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Je vývoj v technologiích možný bez využití principů PZ?
Základní otázky:
Má se zemědělství posunout? Pokud ano, tak kam?
Obecné problémy zemědělství (globální pohled):
- rostoucí energetická náročnost – výroba potravin z ropy a elektrické energie
- porušená bilance koloběhu energie a hmoty (lokální a globální)
- nerovnoměrná produkce potravin a růst populace
- úbytek zemědělské půdy a její degradace
- nedostatek pracovníků, společensky neatraktivní profese – obchod s levnou pracovní silou
- změny klimatu a desertifikace půdy
- zhoršení kvality vody a její omezená dostupnost pro zemědělství
- zatížení životního prostředí a jeho poškození zemědělskou výrobou
- velké rozdíly v úrovni hospodaření a využívání moderních technologií
- lokální produkce slouží pro globální trhy a technologie využívají primární vstupy nelokálního
původu
- silná dezinformační kampaň o fungování zemědělství
- ekonomická nejistota trhů

Cíle bez politické a ekonomické korekce
-

-

snížení spotřeby energií (produkce hnojiv, spotřeba PHM, omezení transportu)
optimalizace produkce ve vztahu k lokální spotřebě, jasná definice míry lokální soběstačnosti
zpomalení úbytku a degradace zemědělské půdy
zajištění pracovních podmínek srovnatelných se stávajícími trendy v jiných oborech
globální omezení znečištění vody
snížení vstupů pesticidů a hnojiv na jednotku plochy při zachování požadované produkce
využití biotechnologií za účelem efektivního využití primárních vstupů pro produkci, pro zlepšení
kvality a pro omezení negativního působení biotických škodlivých činitelů
omezení globalizace trhu s komoditami a vstupy, které jsou lokálně dostupné
technologická rovnost a rychlé zavádění a dostupnost nových technologií
omezení negativního vlivu na životní prostředí – člověk všemi obory mění krajinu
ochrana trhů s komoditami
snížení skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do atmosféry

Realita – ekonomické a politické cíle
PO KOREKCI VZNIKNE REÁLNÉ ŘEŠENÍ
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Lze tvrdit:
• Je-li PZ cestou ke zvýšení produkce potravin, má smysl (otázka podmínek pro
rozvoj – globální rozdíly, pozice Evropy????)
• Není jednoznačná opověď na energetické přínosy principů PZ
- jednoznačný vliv na snížení PHM, hnojiv a pesticidů
- systémově se zvyšují nároky na matriály potřebné v elektronických
systémech, budování a napájení přenosových sítí,
recyklace
rychle stárnoucího hardware
• Ekologické přínosy PZ – přímé dopady (omezení degradace půdy, snížení
emisí plynů, omezení pesticidů apod.) x výroba technických prostředků,
recyklace apod.
• Ekonomické aspekty – úspora na přímých vstupech, snížení spotřeby lidské
práce x investice do technologií, generování zisku a páce v jiných odvětvích
• Sociální dopady – omezení pracovních míst v přímé výrobě, zvýšení počtu
pracovních míst při vývoji a výrobě a pro zajišťování funkčnosti technologií,
přiblížení se zemědělství stávajícím trendům

Energetické úspory při využití principů PZ
– snížení spotřeby PHM a emisí CO2
Optimalizace trajektorií pracovních jízd – fakta
• při zpracování 1 cm vrstvy půdy (tj. 100 m3 půdy nebo 150 t ha-1) se průměrná
spotřeba pohonných hmot pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,5 l ha-1
• spotřebu paliva traktorů v rozmezí 270 – 295 g kWh-1 považovat za velmi dobrou a v
rozmezí 296 – 319 g kWh-1 za dobrou
• došlo ke snížení podílu mezi hmotností traktoru a výkonem motoru ze 100 kg kW-1 na
60 – 80 kg kW-1, přibližování se hodnotě 40 – 60 kg kW-1
• 1 litr nafty váží 835 gramů, obsahuje 86,2% uhlíku, což odpovídá 720 gramům uhlíku
v každém litru nafty. Pro spálení 1 litru nafty je třeba 1920 gramů O2. Vzniklý oxid
uhličitý se tedy rovná součtu 720 gramů uhlíku a 1920 gramů O2. Což je 2640 gramů
CO2 z jednoho spáleného litru nafty.
• Významný je z hlediska efektivity práce strojů rovněž tvar a velikost pozemku
• Další efekty – ochrana půdy, zvýšení efektivity práce, omezení poškození porostů,
eliminace hlukových rizik, prašnosti a další.

Příklad na zamyšlení
tažná síla
zvířat
lidská práce
paliv. dříví
el. energie
PHM
topný olej
výroba min.
hnojiv
výroba strojů
výroba pestic.
balení exter.
krmiv

navýšení o 53 %
výnos obilnin

Spotřeba energie 30-ti hektarovým podnikem v roce 1937 a 1977

navýšení o 71 %

Hodnotící kritéria
-

délka pracovní linie
délka otáček
počet otáček apod.
práce s velikostí a tvarem
půdních bloků
- potřeba optimalizace ve vztahu
k plodinám (zrniny, okopaniny
apod.)
- zahrnutí dalších opatření – tj.
práce s díly či vybranými částmi
PB (osetí souvratí, okrajové
části pozemků apod.)

Tab. 1: Modelové hodnoty délek jízd vycházející ze skutečných azimutů jízd
Azimut

Délka
celkem (m)

Pracovní
linie (m)

Délka
otoček (m)

Počet
otoček

Délka
souvratě (m)

A

79°

65632,14

56176,61

3191,88

97

5905,55

(m)
358,10

F

85°

39587,26

28897,48

2895,73

88

6744,64

1049,41

Pozemek

Přejezdy

Tab. 2: Modelové hodnoty délek jízd vycházející z optimalizovaných azimutů jízd

A

90°

Délka
celkem (m)
65406,42

F

83°

39464,26

Pozemek

Azimut

Pracovní
linie (m)
56210,27

Délka
otoček (m)
3290,60

Počet
otoček
100

Přejezdy
(m)
0,00

28632,53

2895,73

88

1191,36

Podíl
5,85
14,27

Tvarová složitost dílu půdního bloku, dostupnost
komunikace apod. – systémová analýza
Kritérium tvarové složitosti je vyobrazeno na škále od
tmavě zelené k červené (Kapička a kol., 2020, VÚMOP).

Výsledky analýzy složitosti DPB červené (Kapička a kol., 2020, VÚMOP).
Specifikace
Min
Max
Průměr

0.957
3.5118
5
1.4132
5

Kat.

Poměr

1
2

< 1,0
1,0 - 1,3

3

1,3 - 2,0

4
5

2,0 - 3,0
3,0 >

Počet Podíl
DPB
kat.
7 4%
89 46%
85

Sumarizace

Rozloh Podíl
a [ha] rozlohy
32
1%
1 131 43%

44%

1 292

49%

12 6%
2 1%
195 100%

167
4
2 626

6%
0%
100%

Příklad grafického znázornění výsledků analýzy kategorií
dostupnosti komunikace vůči DPB (Kapička a kol., 2020, VÚMOP).

Výsledky analýzy dostupnosti nejbližší komunikace

Příklady z analýzy
zpracované pro
subjekt AGRA
Řisuty

Specifikace
Min
Max
Průměr

Sumarizace

0.00
259,42
6,76

Kat.

Vzdálenost [m]

1
2
3
4
5

přímý dotek
0 - 10
10 - 30
30 - 50
> 50

Počet
DPB

Podíl
kat.

34
146
7
2
6
195

17%
75%
4%
1%
3%
100%

Rozloha Podíl
[ha]
rozlohy
720
1 839
12
11
45
2 626

27%
70%
0%
0%
2%
100%

Optimalizace produkční plochy půdního bloku
- optimalizace plochy pro práci
pracovních souprav a ve
vztahu k technologiím
obhospodařování
- jedna z cest – nižší nároky na
technické vybavení souprav
(určitá míra přizpůsobení PB
technickým možnostem
strojů)
- cílené propojení produkčních
a neprodukčních ploch
krajiny
- primární poptávka byla u
ekologicky hospodařících
subjektů

Stávající vývoj v plánování krajiny ve vztahu k
optimalizaci parametrů půdního bloku
• Nerespektování dlouhodobě známých skutečností z hlediska
zemědělského využití půdního bloku a omezení degradace půdy.
• Minimální reakce na změny ve vývoji technologií a technických prostředků
využívaných v polní výrobě, včetně zajištění obslužnosti krajiny
(zemědělské využití a ostatní odvětví, včetně potřeb veřejnosti apod.).
• Zásadním způsobem se do plánování nepromítají ani faktory omezující
ekologická rizika.
• Výsledkem je neodborné, nebo žádné, definování legislativních podmínek
pro provádění polní výroby.

Omezení vstupů pesticidů a hnojiv při využití principů PZ
Omezení vstupů – fakta
• na výrobu 1 kg čistých živin v minerálních hnojivech se spotřebuje 1 – 2 l surové ropy
• použití minerálních hnojiv je spojeno s globální logistikou (emise, zatížení dopravní sítě apod.)

• ekonomická pravidla jsou zásadním faktorem zvyšující energetické vstupy minerálních hnojiv
• aplikace organických hnojiv je spojena s přepravou velkého objemu materiálů a s výrazným
rizikem poškození půdy
• povrchové aplikace především dusíkatých hnojiv jsou spojeny s rizikem ztráty živin do
atmosféry
• použití pesticidů je spojeno „obecně“ s ekologickými riziky
• Při stávající úrovni výnosů je zásadním způsobem porušena energetická bilance zemědělského
systému v důsledku porušení jeho vnitřní stability – význam hnojení
• mezení vstupů rizikových látek je nutné řešit systémově, zemědělství není samotným
znečišťovatelem, a ve vztahu k jasně specifikovaným požadavkům na výši produkce a její kvalitu

Systémy zonální aplikace hnojiv a přípravků pro
zlepšení výživného stavu porostů a pesticidů
• cílené ukládání hnojiv a dalších látek do budoucí, či stávající, kořenové zóny za účelem
efektivního využití, nebo přímo na listovou plochu rostliny
• u pesticidů a dalších látek se jedná o pásové aplikace, pulzní postřiky apod.
• systémy jsou přímou reakcí na rizika sucha a základem pro precizní systémy optimalizace
počtu jedinců na jednotku plochy
• jedná se tety o systémy zonálního variabilního hnojení a variabilního výsevu
• výsledkem je snížení spotřeby hnojiv (včetně organických – zonální aplikace) a omezení
degradace půdy a ztráty do atmosféry a do spodních vrstev půdy
• posun systémů v uplatnění – základní zpracování půdy, předseťová příprava, setí a
kultivace během vegetace
• jedná se o použití pevných a kapalných forem (minerální a organická hnojiva, pomocné
látky, bioagens a jejich kombinace
• výrazný posun ve vývoji aplikátorů pro aplikaci kapalných látek postřikem (variabilní
dávkování, omezení překryvů, kombinace aplikovaných látek apod.

Pásové aplikace pesticidů
Systémy zonálního hnojení a cílených výsevů pomocných plodin v
kombinaci s pásovým postřikem insekticidu a herbicidu při mechanické
kultivaci porostů
Systémy zonálního hnojení s pásovým postřikem
herbicidu při setí

foto Brant
foto Šmöger

Pásové a zonální aplikace pesticidů, hnojiv a bioagens
foto Brant

Souběžná cílená
aplikace pevných látek
při plečkování
meziřádku porostů
kukuřice

Souběžná cílená
aplikace
pevných a
kapalných látek
při plečkování
meziřádku
porostů kukuřice
seté ke
kořenovému
systému rostlin.

Zonální aplikace hnojiv a bioagens
Aplikace při setí: souběžně baktérie a látky, které podporují
vývoj rostlin po zasetí, ale i samotné baktérie:

foto Brant

1. Bradyrhizobium japonicum (zástupci rodu Rhizobium pro
sóju)
2. Azotobacter (ukládání dusíku do půdy pro rostliny)
3. Bacillus megatherium (zpřístupnění fosforu pro rostliny)
4. Humáty
5. Hnojivo - Hessi enzyme

aplikace bakterií a
hnojiva

aplikace
bakterií a
hnojiva

kontrola bez aplikace

kontrola
bez
aplikace

foto Brant

foto Brant

Variabilní aplikace kapalných organických hnojiv
https://solarimpulse.com/efficient-solutions/syren-system

Systémy variabilní
aplikace organických
hnojiv

foto Brant

s DAM

Systémy
obohacení
organických
hnojiv

15.7.2019
s DAM
bez
s DAM
foto Brant
foto Brant

Stávající vývoj a uplatnění systémů cíleného
zonálního hnojení
• Zásadní zájem z hlediska zemědělské praxe ohledně snížení nákladů, omezení
stresu kulturních rostlin a z hlediska pozitivního vlivu na životní prostředí (bez
ohledu na legislativu)
• Zásadní význam z hlediska budoucího „TABU“, tj. SZP a reálné úvahy o
konkurenceschopném ekologickém zemědělství.
• Nevím, jaký je zájem ekologicky hospodařících podniků o tyto systémy. Je jasná
specifikace ekologického zemědělství ze stany státu a EU? Ustojíme dovoz „eko“
produkce do EU a ceny „eko“ produktů v EU?
• Nereflektování systémů státní správou a promítnutí principů do legislativy.
• Představují jednoznačný precizní nástroj pro omezení případných rizik
negativního vlivu na životní prostředí.

Závěr:
• Cílem je poukázat na dvou příkladech na
systémy, které jsou využitelné ve všech
plodinách na zemědělské půdě (orná, TTP, trvalé
kultury)
• Systémy vytvářejí rámcově podpůrné, ale
zásadní, podmínky pro další vývoj zemědělství z
hlediska produkčních a mimoprodukčních funkcí.

Děkujeme za pozornost!

