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5.1.  Půdní úrodnost 

 

 Půda hraje v ekologickém zemědělství klíčovou roli. Zdravá půda je proto základním 

předpokladem pro růst a vývoj zdravých rostlin. Půda je tak nedílnou součástí agroekosystémů. 

Je zároveň i oživenou složkou prostředí. Při hodnocení půdy je na ni nutné pohlížet v širších, 

resp. environmentálních souvislostech. Vedle produkční funkce má i řadu funkcí dalších, jako 

jsou např. funkce filtrační, pufrační, transformační, je prostředím pro život organismů, 

nezanedbatelné jsou i její socio-ekonomické funkce. 

 

Indikátory kvality půdy 

Mezi indikátory kvality patří: 

a) fyzikální vlastnosti (textura, hloubka půdy, hydraulická vodivost, maximální a 

retenční vodní kapacita, objemová hmotnost, pórovitost, struktura), 

b) chemické nebo fyzikálně chemické vlastnosti (obsah a kvalita humusu, obsah 

celkového dusíku, kationtová výměnná aktivita, reakce (pH), vodivost, obsah živin, 

nasycenost sorpčního komplexu a hygienické parametry s ohledem na rizikové prvky 

a organické kontaminanty, 

c) biologické (obsah uhlíku a dusíku v biomase mikroorganismů, potencionálně 

mineralizovaný dusík, respirace, aktivita půdních enzymů atd.). 

 

 

 

 

 



Tab. 1: Kritické hodnoty škodlivého zhutnění (Lhotský, 1989) 

 

Půdní druh (obsah částic menších než 0,01 mm v %)  

Kritická 

vlastnost 

jíl 

nad 

75 

jílovitá až 

jílovito-hlinitá

75-45 

hlinitá 

 

45-30 

písčito-hlinitá

 

30-20 

hlinito-písčitá 

 

20-10 

písčitá 

pod  

10 

Pórovitost 

(% obj.) 

 

48 

 

47 

 

45 

 

42 

 

40 

 

30 

Objemová 

hmotnost red. 

(g.cm-3) 

 

1,35 

 

1,40 

 

1,45 

 

1,44 

 

1,60 

 

1,70 

Podle: Josef Hůla, Zdeněk Abrham, František Bauer- Zpracování půdy, 1997 

 

 

Tab. 2: Obsah a složení půdního edafonu (Braunová, 1986) 

 
Druh Počet (g půdy) (kg.ha-1) 

Bakterie 105 – 1010 330 – 2500 

Aktinomycéty 105 – 107 500 – 3200 

Mikromycéty 103 – 108 1000 – 2800 

Kvasinky 10 – 105 2 

Řasy 103 – 106 20 – 1500 

Protozoa  300 – 400 

Nematoda  do 50 
Podle: Milan Demo a kolektív- Obrábanie pody 

 

 

 



Rozdíly půdních charakteristik v porovnání konvenčního a ekologického zemědělství 

Po přechodu na ekologický způsob hospodaření dochází k následujícím pozitivním 

změnám: 

a) půdní organická hmota (ekologicky obhospodařované plochy mají zpravidla vyšší 

obsah organického uhlíku), 

b) zvýšená biologická aktivita půdy (významný indikátor dekompozice organické 

hmoty), 

c) struktura půdy (v některých případech se zlepšuje), 

d) snížení erozní ohroženosti pozemků. 

 

Tab. 3: Chemické a fyzikální půdní vlastnosti ekologického a konvenčního hospodaření (hladina 

významnosti diference * P = 0,05) ((Podle: J. Heß und G. Rahmann- Beiträge zur  

8. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau) 

 

Cor Nt C/N ρm ρd pórovitost rozdělení velikosti 

pórů(%) 

Hospodaření 

% %      g/cm3     g/cm3 % GP MP FP 

ekologické 0,782* 0,088 8,9 1,66 1,51 43,2 10,5 29,1 3,6 

konvenční 0,749 0,086 8,7 1,64 1,45 45,2 10,0 32,4 2,8 
ρm - vlhkostní hmotnost, ρm - objemová hmotnost 

 

 

5.2. Výživa a hnojení v ekologickém zemědělství 

 

Jedním ze základních principů ekologického zemědělství je co nejvíce uzavřený koloběh 

živin, minimální ztráty živin a omezený přísun živin do systému. Ekologicky přijatelné je 

hospodaření zabezpečující, aby nejméně ½ vyprodukované biomasy zůstala v agroekosystému ve 

formě posklizňových zbytků nebo se prostřednictvím cyklické kompenzační vazby v zemědělské 

soustavě část nadzemní hmoty po transformaci v živočišné výrobě vracela do půdy zpět ve formě 

chlévského hnoje.  

 



Organická hmota 

Organická hmota v půdě slouží jako nepřetržitá zásobárna živin a energie pro půdní 

prostředí. Současně se stává i faktorem stabilizace půdního prostředí. Organická hmota v půdě 

plní řadu funkcí: 

1) je zdrojem živin pro pěstované rostliny 

2) je zdrojem energie pro půdní mikroorganismy 

3) zlepšuje fyzikálně chemické vlastnosti půdy 

4) zlepšuje vodní režim 

5) zvyšuje asanační a pufrovací schopnost půdy 

6) snižuje ztráty živin vyplavením z půdy 

7) zvyšuje antifytopatogenní potenciál půdy 

8) posiluje imunitní systém rostlin 

 

Konvenční agroekosystémy jsou otevřené systémy předpokládající relativně stabilní 

sorpční komplex jako faktor stabilizující tok živin dodávaných převážně v průmyslových 

hnojivech. Při výživě rostlin v ekologickém zemědělství, kde je výrazně omezeno používání 

minerálních hnojiv (zákaz použití průmyslových lehce rozpustných hnojiv, je nutné v zájmu 

udržení produkční schopnosti půdy nahradit živiny čerpané z půdy sklizněmi a živiny ztracené 

biologicky transformovanou organickou hmotou v půdě. Obsah humusu resp. mineralizovatelné 

organické hmoty je ve většině našich půd relativně nízký. Proto je nezbytný pravidelný přísun 

organické hmoty do půdy. Ten je zajišťován plodinami pěstovanými za účelem obohacení půdy  

o organickou hmotu (jeteloviny, meziplodiny na zelené hnojení, ...) posklizňovými zbytky, 

kořenovými zbytky pěstovaných rostlin a statkovými hnojivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 1.:  Zásobení půdy organickými látkami (LOŽEK A KOL., 1995) 
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rozklad organických látek v půdě (spotřeba) 

 

Půdní organická hmota je tedy soubor živých a neživých organických látek v půdě tvořená 

humusotvorným materiálem tvořeným kromě výše uvedených statkových hnojiv a zbytků rostlin 

i biomasou mikroorganismů (až 6 t.ha-1), meziprodukty rozhledu (produkty rozkladu organické 

hmoty edafonem – metabolity či externími produkty rozkladu) a vysoko-molekulárními 

humusovými látkami.  

 

 

 



Hlavní živiny v ekologickém zemědělství 

Při výživě rostlin jde o procesy, kdy rostlina přijímá určité látky z vnějšího prostředí, tyto 

látky přemisťuje mezi svými orgány a přeměňuje na sobě vlastní. Pro rostliny je nezbytná řada 

prvků v určitém množství.  V souhrnu jsou pro rostliny nezbytné následující prvky neboli živiny: 

uhlík (C), vodík (H), kyslík (O), dusík (N), fosfor (P), draslík (K), železo (Fe), mangan (Mn), 

zinek (Zn), měď (Cu), bor (B), chlor (Cl) a molybden (Mo). 

 

Dusík 

Dusík je živina, která nejčastěji limituje v konvenčním i ekologickém zemědělství výnos 

zemědělských plodin. Bilance dusíku je v konvenčním zemědělství zabezpečena převážně 

průmyslovými a organickými hnojivy v ekologickém zemědělství organickými hnojivy a vyšším 

podílem pěstovaných leguminóz a zlepšením podmínek pro rozvoj půdního mikroedafonu.  

 

Tab. 4:  Množství dusíku fixované některými plodinami (podle LAMPKINA, 1990) 

 

Plodina Množství fixovaného N (kg*ha-1) za rok 

Jetel bílý, tráva 150 - 200 

Jetel červený 230 - 460 

Vojtěška  300 - 550 

Fazol  150 - 390 

Hrách  105 - 245 

Lupina  100 - 150 

 

 

Asi 30 % dusíku je uloženo v kořenech, zbytek v nadzemní biomase. Kromě kořenové 

fixace dusíku obohacují půdu dusíkem i bakterie a řasy žijící volně v půdě (asi 10 kg.ha-1) a spad 

v emisích činí 10 - 40 kg N.ha-1. Naopak ztráty denitrifikací dosahují 20 - 50 kg.ha-1 za rok. Při 

nevhodné agrotechnice dochází vlivem vyplavení nebo eroze ke ztrátě 50 až 85 kg N.ha-1. 

Cyklus dusíku v půdě představuje neoddělitelnou součást celkového cyklu dusíku 

v systému půda – rostlina – zvíře – atmosféra – půda. Obsah celkového dusíku v orniční vrstvě 

půdy se pohybuje v rozpětí 0,03 - 0,5 %.  



Rozhodující podíl z celkového dusíku (97 - 99 %) tvoří organická frakce, která je až na 

malé výjimky nepřístupná pro rostliny. Anorganické frakce vznikají mineralizací organické 

hmoty a jsou tvořeny hlavně ionty  (vázané na sorpční komplex) a  převážně 

rozpuštěné v půdním roztoku. Tato forma dusíku je nejčastěji vyplavována do spodních vrstev 

půdy a podílí se na kontaminaci spodních a povrchových vod.  

+
4NH -

3NO

Poměr mezi C:N v organické hmotě ovlivňuje pohyblivost dusíku. Při širším poměru C:N 

než 25:1 trpí rostliny nedostatkem dusíku proto, že většina je ho spotřebována mikroorganismy 

(imobilizace dusíku resp. biologická fixace dusíku mikroorganismy). Při užším poměru C:N než 

20:1 dochází k mineralizaci organické hmoty a uvolnění . V našich půdách je obvyklý 

poměr C:N 10-15:1. Proto převládají procesy mineralizace nad procesy imobilizace, což vyžaduje 

pravidelný zvýšený přísun organické hmoty do půdy. 

+
4NH

a) Z hlediska inputu N do půdy jsou výbornými předplodinami vojtěška setá, kukuřice na 

zrno, jetel luční, slunečnice, mák, řepka olejka a hrách setý se zapracováním slámy do 

půdy. Input N do půdy je více než 100 kg . ha-1.  

b) Dobrými předplodinami jsou: kukuřice na siláž, ozimá pšenice a oves, po sklizni 

zůstává v půdě průměrně 51 - 61 kg N . ha-1. 

c) Slabými předplodinami jsou: ozimé žito, jarní a ozimý ječmen a cukrová řepa, jejichž 

rostlinné zbytky obsahují v průměru méně jak 26 kg N . ha-1. Při zaorávce slámy je 

třeba doplnit 5-10 kg N na jednu tunu slámy. 

 

Fosfor 

Obsah celkového fosforu v půdě se pohybuje v rozmezí 0,03 - 0,1 %. Průměrný obsah 

v našich půdách je 0,07 %. Nejvíce fosforu obsahují hlinité hnědozemě a degradované 

černozemě, nejnižší obsah je v lehkých písčitých půdách. Celkový obsah fosforu v půdě závisí na 

složení mateční horniny, druhu půdy a obsahu organických látek v půdě. 

Podíl organického fosforu je velmi variabilní 2 - 75 %. Je obsažen převážně v humusu, 

organických zbytcích a půdní mikrofloře. V organických vazbách je fosfor nepřístupný, uvolňuje 

se pomocí enzymu fosfatázy na hydrogenfosforečný ( ) nebo dihydrogenfosforečný 

( ) aniont. 

-2
4HPO

-
42POH



Anorganické frakce je obsaženo v půdě 25 - 98 %. Pro rostliny jsou přístupné pouze ionty 

 a . V kyselém i bazickém prostředí se stávají méně přístupnými. -2
4HPO -

42POH

Fosfor se může uvolnit ze složitých vazeb pomocí mikrobiální aktivity, mykorhizy či vlivem 

aktivity kořenů.  

Mykorhiza při přímém hnojení fosforečnými hnojivy ustupuje a naopak. Na těžkých, 

jílovitých půdách je mikrobiální aktivita i aktivita kořenového systému rostlin menší, protože 

v půdě chybí vzduch (kyslík). Kypřením půdy i vápněním, které zlepší půdní strukturu, 

přispějeme k provzdušnění půdy, a tím i zpřístupněním živin. 

Z hektaru půdy odčerpávají plodiny 20 - 30 kg fosforu ročně. Náhrada organickými hnojivy 

je nedostačující vzhledem k malému obsahu fosforu v nich a obtížné přeměně na přijatelné 

formy. Např. při dávce hnoje 40 t . ha-1 se při obsahu fosforu 0,2 % dostává do půdy asi  80 kg 

fosforu. Z toho se uvolní první rok asi 25 % tj. 20 kg, 2. rok 15 %, tj. 12 kg a 3. rok 5 %, tj. 4 kg 

fosforu. Zbývajících 55 % zůstane vázáno v organických sloučeninách. Je však možné, že část se 

později stane přístupnou rostlinám. Přesto bude i při plném hnojení hnojem (průměrně 10 t . ha-1 

ročně) vráceno zpět do půdy málo fosforu. I v ekologickém zemědělství je často nezbytné 

dodávat fosfor do půdy v minerální podobě. Směrnice povolují aplikovat mleté fosfáty s nízkým 

obsahem kadmia (do 50 mg . kg-1 P
2O5). Celková roční dávka kadmia nesmí překročit 2 g . ha-1. 

Čím jemněji jsou fosfáty mleté, tím je lepší předpoklad využití fosforu. Je vhodné fosfátovou 

moučku přimíchat do chlévské mrvy ve stáji, popř. na hnojišti, nebo ji přidávat do kejdy a 

kompostů. 

 

Draslík 

Je součástí jílovitých minerálů, proto všechny půdy obsahující jíl jsou poměrně bohaté na 

draslík. Naopak na písčitých a rašelinných půdách bývá draslíku nedostatek. Většina draslíku 

v půdě je vázána chemicky v minerálních sloučeninách, ale pouze 1 - 5 % ve výměnné formě, což 

znamená, že ionty draslíku mohou z půd lehce přejít do půdního roztoku a odtud být přijaty 

kořeny rostlin. K většímu poutání těchto iontů (fixaci) dochází v jílovitých půdách, málo 

humózních půdách a za sucha. Naopak při nižším obsahu jílu v půdě, při organickém hnojení a 

vápnění se fixace draslíku snižuje. Řada rostlin je schopna pomocí výměsků svých kořenů 

zpřístupnit některé formy draslíku a využít je pro svoji výživu. Také v půdě s vysokou 

mikrobiální aktivitou je přijatelnost draslíku větší. Do půdy se dostává dostatek draslíku ve 



statkových hnojivech, zbytcích rostlin (zvláště draslomilných – jeteloviny, brambory) a ve slámě. 

Pokud se přece jen vyskytne nedostatek draslíku, je povoleno používat pomaleji rozpustný síran 

draselný. 

 

Vápník 

Vápník se podobně jako v konvenčním zemědělství dostává do půdy především vápněním. 

Rozdíl je pouze v tom, že v ekologickém zemědělství je zakázáno používat pálené vápno, které 

poškozuje mikrobiální život v půdě. Doporučuje se používat vápenec či dolomit (podle zásobení 

půdy hořčíkem). Vápní se častěji na lehkých půdách ve vlhčích oblastech 1x za 2 roky, na těžších 

půdách 1x za 3 roky a menšími dávkami (v přepočtu do  

1,5 t CaCO3 . ha-1). 

Nejvhodnější je vápnit na strniště před podmítkou před pěstováním leguminóz. Nevápní se 

k bramborám a při hnojení hnojem. Důraz na neutrální reakci půdy (pH 6 - 7) je v ekologickém 

zemědělství větší proto, že řada půdních vlastností včetně mikrobiální aktivity i poutání těžkých 

kovů je půdní kyselostí zásadně ovlivněna. 

 

Hořčík 

Je možno doplnit jej do půdy dolomitem nebo kieseritem (síran hořečnatý, 

hořečnatodraselný). Při poměru draslíku k hořčíku větším než 2:1 je nutno omezit hnojení 

draslíkem nebo použít hnojiva obsahující hořčík. Na vyrovnaný poměr živin klade ekologické 

zemědělství zvlášť velký důraz, protože je předpokladem pro větší mikrobiální aktivitu půdy, 

zdraví rostlin, zvířat a člověka. 

 

Organická hnojiva (upraveno dle Rozsypal, 1994 – Praxe hnojení v ekologickém 

zemědělství) 

Chlévský hnůj  

Průkopníci ekologického zemědělství vyžadovali neustále rozmetání chlévské mrvy 

(čerstvého hnoje) v tenké vrstvě na rostoucí porosty. Je-li z technického hlediska tento 

způsob aplikace proveditelný (dostatečné rozptýlení mrvy, malé poškození porostu), je 

možné ho i doporučit. Na zastíněném povrchu půdy může podpořit mikrobielní život a 

poskytnout živiny. Protože to ale není vždy možné, je nezbytné hnůj alespoň určitou dobu 



skladovat. Skladování hnoje však vede ke ztrátám uhlíku vlivem vydýchání C02 a dusíku, 

který převážně ve formě amoniaku uniká do ovzduší.  

Ztráty prodýcháním při skladování je možno omezit dvěma cestami:  

a) uložením do nízké vrstvy dochází k rozkladu za přístupu vzduchu, rychlému zahřátí, 

které zbrzdí procesy dýchání a vysoká teplota pak poklesne. Tento proces "kompostování 

za horka" je používán (a pomocí preparátů ještě podporován) u biodynamických 

zemědělců.  

b) utužením a ovlhčením je zamezeno pronikání kyslíku do skládky hnoje.  

Z provozních důvodů nejsou tyto metody dost důsledně praktikovány, takže je třeba téměř 

vždy počítat u chlévského hnoje se ztrátami asi 40 % uhlíku prodýcháním.  

 

Snížení ztrát dusíku na formě amoniaku je možné dosáhnout přidáním látek  

s velkým vnitřním povrchem, sorbujících amoniak. Nejčastěji se používají kamenné 

moučky z různých zdrojů. Ty kromě poutání dusíku ještě doplňují výživu mikroelementy a 

někdy obsahují i určité množství fosforu, draslíku a vápníku. Důležitá je jemnost mletí.  

S velikostí zrn klesá sorpční schopnost. Nejvhodnější z tohoto hlediska je aplikace přímo 

ve stáji což někdy zvyšuje nebezpečí uklouznutí. Někteří zemědělci mají dobré zkušenosti 

s rozsívkovými zeminami. Díky své pórovitosti (organického původu) mají i při hrubší 

zrnitosti poměrně dobrou sorpční schopnost, přičemž nebezpečí klouzání je menší. Zvláště 

jsou ceněny (vzhledem ke svému původu - z mořských řas) pro obsah "mořských" 

stopových prvků. Okrajově se právě z tohoto důvodu používají jako minerálníkrmné 

přísady pro dojnice a prasata.  

Také podestýlka má poutací účinek pro živiny díky struktuře celulózy ale  

i vzhledem k vysokému obsahu uhlíku, který rozšiřuje příliš úzký poměr C:N výkalů. Také 

zde platí zásada: čím větší je povrchová plocha, tím větší je sorpční účinek. Proto, čím 

méně slámy máme k dispozici, tím drobněji bychom ji měli rozřezat.  

Aby bylo co nejvíce sníženo vyplavování dusíku srážkami musí být hnojiště 

zakryté. Pouze v oblastech se srážkami do 550 mm/rok to není zcela nutné. Výzkumy  

z university v Giesenu ukazují, že ztráty dusíku z hnojůvky nejsou při kompostování hnoje 

velké, byly však zjištěny až 50 % ní ztráty draslíku.  

 



Rozmetání hnoje:  

a) jen ve vhodném ročním období (pozdní podzim, časné jaro); v létě jen k plodinám intenzivně 

odčerpávajícím dusík,  

b) aplikované množství přesně určit a dodržovat (převážit hnůj a přeměřit, hnojeno u plochu)  

c) zajistit rovnoměrnou aplikaci po pozemku,  

d) každoročně používat, pokud možno, malé dávky široce a rovnoměrně rozdělené (v osevním 

postupu i na poli),  

e) při hnojení na porost hnůj co nejjemněji rozptýlit do tenké vrstvy, rozmetat za chladného 

počasí (omezení ztrát únikem C02 a čpavku), jen na dobře vyvinuté porosty,  

f) dávky před setím ihned zapravit do půdy, interval mezi hnojením a setím by měl být (zvláště 

na lehkých půdách) co nejmenší vzhledem k omezení ztrát vyplavením,  

g) hnůj zapravit tak hluboko, aby nebyl omezen přístup vzduchu a tím rozkladné procesy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Průměrné složení čerstvého stájového hnoje v závislosti na druhu zvířat (Demo, hričovský, 

2002) 

 
Hnůj na podestýlce se slámou 

hovězí 

dobytek 

koně ovce prasata 

 

 

Zastoupení složky ve stájovém hnoji

Zastoupení v % 

Voda 77,3 71,3 64,6 72,4 

Organické látky 20,3 25,4 31,8 25,0 

Dusík celkový 0,45 0,58 0,83 0,45 



Z toho: N amónny 0,14 0,19 - 0,20 

             Fosfor (P2O5) 0,23 0,28 0,23 0,19 

             Draslík (K2O) 0,50 0,63 0,67 0,60 

             Vápník (CaO) 0,40 0,21 0,33 0,18 

             Hořčík (MgO) 0,11 0,14 0,18 0,19 

             Síra (SO3) 0,06 0,07 0,15 0,08 

             Chlór (Cl-) 0,10 0,04 0,17 0,17 

             Kys. Křemičitá (SiO2) 0,85 1,77 1,45 1,08 

             Oxidy železa a hliníka (R2O3) 0,05 0,11 0,24 0,07 

Podle: Milan Demo, Ivan Hričovský a kol. - Trvalo udržateľné technológie v záhradníctve, 2002  

 

 

Tab. 6: Vliv kompostování hnoje na jeho kvalitu (Čvančara, 1962) 

 

Obsah živin (%) Způsob ošetření (uskladnění) hnoje 

N P K 

Anaerobně (technologie „za studena“) 0,58 0,13 0,42 

Kompostování s 10 % podílem ornice 0,90 0,19 0,81 

Kompostování s 5 % podílem lignitu 0,86 0,21 0,75 

Kompostování s 10 % podílem lignitu 0,93 0,28 0,89 

Čvančara, F. 1962. Zemědělská výroba v číslech (první díl). Praha: SZN, 1962. 1172 s. 

Tab. 7: Vliv fosforečných hnojiv na ztráty dusíku z chlévského hnoje (Škarda, 1982) 

 

Způsob ošetření hnoje Ztráty dusíku (%) 

Hnůj bez přidání P hnojiv 19,6 

Hnůj obohacený o mletý fosforit 5,4 

Hnůj obohacený o superfosfát 3,3 

Podle: Škarda, M. 1982. Hospodaření s organickými hnojivy. Praha : SZN, 1982. 324 s. 

 

 



Tab. 8: Vliv technologie uskladnění chlévského hnoje na ztráty dusíku a organických látek 

(Škarda, 1982 – upravené) 

 

Ztráty (%) Technologie uskladnění 
N Organické látky 

Za horka (aerobně) 31,4 32,6 

Kombinovaný způsob (regulované aerobní podmínky) 21,6 24,6 

Za studena (anaerobně) 7,7 9,2 

Podle: Škarda, M. 1982. Hospodaření s organickými hnojivy. Praha : SZN, 1982. 324 s. 

 

 

Močůvka a kejda  

Lze doporučit ředění močůvky a kejdy vodou až na 50 %. Ředěním vodou bylo v řadě 

pokusů dosaženo podstatně lepšího zhodnocení dusíku z močůvky a kejdy. Lze to vysvětlit 

snížením tlaku molekul amoniakem v kapalině a jejich menším "odpařováním". Při snížené 

koncentraci čpavku nedochází k popálení rostlin a poškození půdních mikroorganismů. 

Vyšší transportní náklady jsou vyrovnány uvedenými výhodami.  

 

Močůvka 

Odpařování amoniaku z povrchu hladiny v močůvkové jímce lze omezit izolační 

vrstvou (řezanka s kamennou moučkou ap.). Močůvka je díky vysokému obsahu lehce 

rozpustného dusíku a draslíku vhodným hnojivem k přihnojení zapojených porostů  

(v menších dávkách - 10-20 m3/ha). 

 

Kejda  

V předešlých letech si díky velkokapacitním roštovým stájím získala nezaslouženě 

špatné jméno (přehnojení porostů, zaplevelení, znečištění spodních vod). To není vina kejdy, 

ale její nesprávné aplikace a dávkování. Při zatížení půdy dobytkem (do 2 VDJ/ha) není 

kejda v ekologicky hospodařících podnicích doporučována. Pokud je nutné respektovat  

z ekonomických důvodů stávající kejdovou technologii, je dvojnásob nutné doplňovat k ní 

mleté horniny či rozsívkové zeminy, pokud možno již ve stáji (redukce ztrát amoniaku, 



zlepšení mikroklima stáje). Produkce kejdy je asi 1 - 2 kg /VDJ/den, což odpovídá množství 

asi 0,5 - 1 t/ha/rok při běžném zatížení.  

Kamenné moučky aj. přidávané substráty mají mít menší zrnitost (pod 50 mm) 

vzhledem k usazování u dna a nebezpečí poškození čerpadel.  

Kejda by měla být doplňována (mísena) přinejmenším 0,1 t/VDJ/rok do hnoje z hluboké 

podestýlky, kompostu nebo alespoň do vrstvy řezané slámy (tj. asi 0,5 kg/DJ/den při 200 

ustáj. dnech/rok).  

Není vědecky jednoznačně dokázána výhodnost dodatečného provzdušňování 

(aerace) kejdy kompresory nebo vrtulovými míchadly. Promísení má smysl tehdy, je-li 

kombinováno s přidáním látek s vysokým obsahem uhlíku resp. vysokou sorpční 

schopností, přičemž se snižuje únik čpavku. Při provzdušňování se kejda zahřívá vlivem 

většího dýchání bakterií (podobně jako je tomu při rozkladu hnoje). Omezením dodávky 

kyslíku (včetně prodloužení intervalů mezi mícháním) se omezí intenzita oxidace a tím  

i ztráty. Přestože ztráty "dýcháním" jsou u kejdy nižší než u slamnatého hnoje, není důvod 

je podporovat.  

 

Komposty 

 Kompost je stabilizované organické hnojivo s obsahem 30 – 50 % organických látek, 0,3 -

1,0 % N, 0,2 % P, 0,8 % K, 2,5 - 3,5 % Ca+Mg, pH 7,5 - 8,0. Aplikuje se rozmetadlem 

organických hnojiv. Kompost není jen zdrojem živin pro rostliny, ale obsahuje značné množství 

mikrorganismů důležitých pro půdní prostředí. není vhodné zaorávat kompost příliš hluboko. 

Aplikujeme jej jako základní hnojení s mělkým zapravením do půdy nebo jako regenerační 

přihnojení se zavláčením. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 9: Základní požadavky na parametry kompostu (Bujnovský, 2000) 

 

 

Podle: Bujnovský, R. 2000. Zásady správneho používania hnojív – Kódex správnej poľnohospodárskej praxe 

v Slovenskej republike. Bratislava: MP SR a VÚPOP, 2000. 34s. ISBN 80-85361-71-X 

Parametr Hodnota 
Vlhkost 40 – 65 % 

Obsah spalitelných látek min. 25 % 

Obsah celkového dusíku min. 0,6 % 

Poměr C : N max. 30 : 1 

Hodnota pH 6,0 – 8,5 

Zastoupení nerozložitelných příměsí max. 2,0 % 

Homogenita celku ± 30 % 

 

5.3. Zpracování půdy a předseťová příprava 

 

Od doby, kdy se člověk usadil a začal cílevědomě pěstovat rostliny, se potýká  

s problémem, jak co nejlépe a co nejlevněji připravit pole k setí či sázení plodin. Zpracování 

půdy zahrnuje dva aspekty:  

Ekologický aspekt spočívá v tom, že se při zpracování půdy nevytváří pouze technické 

podmínky pro zasetí nebo zasázení rostlin (založení porostu), ale že půda je životním prostředím 

pro obrovské množství organismů (od mikroorganismů po obratlovce), které svou životní 

činností vytvářejí a udržují podstatnou vlastnost půdy – její úrodnost.  

Ekonomický aspekt spočívá nejen v tom, že různé technologie zpracování půdy jsou 

různě nákladné, ale zejména v tom, že kvalita zpracování půdy spolurozhoduje o výnosu v daném 

roce a při závažných chybách negativně ovlivňuje i výsledek následujícího roku.  

Základním předpokladem úspěšného pěstování plodin je strukturní, biologicky aktivní 

půda. Pouze plně rozvinutá půdní fauna a flóra (edafon) je schopna zajistit dostatečný obrat živin 

(koloběh živin mezi půdou, edafonem a rostlinami) a omezit rozvoj chorob a škůdců (supresivita 

půdy).  

Půdní život a jeho intenzita závisejí na půdních vlastnostech. Ty jsou dány typem a 

druhem půdy (klima a matečný substrát) a také se výrazně mění s hloubkou půdního profilu 



(objemová hmotnost, pórovitost, vlhkost, teplota, výměna plynů atd.). Těmto, s hloubkou se 

měnícím vlastnostem půdy jsou přizpůsobeny určité druhy a skupiny půdních organismů 

(zejména mikro a mezoedafon). Nejintezivnější život probíhá ve svrchní vrstvě ornice (horní  

0,1 m).  

Složení a početnost populací edafonu jsou v různých vrstvách půdního profilu rozdílná a 

obracením půdy je narušována jejich aktivita. Z praktických důvodů je ovšem nutné půdu do 

určité hloubky obrátit a vrchní vrstvu ornice zaklopit (potlačení plevelů, zapravení hnojiv a 

posklizňových zbytků). Příprava konkrétního pozemku k založení porostu plodiny je tedy nutně 

kompromisem.V praxi EZ byla formulována zásada „mělce obracet, hluboce kypřit“.  

Cíle zpracování půdy:  
1) nakypřením půdy umožnit růst a pronikání kořenů do hloubky půdního profilu,  

2) zlepšit aeraci půdy (pronikání vzdušného kyslíku a dusíku),                                       

3) podpořit aktivitu edafonu,  

4) zvýšit infiltraci vody,                                  

5) snížit evaporaci,  

6) zničit nebo omezit plevele, choroby a škůdce,                                                    

7) zapravit do půdy rostlinné zbytky a hnojiva,  

8) odstranit zhutnění půdy způsobené předchozími zásahy,  

9) umožnit založení porostu.  

 

Půda má poměrně velkou, ale nikoliv neomezenou regenerační schopnost. Z hlediska 

zpracování půdy jsou rozhodující dva limity:  

Vlhkost půdy musí být taková, aby se při zpracování půdy netvořily hroudy, tj. aby půda 

nebyla příliš vlhká ani suchá (při zpracování se má půda drobit). Vhodná vlhkost půdy je závislá 

na půdním druhu a její správné určení je dáno zkušeností zemědělce. Při vlhkosti vhodné pro 

zpracování se půda při zmáčknutí v prstech drobí, tj. neslepuje se, ani nezůstává tvrdá hrouda.  

Měrný tlak přenášený na půdu koly mechanizačních prostředků je limitován hodnotou 

0,8 kg.cm-2 a osovým zatížením 4 tuny u jednoduché a 6 tun u zdvojené nápravy. Tlak kol na 

půdu lze regulovat mnoha způsoby:  

1) nepoužívat těžké tažné prostředky (čím větší je potřeba tažné síly, tím větší je tlak na půdu),  

2) pro náročnější práce používat traktory s pohonem všech kol,  



3) všechny stroje a nářadí by měly mít stejnou stopu jako traktor,                                       

4) při orbě jezdit všemi koly po záhonu, pokud možno se vyhnout jízdě v brázdě,          

5) používat dostatečně široké pneumatiky a kola o větším průměru,                             

6) využívat regulaci huštění pneumatik,  

7) po založení porostu používat lehčí traktory a tzv. kultivační kola.  

 

Tab. 10: Vliv směru orby na svahovitých pozemcích na vyplavení některých živin srážkovou 

vodou (Maraň, 1958 In: Milan Demo a kolektív- Obrábanie pody) 

 

Směr orby Ztráty (kg.ha-1) 

 Ca Mg K P 

Ve směru vrstevnic 40 7 15 8 

Po svahu 1503 189 388 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volba technologie zpracování půdy  

V ekologickém zemědělství platí zásada, že půdu obracíme co nejméně. Hloubka obracení  

je dána hloubkou setí či sázení, potřebou zapravení posklizňových zbytků a hnojiv, zaklopení 

plevelů ap. Pro zrniny a některé další plodiny vystačíme s mělčím zpracováním půdy. Plodiny 

náročnější na hloubku prokypření půdy, jako je většina okopanin a zelenin, potřebují však 

obvykle využít kypřiče. Základním požadavkem je, aby půda byla prokypřena dostatečně účinně 

na požadovanou hloubku a přitom nebyla vynášena ze spodních vrstev na povrch. Z výše 

uvedeného vyplývá, že vhodné jsou minimalizační a půdoochranné technologie zpracování půdy. 

Pro tento účel jsou používány kypřiče nejrůznějších konstrukcí, rotační pluhy, vibrační nářadí a 

jejich různé kombinace s dalším nářadím a secími stroji a stroje pro setí do nezpracované půdy 



(založení porostů v jedné operaci). Při volbě mezi tradiční orbou a některou variantou 

minimálního nebo půdoochranného zpracování půdy rozhodují konkrétní podmínky daného 

pozemku.  

 

Tab. 11: Vliv podmítky na zaplevelení pozemku (dle: Milan Demo a kolektív- Obrábanie pody) 

 

Podmítka během 4 roků 4 roky bez podmítky Typ plevele 

Počet plevelů (na 1 m2) (%) Počet plevelů (na 1 m2) (%) 

Plevele rozmnožující 

se semenem 

16 100,0 56 350 

Pýr (jen oddenky) 9 100,0 44 489 

 

 

Tab. 12: Stupeň pevnosti suché ornice v závislosti na půdním druhu (Pastorek et al. 2002, 

upraveno)  

 

Půdy Lehké Střední Těžké Velmi těžké 

Půdní 

druh 
písčitá hlinotopísčitá písčitohlinitá hlinitá jílovitohlinitá jílovitá jíl 

Hlinité 

částice 

(%) 

do 10 10-20 20-30 30-45 45-60 60-75 nad 75

Pevnost 

ornice 

kPa 

100 200 450 620 

 

 

 

 

 



Tab. 13: Spotřeba nafty, práce a přímé náklady na založení 1 ha porostů ozimých obilnin 

(Javůrek, 2003) 

 

Technologie Tradiční Minimalizace Přímé setí 

Operace PHM(l) Hod. Kč PHM(1) Hod. Kč PHM(l) Hod. Kč 

podmítka 8,2 0,4 440 8,2 0,4 440 - - - 

střední 

orba 
22,0 1,0 1270 - - - - - - 

předseťová 

přípr. 
9,5 0,5 900 - - - - - - 

fréza+setí 

naširoko 
- - - 10,5 0,8 1010 - - - 

Setí do 

nezpr. půdy 
- - - - - - 9,8 0,35 940 

Celkem 39,7 1,9 2610 18,7 1,2 1450 9,8 0,35 940 

 

 

Volba nářadí pro zpracování půdy  

Žádné nářadí nesplňuje ideálně cíle zpracování půdy. Pluh, přes výše uvedené nevýhody, 

v sobě spojuje nejvíce předpokladů ke splnění požadovaného cíle. Na pozemcích s vytrvalými 

plevely nemá alternativu. Naopak na pozemcích, kde vytrvalé plevele nejsou problémem, lze  

s výhodou využít minimalizační a půdoochranné technologie zpracování půdy. Výjimkou je setí 

do nezpracované půdy, které lze použít pouze při zakládání porostů strniskových meziplodin, 

pokud nejsou vážnější problémy s pleveli. Obecně platí, že půdoochranné technologie jsou 

vhodnější v sušších a orba naopak ve vlhčích podmínkách. Podmítka je v ekologickém 

zemědělství nezbytným agrotechnickým opatřením, zejména z hlediska regulace plevelů.  

 

 

 

 



Tab. 14: Příklady pracovních postupů a operací zpracování půdy  k úzkořádkovým plodinám 

(SOMMER – ZACH,  1990) 

 

spojená
předseťová

příprava a setí

Přímé
setí

nebo

nebo

nebo

nebo nebo

nebo

Pracovn í
postup

Zákl adn í
zpracován í

P ředse ťová
p říp rava  půdy

Pracovn í
operaceSet í

nebo nebo

Zpracování
půdy

s  orbou

spojená
předseťová

příprava a setí

všechny operace 
spojeny

oddělené

oddělené

všechny operace 
spojeny

Zpracování
půdy bez

orby (půdo-
ochranné,
konzer-  
vační)

bez zákl.zprac.pů-
dy,spojená před- 
seť.příprava a setí

setí bez
zpracování půdy  

 

 
Tab. 15: Půdní limity pro uplatnění soustavy bez zpracování půdy při obilninách (Podle: Milan 

Demo a kolektív- Obrábanie pody) 

 

Ukazatel Stupeň vhodnosti 

Zrnitost 25 – 45 % podíl jílovitých částic 

Hloubka ornice víc jak 0,30 m 

Skeletovitost ojedinělý výskyt částic větších jak 10 mm 

Obsah vody půda bez zamokření 

Pohyb vody dobrá infiltrace 

Půdní reakce pH více jak 5,6 

Obsah humusu okolo 2,5 % v ornici 

Nasycenost sorpčního komplexu dobře až plně nasycený 



Biologická aktivita dobrá 

Tepelná kapacita chladné půdy nejsou vhodné 

 

 

Výhody a nevýhody orby 

Tab. 16: Porovnání výhod a nevýhod orby 

 
Výhody orby Nevýhody orby 

provzdušnění ornice vyšší pracovní a energetické náklady  

podpora aktivity edafonu (podpora 

mineralizace živin)- 

vyšší rozklad humusu 

zapravení posklizňových zbytků, meziplodin a 

hnojiv 

poškození edafonu 

redukce ztrát živin akoloidů do podorničí větší nebezpečí tvorby přísušku či rozbahnění 

účinné hubení plevelů (zejména vytrvalých) zapravení semen plevelů do větších hloubek 

rychlejší osychání půdy (dřívější vstup na 

pozemek)  

pozvolnější osychání půdy na jaře 

větší prokořenění půdy kontrastní přechod mezi ornicí a podorničím 

Při volbě technologie zpracování půdy a nářadí musí brát rolník v úvahu řadu faktorů a 

zvolený způsob zpracování půdy je vždy kompromisem. Zpracování půdy je tak více uměním než 

vědou a rozhodující je rolníkova znalost místních podmínek, schopnost pozorovat a jeho 

„sedlácký cit“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 17: Účinek různých druhů nářadí na půdu (Hanus, 1990) 

 

Hubení plevelů Účinek 

Nářadí 

Kypření 

drobení 

Hloub. Mísen Obrac. Zhutn. Rovnání 

povrchu semenn. vytrval. 

Pluh + +++ + +++  + +++ +++ 

Těžký 

kypřič 

+ + + +  + + + 

Podrývák + + + +  + + + 

Hřebové 

brány 

+ + +   + + + 

Vibrační 

brány 

+ + + +  + + + 

Rotační 

brány 

+++ + +   + ++  

Kývavé 

brány 

+++ + +  + + +++ + 

Fréza +++ + +++   + +++ + 

válce      +   

Kompaktor     + +   

Smyk     +++ +++ +  

Legenda: 

+++ dobrý účinek ++ střední účinek + nízký účinek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časté chyby při zpracování půdy  

 

Předseťová příprava k ozimům se provede pozdě 

Je třeba dbát na to, aby jednotlivé operace navazovaly na sebe tak, aby se předešlo tvorbě 

a zaschnutí hrud. Podmítka musí následovat co nejdříve po sklizni, dokud půda nevyschne a 

neztvrdne. V suché a tvrdé půdě se při zpracování půdy špatně udržuje nastavená hloubka (nářadí 

se „vyhlubuje“). To svede oráče k tomu, že nářadí „spustí“ a výsledkem jsou nalámané velké a 

obtížně zpracovatelné hroudy, vysoké náklady, neuspokojivá polní vzcházivost, nevyrovnané 

porosty a pokles výnosu. 

 

Příliš časný vstup na pozemek na jaře 

Při jarní přípravě stojíme před dilematem včasnosti založení porostu a vhodné vlhkosti 

půdy. Pěstitelské technologie kladou důraz na co nejčasnější zakládání porostů. To svádí rolníka 

k předčasnému vstupu na pozemek v době, kdy půda není ještě dostatečně zralá. Je třeba si 

uvědomit, že zhutnění půdy způsobené na jaře je již těžko odstranitelné. Pokud je to možné, 

vyhneme se použití klasických smyků na jaře, základní urovnání půdy má být provedeno pokud 

možno již na podzim. Tam, kde se použití smyku nevyhneme, je třeba použít dělené smyky, které 

před sebou nehrnou množství zeminy a nezpůsobují rozmazání půdy. 
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