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Osnova

1. vhodné zpracování půdy
2. volby agrotechnické lhůty pro setí
3. precizní zemědělství – variabilní výsevek





Agrotechnická opatření

Základní

prováděných podobným způsobem u většiny pěstovaných plodin
např. osevní postup, zpracování půdy apod.

Speciální

podle jednotlivých plodin od přípravy půdy k setí až po sklizeň
např. volba odrůdy, výsevek a hloubka setí, termín setí, aplikace dusíku, 
mikroprvků, aplikace pesticidů a regulátorů růstu

půdní 
úrodnost

výnos,

kvalita



Půdní úrodnost



Půdní úrodnost



Zpracování
půdy

Tradiční
- s orbou

Minimalizační
- bez orby

s mělkým 
celoplošným 

kypření 

s hloubkovým 
celoplošným 

kypřením

zpracování 
půdy v pásech

zpracování 
půdy v 

hrůbcích

bez 
zpracování 

půdy

Současné systémy zpracování půdy

Půdoochranné zpracování půdy



Minimalizační technologie 
zpracování půdy – technologie bez 

použití orby

Způsoby zpracování půdy, u kterých 
zůstává nejméně 30 % povrchu půdy po 
zasetí pokryto rostlinnými zbytky 
předplodiny nebo meziplodiny 
(doplňkový údaj: hmotnost této 
biomasy je nejméně 1,2 t.ha-1 v suché 
hmotě) jsou považovány (podle 

klasifikace americké půdoznalecké společnosti) za 
půdoochranné

Vyznačují dvěma znaky:
• redukcí hloubky a intenzity zpracování půdy
• ponecháním zbytků rostlin na povrchu půdy



Technologie zpracování půdy
• tradiční technologie • minimalizační technologie



Orat či neorat ?

• lepší provzdušnění
• zapravení posklizňových 

zbytků
• usnadnění pronikání 

kořenů
• potlačení plevelů

• zlepšení půdní struktury
• zachování půdní organické 

hmoty
• podpora půdních 

organismů
• prevence proti erozi



Schématické znázornění pracovních postupů při konvenčním a konzervačním zpracování půdy (upraveno 
podle Dr. Joachim Brunotte a Prof. Dr.-Ing. Claus Sommer, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Branschweig, SNR)



Schématické znázornění pracovních postupů při konvenčním a konzervačním zpracování půdy (upraveno 
podle Dr. Joachim Brunotte a Prof. Dr.-Ing. Claus Sommer, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Branschweig, SNR)



Legislativní požadavky
protierozní ochrana půdy x zásady IOR

• DZES 4 
– zaměřený na zajištění pokryvu 

půdy,
• DZES 5 

– týkající se hospodaření na erozně 
ohrožených pozemcích,

• DZES 6 
– zaměřený na bilanci organické 

hmoty v půdě

• Integrovaná ochrana rostlin (IOR)
– průvodce IOR
– dotazník – monitoring plnění zásad 



Legislativní požadavky
protierozní ochrana půdy x zásady IOR

• DZES 4 
– zaměřený na zajištění pokryvu 

půdy,
• DZES 5 

– týkající se hospodaření na erozně 
ohrožených pozemcích,

• DZES 6 
– zaměřený na bilanci organické 

hmoty v půdě

• Integrovaná ochrana rostlin (IOR)
– průvodce IOR
– dotazník – monitoring plnění zásad 



Cíl metodiky:
Vyhodnocení významu a možností optimalizace managementu 
posklizňových zbytků při zakládání a pěstování porostů ozimé 
pšenice a jarního ječmene.
Vypracování souboru podkladů pro volbu vhodných postupů 
zakládání porostů ozimé pšenice a jarního ječmene.
Rozbor možností praktického řešení kontroverzních požadavků na 
protierozních opatření a zásad integrované ochrany při zakládání 
porostů ozimé pšenice a jarního ječmene. 
Omezit výskyt chorob přežívajících na posklizňových zbytcích při 
pěstování ozimé pšenice a jarního ječmene. 
Vytvořit předpoklady pro omezení spotřeby pesticidů při zachování 
potřebné úrovně ochrany půdy proti erozi (plnění standardů DZES).
Plně využít potenciál všech dostupných metod (použití 
rezistentních odrůd, ochranné technologie pěstování a fungicidní 
ochrana) k zajištění stabilní, zdravotně nezávadné, ekonomicky 
rentabilní produkce s co nejmenšími dopady na životní prostředí.

Uplatněná certifikovaná metodika

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu na rozvoj 
výzkumné organizace č. QJ1530373 s názvem „Integrovaná ochrana 
obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné 
produkce potravin, krmiva surovin“

Management posklizňových zbytků při zakládání 
porostů ozimé pšenice a jarního ječmene



Schéma využité pro volbu způsobu zpracování půdy 
a zakládání porostu

1 2 3 4 5

Předplodina

na DPB     
(tabulka 2)

Bez omezení

Následná 
plodina 
na DPB

MEO - mírně 
erozně 

ohrožený DPB

SOF - bez omezení

NOF – nízká 
ochranná 

funkce

orba + aplikace OH
hluboké kypření nad 15 cm
přímé setí
*mělké kypření do 15 cm
podrývání

SEO - silně 
erozně 

ohrožený DPB

NOF – nelze využívat

SOF  - střední 
ochranná 

funkce

orba + aplikace OH
hluboké kypření nad 15 cm

přímé setí
*mělké kypření do 15 cm

podrývání

SOF - střední ochranná funkce (řepka olejná a ostatní obilniny)
NOF - nízká ochranná funkce (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice, čirok)
*u mělkého kypření se předpokládá plnění požadavku pokrytí 30 % povrchu půdy posklizňovými zbytky



Uvažované předplodiny pro ozimou pšenici a jarní 
ječmen

Předplodina Pšenice ozimá Ječmen jarní
MEO SEO MEO SEO

Ozimá obilnina X X X X
Jarní obilnina X X X X
Ozimá řepka X - X -
Kukuřice na siláž X - X -
Kukuřice na zrno - - X -
Mák X X X X
Luskovina (hrách) X X - -
Vojtěška (vojtěškotráva) X X - -
Jetel (jetelotráva) X X - -
Cukrová řepa - - X -
Brambory X - X -
Slunečnice X - X -



Míra rizika eroze a neplnění zásad IOR při různé 
intenzitě zpracování půdy

Zhodnocení plnění standardů DZES 4-6 podle označení 
4 - Plnění standardu DZES 4, který je zaměřen na zachování pokryvu povrchu půdy.       
5 - Plnění standardu DZES 5, který je zaměřen na protierozní ochranu půdy                   

(5M – MEO, 5S  - SEO).
6 - Plnění standardu DZES 6, který je zaměřen na bilanci organické hmoty v půdě.



Pšenice po pšenici (ozimých obilninách)

Pšenice po řepce ozimé



Ječmen jarní po obilninách

Ječmen jarní po kukuřici na zrno



Založení porostu
Založení porostu
• setí mělo být provedeno do strukturní, vlhké a měkké 

půdy. Zdravé a vitální osivo může odolávat patogenům 
lépe než nekvalitní osivo. Hloubka setí by měla být 
optimálně 2-3 cm ve strukturní půdě a maximálně 4 cm v 
půdě s hrudovitou strukturou. Půdní podmínky by měly 
umožnit dobrý kontakt osiva s půdou. 

Termín setí 
• může významně ovlivnit patogeny přežívající na 

rostlinných zbytcích. Význam správného zvolení a využití 
optimálního termínu setí ozimé pšenice lze zdůvodnit 
vytvářením podmínek pro dosažení vysokého výnosu a 
kvality zrna v daném ročníku při průměrných nákladech na 
vstupy (minerální hnojiva, pesticidy a morforegulátory). 



Termín setí
umožňuje využití následujících efektů v rámci IOR v 
závislosti na zvolené strategii pěstební technologie: 

– minimalizace výskytu virových chorob při pozdějším setí, 
– omezení výskytu houbových chorob, především komplexu 

chorob pat stébel (stéblolam) a kořenů (Rhizoctonia), 
– vytvoření optimální počtu odnoží na rostlinách před zimou (2–4) 

při sníženém výsevku 2,5–3 MKS/ha, 
– nižší výsevek snižuje náklady na osivo, což následně vede k nižší 

spotřebě mořidel, 
– použití nižší dávky N při regeneračním hnojení, 
– snížení rizika utužení půdy, ke kterému dochází při pozdnějších 

termínech setí ve vlhkých ročnících (zvýšení retenční schopnosti 
půdy), 

– omezení jarní aplikace herbicidů a morforegulátorů na podporu 
odnožování, 

– dosažení vyššího výnosu nižšími nebo stejnými náklady -
významný předpoklad tzv. ekologické intenzifikace hospodaření 



Optimalizace termínu setí ozimé 
pšenice v podmínkách ČR

Autorský kolektiv:
prof. Ing. Jan Křen, CSc., Mendelova univerzita v Brně
Ing. Martin Houšť, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., Mendelova univerzita 

v Brně

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Specializovaná mapa s odborným obsahem je
výsledkem řešení výzkumného projektu na rozvoj
výzkumné organizace NAZV č. QJ1530373 s
názvem „Integrovaná ochrana obilnin proti
patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné
produkce potravin, krmiva surovin“



Přednosti a rizika čtyř možných strategií pěstebních technologií ozimé 
pšenice ve vztahu k termínu setí a výsevku

Strategie BBCH* Charakteristika Přednosti Rizika

Vysoce 
intenzívní

27

časný termín setí, nižší výsevek (2,0 -2,3 
MKS/ha), vysoké vstupy, vyšší náklady, 
mohutný kořenový systém, 5 silných odnoží, 
nutné kvalitní fungicidní mořidlo + 
insekticidní (DETER) v BBCH 22-24 
insekticidní postřik (cca. 30 dní po zasetí), a 
nebo 2x insekticidní postřik

vysoký 
očekávaný 
výnos i kvalita 
zrna, vysoké 
tržby a zisk na 
ha

před zimou BBCH 30-ztráta 
zimovzdornosti, výskyt 
odrostlých plevelů, virózy, vyšší 
tlak a napadení houbovými 
chorobami (braničnatky, 
stéblolam, plíseň sněžná, padlí 
travní)

Intenzívní 25

raný termín setí, výsevek 2,0-2,6 MKS/ha, 
3-4 silné odnože, průměrné fungicidní 
mořidlo + insekticidní (DETER), a nebo 2x 
insekticidní postřik v době výskytu 
přenašečů (BBCH 14 a 23)

vyšší 
očekávaný 
výnos i kvalita 
zrna dosažené 
při menším 
riziku

nižší riziko  
výskytu virových chorob

Standar-
dní

23

střední termín setí, 2,8-3,4 MKS/ha, 2 silné 
odnože, průměrné náklady, průměrný 
očekávaný výnos, průměrné fungicidní 
mořidlo + insekticidní (DETER), a nebo 1x 
insekticidní postřik v době výskytu 
přenašečů

časový prostor 
pro zpracování 
půdy a 
založení 
porostu

omezení působení rizikových 
faktorů na úkor možnosti zvýšení 
realizace výnosového potenciálu

Extenzivní 14

kratší vegetační doba, nízké vstupy s nízkým 
očekávaným výnosem - pozdní 4,0-4,4
MKS/ha), nižší očekávaný výnos, zdravé 
nemořené osivo nebo fungicidní mořidlo

časový prostor 
pro zpracování 
půdy a 
založení 
porostu

absence nebo nedostatečné 
odnožení před zimou, slabý 
kořenový systém, jarní přísušky, 
kompenzace rizikových faktorů 
zvyšuje náklady 



Vývojový stav rostlin na konci podzimní vegetace a sumy 
teplot (GDD) potřebné pro jeho dosažení u čtyřech 

základních strategií pěstování ozimé pšenice

Strategie Termín setí
Stav rostlin před zimou Potřebná 

suma
GDD (oC)

BBCH počet silných   
odnoží rostliny

Vysoce
intenzívní

velmi časný 27 4-5 600

Intenzívní časný 25 3 520

Standardní agrotechnický 23 v1-2 420
Extenzívní pozdní 14 4 listy 300



Číselný kód BPEJ (VÚMOP)

1 23 45

Hlavní půdní 
jednotka (HPJ)

Sklonitost a 
expozice pozemku

Skeletovitost a 
hloubka půdy

Klimatický region 
(KR)



Příklad zastoupení klimatických regionů na území ČR z databáze BPEJ (srpen 
2017, KR - klimatický region je určen prvním číslem pětimístného kódu BPEJ)



„Základní“ termíny setí, při kterých jsou dosahovány fáze BBCH 
odpovídající čtyřem strategiím pěstebních technologií ozimé pšenice

Kód
KR

Sym-
bol KR Charakteristika

Datum
ukončení 
vegetace

Datum setí pro dosažení fáze BBCH

27 25 23 14

0 VT velmi teplý, suchý 10.12 25.9. 2.10. 10.10. 22.10.
1 T1 teplý, suchý 7.12. 22.9. 28.9. 6.10. 19.10.
2 T2 teplý, mírně suchý 4.12. 18.9. 24.9. 2.10. 14.10.
3 T3 teplý, mírně vlhký 2.12. 18.9. 24.9. 3.10. 15.10.
4 MT1 mírně teplý, suchý 6.12. 19.9. 25.9. 5.10. 17.10.
5 MT2 mírně teplý, mírně vlhký 3.12. 15.9. 21.9. 29.9. 10.10.

6 MT3
mírně teplý (až teplý), 
mírně vlhký

4.12. 18.9. 24.9. 3.10. 16.10.

7 MT4 mírně teplý, vlhký 1.12. 14.9. 18.9. 27.9. 9.10.
8 MCH mírně chladný, vlhký - - - - -
9 CH chladný, vlhký 17.11. 3.9. 8.9. 18.9. 30.9.



Číselný kód BPEJ (VÚMOP)

1 23 45

Hlavní půdní 
jednotka (HPJ)

Sklonitost a 
expozice pozemku

Skeletovitost a 
hloubka půdy

Klimatický region 
(KR)



Ukázka mapy na úrovni ČR (BBCH 25)



Ukázka mapy na úrovni ČR (BBCH 23)



Velmi časný termín setí pro vysoce  intenzívní technologie 
pěstování (BBCH 27, 4-6 silných odnoží) úroveň katastru 



Časný termín setí pro intenzívní technologii pěstování 
(BBCH 25, 3-4 silné odnože) úroveň katastru 



Porovnání termínů setí na úrovni půdních bloků

BBCH 25 BBCH 27



Příklad půdního bloku v LPIS
BPEJ   5.08.10,   5.47.12,   5,29.11,   5.40.77  



Výběr typu odrůdy ozimé pšenice ze seznamu 
doporučených odrůd

1 - počet produktivních stébel (PPS) na 1 m2

2 - klasový - počet zrn v klasu
3 - klasový – hmotnost 1000 zrn (HTZ)
4 - kompenzační (vyvážené všechny tři výnosové prvky)



Stanovení termínu setí a výsevku



Stanovení termínu setí a výsevku



Stanovení termínu setí a výsevku



Stanovení termínu setí a výsevku



Stanovení termínu setí a výsevku



Lokálně cílené hospodaření -
precizní zemědělství



Lokálně cílené hospodaření/ precizní 
zemědělství

je moderní způsob hospodaření, které na základě znalostí o variabilitě
pozemků optimalizuje produkční vstupy (hnojiva, pesticidy, osivo, PHM, 
…). 
Na rozdíl od tradičního přístupu nepovažuje pozemek za homogenní
jednotku, ale zohledňuje rozdíly půdních a porostních podmínek při 
provádění pěstebních zásahů.

Uniformní hospodaření Zónové hospodaření Lokálně cílené hospodaření



Lokálně cílené hospodaření - precizní 
zemědělství



Technologie využívané v PZ



www.rostenice.eu

Pásové střídání plodin po vrstevnicích (36 m) – Rostěnice a.s.

Používané technologie ovládání mechanizace

http://www.rostenice.eu/


Správné rozmístění v zatáčkách

Používané technologie ovládání mechanizace

Správné rozmístění v zatáčkách 
zvyšuje výnos o 0.32 t/ha
(NorthCarolinaStateUniversityStudy)



Eliminace přesevů

Používané technologie ovládání mechanizace

Průměrná úspora při eliminaci přesevů je 7%
(Auburn University Study)



Mapování půdy             Mapování výnosů Plodinové senzory             Dálkový průzkum

Vzorkování půdy                  Půdní mapy Reliéf  terénu Historie užívání

Var. aplikace hnojiv                  Aplikace POR Zpracování půdy Variabilní setí

Stanovení heterogenity pozemku



Senzorové mapování
• Dálkový průzkum 
• Mapování výnosů při sklizni
• Senzorové měření půdy
• Senzorová diagnostika stavu 

porostů
• Telematické záznamy z 

mechanizace (výškopis, 
tahový odpor, spotřeba 
PHM, …)

+celoplošné mapování s 
vysokou hustotou 
+ opakovatelnost měření 
bez zvýšených náklady
- nepřímé stanovení 
hodnocených vlastností 
půdy / porostů

Tradiční postupy
• Vzorkování půdy 

(fyzikálně-chemické 
vlastnosti půdy)

• Agrobiologická 
kontrola porostů 

• Odběr vzorků rostlin 
a diagnostika stavu 
rostlin

+ přesné stanovení 
daného jevu
- neefektivní
zachycení prostorové 
heterogenity 
(diskrétní mapování)

Mapování heterogenity pozemků



Kombinace vstupních dat pro lokálně cílenou 
agrotechniku

• Základní hnojení (P, K, Mg, Ca)
– produkční zóny + mapování agrochemických vlastností půdy

• Hnojení statkovými hnojivy
– produkční zóny + obsah org.hmoty v půdě

• Variabilní přihnojení porostů N hnojivy (online / offline)
– produkční zóny + diagnostika aktuálního stavu porostů

• Variabilní setí
– produkční zóny + mapování půdních podmínek

• Variabilní aplikace POR (fungicidy, regulace růstu, desikace, herbicidy)
– aktuální stav porostu + produkční zóny

• Management pozemků (rajonizace pro greening, DZES 7, …)

Var. aplikace hnojiv          Aplikace POR Zpracování půdy Variabilní setí



Mapování výnosů plodin při sklizni
• vymezení výnosových hladin v rámci jednotlivých 

pozemků = definování oblastí se shodnou očekávanou 
výnosovou úrovní 

• podklad pro vytvoření management zón pro lokálně 
cílené pěstební zásahy, pro které je významná informace 
o očekávaném výnose plodin

Mapování heterogenity pozemků



Pšenice ozimá (40 ha, Zdounky)
Sklizeň 2015, New Holland CR9.80

Mapování heterogenity pozemků



Vyhodnocení výnosových úrovní

Lukas V. a kol. (2011): Tvorba aplikačních map pro základní hnojení plodin v precizním zemědělství, Metodika pro praxi.

Výnosová úroveň 
(výn. mapy 2004-2009) 

Mapování heterogenity pozemků



Výnosová úroveň vypočtená z časové 
řady výnosových map (2004-2009)

Produkční zóny 
(Landsat, 2010-2017)
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Zóny klasifikované po 5 %
- procentuální odchylka 

od průměrného výnosu

5-zónová mapa
nejnižší

nižší

střední

vyšší

nejvyšší

3-zónová mapa

nižší

střední

vyšší
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Mapa produkčních zón pro ČR (2020)

https://www.agrihub.cz/mapa

10m/pixel

https://www.agrihub.cz/mapa


Měření elektrické vodivosti půdy
• měření elektromagnetické indukce (EMI) nebo elektrického 

odporu (ER) půdy
• efektivní způsob zjišťování prostorových rozdílů půdního 

substrátu na základě jeho geofyzikálních vlastností
• Významný vliv obsahu organické hmoty, zrnitosti a vlhkosti

půdy, či objemové hmotnosti
• Měřící signál proniká půdním profilem - hloubka měření 

závisí na vzdálenosti cívek / elektrod
• Nejnovější přístroje měří současně ve více hloubkách

Mapování heterogenity pozemků
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Mapování půdy             Mapování výnosů Plodinové senzory             Dálkový průzkum

Vzorkování půdy                  Půdní mapy Reliéf  terénu Historie užívání

Var. aplikace hnojiv                  Aplikace POR Zpracování půdy Variabilní setí

Variabilní aplikace



Projekt SmartFarm (2019-2022)

„Výzkum a vývoj technologií smart farming pro malé a střední
zemědělské podniky“

Cíl: - navrhnout postupy mapování nevyrovnanosti pozemků
- zahrnuje zpracování dat s využitím volně dostupných řešení 
(faremních záznamy, open data, QGIS)
- tvorba podkladů pro variabilně prováděné pěstební zásahy 
(aplikace hnojiv, setí)

Pilotní farmy:
- Pavel Obdržálek (MENDELU)
- AG Skořenice (ČZU)



Variabilní setí kukuřice
• předpisové mapy sestavenou na

základě znalosti výnosu z předchozího
roku, výnosového potenciálu pozemku
a vodivosti půdy.

• rozsah hodnoty výsevku legenda
mapy

• uniformní výsevek byl stanoven na
87000 jedinců na hektar
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Variabilní setí kukuřice

https://www.variabilni-aplikace.cz/cs/co-je-varistar-2/pripadove-studie



Variabilní setí kukuřice
Validovaná mapa relativního výnosového potenciálu 

Místa se zelenou barvou znamenají oblasti s vyšším relativním výnosovým potenciálem, oranžová místa naopak 
vyznačují oblasti s nižším relativním výnosovým potenciálem, žlutá barva potom značí průměr. 



Variabilní setí kukuřice
Aplikační mapu setí kukuřice

Strategií variabilního setí v pokusné zóně bylo do zón s vyšším výnosovým potenciálem 
zasít vyšší množství jedinců a zvýšit tak výnos těchto zón. Naopak v zónách s nižším 
výnosovým potenciálem se množství zasetých jedinců snížilo.

Kontrola
Výsevek: 80.000 jedinců/ha
Pokus
Střední výsevek: 80.000 jedinců/ha
Variabilita: 75.200-84.900 jedinců/ha



Variabilní setí kukuřice
Mapa výnosu – sklízecí řezačka

Čím červenější barva, tím nižší výnos, modrá barva naopak značí místa s vysokým 
výnosem. Pro vyhodnocení pokusu byla data z výnosoměru očištěna (např. souvratě) a 
byly odstraněny všechny extrémní hodnoty.



Variabilní setí kukuřice
Výnos a ekonomika:
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