
EKOSCHÉMATA PRECIZNĚ
MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ



PRVKY PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. Monitoring, sběr dat, software, tvorba map

2. Moderní zemědělská technika

3. Cílený přístup k jednotlivým částem pozemku

4. Cílený přístup k jednotlivým částem krajiny

5. Inovativní postupy v rostlinné a živočišné výrobě

6. Ekologizace zemědělství v plošném rozsahu

Precizní zemědělství je ucelený systém agro-environmentálních 
opatření využívajících dostupného technického a 

technologického potenciálu za účelem dosažení ekologicky, 
energeticky a ekonomicky využitelného potenciálu krajiny při 

zachování dlouhodobé udržitelnosti zemědělské výroby.



EKOPLATBA  - PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

1. Propojení všech prvků a principů precizního zemědělství

2. Rychlejší rozvoj inovativních postupů

3. Zvyšování ekostabilizačních krajinných prvků, ochrany půdy a 
vody v plošném rozsahu. 

4. Propojení vědy-výzkumu, praxe a moderních systému v 
oblasti zemědělství a životního prostředí.

5. Změna klimatu a uhlíkové zemědělství

6. Cesta k ekologii, snížení spotřeby hnojiv, POR a PHM



EKOPLATBA - PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Rok 2023 a 2024 – PILOTNÍ PROJEKT EKOSCHÉMATA PRECIZNĚ
Strategický nástroj – předsednictví ČR v EU, lídr v oblasti PZ
Faremní plán pro PZ, výhledový plán rozvoje a techniky – zpracují 
pilotní farmy jako nástroj kontroly.
Nastavení kontrolních systémů – SZIF, výzkum
Sběr podkladových informací a tvorba reportu 
Poradenství pro precizní zemědělství – rozvoj při využití pilotních 
farem

Rok 2025 – zařazení do strategického plánu SZP
- Motivace pro širší uplatnění inovativních zemědělských 

postupů
- Návrh funkčního systému pro ostatní členské země EU



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
1.A  Navigace a automatizované řízení strojů 
1.B  Optimalizace trajektorií

1.C  Sekční kontrola
1.D  Control Traffic Farming (CTF)

POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV 1.A 1.B 1.C 1.D

Snížení spotřeby hnojiv X X

Omezení ztrát živin X X

Snížení spotřeby  POR X X

Omezení rizika POR X X

Snížení emisí CO2 X X X X

Sekvestrace uhlíku X

Ochrana půdy, eroze, organická hmota X X X

Ochrana vody, hospodaření s vodou X X

Biodiverzita X X

Krajinné prvky, neprodukční plochy X X



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
 Skupina technologií spojených s řízením pohybu strojů po pozemcích.

 Použití těchto technologií umožňuje implementaci dalších moderních zemědělských 
postupů a technologií níže popsaných skupin.

 Jedná se o první krok zemědělce k zavádění dalších postupů precizního zemědělství.

 Efekt spočívá především ve snížení spotřeby materiálových vstupů, tedy PHM, osiva, 
hnojiv, POR ad. a s tím spojenou redukcí emisí skleníkových plynů.

 Dalšími přínosy jsou eliminace rizika: eroze, zhutnění půdy, zasažení necílových 
organizmů a dopadů na ŽP.

 Relativně nízká náročnost na investice i zavedení technologie, vyžaduje znalosti a 
správné zprovoznění techniky.



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
1.A  Navigace a automatizované řízení strojů 

Popis 
Vybavení zemědělského stroje přijímačem satelitního pozičního signálu a automatizovaným řízením
Snímání pozice stroje na pozemku a řízení jeho pozice a pohybu pomocí autopilota nebo obsluhy stroje 
s využitím navigace na obrazovce.
Pracovní přesnost navigace 3 cm (obsluha strojů dosahuje přesnosti 50 cm)
Základní přínosy
+ eliminace překryvů při setí, hnojení a ochraně porostů
+ snížení spotřeby vstupů (osiva + mořidla, hnojiva, PRO)
+ snížení emisí CO2 (méně pojezdů po poli)
+ fixace CO2 (redukované zpracování půdy)
+ Pro většinu technologií PZ zcela nezbytné (pro některé nutné i zpřesnění signálu)
Přesah do inovativních postupů 
- Strip-till
- Lokalizovaná aplikace hnojiv a POR 
- Doprovodné plodiny
- Meziřádková kultivace (plečkování)

Rozšíření: v současnosti v základní variantě používáno na 40 – 60 % plochy, potenciál 100 %

Cenová náročnost: navigace s autopilotem a zpřesňujícím signálem – 250 tis. Kč + 20 tis. Kč roční 
poplatek



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
1.A  Navigace a automatizované řízení strojů 

Navigační monitor a traktor vybavený anténou pro příjem satelitního pozičního signálu 

Práce bez navigace je zdrojem chyb Navazování pracovních jízd „objízdu“



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
1.B  Optimalizace trajektorií

Popis 
Pohyb pracovních souprav po předem stanovených a optimalizovaných liniích na základě využití GPS 
signálu za účelem snížení délky pracovních a nepracovních jízd.
Za pomoci SW je vypočítána optimální trasa pohybu stroje po pozemku v závislosti na jeho 
tvarových a topologických vlastnostech a požadovaném záběru. Ta je exportována a vložena do 
navigační techniky. Omezení neproduktivního pohybu například z důvodu objíždění překážek, 
otáčení v úzkých místech apod.
Základní přínosy
+ pokles délky pracovních jízd
+ snížení emisí CO2 (snížení spotřeby PHM)
+ omezení rizika zhutnění a eroze

Přesah do inovativních postupů 
- Vyčlenění neprodukčních ploch
- Tvorba trvalých krajinných linií a krajinných prvků
- Celoplošná ochrana půdy proti erozi

Rozšíření: současnosti využíváno minimálně (do 10 % plochy), potenciál 100 %

Cenová náročnost: příprava podkladů – několik set Kč/ha



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
1.B  Optimalizace trajektorií

Zobrazení připravené trasy v navigačním monitoru.
SW pro výpočet optimálních trajektorií.

Softwarové zpracování optimalizace směru pracovních jízd 
(vlevo) a po provedení optimalizace (vpravo).



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV

1.C  Sekční kontrola
Popis 
Řízení aplikace při: setí, hnojení, aplikace POR tak, aby nedocházelo k vzniku překryvů, nebo aplikaci 
mimo danou aplikační plochu. Využití satelitního pozičního signálu a podkladové mapy aplikační plochy. 
Významná úspora spotřebního materiálu a optimalizace jeho využití.
Nadstavba – vyrovnávání dávek POR a kapalných hnojiv při rozdílné dynamice pohybu ramen (zatáčení).
Základní přínosy
+ snížení spotřeby vstupů (osivo, hnojivo, přípravky na ochranu rostlin ad.)
+ omezení zasažení necílových organizmů
+ snížení emisí CO2
+ automatické omezení aplikační oblasti (plošná ochrana vod proti znečištění a kontaminaci)
+ snížení opakovaného ošetření a s tím spojené kontaminace půdy nebo poškození porostu
Přesah do inovativních postupů 
- Meziřádková kultivace (plečkování) 
- Biodiverzita 

Rozšíření: v současnosti využíváno při 10 – 20 % aplikací, potenciál 100 %

Cenová náročnost: závisí na aktuální vybavenosti, sečka se sekční kontrolou od 3M, postřikovač 
s vypínáním po jednotlivých tryskách od 5M, rozmetadlo s vyhazováním klínů od 750 tis.



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV

1.C  Sekční kontrola

Záznam práce rozmetadla s omezením rozhozu hnojiva Záznam práce postřikovače s vypínáním sekcí

Porost založený přesnou sečnou s vypínáním sekcíObjíždění překážky při různém počtu vypínatelných sekcí



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
1.D  Control Traffic Farming (CTF)

Popis 
Při využití technologie CTF jsou nastaveny záběry využitých strojů a rozchody kol, tak aby došlo ke 
sloučení jejich stop a vytvoření trvalých „cest“ pro pohyb techniky a tak byla minimalizována plocha 
„pošlapaná“ přejezdem techniky. CTF, volně přeloženo jako „technologie jednotných jízdních stop“. 
Při sestavování plánu a vhodného modulu můžeme vycházet z aktuálního strojového parku. 
Základem je vybavení strojů navigací s nejvyšší úrovní korekčního signálu a pracovní kázeň
S většími záběry klesá přejetá plocha. Relativně náročné na zavedení.
Základní přínosy
+ snížení energetické náročnosti při zpracování půdy
+ omezení zhutnění půdy. Omezení plochy pozemku opakovaně zatěžované pojezdy až o 50%
+ podpora infiltrace a omezení vodní eroze
+ možnosti rozdílné koncepce modulů a pohybu souprav po pozemcích
Přesah do inovativních postupů 
- Ozelenění kolejových řádků

Rozšíření: rozdílné podoby technologie, rozšíření do 5 %, potenciál 80 %

Cenová náročnost: v případě vybavení podniku navigacemi a vhodnými stroji minimální, ale nutnost 
přesné navigace ve všech využitých strojích, v případě obnovy strojového parku pro zvolený 
pracovní modul může dosáhnout i desítek milionů Kč.



1. POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV
1.D  Control Traffic Farming (CTF)

Porovnání stavu před a po organizaci jízd.

Schéma stop pneumatik jednotlivých strojů 
Úprava rozchodu kol strojů.



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV
2.A  Variabilní aplikace N hnojiv 
2.B  Variabilní aplikace zásobní hnojení

2.C  Var. aplikace pevných statkových hnojiv
2.D Var. aplikace kapalných statkových hnojiv

POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV 2.A 2.B 2.C 2.D

Snížení spotřeby hnojiv X X X X

Omezení ztrát živin X X X X

Snížení spotřeby  POR

Omezení rizika POR

Snížení emisí CO2

Sekvestrace uhlíku

Ochrana půdy, eroze, organická hmota X X

Ochrana vody, hospodaření s vodou X X X X

Biodiverzita

Krajinné prvky, neprodukční plochy



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV
 Cílem je především racionalizace použití hnojiva

 Každé místo v rámci půdního bloku vykazuje různou produkční schopnost danou 
topologickými, hydrologickými, pedologickými, chemickými a dalšími podmínkami

 Proto je třeba individuální přístup ke konkrétnímu místu, kam je hnojivo aplikováno v 
optimalizovaném množství, tak aby byl využit potenciál daného místa a nedocházelo 
k jeho opakovanému hnojení či ke vzniku míst bez aplikace hnojiva

 Většinou je využita aplikační mapa řídící nastavení dávky hnojiva aplikované 
rozmetadlem (různé možnosti nastavení aplikační mapy na základě různých 
podkladů) v kombinaci s satelitním pozičním signálem

 Významné pozitivní ekologické efekty



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.A  Variabilní aplikace N hnojiv 
Popis 
Plošně diferencovaná aplikace dusíkatých hnojiv řízená například pomocí aplikační mapy, nebo 
plodinového senzoru, tak aby bylo na každé konkrétní místo pozemku aplikováno optimální 
množství hnojiva. Individuální přístup ke konkrétnímu místu porostu dle jeho schopností a potřeb
Racionalizace využití hnojiv, omezení přehnojování v místech s omezenou výnosovou schopností a 
optimální využití míst s vysokou výnosovou schopností. Více možností tvorby podkladových dat –
satelitní snímky, bezpilotní prostředky, plodinové senzory, laboratorní rozbory…
Základní přínosy
+ relativně jednoduché a rychlé zavedení
+ optimalizace a cílená aplikace hnojiva  (snížení spotřeby, efektivita aplikace)
+ omezení ekologických rizik – znečištění spodních vod nebo ovzduší
Přesah do inovativních postupů 
- ozelenění kolejových řádků – biopásy bez aplikace hnojiv a POR

Rozšíření: Již v dnešní době poměrně široce využívaná technologie.

Cenová náročnost: nové rozmetadlo umožňující řízení dávky cca od 500 tis., ale možné využít i starší 
stroje po připojení řídícího terminálu od 20 tis. + příprava podkladů několik stovek korun na ha/rok.



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.A  Variabilní aplikace N hnojiv 

Traktor v agregaci s rozmetadlem a plodinovým senzorem.

Různé druhy mapových podkladů ke stejnému pozemku: ortofotomapa - mapa relativního 
výnosového potenciálu - vegetační snímek NDVI - analýza Smart Scouting - aplikační mapa 
dusíku - mapa zásobenosti živinami - aplikační mapa pro zásobní hnojení.

Mapa relativního výnosového potenciálu.



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.B  Variabilní aplikace zásobní hnojení
Popis 
Plošně diferencovaná aplikace P, K, Ca hnojiv řízená většinou dle aplikační mapy vytvořené na 
základě rozborů zásobenosti půdy či skutečného odběru dle výnosových map. Individuální přístup 
ke konkrétnímu místu půdního bloku dle jeho schopností a potřeb. Podkladem mapy AZP (pro účely 
PZ spíše nedostatečné), nebo obdobné vytvořené na základě periodických odběrů půdních vzorků
Nadstavba – bilanční hnojení, využití dat získaných při sklizni (výnosová mapa) pro kvantifikaci 
skutečného odběru živin a jejich následná aplikace na místo odběru, tak aby byl dosažen rovnovážný 
stav mezi odběrem a přísunem živin. 
Základní přínosy
+ racionalizace aplikace hnojiva (snížení spotřeby, efektivita aplikace)
+ omezení ekologických rizik – znečištění vod, půd, ovzduší
Přesah do inovativních postupů 
- ozelenění kolejových řádků – biopásy bez hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Rozšíření: Relativně jednoduché a rychlé zavedení. 

Cenová náročnost: nové rozmetadlo průmyslových hnojiv umožňující řízení dávky cca od 500 tis., 
ale možné využít i starší stroje po připojení řídícího terminálu od 20 tis. + náklady na rozbory půdy + 
příprava podkladů několik stovek korun na ha/rok.



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.B  Variabilní aplikace zásobní hnojení

Aplikační mapa zásobního hnojení fosforem.

Mapa zásobenosti půd fosforem. Sonda pro stanovení obsahu zásobních 
živin v půdě.



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.C  Var. aplikace pevných statkových hnojiv
Popis 
Plošně diferencovaná aplikace tuhých statkových hnojiv (hnůj, kompost, čistírenské kaly) řízená dle 
vytvořené aplikační mapy. Aplikační mapu je možné připravit obdobně jako u dusíkatého hnojení, 
nebo jako u zásobního hnojení. Je vhodné dávku stanovit na základě předchozího rozboru 
aplikovaného materiálu. Aby byl aplikátor schopen řídit dávku, musí být vybaven čidlem (např. 
tenzometrickou váhou).
Základní přínosy
+ racionalizace aplikace hnojiva (snížení spotřeby hnojiv)
+ omezení ekologických rizik – únik nevyužitého hnojiva do spodních vod, nebo ovzduší
+ zvýšení obsahu organické hmoty v půdě
+ uhlíkové zemědělství
+ recyklace odpadů a živin, snížení závislosti na minerálních hnojivech
Přesah do inovativních postupů 
- trvalý pokryv půdy – přihnojování organickými hnojivy na povrch půdy

Rozšíření: V současnosti minimální, potenciál 90 %. Aplikační technika dostupná, finančně náročná.

Cenová náročnost: rozmetadlo statkových hnojiv umožňující automatické řízení dávky a vybavené 
váhou – min. 2 mil. Kč + příprava podkladů několik stovek korun na hektar a rok.



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.C  Var. aplikace pevných statkových hnojiv

Příklad soupravy uzpůsobené pro 
variabilní aplikaci hnoje.

Terminál řídící aplikaci.



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.D Var. aplikace kapalných statkových hnojiv
Popis 
Plošně diferencovaná aplikace tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka, digestát, ad.) řízená dle 
vytvořené aplikační mapy, případně i online rozboru aplikovaného materiálu. Aplikační mapu je 
možné připravit obdobně jako u dusíkatého hnojení, nebo jako u zásobního hnojení. V případě 
aplikace kapalných statkových hnojiv (kejdy, …) existuje i možnost online rozboru pomocí na stroji 
instalované NIR laboratoře. Potom je dávka během aplikace dále upravována dle skutečných obsahů 
látek v právě aplikovaném materiálu.
Základní přínosy
+ racionalizace aplikace hnojiva (snížení spotřeby, efektivní využití živin)
+ omezení ekologických rizik – únik nevyužitého hnojiva do spodních vod, nebo ovzduší
+ zvýšení obsahu organické hmoty v půdě
+ uhlíkové zemědělství
+ recyklace odpadů a živin, snížení závislosti na minerálních hnojivech
Přesah do inovativních postupů 
- Trvalý pokryv půdy – přihnojování organickými hnojivy na povrch půdy.

Rozšíření: V současnosti minimální, potenciál 90 %. Vysoké vstupní investice.

Cenová náročnost: aplikátor kejdy umožňující řízení dávky – min. 3 mil. Kč, NIR laboratoř umístitelná 
na aplikátor kejdy 750 tis. Kč + příprava podkladů několik stovek korun na hektar a rok.



2. VARIABILNÍ APLIKACE HNOJIV

2.D Var. aplikace kapalných statkových hnojiv

Příklad soupravy uzpůsobené pro variabilní 
aplikaci kejdy.

Analyzátor 
kvalitativních 
parametrů.



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. APLIKACE POR
3.A  Selektivní/variabilní aplikace herbicidů
3.B  Selektivní/variabilní aplikace fungicidů a regulátorů růstu
3.C  Pásková aplikace POR

POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV 3.A 3.B 3.C

Snížení spotřeby hnojiv

Omezení ztrát živin

Snížení spotřeby  POR X X X

Omezení rizika POR X X X

Snížení emisí CO2 X X X

Sekvestrace uhlíku

Ochrana půdy, eroze, organická hmota

Ochrana vody, hospodaření s vodou X X

Biodiverzita X X X

Krajinné prvky, neprodukční plochy



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
 Cílem je celkové snížení spotřeby POR (tedy množství účinné látky) na jednotku 

plochy.  

 Cílená lokální aplikace snižuje dávku účinné látky na hektar. Nabízí se tak řešení pro 
aplikaci rizikových látek v pásmu hygienické ochrany vody, nebo vyloučení dalších 
důležitých účinných látek ze seznamu povolených.

 Aplikace POR pouze na menší část pozemku zásadním způsobem snižuje přímý a 
nepřímý kontakt volně žijících organismů s účinnou látkou a  omezuje redukci jejich 
výskytu.

 Zásadním způsobem omezuje negativní vliv aplikací POR na vývoj kulturních rostlin, 
tedy snižuje stresové stavy po aplikaci.

 Výrazně přispívá k omezení spotřeby PHM v důsledku omezeného počtu přejezdů po 
pozemku (zonální aplikace na základě lokalizace), či spotřebu PHM ve vztahu ke 
snížené potřebě aplikační jíchy na pozemek.

 Významné pozitivní ekologické efekty



3. APLIKACE POR

3.A  Selektivní/variabilní aplikace herbicidů
Popis 
Vyhodnocení aktuálního stavu zaplevelení na základě snímkování (dron nebo kamery na ramenech 
postřikovače). U snímku z dronu se nahraje aplikační mapa do stroje a proběhne aplikace, nebo 
ohnisková aplikace ručně podle aplikační mapy. U systému kamery na ramenech – průběžné 
vyhodnocování zaplevelení, a při překročení prahu škodlivosti plevelů jsou zapnuty trysky a probíhá 
sekční (lokální) aplikace POR.  
Základní přínosy
+ racionalizace aplikace přípravků na ochranu rostlin (snížení spotřeby, efektivní využití )
+ omezení ekologických rizik
+ výrazná redukce celkové hektarové dávky účinné látky 
+ využití redukovaných dávek účinných látek rizikových i v pásmech hygienické ochrany vody

Přesah do inovativních postupů 
- Využití ve všech plodinách.

Rozšíření: V současné době se jedná přibližně 5 % ploch na orné půdě.

Cenová náročnost: Postřikovač vybavený možností vypínání jednotlivých trysek, případně i řízením 
dávky pro jednotlivé trysky – několik milionů Kč, kamerový systém pro online determinaci plevelů 
cca 1 mil. Kč. 

https://www.dimensionsagri.no/



3. APLIKACE POR

3.A  Selektivní aplikace herbicidů
Predikce výskytu plevelů na základě

znalosti půdních podmínek.

Využití multispektrálních kamer instalovaných na 

ramenech postřikovače k detekci ohnisek plevelů. 

Využití multispektrálních kamer a bezpilotních

prostředků k detekci ohnisek vytrvalých plevelů.



3. APLIKACE POR

3.B  Variabilní aplikace fungicidů a regulátorů růstu
Popis 
Podkladová mapa pro aplikaci fungicidů nebo regulátorů růstů se stanoví na základě snímkování 
porostu (dron, sentinel 2 atd.) Na základě rozhodnutí agronoma podle lokálních podmínek 
proběhne příprava aplikační mapy, která zohlední vegetaci. Pravidlem je čím víc vegetace v daném 
místě, tím více náchylný porost je na polehání a výskyt chorob.
Základní přínosy
+ Racionalizace aplikace přípravků na ochranu rostlin (snížení spotřeby, efektivní využití )
+ Omezení ekologických rizik
+ Výrazná redukce celkové hektarové dávky účinné látky 
+ Využití redukovaných dávek účinných látek rizikových i v pásmech hygienické ochrany vody

Přesah do inovativních postupů 
- Využití ve všech plodinách

Rozšíření: V současné době se jedná přibližně 5 % ploch na orné půdě.

Cenová náročnost: Moderní postřikovače standardně zajišťují možnosti variabilní aplikace. Cenová 
náročnost je určena metodou monitoringu výskytu (družicové snímky, AUV apod.). Pro určité 
případy lez využít i tzv. N senzory, viz. popsáno u variabilního hnojení N.



3. APLIKACE POR

3.B  Variabilní aplikace fungicidů a regulátorů růstu



3. APLIKACE POR

3.C  Pásková aplikace POR
Popis 
Aplikace přípravků na ochranu rostlin u širokořádkových plodin jen v pásu nad vysetou plodinu, 
přináší úsporu od 40 do cca 60 až 80% množství aplikované účinné látky na hektar. Úspora je závislá 
na zvolené technologii. Technicky řešitelné na sečcce/ plečce (souběžná aplikace půdního herbicidu 
při setí / plečkování ). Moderní postřikovače  umožňují páskovou aplikaci u širokořádkových plodin, 
přináší značnou úsporu ve spotřebě herbicidů, fungicidů, insekticidů, regulátorů růstu.
Základní přínosy
+ využití u řady širokořádkových plodin - kukuřice, cukr. řepa, možno sója nebo řepka

+ spojení dvou operací (plečkování nebo setí spolu s páskovou aplikací POR)

+ Racionalizace aplikace přípravků na ochranu rostlin (snížení spotřeby, efektivní využití )
+ Omezení ekologických rizik
+ Výrazná redukce celkové hektarové dávky účinné látky 
+ Využití redukovaných dávek účinných látek rizikových i v pásmech hygienické ochrany vody
Přesah do inovativních postupů 

- Doprovodné plodiny

- Meziřádková kultivace (plečkování)

Rozšíření: V současné době se jedná o plochy v řádech stovek ha orné půdy, potenciál vysoký pro 
plodiny pěstované v širokých řádcích (kukuřice, řepka, sója, slunečnice, cukrová řepa, čirok, 
brambory) – tedy 400 tis. ha.

Cenová náročnost: Investiční náklady od 600 tis. Kč



3. APLIKACE POR

3.C  Pásková aplikace POR

Pásová aplikace 
herbicidu pouze na 
dvouřádek ozimé 
řepky.

Pásová aplikace herbicidu pouze na 
řádek kukuřice seté přímo při setí, jedná 
se o výsev do živého mulče.

Pásová aplikace herbicidu pouze na řádek kukuřice s využitím 
konvenčního postřikovače.



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU
4.A  Variabilní setí a sázení
4.B  Doprovodné plodiny

4.C  Selektivní/variabilní zpracování půdy
4.D Strip-till

POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV 4.A 4.B 4.C 4.D

Snížení spotřeby hnojiv X X

Omezení ztrát živin X X

Snížení spotřeby  POR

Omezení rizika POR

Snížení emisí CO2

Sekvestrace uhlíku X

Ochrana půdy, eroze, organická hmota X X

Ochrana vody, hospodaření s vodou

Biodiverzita

Krajinné prvky, neprodukční plochy



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU
 Cílem je omezení intenzity zpracování půdy na základě cíleného zpracování půdy v 

místech, kde bude probíhat výsev hlavní plodiny, nebo s rozdílnou hloubkou 
zpracování půdy při celoplošném zpracování.

 Systémy pásového a diferencovaného zpracování půdy snižují erozní rizika, vytvářejí 
podmínky pro cílenou infiltraci vody do půdy, snižují emise skleníkových plynů, 
včetně úspory PHM.

 Organizace porostu (optimalizace rozmístění rostlin a jejich počtu) je primární 
opatření pro šetrné využití půdního prostředí na půdním bloku, které zajišťuje 
optimalizaci čerpání zdrojů na základě plochy určené pro růst jedné rostliny. 
Zásadním faktorem je přínos technologie variabilního setí z hlediska přizpůsobení se 
klimatické změně.

 Systémy pomocných plodin plní funkci zonálního biologického zpracování půdy, 
tvorby organické hmoty, fixaci vzdušného dusíku, biologické regulace plevelů a 
omezení výskytu škodlivých činitelů.



 …prosím doplnit



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.A  Variabilní setí a sázení
Popis 
Variabilní setí (sázení) umožní navýšit výsevek v místech s předpokladem horšího vzcházení a 
odnožování, tak aby byla dosažena optimální hustota porostu. Dostatečný rostlinný pokryv potom 
bude mít protierozní efekt a také může napomoci proti vysušování půdy. Naopak na úrodnějších 
místech můžeme přistoupit k ponížení výsevku, abychom předešli vnitrodruhové konkurenci, které 
může vést k rozvoji houbových chorob, nebo poléhání. Nepřímo tak můžeme organizací porostu 
uspořit POR. V případě dostupnosti secího stroje umožňujícího zadání požadovaného výsevku v počtu 
semen (na rozdíl od běžně užívaného nastavení v hmotnostních jednotkách). Díky přesnějšímu 
nastavení výsevku je možné dosáhnout úspory osiva.
Základní přínosy
+ může být spojena se snížením spotřeby osiva na jednotku plochy
+ omezení vodního stresu a zajištění kvalitativních parametrů produkce
+ efektivní využití potenciálu úrodnosti půdy 
+ stabilizace výnosů v závislosti na průběhu počasí 
Přesah do inovativních postupů 
- Doprovodné plodiny.
- Variabilní hnojení.
- Variabilní aplikace POR.

Rozšíření: V současné době se jedná přibližně 5 – 10 % ploch na orné půdě. Moderní secí stroje 
disponují systémy pro variabilní změnu výsevku. 

Cenová náročnost: systém pro variabilní setí navyšují cenu secího stroje v řádech 100 tis. 
Kč-



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.A  Variabilní setí a sázení

Variabilní přítlak na secí botky
Individuální nastavení každé botky
Záznam během setí
Dodržování hloubky setí v rozdílných podmínkách

Záznam práce secího stroje

v mobilní aplikaci.



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.B  Doprovodné plodiny
Popis 
Nový trend osevních postupů, kdy je hlavní plodina vysévaná společně s doprovodnou neprodukční 
plodinou (varianty jsou setí do již založeného porostu, nebo jeho následný přísev při plečkování). 
Přednosti a přínosy jsou v rozšiřování spektra pěstovaných plodin  - biodiverzita a dotace organické 
hmoty do půdy, možnost využití meziplodin i tam kde by z časových nebo klimatických podmínek 
nešly založit. Potlačení růstu plevelů v meziřádku hlavní plodiny, snížení atraktivity a výskytu škůdců 
i chorob na hlavní plodině,  možnost výrazné redukce spotřeby POR, dále redukce mechanického 
zpracování půdy. Díky využití bobovitých plodin významné úspory na N hnojivech.
Základní přínosy
+ inovativní technologie precizního zemědělství
+ biodiverzita a dotace organické hmoty do půdy
+ forma meziplodin s dlouho dobou vegetace 
+ výrazná redukce spotřeby hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (řepka, obilniny, mák, cukrovka ad)
+ celoplošná ochrana půdy proti erozi 

Rozšíření: : V současné době se jedná přibližně 5 – 10 % ploch na orné půdě. Moderní secí stroje 
disponují systémy pro variabilní změnu výsevku

Cenová náročnost:zvýšené náklady na osivo v řádu několik set Kč ročně, secí stroj umožňující 
současný výsev více plodin (například vybavený vícekomorovým zásobníkem) několik mil. Kč (možné 
i dovybavení současného secího stroje v řádu od 100 tis. Kč)

https://cpz.czu.cz/cs/r-12241-aktuality/pomocne-plodiny-v-pestebnich-systemech-polnich-
plodin.html



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.B  Doprovodné plodiny

Řepka ozimá setá společně s vymrzající směsí.
Mák setý vysetý společně s ovsem.

Pšenice setá společně s hořčicí nahoře 
nebo peluškou ozimou dole.



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.C  Selektivní/variabilní zpracování půdy
Popis 
Umožňuje během jízdy měnit hloubku zpracování půdy, pro optimalizaci prokypření půdního profilu. 
Využívá se aplikačních map založených na předchozím skenování hloubky profilu a případné 
existence zhutněných vrstev. Díky optimální hloubce zpracování je možné uspořit PHM. Podobně je 
možné využít hloubkové kypření pouze v místech potřeby specifikovaných na základě předchozího 
skenování pozemku, zvýšené koncentrace přejezdů apod.

Základní přínosy
+   cílená přístup k půdním podmínkám na PB
+ významný protierozní faktor a nástroj pro hospodaření s vodou
+ zásadním přínosem je snížení spotřeby PHM a emisí oxidu uhličitého
+ omezení zpracování půdy vede ke snížení tvorby skleníkových plynů a ke stabilizaci organické 
hmoty v půdě
Přesah do inovativních technologií
- Doprovodné plodiny

Rozšíření: V současné době se jedná počátek reálného využití na orné půdě. 

Cenová náročnost: zatím nelze jasně specifikovat cenovou náročnost



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.C  Selektivní/variabilní zpracování půdy

TopSoilMapper (Geoprospectors GmbH, Rakousko)

Identifikace zhutnění půdy a možnost 
změny hloubky zpracování 



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU
4.D Strip-till

Popis 
Při využití technologie strip-till je zpracováván pouze úzký pruh půdy do kterého je následně 
ukládáno osivo. Tato technologie patří k nejefektivnějších celoplošným řešením pro ochranu půdy 
proti erozi, je ta také významná strategie pro boj se suchem. Omezení zpracování půdy  podporuje 
ukládání CO2 do půdy. Pás je cíleně vyhnojen a může být také následně cíleně ošetřován POR. 
Zbytek pozemku zůstává pokryt posklizňovými zbytky, které chrání půdu před erozí a omezují 
neproduktivní výpar vody.
Základní přínosy
+ snížení spotřeby PHM, snížení emisí CO2
+ snížení spotřeby hnojiv a dalších vstupů
+ zvýšení obsahu organické hmoty v půdě
+ uhlíkové zemědělství, zvýšení fixace CO2
+ zlepšení infiltrace vody a celkově lepší hospodaření s vodou a zvládání boje se suchem
+ celoplošná ochrana půdy a vody 
Přesah do inovativních technologií
- Doprovodné plodiny
- Lokalizovaná aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
- Pásková aplikace POR v kombinaci s mechanickou kultivací meziřádků

Rozšíření: V současné době se jedná přibližně až o 40 % ploch na orné půdě. 

Cenová náročnost: stroje pro Strip till se pohybují v hladině řádů mil. Kč



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.D Strip-till

Pásové prokypření půdy pro následný 
výsev širokořádkové plodiny.
Možný kombinovat s uložením zásobního 
hnojiva



4. ZPRAC. PŮDY A ORGANIZACE POROSTU

4.D Strip-till

- Různé varianty Strip-tillu s aplikací 
tekutého statkového hnojiva

- Výrazný půdoochranný efekt se 
současným využitím statkových hnojiv s 
minimálním nebo žádným využitím 
minerálních dusíkatých hnojiv



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

5. Omezené zpracování půdy
5.A  Přímé setí do rostlinného mulče s uplatněním optimalizace pojezdů
5.B  Systémy pásové předseťové přípravy

POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV 5.A 5.B

Snížení spotřeby hnojiv X X

Omezení ztrát živin X X

Snížení spotřeby  POR X X

Omezení rizika POR X X

Snížení emisí CO2 X X

Sekvestrace uhlíku X X

Ochrana půdy, eroze, organická hmota X X

Ochrana vody, hospodaření s vodou X X

Biodiverzita X

Krajinné prvky, neprodukční plochy



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
5. Omezený pohyb půdy 

– omezené zpracování půdy

 Cílem je náhrada konvenčního zpracování půdy biologickýcm zpracováním pomocí 
kořenových systémů meziplodin a pomocných plodin, při současném využití 
biologické fixace N do půdy. Technologie využívají protierozní a vodu šetřící funkce 
živého či mrtvého mulče.

 Práce se meziplodinou či pomocnou plodinou je jednoznačně spojena s tvorbou 
organické hmoty a s jejím ukládáním do půdy včetně fixace uhlíku.

 Kombinace technologií s navigačními systémy zásadním způsobem  omezuje rizika 
zhutnění půdy a snížení spotřeby PHM.

 Práce systémů s živým a mrtvým mulčem snižuje požadavky na spotřebu hnojiv a 
POR.



5. Omezený pohyb půdy
5.A  Přímé setí do rostlinného mulče

Popis 
Technologie vychází z kombinování principů biologického zpracování půdy porosty meziplodin a po 
zasetí do zeleného mulče dochází k omezení rozvoje plevelů v důsledku mulče na povrchu půdy a k 
uvolňování živin fixovaných do meziplodiny před výsevem hlavní plodiny.

Zásadní přínosy
+ biologické zpracování půdy a snížení nákladů na technické zpracování půdy
+ fixace živin do mulče meziplodiny
+ snížení spotřeby vstupů (hnojiva, PRO)
+ snížení emisí CO2 (méně pojezdů po poli, eliminace gegradace organické hmoty v důsledky 
omezení zpracování)
+ fixace CO2 rostlinami meziplodiny

Přesah do inovativních postupů 
- Strip-till
- Lokalizovaná aplikace hnojiv a POR 
- Optimalizace pracovních jízd

Rozšíření: v současnosti v základní variantě používáno omezeně, potenciál 20 - 40 %

Cenová náročnost: secí stroj (6 m) cca 3 mil. Kč



5. Omezený pohyb půdy
5.A  Přímé setí do rostlinného mulče s 

uplatněním optimalizace pojezdů

Výsev ozimé pšenice 
do zeleného mulče.

Stav povrchu půdy po zasetí s 
mechanicky umrtvenou či 
redukovanou meziplodinou.



5. Omezený pohyb půdy
5.B  Systémy pásové předseťové přípravy

Popis
Technologie využívá systému pásové předseťové přípravy u širokořádkových plodin, kde zajišťuje optimální tvorbu 
seťového lože v místě výsevu plodiny, včetně cíleného hnojení. Pás mezi řádky vyseté plodiny je ponechán bez 
zpracování půdy, kde se většinou nachází živý či mrtvý mulč. Zásadním přínosem je snížení plochy pozemku, která 
je zpracována a snížení hnojiv na jednotku plochy půdy.
Zásadní přínosy
+ omezení erozních rizik 
+ cílená aplikace hnojiv pouze do budoucí růstové zóny hlavní plodiny
+ biologické zpracování půdy v meziřádku
+ snížení nákladů, vč. PHM, při předseťové přípravě
+ fixace živin do mulče meziplodiny v meziřádcích
+ zvýšení potravní nabídky pro volně žijící organismy
+ snížení emisí CO2 (méně pojezdů po poli, eliminace degradace organické hmoty v důsledky omezení zpracování)
+ fixace CO2 rostlinami meziplodiny
Přesah do inovativních postupů 
- Strip-till
- Lokalizovaná aplikace hnojiv a POR 
- Optimalizace pracovních jízd

Rozšíření: V současnosti v základní variantě používáno omezeně, potenciál až 50 % ploch širokořádkových 
plodin20 - 40%.

Cenová náročnost: Plečka, nebo obdobný stroj od 350 tis. Kč



5. Omezený pohyb půdy

5.B  Systémy pásové předseťové přípravy

Pásová 
předseťová 
příprava na 
jaře pod 
kukuřici

Časné jarní ozelenění meziřádků budoucí plodiny, mezi 
pásy meziplodiny je poté provedena pásová 
předseťová příprava a cílené hnojení.

Pásová 
předseťová 
příprava 
meziřádku do 
umrtveného 
porostu jílku na 
jaře (pásy)

Pásová 
předseťová 
příprava do 
meziřádku 
vymrzlé 
svazenky



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU
6.A  Ozeleněné kolejové řádky (CTF)
6.B  Systém vnitřních produkčních bloků
6.C   Systém transportů a vstupů na PB a DPB

6.D  Neprodukční, manipulační plochy
6.E  Contour farming, vrstevnicové 
obdělávání a pásové střídání plodin

POHYB A ŘÍZENÍ SOUPRAV 6.A 6.B 6.C 6.D 6.E

Snížení spotřeby hnojiv x x x x

Omezení ztrát živin x x x x X

Snížení spotřeby  POR x x x x X

Omezení rizika POR x x x X

Snížení emisí CO2 x x x x

Sekvestrace uhlíku x x x x

Ochrana půdy, eroze, organická hmota x x x x X

Ochrana vody, hospodaření s vodou x x x x X

Biodiverzita x x x x X

Krajinné prvky, neprodukční plochy x x x x



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU

 Základem je optimalizace tvaru PB a dílů DPB ve vztahu k optimalizaci pohybu 
pracovních souprav.

 Základem technologie je optimalizace vnitřní části půdního bloku (PB) či jeho dílu 
(DPB), kterou poté vnímáme jako produkční plochu.

 V rámci technologií vznikají mimoprodukční plochy s environmentálním přínosem, 
které společně s krajinnými prvky a environmentálními plochamy vytvářejí vyšší 
mozajkovitost krajiny.

 Dále jsou technologie spojeny s optimalizací transportu a s tvorbou dopravních tras 
z místa uložení přepravovaného materiálu na půdní blok či obráceně. Mimo 
produkční blok se jedná o stanovení nejkratší dojezdové vzdálenosti k místu 
požadovaného vstupu na půdní blok po veřejných a účelových komunikacích.



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU
6.A  Ozeleněné kolejové řádky (CTF)

Popis 
Technologie vychází i z předpokladu, že přejezd mechanizačních prostředků při aplikaci výše uvedených látek může 
být spojen s poklesem výnosu hlavní plodiny mezi trajektoriemi stop kol aplikační techniky (postřikovačů). 
Z tohoto důvodu lze uvažovat o ozelenění ploch mezi budoucími trajektoriemi kol aplikační techniky za účelem 
podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství. Stabilně ozeleněné plochy mezi kolejovými stopami postřikovačů 
nejsou ošetřovány pesticidy a jejich management vychází z principu zachování půdní úrodnosti. Ozelenění vychází 
ze založení pásů odpovídajících vnější rozteči kol postřikovače a vzdálenost mezi středy osetých pásů je násobkem 
záběrů postřikovače. Nejčastěji jsou pásy zakládány pro každou trajektorii záběru postřikovače nebo jsou 
kombinovány s obsetím trajektorie postřikovače na souvrati.
Zásadní přínosy
+ omezení erozních rizik 
+ sílená aplikace hnojiv v důsledku aplikace mimo pásy
+ biologické zpracování půdy v meziřádku
+ fixace živin do mulče meziplodiny v pásech
+ zvýšení potravní nabídky pro volně žijící organismy a tvorba migračních tras
+ fixace CO2 rostlinami v pásu
+ víceleté setrvání na půdním bloku
Přesah do inovativních postupů 
- kombinovatelné se všemi inovativními postupy

Rozšíření: V současnosti v základní variantě používáno omezeně, potenciál až 100 % ploch orné půdy

Cenová náročnost: Mulčovač či řezné válce pro řízení vegetace na pásech (cca. 300 tis. Kč), náklady na osetí a 
ošetřování, ztráta výnosu z důvodu vyčlenění neprodukční plochy



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU

6.A  Ozeleněné kolejové řádky (CTF)

Pohled na pole kukuřice s 
osetými kolejovými 
řádky. 

Kvetoucí porost 
v kolejovém 
řádku v 
porostech 
kukuřice.



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU
6.B  Systém vnitřních produkčních bloků

Popis 

Základem technologie je optimalizace vnitřní části půdního bloku (PB) či jeho dílu (DPB), kterou poté vnímáme 
jako produkční plochu (PP). Ostatní plochy vzniklé na půdním bloku poté vnímáme jako tzv. environmentálně-
technické plochy (ETP). Principem technologie je využití trajektorií pohybu strojů pro pozemku pro určení velikosti 
a tvaru PP. Trajektorie pohybu strojů jsou přímky, či optimalizované křivky. U PP je snaha tvorby kolmých nájezdů 
do pracovních jízd, aby byla eliminována potřeba osevu souvratí. Na jednotlivé PP v PB musí být zajištěn přímý 
vstup z hranice PB, nebo na základě využití environmentálně-technických ploch (ETP). Prostorové a tvarové 
umístění PP na PB musí respektovat hraniční podmínky krajinného prostoru a splňovat požadavky stávající 
legislativy.

Zásadní přínosy
+ omezení erozních rizik 
+ sílená aplikace hnojiv, pesticidů, pomocných látek, bioagens a osiv  na základě eliminace překryvů
+ snížení PHM a snížení emisí CO2
Přesah do inovativních postupů 
- kombinovatelné se všemi inovativními postupy

Rozšíření: V současnosti v základní variantě používáno omezeně, potenciál až 100 % ploch orné půdy

Cenová náročnost: Provedení optimalizace PB či DPB a zanesení změn do systému LPIS (podle výměry 
k optimalizaci 70 až 200 tis.), náklady na osetí a ošetřování, ztráta výnosu z důvodu vyčlenění neprodukční plochy



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU

6.B  Systém vnitřních produkčních bloků

Modelový příklad popisující princip 
technologie.

Reálný návrh tvorby vnitřních produkčních bloků pro 
plánovanou realizaci na Ekofarmě  Probio



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU
6.C   Systém transportů a vstupů na PB a DPB

Popis
Optimalizace transportu je spojena s tvorbou dopravních tras z místa uložení přepravovaného materiálu (stáj, 
hnojiště, sklad materiálu apod.)  na půdní blok či obráceně. Mimo produkční blok se jedná o stanovení nejkratší 
dojezdové vzdálenosti k místu požadovaného vstupu na půdní blok po veřejných a účelových komunikacích. 
Z hlediska možností optimalizace transportu ze strany zemědělského subjektu se jedná o tvorbu nových, či úpravu 
stávajících, účelových komunikací. Další možností je rozšíření transportní dopravní sítě o pomocné 
environmentálně-technické plochy vytvořené v rámci dílu půdního bloku. Environmentálně-technické plochy (ETP) 
lze definovat jako systémově vzniklé díly půdního bloku za účelem zvýšení environmentální funkčnosti krajiny 
(omezení eroze, zvýšení druhové pestrosti, posílení ekotonů apod.) a zároveň k optimalizaci agrotechnických 
postupů snižujících pohyb transportu techniky po produkční části DPB, potřebu osetí souvratí, omezení otáčení se 
techniky v produkční části pozemku apod.). Význam optimalizace transportu je zásadní u subjektů 
obhospodařujících větší výměru zemědělské půdy, u podniků pracujících s rozmělněnou strukturou PB v zájmovém 
území, při transportu produktů přímo z pole na větší vzdálenosti (prodej z pole) apod.

Zásadní přínosy
+ omezení erozních rizik 
+ sílená aplikace hnojiv, pesticidů, pomocných látek, bioagens a osiv  na základě eliminace překryvů
+ snížení PHM a snížení emisí CO2
Přesah do inovativních postupů 
- kombinovatelné se všemi inovativními postupy

Rozšíření: V současnosti v základní variantě používáno omezeně, potenciál až 100 % ploch orné půdy
Cenová náročnost: odhad provedení analýzy 50 až 150 tis. Neznámou otázkou je potřeba vybudování vstupů na 
PB či DPB.



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU

6.C   Systém transportů a vstupů na PB a DPB

Možnosti otáčení se strojů mimo hranici dílu půdního bloku na PB obhospodařovaných 

Ekofarmou PROBIO, Velké Hostěrádky.

Grafické znázornění optimalizace ploch k otáčení 
pracovních souprav na půdních blocích

Alternativní environmentálně-technická zařízení zajišťují eliminaci zhutnění půdy na základě minimalizace 
nepracovních jízd a transportních jízd po produkční části půdním bloku, či jeho dílu.



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU
6.D  Neprodukční, manipulační plochy

Popis
Zásadním požadavkem je vnímání funkce těchto ploch, které by měly zajistit dočasnou „konzervaci“ zemědělské 
půdy s posílením environmentálních funkcí půdy při minimalizaci energetických vstupů po dobu tohoto způsobu 
využití části zemědělské půdy na PB či DPB. Pojem „konzervace“ je vnímán z hlediska budoucího opětovného 
produkčního využití ve vztahu k jasně očekávanému budoucímu poklesu výměr zemědělské půdy z důvodu 
antropogenní a přirozené degradace. Jako antropogenní degradace zde zásadní roli hraje jiné využití půdy 
člověkem, než je kultura zemědělská či orná půda. 

Zásadní přínosy
+ omezení erozních rizik 
+ sílená aplikace hnojiv, pesticidů, pomocných látek, bioagens a osiv  na základě eliminace překryvů
+ snížení PHM a snížení emisí CO2
+ zvýšení druhové pestrosti, podpora migračních tras

Přesah do inovativních postupů 
- kombinovatelné se všemi inovativními postupy

Rozšíření: v současnosti v základní variantě používáno omezeně, potenciál až 100 % ploch orné půdy



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU

6.D  Neprodukční, manipulační plochy

Pomocné environmentálně-technické plochy 
by měly zajistit i přenesení otáček soupravy 
mimo produkční část půdního bloku.

Modelový příklad dokládající 
optimalizaci tvaru a velikostí 
produkčních a pomocných 
částí na půdních blocích 
vycházejících z násobků 
zvoleného pracovního 
záběru.



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU

6.D  Neprodukční, manipulační plochy

Příklady návrhu environmentálně-technických ploch při optimalizaci PB.



6. OPTIMALIZACE TVARU POZEMKU
6.E  Contour farming, vrstevnicové obdělávání a 

pásové střídání plodin
Popis (význam, přednosti, důvody)
Technologie, která vychází z organizovaného pohybu souprav po pozemcích a střídání plodin v pásech.
Hlavním cílem je omezení dopadů vodní eroze při pěstování především širokořádkových plodin, dělení
pozemků a podpora biodiverzity. Jedná se o zajímavý krajinný prvek. Porosty jsou zakládány v pásech, které
se snaží kopírovat vrstevnice na daných pozemcích. Šíře pásu odpovídá šířce pracovního záběru
postřikovače, nebo násobkům záběru. Nejčastěji je takto pěstována kukuřice v kombinaci s travními pásy,
nebo pásy obilovin. Základem je důkladná příprava trajektorií a rozvaha dělení pozemku. Sledování
jednotlivých vrstevnic nelze požadovat striktně, vše je zapotřebí kombinovat s dostupností techniky,
poloměry otáčení, případně technickými omezeními s ohledem na rozdílné tahové vlastnosti, rizika
převrácení, nebo brzdného účinku při práci na svazích.

Kontrola

Zavedení technologie je jasně dokladovatelná
přítomností minimálně dvou plodin setých v
pruzích o předem definované šířce a možnost
ověření pomocí navigačních linií v kombinaci s
vrstevnicemi v prostředí GIS programů.
Možnost přímé kontroly na pozemcích nebo
prostřednictvím dálkového průzkumu Země.

Příklady realizace vrstevnicového obdělávání

a pásového střídání plodin.
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