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Rostlinná a živočišná výroba

 Obiloviny 1370 ha

 Řepka 500 ha

 Travní porosty   1600 ha

→ kukuřice           810 ha

→ jetel a vojtěška 650 ha 

→ GPS                  270 ha

→ Hrách / lupina   100 ha

Skot celkem: 4 200 ks

mléčné:  1 671 ks
15 352 707 l/rok

→ Krásná Hora:     858 ks

→ Petrovice: 703 ks 

→ Haklovy Dvory:  110 ks 

masné: 420 ks

 BPS: KH  524 kW
PET 850 kW



Legislativní omezení – redesign
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Rok 2017
SEO 179,3 ha

MEO 1722,63 ha
NEO 3369, 46 ha

Rok 2018 
(zem. parcely)
SEO 470,41 ha
MEO 1814,34 ha
NEO 2986, 45 ha

Rok 2018 
(půdní bloky)
SEO 701,79 ha
MEO 2328,97 ha
NEO 2240, 63 ha



Půdoochranné technologie:

Ohleduplné hospodaření na 
půdě
Hospodaření na půdách s 

náchylností k erozi půdy
Rozšíření osevního postupu na 

další PB
Zachování výnosových hladin



redesign 2018

eroze 2017



PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE



Proč jiné technologie při 
pěstování kukuřice…

 Změna podmínek pěstování plodin
Vyšší % ohrožených půd vodní i 

větrnou erozí (od roku 2018 MEO 23% 
a SEO 2%)

Neutlumovat prvovýrobu v ČR 
(tradice)

 Zachovávat půdní úrodnost
Ochrana půdy jako priorita pro 

správného hospodáře



Varianty zpracování půdy

 Páskové zpracování půdy (Striger-KUHN)
 Bez zpracování půdy (strnište nebo meziplodina)
 Příprava půdy orbou nebo vertil. zpracováním



První zkoušky metody 
Strip – till v ČR

 ZD KRÁSNÁ HORA N/VLT. a.s.
(okr. Příbram).

Disertační práce od roku 2013
 Spoluřešitelé:KWS, PaL, VUMOP, KRV a 

ZDKH
 Potřeba podniku reagovat na problém s 

erozí půdy v naší lokalite
 v roce 2017 cca 350 ha

metodou strip - till



Metoda strip – till u kukuřice

Dva pohledy na metodu strip - till
◦ Ekonomické opatření
◦ Protierozní opatření 



Použití technologie v praxi
 Rozdílné stanovištní podmínky 

hospodaření (nadmořská výška, svažité 
pozemky, velké výměry PB, bonita půdy

 Zpřísnění podmínek DZES 5 
 Systém hospodaření 

(minimalizace/konvenční)
 Zaměření hospodaření zemědělce

(ŽV, RV, BPS a jiné)



Technologie začíná již po sklizni 
předplodiny

Rozdílné podmínky podniku
Nové nařízení  - nové 

uvažování při pěstování
Jiné předplodiny
Technologie zpracování půdy



Hnojení pozemku a zpracování půdy 
pro meziplodinu
 Sklizené strniště hnojíme statkovým 

hnojivem.
 Hnůj
 Kejda
 Digestát
 Fugát
 Močůvka

 Aplikace tekutého hnojiva se zajišťuje  
pomocí velkoobjemové kejdovací cisterny



Setí meziplodiny
 Největší faktor je zde čas…
 Výběr meziplodiny 

 vymrzající či nevymrzající

 Nejčastěji pěstované meziplodiny:
◦ Hořčice bílá, ředkev, řepka, žito 

a svazenka vratičolistá



Meziplodina
 Obohacení půdy o 

org. hmotu
 Ochrana půdy od 

eroze
 Omezení 

vyplavováním živin
 Zlepšení struktury 

půdy
 Přerušovač OP
 Zelené hnojení

V  PRAZE 1932



Pokryv půdy

Při 20 % pokryvu půdy se eroze 
sníží asi o 48 %

Při 90 % pokryvu půdy klesá 
eroze pod 5 %



Pokrytí povrchu půdy
(Brunotte, Sommer 1996)



29.6.2017  srážka 75 mm / 12 hod.
orba x stril - till



SVAZENKA VRATIČOLISTÁ



SVAZENKA 2017



21.10.2015



Svazenka 24.11.2016



Svazenka 17.8. 2017



bez meziplodiny  /  meziplodinou

foto: 15. 10. 2015 



Zaplevelení pozemku 
bez meziplodiny

Zaplevelení pozemku s 
meziplodinou



Pozemek se svazenkou



Aplikace hnojiva 
(kapalné organické a minerální)
 Aplikujeme na povrch nebo do půdy 

k meziplodině
Do zprac.řádku



Aplikace kapalného hnojiva k 
meziplodině



Zpracování půdy technologií 
strip – till

 Půdy je zpracována 4 – 8 dní před setím
 Zde se zpracovává pouze třetina plochy 

oproti běžnému zpracování půdy
 Redukované zpracování půdy



Setí kukuřice do zpracovaných 
pásů

 Setí bezorebným secím strojem
 + nezpracovaný povrch půdy, který je 

chráněn meziplodinou
Nutnost 

zde 
využít

autopilota



 Řádky se rychleji prohřívají
 Čtyř – leté

zkušenosti 

varianta 

výška 
plodiny vlhkost půdy % obj. 

začátek 
povrchovéh

o odtoku
infiltrace

velikost 
povrchového 

odtoku

ztráta 
půdy

[cm] před 
zadeštěním

po 
zadeštění [s] [mm] [mm] [t.ha-1]

Úhor x 18,6 26,8 284 24,94 11,52 13,5

Konvenčně 18 16,3 23,2 131 22,87 13,76 9,76

Strip-Till 20 18,7 25,4 211 22,92 13,52 3,88

Bezorebně 20 16,6 26,8 186 28,27 8,14 0,85





Chemická ochrana (PRE a POST)
„PRE“dobré načasování a precizní 
aplikace

„POST“ dobrá znalost vytrvalých 
plevelů a fáze růstu



Nedokonalá desikace meziplodiny



Nedokonalá chemická ochrana



Strip - till 2017



1. 9. 2015  



krajina farmy Petrovice



Kukuřice rok 2016 KWS Walterinio



Pěstování kukuřice na 
MEO možná i SEO

 MZe NAZV č. QJ1510179 
◦ Komplexní půdoochranná technologie 

zakládání Zea mays L. v rámci reintenzifikace
rostlinné výroby



25.5.2017             21.6.2017



26.5.2017            21.6.2017



Kukuřice (vojtěško – tráva)



CÍL DEMOFAREM
předvedení:

Ohleduplné hospodaření na 
půdě s využitím digestátu a 
meziplodin

Hospodaření na půdách s 
náchylností k erozi půdy

Rozšíření osevního postupu na 
další PB

Zachování výnosových hladin
Představení podniku veřejnosti



Nejmenší … 



Odborná debata
DF2017



Závěr 
 Hledání nových cest v hospodaření 
 Každý pěstuje co dokáže prodat
 Sami jsme se přesvědčili o účinnosti 

půdoochranných technologií 
 Tímto zpracování půdy mohou 

odpadnout obsevy polí, které všichni 
praktikujeme na problémových 
pozemcích (vlastní zkuš.)

 Bez problémů navýšení ploch s kukuřicí v 
OP

 Uvidíme kam se bude ubírat SZP 



Děkuji za pozornost…
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