
Bilance živin



Průměrný přívod živin do půdy v ČR hnojením 
(v kg č.ž. na 1 ha využívané z.p. podle ČSÚ: 3,5 mil. ha v kalendářním roce 2016)
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Zdroj: MZe (minerální hnojiva); ČSÚ, VÚRV, v.v.i. (statková hnojiva – živiny v exkrementech)



Vývoj spotřeby minerálních hnojiv v ČR (1950 – 2016)
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Vývoj zemědělské bilance dusíku v ČR (1985 – 2016)



Bilance živin a organické hmoty

Orientační bilance živin a organické hmoty 

(VÚRV, v.v.i., 2016)

Program (MS Excel) hodnotí vývoj bilancí (souhrnné tabulky, 

grafy) pro období 2010 – 2016 a 2017, včetně odhadu 

„vnitřního zadlužení“ podniku a možného rizika snížení zásob 

přístupných živin v půdě při bilančním deficitu fosforu nebo 

draslíku. 

Aktuální verzi programu ke stažení a informace 

o jeho dalším vývoji najdete na webových stránkách

www.vurv.cz



www.vurv.cz



Program pro bilanci živin a organických látek v podniku

(příklad pro ČR 2015/2016)



Program pro bilanci živin a organických látek v podniku

(příklad pro ČR 2015/2016)



Vkládané údaje z podnikové evidence, příp. z výkazů 
ČSÚ Osev 3-01 a Zem 6-01:

– plochy (ha) a sklizně plodin (tuny celkem)

– plochy sklizeného vedlejšího produktu (sláma)

– data o spotřebě minerálních hnojiv (tuny čistých živin 
N, P2O5, K2O) v hospodářském roce

– data o spotřebě statkových a organických hnojiv 
(tuny), příp. upravených kalů (tuny sušiny) 

Důležité informace:

– listy jsou zamčené (vzorce pro automatické výpočty) 

– nepřetahovat, prosím, žádné buňky, jinak se poškodí vzorce 

– do buněk k vyplnění nepsat texty, jen čísla 



Hodnocení bilance:
– průměrný roční přebytek dusíku v podniku by neměl 

být větší než 60 kg N/ha z.p. 

– výše uvedený limit platí v Německu, kde je bilance živin 
uzákoněna, od roku 2018 je limit snížen na 50 kg N/ha 

– V České republice bilance živin není vyžadována 
žádným předpisem, je tedy pouze doporučena jako 
vhodný indikátor pro zpětné ověření používaných 
způsobů hospodaření se živinami, zejména hnojení

– bilance fosforu by měla být vyrovnaná (při výnosu 6 t 
obilí nebo 3 t řepky se z pole odveze 50 kg P2O5/ha)

– bilance draslíku může být i záporná, pokud jsou obsahy 
K v půdě v kategorii „vysoká zásoba“, podle AZZP 



Vývoj množství a kvality organické hmoty v orné půdě: 

– základní požadavek na ochranu půdní organické hmoty 
v ČR je uveden v DZES 6 („účinně organicky vyhnojit min. 
20 % orné půdy nebo pěstovat plodiny poutající dusík…“) 

– MZe hledá možnost využití výpočetního modelu 

– v Německu je bilance organické hmoty povinná, mají na 
to uzákoněný postup - bilanční nedostatek, vyjádřený v 
uhlíku účinném pro reprodukci humusu nesmí být větší 
než 0,070 t Chum/ha o.p. (tedy -70 kg Chum/ha) 



Základní předpoklady výpočtu bilance půdní org.hmoty:

– při pěstování silážní kukuřice, okopanin a zeleniny je 
intenzivnější rozklad POH a naopak malý přísun v 
posklizňových a kořenových zbytcích (PZ, KZ), tyto 
plodiny tedy mají silně negativní vliv na bilanci POH

– u obilnin, luskovin a olejnin je rozklad POH nižší a 
PZ+KZ se vrací více, ale přesto to nestačí na pokrytí 
potřeby, výsledná bilance je tedy lehce záporná

– kladně vychází samozřejmě pěstování víceletých pícnin
(nízký rozklad POH a velké množství PZ a KZ)

– výsledná potřeba organických látek podle struktury 
plodin za podnik nebo osevní postup se musí pokrýt 
dodáním statkových nebo organických hnojiv (sláma, 
zelené hnojení, hnůj, kompost, kejda, digestát, …)



Prům. charakteristiky statkových a organických hnojiv, a uprav. kalů
obsah 
sušiny 

(%)

obsah org. 
látek          

(% v suš.)

obsah org. 
látek 
(%)

obsah 
uhlíku 
(% C)

obsah 
dusíku      

(kg N/t)

poměr 
C : N

SH

Hnůj skotu 22,0 75 16,5 8,6 6,7 13
Hnůj prasat 24,0 78 18,7 9,7 8,5 11
Hnůj koňský 30,0 80 24,0 12,5 5,2 24
Hnůj ovcí a koz 32,0 80 25,6 13,3 8,9 15
Močůvka skotu a hnojůvka 1,2 83 1,0 0,5 1,5 3
Močůvka prasat a hnojůvka 1,2 83 1,0 0,5 2,2 2
Kejda skotu 7,3 78 5,7 3,0 3,9 8

Kejda skotu - fugát 5,8 78 4,5 2,4 3,9 6
Kejda skotu - separát 21,0 78 16,4 8,5 4,2 20

Kejda prasat 5,3 80 4,2 2,2 4,3 5
Kejda prasat - fugát 3,4 80 2,7 1,4 4,1 3
Kejda prasat - separát 27,0 80 21,6 11,2 6,6 17

Drůbeží trus - uleželý 32,0 67 21,4 11,1 19,0 6
Drůbeží trus - sušený 73,0 63 46,0 23,9 35,0 7
Drůbeží trus s podestýlkou 42,0 72 30,2 15,7 20,4 8

OH

Kompost 40,0 60 24,0 12,5 5,5 23
Digestát 5,8 75 4,4 2,3 5,3 4

Digestát - fugát 3,9 75 2,9 1,5 5,1 3
Digestát - separát, tuhý digestát 23,0 85 19,6 10,2 6,8 15

Ost. org. hnojiva, např. výpalky 35,0 65 22,8 11,8 10,5 11
UK Upravený kal (evid. ve 100% suš.) 100,0 60 60,0 31,2 37,0 8


