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Úvod

ROUTES  CARE OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS

In the paper is presented manners soil management in mountain and next manufactory unfavourable regions and major
goals research in European union (EC). Most important at the same time buckthorn areas research in EU are method and
processing biomass. Research logisticians tj.technologické factory management and transport produced bio materials and
experimental – evolutionary work on technologies and technology for these areas.

Vzhledem k současnému trendu snižování celkové země-
dělské produkce obilovin a dalších potravinářských plodin
v Evropské Unii i u nás je péče o půdu v uvedených oblas-
tech orientována a redukována na dočasné či trvalé převá-
dění orných půd do travních porostů, pěstování vícele-
tých travin a pícnin, energetických plodin (řepka, kukuřice
na siláž,konopí,len aj.), pěstování dalších rostlin a dřevin
jako zdroje biomasy pro energetické, farmaceutické a jiné
zpracování. V neposlední řadě pak bude určitá část země-
dělské půdy v těchto oblastech zalesňována. Je proto po-
třebné vymezit a stanovit náklady na postupy hospodaření
na půdě v horských a podhorských výrobně nepříznivých
oblastech se zřetelem zachování produkčních schopností
výrobních oblastí a udržení úrodnosti půdy. Cílem našeho
výzkumu bylo stanovit náklady na postupy hospodaření
na půdě a ekonomické podmínky pro jejich používání. Na
základě založených a sledovaných poloprovozních i par-
celních pokusů a měření byly vyhodnoceny různé postupy
hospodaření na orných i zatravněných půdách ve vybra-
ných lokalitách zemědělských podniků v horských a pod-
horských oblastech. Byl přitom sledován fyzikální stav
půdy a ohrožení dalších přírodních zdrojů v těchto oblas-
tech. Pokusy byly zaměřeny zejména na agrotechnickou a
mechanizační stránku postupů při hospodaření a ošetřová-
ní porostů na pozemcích s ornou a zatravněnou půdou.
Byla posuzována energetická náročnost a ekonomická efek-
tivnost a celkové náklady na postupy a použité technolo-
gické strojní linky. Víceleté pokusy byly hodnoceny s ohle-
dem na postupy hospodaření zejména při mechanizované
péči o půdu se sníženou produkcí.

Byly hodnoceny i fyzikální změny v půdním prostředí.
Významnou částí řešení bylo podle navržených zásad hos-
podaření v uvedených oblastech a podle použité technolo-
gie zpracování půdy, doporučit které postupy jsou vhodné
jak z hlediska technického vybavení, ekonomického, tak i
ekologického hlediska.

Materiál a metody

 Metodickým cílem výzkumu bylo zhodnotit různé po-
stupy hospodaření na orných a zatravněných půdách ze-
jména v horských a podhorských oblastech. Sledovat při-
tom stav půdy a ohrožení dalších přírodních zdrojů v těch-
to oblastech. Pokusy byly zaměřeny zejména na agrotech-
nickou a mechanizační stránku postupů při hospodaření a
ošetřování porostů na pozemcích s ornou a zatravněnou
půdou. Byla posuzována energetická náročnost a ekono-
mická efektivnost a celkové náklady na postupy a použité
technologické a strojní vybavení.

 V rámci výzkumu byly mezi pokusné varianty hospoda-
ření na půdě zařazeny a hodnoceny následující pracovní
postupy:
- pěstování řepky a dalších technických plodin (len,konopí,

okopaniny, topinambur aj.) povolených plodin dle naří-
zení vlády pro uvádění půd do klidu na orné půdě:

- zatravněná orná půda zvolenými jetelotravními směsmi,
- řízený úhor s ozeleněním meziplodinami,
- úhor s využitím samoozelenění,
- zakládání biokoridorů a protierozních pásů,
Na uvedených variantách byly ověřovány různé pracovní
postupy zakládání a ošetřování porostů i nakládání s vy-
produkovanou biomasou a produkty:
- sklizeň a zpracování produktů pro nepotravinářské vyu-

žití,
- sežínání a ponechání rostlinné hmoty na pozemku,
- sežínání a odvoz.
Na pokusných lokalitách byly vyhodnocovány změny v
půdním prostředí, zejména:
- fyzikální vlastnosti půdy ( objemová hmotnost reduko-

vaná, celková pórovitost, minimální vzdušná kapacita,
obsah nitrátů aj.),

- penetrační odpor půdy.

POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH
PODMÍNKÁCH

jiririchter
Text napsaný psacím strojem
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Výsledky a diskuse

Doporučené postupy péče o půdy v horských a podhor-
ských oblastech:

Opatření péče o orné půdy v horských a podhorských i
dalších výrobně nepříznivých oblastech jsou:
 - organizační, spočívají ve využití a rozdělení ploch podle

kategorie svažitosti,
- agrotechnická, u plodin náchylných při pěstování

k erozi půdy použití postupů vrstevnicového obdělá-
vání pozemků, pásového střídání plodin, protierozních
osevních postupů, bezorebného zpracování půdy, vy-
užití protierozních zábran např. hrázkování, mulčování
rostlinných zbytků, využití strniskových meziplodin a
protierozního organizování pastvy atd. ,

- technická, použití terénních úprav například terasová
ním na sklonech pozemků větších 15%, záchytných a
svodných příkopů před povrchovou vodou, obnovou
a údržbou cest a příkopů, pásovým zatravněním podél
vodotečí k soustředění povrchových, přívalových vod
a vytváření nádrží aj.

 Vytváření, obnova a údržba trvalých travních porostů
(TTP) v podmínkách ČR je velmi důležitá. TTP v ČR zaují-
mají v současné době 22% ze zemědělské půdy (ZP), zhor-
šuje se však přitom jejich stav obhospodařování a využití.
Vzhledem k vysokému stupni zornění v ČR (72,4%) oproti
EU (průměr 54,8%) se předpokládá nárůst těchto ploch.
Porosty se nacházejí zejména v méně výrobně příznivých
oblastech (LFA činí v ČR 50,1% ze ZP) a mají vysokou mi-
moprodukční funkci v krajině. TTP jsou významným činite-
lem využití a udržení úrodnosti půd, budou vznikat zejména
v lokalitách obtížně skliditelných ploch zejména
v podhorských a horských oblastech. Nejvhodnější způ-
sob využívání TTP v horských a podhorských oblastech
je v současné době zejména extenzivní pastva skotu a ovcí.

Příklady vybraných pracovních postupů a strojních li-
nek při péči o půdu v horských a podhorských oblastech

V tabulkách 1-1až 2-2. jsou znázorněny příklady pracov-
ních postupů, doporučených strojních linek a technického
vybavení pro péči o půdu a ošetřování porostů produkč-
ních plodin a pěstování energetických a dalších rostlin.
Tyto plodiny udržují půdu v horských a dalších výrobně
nepříznivých oblastech v udržitelném a setrvalém stavu pro
zemědělskou činnost do budoucna.

 V tabulce Tab.3 jsou uvedeny provozní a ekonomické
parametry technologií a příklady doporučeného technické-
ho vybavení pro zakládání a ošetřování trvalých travních
porostů.

 Na grafu obrázku (Obr.1) je znázorněno porovnání sys-
témů zatravnění a úhorování na orných půdách. Jsou po-
rovnány pracovní postupy zpracování půdy, zakládání a
ošetření porostů na nich. Byly vyhodnoceny náklady na
pracovní postupy a operace,uvedeny jsou platby a státní
příspěvky při zakládání, ošetřování a údržbě porostů na
půdách v horských a dalších výrobně nepříznivých oblas-

tech. Jsou uvedeny přímé (SAPS) a doplňkové platby a
vyrovnávací příspěvky na postupy údržby půdy, které
mohou významně ovlivnit celkovou ekonomiku hospoda-
ření v horských a dalších výrobně nepříznivých oblastech.
Potřebná výše přímých nákladů na pracovní postupy a výše
plateb při zakládání a údržbě travních ploch a úhorů na ze-
mědělských půdách jsou zde názorně porovnány. Náklady
a spotřeba paliva na pracovní postupy péče o orné půdy v
horských a podhorských oblastech zahrnující přípravu
půdy, založení porostu a ošetření vybraných plodin mini-
malizovanými nebo konvenčními postupy jsou znázorněny
a porovnány v tabulkách. Jsou analyzovány pracovní po-
stupy zakládání a ošetřování energetických a půdoochran-
ných plodin na orných půdách a zakládání a převádění or-
ných půd do úhorů a trvalých travních porostů.

Zatravnění ploch musí splňovat předpisy Evropské Unie.
Louky a pastviny nelze považovat za plochy bez produkce.
Jsou tak označovány pouze extenzivní porosty využívané
pro ojedinělou sklizeň nebo pastvu za účelem uklizení plo-
chy, nebo není-li možné řádné obdělávání půdy a porostu
na nich. Tyto plochy však musí být udržované v řádném
stavu např. sečením, mulčováním nebo regulátory růstu.
Technické zabezpečení strojními linkami, které jsou složeny
ze specielních energetických prostředků a strojů pro zpra-
cování půdy a zakládání porostů, sečení, mulčování, skli-
zeň, lisování, kompostování, skladování, aplikaci reguláto-
rů růstu apod., je nákladné. Proto by měl být i nákup stroj-
ního technického vybavení pro údržbu a ošetřováníní ne-
obdělávatelných ploch v horských oblastech vzhledem
k údržbě rázu krajiny podporován, podle stupně obtížnosti
a dostupnosti těchto ploch zemědělské půdy, z veřejných
prostředků. Řízený úhor řada autorů považuje za optimální
pro uvádění orné půdy do vegetačního klidu, protože při-
rozený úhor způsobuje silné zaplevelení s velkými riziky.
Zakládání a udržování černého úhoru je pro uvedení půdy
do výrobního klidu méně výhodné protože je nutné jej ně-
kolikrát v průběhu vegetačního období zpracovávat tech-
nikou na zpracování půdy se zvýšenými náklady a možným
nebezpečím vodní eroze půdy. Pro krátkodobý řízený úhor
jsou doporučovány jednoleté rostliny které jsou v zeleném
stavu zapraveny do půdy hnojením na zeleno např. hořčicí,
pohankou a svazenkou. Velmi vhodnými plodinami pro
úhorování jsou trávy a jeteloviny, které významně oboha-
cují půdu o humus a dusík a mají významné protierozní účin-
ky a vliv na fyzikální stav půdy po jejich zapravení do půdy.

Probíhala měření vlivů technologických opatření na ně-
které fyzikální vlastnosti půdy a charakteristiku porostů
na půdě s trvalým travním porostem(TTP) a víceletými
pícninami(VP). Na pokusných parcelkách byly průběžně
odebírány vzorky porostu na výnos a sušinu biomasy
v průběhu ročního vegetačního období na orné půdě
s druhým rokem nesklízenou víceletou pícninou (VLP-
vojtěškou) a nesklízeném trvalém travním porostu (TTP).
Výsledky měření výnosových ukazatelů a sušiny víceleté
pícniny na orné půdě jsou znázorněny na grafu (Obr.2)
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Obr. 1: Náklady na pracovní postupy a operace, platby a státní příspěvky při zakládání, ošetřování a
údržbě porostů na půdách v horských a výrobně nepříznivých oblastech
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Obr.2: Roční průběh výnosových parametrů a sušiny biomasy na trvalém travním porostu (TTP)
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Obr.3: Roční průběh výnosových parametrů a sušiny biomasy víceleté pícniny a jarního ječmene
 na orné půdě (JJOP).

9,3
24,6 33,9

86,5

26,2
5,4

31,6

79,8

8,3

13,5
21,8

90,3

7,9

0,1

8,0

83,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

NH4 - N NO3 - N Nanorg Sušina [%] NH4 - N NO3 - N Nanorg Sušina [%]

VLP- víceletá pícnina TTP-trvalý travní porost
Typ formy dusíku - sušina - druh vegetace

O
bs

ah
 d

us
ík

u 
v 

pů
dě

 [k
gN

.h
a-

1]

0,3 - 0,6m podorničí

0 - 0,3m ornice

Obr.4 Obsah dusíku a sušiny v ornici a podorničí na pozemku s trvalým travním porostem (TTP)
a pozemku s víceletou pícninou (VLP).



5

AGRITECH SCIENCE, 10´ 

pro porovnání je uvedeno i jedno měření s nesklizeným ječ-
menem jarním. Další měření byla prováděna na pokusném
pozemku nesklízeného trvalého travního porostu ponecha-
ném tři roky ve vegetačním klidu ( pozemek byl naposledy
sklízen na podzim pouze jednou sečí s odvozem). Výsledky
ročního ověřovacího měření jsou znázorněny na grafu
(Obr.3). Z porovnání nárůstu biomasy lze pozorovat počá-
teční shodný výnos jak u víceleté pícniny tak u travního
porostu v jarním období. Výrazný nárůst výnosu víceleté
pícniny oproti travní biomase i jarnímu ječmenu až o 90 %
se projevil až v letním období s výrazným o 20 % nižším
procentem sušiny. V následujícím podzimním období roku
již výnosový potenciál biomasy na trvalém travním poros-
tu a víceleté pícniny(11-12 t.ha-1) byl srovnatelný i v obsahu
sušiny 40-50 %. Ke konci vegetačního období v říjnu na-
stává prudký úbytek výnosu biomasy na 5 t.ha-1 u víceleté
pícniny (VLP) oproti travnímu porostu (11,7 t.ha-1) při cca
10% nárůstu obsahu sušiny v biomase. Výsledky odběrů
vzorků půdy pro zjištění obsahu nitrátů v ornici a podorni-
čí jsou uvedeny na grafu Obr.4. Celkový obsah anorganic-

 Strojní linky umožňující realizovat uvedené pracovní po-
stupy jsou sestaveny ze strojů pro zpracování a přípravu
půdy,na zakládání porostů, drcení a rozmělňování rostlinné
hmoty a její zapravování do půdy. Zatravnění orných půd
se zemědělské praxi doporučuje a aplikuje v současné době
zejména na výše položených lokalitách pozemků s nízkou
mocností ornice a vysokou kamenitostí půdy a na zamokře-
ných částech pozemků.

kého dusíku v orniční vrstvě byl na pozemku s trvalým trav-
ním porostem v porovnání s pozemkem osetém víceletou
pícninou srovnatelný ve výši 30 kgN.ha-1. V podorničí však
byl zjištěn obsah zbytkového anorganického dusíku v půdě
výrazně až trojnásobně vyšší na pozemku s poros-
tem víceleté pícniny. Obsahy sušiny v ornici a podorničí
byly cca o 7% vyšší na pozemku s víceletou pícninou co
svědčí o větší schopnosti uchování vláhy v půdě na po-
zemku s travním porostem

Tab. 1-1: Péče o orné půdy v horských a podhorských oblastech minimalizovanými postupy - porosty
     řepky a dalších plodin pro energetické účely.

Název pracovního postupu: Zpracování půdy, zakládání porostů,ošetření porostů řepky a dalších plodin pro energetické
 účely

Výrobní oblast: bramborářská,pícninářská
Druh půdy: Hlinito-písčitá
Plodina: Řepka olejná
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na pracovní operace zakládání porostů a ošetření řepky na orné půdě

Pracovní operace 
Technické zajištění 

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 

Podmítka mělká 
opakovaná mělká podmítka 
(radličkový nebo talířový 
podmítač) 

Traktor 4x4, 140 kW 
Talířový kypřič Dowlands, Disc profi, 
Cífer aj. 
pracovní záběr 3-6 m 

8,2 +7,7 440 + 410 

Odříznutí vrchní části ornice do 
hloubky setí, současné setí do 
pásů (radličkový secí stroj) bez 
ceny osiva 

Traktor 4x4, 160 kW 
Horsch Concord 6m se zásobníkem 
osiva a hnojiva 

7,0 750 

Postřik herbicidy bez ceny 
postřiku 
(postřikovač, cisterna na vodu) 
opakovaný 5x 

Traktor 2x4, 75 kW 
Postřikovač Hardi  10,0 1000 

Hnojení NPK (bez ceny hnojiva) 
(rozmetadlo průmyslových 
hnojiv, nakladač) opakované 2x 

Traktor 2x4, 75 kW 
Rozmetadlo Amazone  5,6 360 

Zpracování půdy a založení porostu celkem  38,5 2960 
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Tab. 1-2: Péče o orné půdy v horských a podhorských oblastech minimalizovanými
    postupy - plodin pro průmyslové využití

Název pracovního postupu: Zpracování půdy, zakládání a ošetření porostů plodin pro průmyslové využití
Výrobní oblast: bramborářská, pícninářská
Druh půdy : Hlinito-písčitá
Plodina příklady: Len, konopí, oves, pohanka aj.
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na zakládání porostů a ošetřování orné půdy

Pracovní operace 
Technické zajištění  

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 

Podmítka mělká 
opakovaná mělká podmítka 2x 
(talířový podmítač) 

Traktor 4x4, 140 kW 
Talířový kypřič Dowlands, Disc profi, 
Cífer  
pracovní záběr 6 m 

8,2 +7,7 440+410 

Podmítka mělká 
(talířový podmítač) 

Traktor 4x4, 140 kW 
Talířový kypřič Dowlands, Disc profi, 
Cífer  
pracovní záběr 6 m 

7,7 410 

Odříznutí vrchní části ornice do 
hloubky setí a současné setí do 
pásů (radličkový secí stroj) bez 
ceny osiva až 100 kg.ha-1 

Traktor 4x4, 160 kW 
Horsch Concord 6m se zásobníkem 
osiva a hnojiva 

7,0 750 

Opakovaný postřik herbicidy a 
desikanty ( bez ceny postřiku 
Glean, Pantera, Basta, Reglone) 
(postřikovač, cisterna na vodu) 

Traktor 2x4, 75 kW 
Hardi, IFA  0,95+0,95 180+180 

Hnojení DAM 150 l.ha-1 bez 
hnojiva 
(postřikovač, cisterna na vodu) 

Traktor 2x4, 75 kW 
Hardi, IFA  

2,0 200 

Zpracování půdy, založení porostu a ošetření celkem  34,5 2570 
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Tab. 2-1 Zpracování a péče o orné půdy v horských a podhorských oblastech konvenčními
   postupy - porosty řepky pro nepotravinářské účely

Název pracovního postupu: Zakládání porostů řepky pro nepotravinářské účely
Výrobní oblast: bramborářská, pícninářská
Druh půdy: Písčito-hlinitá
Plodina: Řepka olejná
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na zakládání porostů a ošetřování orné půdy

Pracovní operace 
Technické zajištění 

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 

Podmítka po strništi jetele 
+opakovaná mělká podmítka 
(talířový, diskový podmítač) 

Traktor John Deere 7800  
diskové brány Dowlands 4500 9,0+8,5 480+450 

Orba střední na podzim 
(pluh otočný) 

Traktor Case 7250 
Pluh Evropa 2,6 m 26,2 1200 

Příprava půdy před setím, vláčení  
(kombinovaný agregát 10 m) 

Traktor Z 8011 
brány BTZ 10 m 4,0 160 

Setí jarní řepky (bez ceny osiva) Traktor Z 16045  
secí stroj Accord 6 m 4,2 350 

Válení po zasetí Traktor Z 7711  
válce Cambridge 2,0 150 

Postřik herbicidy (bez ceny 
postřiku) 
(postřikovač, cisterna na vodu) 
opakovaný 3x 

Traktor Z 8011 
Postřikovač NAPA18 Agrio  2,8 540 

Hnojení DAM (bez ceny hnojiva) 
(postřikovač, cisterna na vodu) 
opakované 2x 

Traktor Z 8011  
Postřikovač NAPA18 Agrio  5,6 360 

Zpracování půdy, založení a ošetření porostu celkem  62,3 3690 
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Tab. 2-:2 Zpracování a péče o orné půdy v horských a podhorských oblastech konvenčními
    postupy - porosty plodin pro průmyslové využití

Název pracovního postupu: Zakládání porostů plodin pro průmyslové využití
 Výrobní oblast: bramborářská, pícninářská
Druh půdy: Písčito-hlinitá
Plodina příklady: Len přadný, konopí, oves, pohanka aj.
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na operace zakládání porostů a ošetřování orné půdy

Pracovní operace 
Technické zajištění  

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 

Orba střední na podzim 
(pluh otočný) 

Traktor Case 7250 
Pluh Europa 2,6 m 26,2 1200 

Příprava půdy před setím 
(smyky + brány) 

Traktor Case 7230 140 kW  
agregát smyk a brány 10 m 4,0 160 

Hnojení NPK (bez ceny hnojiva) 
(rozmetadlo průmyslových 
hnojiv, nakladač 

Traktor Z 7245 
Rozmetadlo Amazone  2,8 180 

Setí (bez ceny osiva) 
(secí kombinace) 

Traktor Z 16045  
secí kombinace Hassie 4 m 4,5 700 

Válení po zasetí Traktor Z 7711  
Válce hladké, Cambridge 2,0 150 

Postřik herbicidy proti plevelům 
(bez ceny postřiku) 
(postřikovač, cisterna na vodu)  

Traktor Z 12045 
Postřikovač NAPA18 Agrio  0,95 180 

Postřik desikanty (bez ceny 
postřiku) 
(postřikovač, cisterna na vodu) 
opakovaný 3x 

Traktor Z 12045 
Postřikovač NAPA18 Agrio  0,95 180 

Zpracování půdy, založení porostu a ošetření celkem  41,4 2750 

 



9

AGRITECH SCIENCE, 10´ 

Tab. 3…Zakládání a ošetřování travních porostů na orné půdě v horských a podhorských oblastech

Název pracovního postupu: Zakládání a ošetřování trvalých travních porostů
Výrobní oblast: bramborářská, pícninářská
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na operace při zakládání porostů a ošetřování půdy

Pracovní operace 
Technické zajištění  

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 
Podmítka mělká 8-12 cm 
(radličkový nebo talířový 
podmítač) 

Traktor Case 7230 140 kW 
Radličkový podmítač, Kverneland, 
talířový (diskový) podmítač PH 2-020 

8,2 440 

Vápnění , podíl 0, 25  
(rozmetadlo hnojiv, nakladač) 

Traktor 2x4, 75 kW 
Rozmetadlo Amazone ZAU 18, 
nakladač 

7,5 675 

Střední orba s urovnáním oranice 
(pluh s drobičem nebo smykem) 

Traktor Case 7250 
Pluh Europa 2,6 m 20,1 1200 

Příprava půdy před setím 
ošetření vláčením a smykováním 
(hřebové brány, smyky) 

Traktor Case 7230 140 kW  
agregát smyk a brány BTZ 10 m 3,0 180 

Válení před setím  
(válce hladké) 

Traktor 2x4, 75 kW 
válce hladké  4,0 200 

Setí univerzálním secím strojem 
(bez ceny osiva) 
(secí stroj univerzální) 

Traktor 2x4, 88 kW 
secí stroj Amazone, Lemken Hasia, 
Einbock 

6,7 385 

Jarní válení, vláčení , smykování 
po zasetí  
(válce rýhované, brány, smyky) 

Traktor 2x4, 88 kW 
válce, brány, lučně-pastevní smyk 4,1 210 

Hnojení N (s cenou hnojiva), 
(rozmetadlo průmyslových 
hnojiv, nakladač, postřikovač) 

Traktor 2x4, 88 kW 
Rozmetadlo Amazone, postřikovač 
Hardi, Tecnoma 

2,8 1375 

Hnojení organickými hnojivy, 
močůvkování (s cenou hnojiva),  
(rozmetadlo, autocisterna, traktor 
+ fekální přívěs) 

Traktor Case 7230 140 kW 
Vakuomat, autocisterna 33,0 4650 

Sečení a mulčování během 
vegetace 
(žací nebo mulčovací stroj) 

Traktor Case 5150 103 kW 
Žací stroj Kuhn, mulčovače Berti, 
Schulte, Kirpy  

8,5 1350 

Zpracování půdy, založení porostu a ošetření celkem  97,9 10665 
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Závěry

 Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblas-
tech přispívá kromě péče o půdu a porosty i uchování půd-
ní úrodnosti také k údržbě krajiny a ochraně životního pro-
středí. Dočasné či trvalé převádění orných půd ve výrobně
nepříznivých oblastech do travních porostů, pěstování ví-
celetých travin a pícnin, energetických plodin (řepka, ku-
kuřice na siláž a výrobu bioplynu, konopí,len aj.), pěstová-
ní dalších rostlin a dřevin jako zdroje biomasy vyžaduje
však určité náklady. Část zemědělské půdy v uvedených
oblastech bude zalesněna, nebo ponechána ladem. Postu-
py a technika péče o půdu a porosty, sklizeň a ošetřování
travních porostů, zpracování a výrobu biomateriálů, likvi-
daci odpadní rostlinné hmoty se vzhledem k omezování in-
tenzivní potravinářské produkce na půdě ve výrobně příz-
nivých oblastech, bude rozvíjet i v těchto oblastech. Řád-
ná péče a ošetřování nevyužívaných ploch zemědělské
půdy je potřebná jak z hlediska péče o krajinu, zachování
fyzikálních vlastností a úrodnosti půdy i biotopu na ní, a
v neposlední řadě přispívá i k regulaci vodního režimu a
výrobě biomasy.

 Praxi při rozhodovacích činnostech managementu pod-
niků by měly přispět i uvedené poznatky doporučených
metod a postupů hospodaření na půdách v horských a
podhorských oblastí. Uvedené poznatky použití postupů,

náklady na postupy a strojní linky, jejich energetická ná-
ročnost i potřeba práce by měly přispět i k propočtům eko-
nomické výhodnosti a ekologické vhodnosti. V oblasti dal-
ší vědecko-výzkumné činnosti je důležité dlouhodobější
sledování vlivů použitých pracovních postupů na vlast-
nosti půdy (poznatky o zhutnění a erozi půdy atd.). Pro
aplikaci navržených a doporučených postupů v zemědělské
praxi budou především rozhodovat ekonomická kriteria. Ne-
dílnou součástí výběru postupů hospodaření musí být pr-
votní důkladná ekonomická analýza. Zemědělským podni-
kům v těchto výrobních oblastech se otevírá prostor k vy-
užití zakoupené drahé specielní techniky při péči o půdu a
porosty, ale i údržbě krajiny, při výrobě nových netradič-
ních produktů, zhodnocování a využití rostlinné hmoty
apod. Předpokladem je udržitelná výše nákladů a investič-
ního rizika při provozním nasazení techniky ve více provoz-
ních oblastech činností za současné veřejné finanční pod-
pory

Poznámka:
Výsledky, presentované v příspěvku, byly získány při ře-

šení výzkumného projektu NAZV MZeČR QG60093 Hos-
podaření na půdě v horských a podhorských oblastech a
výzkumného záměru MZeČR MZE0002703101 Výzkum no-
vých poznatků vědního oboru zemědělské technologie a
technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České
republiky.

Abstrakt:

V příspěvku jsou hodnoceny a doporučeny postupy hospodaření na orných a zatravněných půdách v horských a podhor-
ských a dalších výrobně nepříznivých oblastech. Sledován byl výnosový potenciál biomasy a fyzikální stav půdy z hlediska
obsahu nitrátů v půdě. Uvedeny jsou náklady na pracovní postupy a operace, doporučené technické vybavení, platby a
státní příspěvky při zakládání, ošetřování a údržbě porostů na půdách.
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