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 Spotřeba potravin
 populace světa +1,15 %  (75 mil. lidí za rok)
 kalorická spotřeba +1,6%
 produkce obilovin +1,5%
 produkce tuků a olejů +5,3% (živočišné +1,4%, rostlinné +6,4%)
 spotřeba masa +1,2%

 Využívání produkce pro fytoenergetiku
 Přídavek  6 % FAME v motorové naftě,  4,1 % bioetanolu v benzinu
 Suroviny pro produkci cca 500 bioplynových stanic
 Spalování biomasy 

 Produkce některých komodit a jejich export

Stabilita trhů rostlinných 
komodit – jistota odbytu

Stabilita trhů rostlinných 
komodit – jistota odbytu



Jednoduchý závěr 
Je zájem o rostlinnou produkci.

Platí to pro státy EU ?
Platí to i v ČR ?

Platí ale rozhoduje cena.



Struktura pěstovaných plodin a 
změny v jejich postavení

Struktura pěstovaných plodin a 
změny v jejich postavení

 Od roku 1998 nejvyšší produkci zrna 
poskytuje kukuřice

 Dříve to bývala pšenice
 Tu v roce 2005 překonala i pluchatá rýže 
 Na čtvrtém místě je sója, na pátém čirok

I u nás se mění struktura 
pěstovaných plodin

Pokles plochy luskovin, jarního ječmene a brambor



Soběstačnost ČR v produkci bramborSoběstačnost ČR v produkci brambor

2015 – odhad Českého bramborářského svazu (maximálně 70%)

Procento tuzemské spotřeby



Vývoj výnosů vybraných plodinVývoj výnosů vybraných plodin

Kukuřice, zvýšení proti roku 1987 na 149 %   5,2 t.ha-1

Sója 134 % 2,5 t.ha-1

t.ha-1

Pšenice 131 %  3,0 t.ha-1 

Rýže 134 %  4,4 t.ha-1



Hektarové výnosy vybraných plodin v ČR Hektarové výnosy vybraných plodin v ČR 

17 let

63 t/ha

27 t/ha

7,7 t/ha
5,5 t/ha
4,7 t/ha
3,2 t/ha

Průměr let 2010-2014



 Průměr let 2010-2014 2015
 pšenice ozimá 5,5
 žito ozimé a jarní 4,7
 ječmen jarní 4,7
 kukuřice na zrno 7,7
 hrách setý 2,5
 lupina na zrno 1,7
 brambory celkem 27,0
 cukrová řepa 62,9
 řepka 3,2
 mák 0,7
 sója 2,1
 kukuřice na siláž 37,7
 jetel červený 7,7
 vojtěška 7,8

Vývoj hektarových výnosů
vybraných plodin v ČR 

Vývoj hektarových výnosů
vybraných plodin v ČR 



Průměrný výnos za 5 let

107   a  72 t/ha

Průměrný roční přírůstek
v pokusech 2,9 t.ha-1                      v provozu 1,7 t.ha-1 



Sklizňová plocha proteinových plodin v ČR
Zdroj: ČSÚ, 2015

Vojtěška

Jetel červený

Hrách setý

Sója
Lupina

Ozelenění - plochy s plodinami, které 
vážou vzdušný dusík



O čem diskutovat a řešitO čem diskutovat a řešit

 Doplňování organické hmoty do  půdy
 Hnojení  jeho vyváženost, aplikaci digestátu, síru
 Zhutnění půd – utužené podorničí
 Ochranu půdy - půdoochranné technologie – 

protierozní opatření  
 Nevhodnou příprava půdy pro založení porostu - 

špatné vzcházení, nevyrovnané porosty,  nižší 
počty rostlin

 ...... atd.



 Zvyšování intenzifikačních vstupů nepřináší 
očekávaný ekonomicky přínos, přesto tyto vstupy  
musíme hledat a racionálně využívat

 Větší efekt má často kvalita zásahu na honu,  
vhodný termín a dávka = „zlatá pravda – co s ní“ 

 Počasí zatím nezměníme
 využívat nové tolerantnější odrůdy (přechod na ozimé formy)

 časnější setí, odrůdy s delší vegetační dobou
 agronomicky pracovat se zimou jako s vegetací, je to i 

boj se suchem

O čem diskutovat, řešitO čem diskutovat, řešit
a ještě si uvědomita ještě si uvědomit



Konkrétní příklady a doporučení
z našich výzkumů



 Pěstování rostlin s mohutnou kořenovou 
soustavou
 Vojtěška - regenerátor přirozené úrodnosti půdy, 

provzdušňuje půdu, zlepšuje její strukturu a 
biologický stav – biologická orba

 provzdušení půdy je mnohdy účinnější než 
mechanické zásahy

 Doplňování organické hmoty do půdy

 Zpracování půdy – orba, kypření a 
prohlubování

Cesty ke snižování technogenního zhutnění

?

Struktura pěstovaných plodin



Vliv podzimního zpracování půdy na 
produkční ukazatele cukrové řepy

(v procentech na průměr pokusu) 



Vliv podzimního zpracování půdy na 
průměrnou ztrátu půdy vodní erozí při 

pěstování cukrové řepy
(zadešťování 2012-2014)



Posílení počátečního růstu vzcházejících Posílení počátečního růstu vzcházejících 
rostlin ošetřením osiva regulátory růsturostlin ošetřením osiva regulátory růstu

Sunagreen  M (auxinový stimulátor)

 rovnoměrné a urychlené vzcházení
 lepší zakořenění, vyšší počáteční příjem živin
 vyšší odolnost vůči stresu při vzcházení
 u některých plodin i vyšší produkce. 

 Dobré výsledky – zkušenosti:
 U jarního ječmene, máku, sóji v poslední 

době  i v pokusech s ozimou pšenicí.



Moření a stimulace osiva jarního ječmene

Moření
Vitavax 2000

Výnos t/ha Silné odnože Slabé odnože

K 5,74 2 1,3
Sunagreen

1,5 l/t 6,37 2,3 0,2
Hergit 1 l/t 6,30 1,7 0,7
PK Fobik 6,01 2,7 0,3

Sunagreen + 0,6 t/ha – náklady 100 - 125 Kč/ha

Pramen: Černý a kol.



Podzimní hnojení dusíkem ozimé řepPodzimní hnojení dusíkem ozimé řepky ky 

Přesné pokusy ČZU-Červený Újezd, úrodná hnědozem, 405 m n.m., 
nepřerostlá řepka s krčky cca 8 mm, kolem 50 rostlin/m2

Hnojení 
N / rok

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 průměr 

Na podzim 
46 kg N/ha 4,36 3,81 3,29 4,84 5,93 6,53 4,79

 0 kg N/ha 
podzim 4,13 3,51 3,12 4,67 5,41 5,79 4,44

Rozdíl 
(t/ha) 0,23 0,30 0,17 0,17 0,52 0,74 0,35

Zkoušíme i u ozimé pšenice



Pozitivní výsledky s draselným Pozitivní výsledky s draselným 
listovým hnojivem listovým hnojivem (výnos bulev t/ha(výnos bulev t/ha16%16%))

++5,35,3

++5,85,8

++6,06,0

++2,92,9

++12,412,4

++4,24,2

++1,61,6

aplikace K-gelu v 1. dekádě srpna (5 l.ha-1)

++5,45,4

++3,43,4



Kukuřice a čirok  24.10.2015 ve Slatinách na Jičínsku

Nejen nové odrůdy ale i plodinNejen nové odrůdy ale i plodinyy



Pravděpodobný trend Pravděpodobný trend v pěstování v pěstování plodinplodin v ČR v ČR
Plodina Trend

Ozimé plodiny 

Ozimá pšenice měkká  až 

Pšenice ozimá tvrdá  v SR

Ozimé žito, jarní oves, jarní 
pšenice

 

Ozimý ječmen, tritikale 

Jarní ječmen  až 

Kukuřice (čirok) 

Proso, merlík, laskavec, 
ozimý oves, nahý ječmen

 až 

Cukrová řepa  až 

Ozimá řepka 

Slunečnice 

Hořčice bílá a sareptská 

Plodina Trend

Sója  v SR

Mák jarní a ozimý 

Hrách jarní   

Hrách ozimý 

Ozimé vikve 

Brambory
 v nížinách, 

jinde 

Zelenina, podzimní 
výsev

 v nížinách

Zelenina, jarní výsev  v nížinách

Jetel (vojtěška 
v nížinách)



Jetelotrávy a travní 
porosty





Výnos Výnos bulev přepočtený Výnos Výnos 
bulev na 16 % cukernatost bílého cukru polar. cukru

t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1

Optimální 84,56 111,14 15,25 17,06
Poplavený 66,06 82 11,03 12,69
Souvrať 81,96 94,35 12,12 14,76

Zaplevelený 79,51 96,19 12,89 14,94

Analýza porostu  cukrové řepy Analýza porostu  cukrové řepy 
na konkrétním půdním blokuna konkrétním půdním bloku

Výnos Výnos bulev přepočtený Výnos Výnos 
bulev na 16 % cukernatost bílého cukru polar. cukru

t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1

Optimální 84,56 111,14 15,25 17,06
Poplavený 66,06 82 11,03 12,69
Souvrať 81,96 94,35 12,12 14,76

Zaplevelený 79,51 96,19 12,89 14,94
Platí, že jeden hektar  = 10 000 m2 



Výši produkce ovlivní nejen počasí, ale 
hlavně agronomická rozhodnutí farmáře. 
Především jak se mu podaří zajistit 
optimalizaci a načasování jednotlivých 
agrotechnických opatření a jejich kvalitu.

Závěr

Do nadcházejícího roku luskovin pevné zdraví,  přízeň 
počasí a odhodlání řešit problémy každodenní reality. 



„Z pilnosti se štěstí rodí, 
lenost holou bídu plodí“



Děkuji za pozornost
Katedra rostlinné výroby
FAPPZ ČZU v Praze



Je čas na diskusi
nebo další vystoupení



Katedra rostlinné výroby

FAPPZ ČZU v Praze
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Intenzivní technologie 80 kg N Intenzivní technologie 160 kg N Standardní technologie 80 kg N

Reakce odrůdy na intenzitu pěstování Reakce odrůdy na intenzitu pěstování 
cukernatost  bulev cukrovkycukernatost  bulev cukrovky



Vývoj ploch obilnin Vývoj ploch obilnin 

Rozsah pěstování v 
% orné půdy  1869 1920 1993 2014
Obiloviny celkem 60,6 52,9 50,6 57
Pšenice celkem 9,8 9,2 24,6 34
Pšenice ozimá 23,7 32
Ječmen celkem 10,6 9,8 20,1 14
Ječmen jarní 14,0 10
Kukuřice na zrno 0,4 1,0 4,0

2014 dle evidence LPIS

Žito         23,4 
Oves       16,8 



Vývoj ploch pěstování Vývoj ploch pěstování 

 V % orné půdy  1869 1920 1993 2014
 Luskoviny celkem 2,2 3,4 2,9 0,8
 Brambory celkem 11,4 10,3 3,2 1,0
 Cukrovka technická 2,58 4,6 3,4 2,6
 Olejniny celkem 0,3 0,4 6,1 19
 Řepka 0,2 5,3 15,9
 Pícniny víceleté cel. 20,0 23,0 15,0 6,9
 Kukuřice zel. a siláž 9,5 10,5
 Jetel červený 4,5 1,8
 Vojtěška 4,5 2,3



Výnos Výnos bulev přepočtený Výnos Výnos 
bulev na 16 % cukernatost bílého cukru polar. cukru

t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1

Optimální 84,56 111,14 15,25 17,06
Poplavený 66,06 82 11,03 12,69
Souvrať 81,96 94,35 12,12 14,76

Zaplevelený 79,51 96,19 12,89 14,94

Cukernatost  Alfa - Obsah Obsah 
amino-N draslíku sodíku

% mmol.100g-1 mmol.100g-1 mmol.100g-1

Optimální 20,18 2,74 4,25 0,42
Poplavený 19,21 3,05 5,06 0,61
Souvrať 18,01 3,77 6,37 1,14

Zaplevelený 18,79 4,09 4,51 1,04

Analýza porostu na honu



Délka vegetace
 vliv termínu setí a sklizně na výnos bulev



Půda
Ekonomika 

výroby



„Zastav se člověče a připomeň si,
že se tvé nohy dotýkají jednoho z největších zázraků 
země: úrodné půdy.

Važ si tohoto daru a chraň jej.

Bez půdy by na zemi nebylo rostlin a živočichů, nebyl 
bys tu ani ty … “

(Společnost pro ochranu půdy v ČR, 2007)



Staré indiánské přísloví :

„Zacházej dobře s půdou!
Nemáš ji od otců, půjčili ti ji děti.“

Prezident USA Roosevelt v roce1937 uvedl:
„Národ který ničí půdu ničí sebe.“

2015 byl rokem půdy 



MÁK - úprava osivaMÁK - úprava osiva

 

Pramen: Cihlář a kol.



Intenzifikační prvky – chybí síraIntenzifikační prvky – chybí síra

Varianty hnojení a dávka hnojiva 
Wigor S

Výnos t/ha 

2013

Výnos t/ha 

2014

Kontrola 7,85 t/ha 8,27

Základní hnojení +

Wigor S – 50 kg 
/ha 

8,93 t/ha 9,78

Rozdíl              t/ha 1,08 1,51 
Rozdíl v % 113 % 118 %

U pšenice menší efekt,ale také zvýšení 3-4 %.
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