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Představení podniku

DVP Agro a.s. 790 ha konvenční, 8 zaměstnanců
AGRO Vojkovice, spol. s r.o 443 ha konvenční, 
AgroKrůt s.r.o. 132 ha konvenční, 7 zaměstnanců, bioplynová stanice
Plodiny: pšenice, řepka, kukuřice na zrno i na siláž, cukrovka, slunečnice, bob, světlice barvířská, 
jetel inkarnát, mák, svazenka, pohanka

DVP Eagro s.r.o. 155 ha ekologie, bez použití POR
Plodiny: žito, pohanka, vikev ozimá, sója, pískavice řecké seno, kukuřice na zrno i siláž, meruňky

Meziplodiny: Intenzivně pestré směsi vymrzající 500 ha do roku 2021,  600 ha v roce 2022
Regenerativní zemědělství



Postupy které eliminují použití POR
Meziplodiny vymrzající a přímé setí
Meziplodiny nevymrzající a přímé setí
Pšenice ozimá
Žito s pomocnou plodinou vikev ozimá
Řepka ozimá s pomocnou plodinou v různých variantách
Kukuřice, trichoderma, plečkování
Slunečnice, trichoderma, plečkování
Mák ozimý s pomocnou plodinou jetel plazivý
Jetel inkarnát na semínko bez desikace a následně pohanka opět na semínko 
s desikací mrazem
Svazenka
Cukrovka, plečkování



Regenerativní způsob 
hospodaření snaha o 
postupné zavedení

• Minimalizace zpracování půdy

• Stálý pokryv půdy

• Intenzivní pěstování meziplodin

• Střídání plodin

Cílem je živá, zdravá a úrodná půda



Meziplodiny vymrzající a přímé setí,
13-ti komponentní směska zasetá ihned po sklizni bez použití POR



Setí meziplodiny do strniště máku se zaplevelením 
heřmánku a ježatky



Setí ozimé pšenice přímo do meziplodiny



Setí žita ozimého a vikve přímo do vzrostlé 
meziplodiny



Ukončení života meziplodiny vymrzající



Meziplodina ukončená v listopaduMeziplodina ukončená v listopadu Meziplodina neukončená
Společně s Mendelu zakládáme pokus, na různé termíny ukončení života 
meziplodin s následným sledováním dynamiky živin, vody, bakterií a hub v půdě, 
následná plodina bude kukuřice, následně bude vyhodnocen výnos.



Meziplodiny
nevymrzající a 
přímé setí, směs
žito, řepka, jetel
inkarnát, vikev
ozimá, založeno
pokusně 6ha 
inspirace
Rakousko





Pšenice ozimá
Na podzim bez POR
Jaro sledování tlaku padlí, braničnatky, rzí a fuzárií.
2021 na jednom fungicidu do klasu, pozorovali jsme na našich 
porostech rzi a to byl důvod aplikace.
herbicid jen na části pozemků, tam kde bylo pozorováno zaplevelení.

Pro rok 2022 máme naplánováno jen produkční hnojení digestátem, 
regenerační hnojení bude aplikováno digestátem pouze do pozdě 
setých pšenic po zrnových kukuřicích (uvidíme ještě podle rozborů N-
min v půdě)
Fungicidní ochranu podle tlaku chorob.



Žito s pomocnou plodinou vikev ozimá 9. 11. 2021



Řepka ozimá s pomocnou plodinou v různých variantách







Řepka ozimá s pomocnou plodinou
Pomocná plodina je použita z důvodu repelentního účinku, plocha 
vypadá jinak jak monokultura, některé komponenty můžou být 
atraktivnější jak řepka (uvidíme jak dopadne prakticky).
Herbicid tak aby vydrželi komponenty pomocné plodiny (butisan
complete).
Podzim brzdili jsme 1x mepikvát chlorid a 1x fungicid tebuconazol.
Insekticid aplikace při výskytu škůdců po vzejití mospilan + karate 
zeon celkem podzim 1 aplikace.
Během sezony klademe žluté misky a dále chodíme na porosty z 
různých stran tak abychom nesledovali jen jednu část pozemku a 
podle toho se rozhodujeme. Nevadí když najdeme nějaké škůdce ale 
nesmí jich být hodně.



Kukuřice, Slunečnice

aplikace trichoderma při setí
plečkování

fungicid nebyl
insekticid taky nebyl

u kukuřice jsme sledovali signalizaci na ÚKZÚZ a 
VP Agro, ale výskyt nebyl velký, tak jsme se 

rozhodli neaplikovat. U zrnovek  2022 uvažujeme 
o aplikaci dravých vosiček (Biocont)



Mák ozimý s pomocnou 
plodinou jetel plazivý

• Plánujeme fungicid, plíseň 
maková a budeme aplikovat 
podle stavu porostu

• Krytonosec kořenový řešíme 
pouze odstupem v osevním 
postupu, moření ozimého 
máku není možné. 

• Mšice řešíme pyretroidem, 5-
20 jedinců na rostlině je práh, 
vždy projdeme z více stran.

• Krytonosec makovicový, 
sledujeme signalizaci na 
stránkách ÚZKÚZ. Po odkvětu 
jak se začnou makovičky 
narovnávat na stonku 
sledujeme požer a výskyt. 
Černé flíčky na makovicích už 
dokládají pozdní aplikaci. 
Mospilan.



Jetel inkarnát na semínko bez desikace a následně 
pohanka opět na semínko s desikací mrazem



Tady bychom rádi desikovali, ale než byla povolena výjimka, tak nebylo 
možno zakoupit POR, nakonec jsme zkusili ekologicky bez desikace



Zaseta pohanka také množitelský porost bez zpracovaní 
půdy, no-till, 3 dny po zasetí na 70 % plochy stříknut výdrol

inkarnátu roundupem, zbytek ponechán “ekologicky“





Sklizeň po 
desikaci mrazem 
19. 10. 2021

Bez použití POR
Výnos 1,33 tuny po hektaru po vysušení
Pokryv půdy výdrolem inkarnátu
Sklizeň 19-20.10.2022



Svazenka vratičolistá, bez desikace, dosoušení, tady by se nám možnost
přípravku taky hodila.



Cukrovka, 
plečkování
cerkospora monitoring plus sledovaní 
v porostech
plevelná řepa vytrhávaní ruční
plevele pravidelná sledování a podle 
spektra plevelů výběr POR



Díky za pozornost
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