpracování půdy a jejich vliv  
na základní fyzikální charakteristiky



Zhutnění = snížení retenční kapacity půdy!

Současný stav ohrožení zhutnění půdy na SK

Technologie zpracování půdy



Jednoduchost

Jsem farmář.

Vezmu sluneční světlo, 

oxid uhličitý a udělám z nich zemědělské
produkty.



Půda – voda - rostlina

Voda je nutná nejen pro transport v rámci 
rostliny, ale spolu s oxidem uhličitým taktéž

pro ................ ??????

Rostliny potřebují pro svou výživu



Jednoduchost



Půda – voda – rostlina

Na čem závisí fotosyntéza?

Zdroj: internet

Externí fakta

světlo – kvalita (400 – 700 nm); intenzita

voda – nutná pro fotolýzu, vliv na otvírání průduchů příjem

CO2

koncentrace CO2 - rostliny přizpůsobené malé koncentraci (0,03%) 
velkou listovou plochou, zvýšení koncentrace (do 0,4%)  zvýšení 
fotosyntézy

teplota – Gaussova křivka, optimum 25 - 30 °C, 
u C4 -rostlin je vyšší





Nepřátelé  
humusu: orba, 
eroze ... 



Půda a technologie hospodaření

Změna přístupu = změna pěstitelských technologií

Orba Min-Till Strip-Till No-Till



Zpracování půdy StripTill

Pásové zpracování půdy (strip - till)



Zpracování půdy StripTill

Pásové zpracování půdy (strip - till)

Setí kukuřice technologií
pásového zpracování

půdy do porostu
vymrznuté horčice, 

17.04.2020



Zpracování půdy StripTill

Pásové zpracování půdy (strip - till)



Zpracování půdy StripTill

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Zpracování půdy – Půda a technologie
hospodaření

Volba závisí na rozsahu defektů v půdě

Zpracování půdy v pásech Strip-Till

Získávám více na úsporách při přípravě půdy

Snižuji počet operací

Zlepšuji hospodaření s vodou

Zvyšuji jistotu vscházení

Zlepšuji půdní život



NoTill

❖ Půdy se nesmím dotýkat 
❖ Půda je pokrytá zbytky plodin 
❖ Soulad so střídáním plodin 
❖ Výsev krycích plodin

NoTill
JE…

TECHNOLOGIE 
PŘÍRODY



Bez zpracování půdy NoTill

Bez zpracování půdy (No - till)

Vyžaduje: 

1. Přítomnost zybtků na povrchu půdy - (teplota, 
zadržování a akumulace vlhkosti, 
mikrobiologické procesy) 

2. Bez přípravy půdy - (uvoľňování minerálů, 
zlepšování výživy) 

3. Minimální poškození půdy
4. Přímé setí



Bez zpracování půdy NoTill

Pracovní operace: 

1. Výsev - (půda, strukturní, drobivá, žádné 
lepení, vysoko kvalitní uzavření osiva v řádku 
po setí) 

2. Minimální poškození půdy
3. Ochrana plodin: (fungicidy, insekticidy, 

hnojiva)
4. Sběr - (ponechaní rostlinných zbytků na 

povrchu)

Bez zpracování půdy (No - till)



Bez zpracování půdy NoTill

✓ jen 4 pracovní operace ≈ 23-30 l / ha paliva 
na hektar

✓ Snižování nákladů

✓ Zvýšení obsahu humusu 

✓ Stabilní výnosy

Bez zpracování půdy (No - till)



Jaké jsou hlavní faktory určující finanční výsledek
tradičních technologií? 

• Výrobní náklady 
• Ceny materiálu 
• Ceny obilí
• Podnebí
• Vlhkostí v půdě
• Úrodnost půdy

• Výrobní náklady • Ceny materiálu
• Ceny obilí
• Podnebí

16,6% 83,3%

MŮŽEME OVLIVNIT NEMŮŽEME OVLIVNIT



Co můžeme ovlivnit s No-Till?

• Výrobní náklady 
• Vlhkost v půdě
• Úrodnost půdy

50% 50%

MŮŽEME OVLIVNIT NEMŮŽEME OVLIVNIT
• Výrobní náklady 
• Ceny materiálu 
• Ceny obilí
• Podnebí
• Vlhkost v půdě
• Úrodnost půdy

• Ceny materiálu
• Ceny obilí
• Podnebí



Spracovanie pôdy NoTillRozmetadla minerálních hnojiv,
Secí stroje,
Postřikovače,
Traktory,
Kombinace
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Традиція No-till

50-59
20-27

SPOTŘEBA PALIVA NA 1 ha. 
S tradičními technologiemi a technologiemi bez zpracovaní

Konvenční NoTILL



Minimální zpracovaní půdy



Problémy s nesprávně zvoleným a vybaveným secím
strojem!

NESPRÁVNĚ! 

Technologie zpracování půdy



Správně zvolený a vybavený secí stroj!

SPRÁVNĚ!

Technologie zpracování půdy









Ochrana půdy



Ochrana půdy - NoTill

Půdní kryt chrání před: 
• Vodní eroze
• Větrná eroze
• Solární radiace 
• Vysoká a nízka teplota 
• Vypařování
• Nemoci, škůdcové a plevele

Omezení produkce CO2



Ochrana půdy

Proč jsem začal s  No-Till? 

1. Protože jsem neměl na výběr! 
2. Chci pomoci svým kolegům! 
3. Myslím na budoucnost našich dětí!



Zpracování půdy – Půda a technologie
hospodaření

Přímé setí No-Till

Získavám ještě víc na úsporách

Vylepšuji půdu díky systému krycích plodin (Cover Crops)

Zlepšuji půdní život a přirozenou úrodnost půdy



Bez zpracování půdy NoTill

Zdroj: Ing. Záhora, Mendelova Univerzita



NoTill aplikované v praxi – lokalita 1 

Mulč rostliných zbytků není problém. Setí
pšenice ozimé NoTill technologií po zrnové

kukuřici, 24.10.2020

Zjevný úbytek mulče biologickou
aktivitou. Stav porostu po 
přezimování, 24.2.2021



NoTill aplikované v praxi – lokalita 1 

Intenzita rozkladu – ve stínu 
pšenice se kůroví rozložilo, 7.6. 

2021

Stav porostu setého NoTill 
technologií, začátkem dozrávání, 
7.6.2021



NoTill aplikované v praxi – lokalita 2  

Založení porostu pšenice
ozimé NoTill technologií

po sóji, 21.11.2020

Porost pšenice oz. po 
přezimovaní, založený
NoTill technologií po 

sóji, 23.4.2021

Stav porostu setý NoTill 
technologií na začátku

dozrávání, 18.6.2021 (výnos
8,3 t/ha)



NoTill aplikované v praxi – lokalita 3  

Rozdíl v zasakování mezi konvenční technologií a NoTill se zařazením
meziplodin



Výsledky z praxe –
Zpracování půdy a půdní biostimulace

Výsledky pokusu „Hodnocení technologie různého zakládaní porostu 
s použitím přípravku PRP SOL“

Z hlediska zachování kvality půdy bylo v pokuse sledované působení půdního přípravku PRP SOL, který
je směsí vápenatých a horečnatých uhličitanů vyváženého poměru makroprvků a rostlinného pojiva.
Pokus bol sledovaný od roku 2009 do roku 2011 v poloprovozních podmínkách na pozemcích
Agrocentra, s.r.o. v Hrušovanech nad Jevišovkou, v aridnějším regiónu kukuřičné výrobní oblasti.

Byl hodnocen účinek přípravku na fyzikální a chemické vlastnosti půdy.

Tři varianty s různým ošetřením půdy byly hodnoceny jako součást procesu setí – (pšenice ozimá),
kukuřice, pšenice jarní, ječmen)

I. klasická – s orbou do 0,22 m

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

III. minimalizační s plytkým kypřením do 0,15 m

PRP SOL byl aplikován na část pozemku rozmetadlem v dávce 150 kg.ha-1 před výsevem plodiny a 
mělce zapraven.



Výsledky z praxe –
Zpracování půdy a půdní biostimulace

Aplikace PRP SOL 
v technologiíchEfektivní řešením musí být systémové, výzkumné a praktické výsledky – fyzikální

vlastnosti půdy

(Technologický pokus Milhostov, 
CVRV ÚAE , 2012, Ing. Balla)

Faktor
A

Faktor
B

Plodina

Sója Pšenica Kukurica Jačmeň 

NoTill
NPK 2,65 3,52 8,92 2,60

PRP SOL 3,07 3,63 9,63 3,54

MinTill
NPK 2,85 4,41 9,86 2,55

PRP SOL 3,10 4,63 10,82 3,19

Orba 
NPK 3,99 4,27 9,95 3,66

PRP SOL 3,92 4,30 11,24 4,52

• Teplá a velmi suchá oblast

• V technologii minimalizace a přímého sání po PRP SOL vyšší výnosy u všech plodin

• V technologii s orbou pouze pro sójové boby, výnos vyšší po NPK o 0,07 t / ha



Výsledky z praxe –
Zpracování půdy a půdní biostimulace

Aplikace PRP SOL 
v technologiích

Efektivní řešením musí být systémové, výzkumné a praktické 
výsledky – fyzikální vlastnosti půdy

Zdroj výsledků: 
VÚP Troubsko, Ing. 

Badalíková
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Výsledky z praxe –
Zpracování půdy a půdní biostimulace

OK

Aplikace PRP SOL v technologiích

Kvalita pěstování závisí na stavu půdy



Výsledky z praxe –
Zpracování půdy a půdní biostimulace

Aplikace PRP SOL v technologiích

Kvalita pěstování závisí na stavu půdy

NE!!!



Výsledky z praxe –
Zpracování půdy a půdní biostimulace

Sběr plodin Kultivace a setí

Aplikace PRP SOL na strniště po 
sběru plodin

- bezprostředně po sběru 

- podpora rozkladu org. zbytků

- větší aktivita mikroorganizmů

- zlepšení struktury pôdy

Zapravení PRP SOL do půdy

- klasické technologie s orbou

- minimalizační technologie

- premiešanie s půdou a 

posklizňovými zbytky

Aplikace při setí ozimých plodin

- technologie ochrany půdy

- přímé setí 

- podpora rozvoje kořenů

- redukce dávky PRP SOL

Aplikace PRP SOL v technologiích



Různé zpracování půdy - porovnání

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Inovativní technologie hospodaření na půdě!

StripTill kombinace
s Väderstadt TEMPO

• Služby setí progresivními technologiemi StripTill

Zpracování půdy – Půda a 
technologie hospodaření StripTill



Zpracování půdy – Půda a 
technologie hospodaření - NoTill

Základem je symbióza půda – rostlina – atmosféra!

Služby NoTill
• Setí pšenice oz. do mulče po kukuřici
• Setí jařin do vymrznutých meziplodin, 
BOURGAULT FMS CD 872

Biopratex s.r.o. 



Zpracování půdy – Půda a 
technologie hospodaření

Technologie ochrany půdy = úspora
půdní vlhkosti

▪ Rozumný management rostlinných zbytků (aerobní rozklad, ochrana před
neproduktivním výparem)

▪ Úprava poměru mezi infiltrací a neproduktivním výparem

▪ Ochrana před erozí



Proč jsou někteří úspešní a jiní ne?



Zpracování půdy – Půda a 
technologie hospodaření

Proč jsou někteří
úspěšní a jiní ne? 

Řekni mi to a já na to zapomenu. 

Ukaž mi to a já si vzpomenu.

Dovol mi, abych to udělal sám.
a já to pochopím. 

Konfucius



Zpracování půdy – Půda a 
technologie hospodaření

Můžete ovládat pouze to, 
co můžete ovládat.

Můžete ovládat pouze to, 
co můžete počítat. 



Integrovaná ochrana rostlin v 
inovativních technologiích

Hlavními prvky integrovaných systémů ochrany rostlin jsou: 

Spolehlivá předpověď šíření
Vývoj počtu škodlivých organismů
Počítání počtu škůdců a vývoje chorob v plodinách
Přechod od kontinuálního chemického ošetření k selektivnímu, správnému výběru termínů a norem
pro jejich aplikaci
Široké používání biologických přípravků na ochranu rostlin
Výběr správného střídání plodin pomocí trvanlivých odrůd / hybridů.
Zahrnutí krycích plodin (zelené hnojení) do střídání plodin.

A teprve teď může existovat insekticid (dokud výše uvedené body nefungují) ... .. 

Čím větší je rozmanitost rostlin v půdě, tím více života v půdě!! 



MINULOST

Jedna z nejškodlivějších a nejnebezpečnějších
chyb, zemědělci říkají:

"Každý to dělá." 

"Pokud nezměníte
něco z toho, co

děláte dnes, 
zítřek bude stejný

jako včera."

Udělejme to!!! Jinak...



Realita

Když se dnes zeptáte farmáře: Jak 
se daří podnikání?



Zdravá půda - schopnost půdy fungovat jako 
živý ekosystém podporující rostliny, 

živočichy
a lidi!

Kiss The Ground



Jaké inovativní technologie ochrany půdy znáte?

StripTill

NoTill

Co musím pro to udělat? 

Chtít změnu

Změnit se

Kontrolní test:



Závěr

Zemědělství je komplexní systém procesů, které se vzájemně ovlivňují.

Jak poznamenal Archambeaud "... v okamžiku, kdy umístíme půdu a její úrodnost do 

centra systému řízení, zjistíme, že pozitivní změny se odrážejí i ve zbytku systému:

podnebí

znečištění

kvalita vody

eroze půdy atd.

"Aby bylo možné správně pracovat s půdou a tím i s celým systémem, je důležité

postupovat podle níže uvedených základních kroků filozofie NOTILL.“



Závěr

Slovo autora přednášky na závěr

• Cílem této e-learningové přednášky bylo
seznámit zemědělské odborníky ale i laiky, kteří
se specializují na problematiku hospodaření s 
půdou

• Znalost této problematiky je základem pro 
pochopení inovativních technologií
regenerativního zemědělství.

• Stává se nezbytným pro pochopení změn v 
hospodaření s půdou pro budoucnost

• Ľubomír Marhavý

• Slovak Republic

• marhavy@biopratex.sk

• +421 908 226 727

"Ti, kteří mají výsadu vědět, musí 
jednat."

Albert Einstein




