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VÝVOJ OBSAHŮ DUSIČNANŮ  

VE VODÁCH, MOŽNOSTI SNÍŽENÍ 

ZTRÁT DUSÍKU 



Výsledky monitoringu vod 

   Povinnosti ze směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně vod před 
znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů 
(nitrátová směrnice), garantované ze strany MŽP ČR 

 monitoring obsahu dusičnanů v povrchových a podzemních vodách 

 vyhodnocuje VÚV TGM, v.v.i., Praha 

 data ze sledovaných profilů podniků Povodí, s.p. 

 data z monitorovacích bodů ČHMÚ (povrchové i podzemní vody) 

 revize vymezení zranitelných oblastí (jednou za 4 roky) 

 zpráva o vývoji znečištění vod dusičnany (jednou za 4 roky)  

 3. report ČR, za období 2012 – 2015 

 vývoj obsahů dusičnanů v povrchových a podzemních vodách 

 eutrofizace povrchových vod 

 prognóza vývoje kvality vod 



Vývoj podílu měřených míst – povrchové vody 
(porovnání období 2012 - 2015 a 2008 - 2011) 

Procentní podíl z 502 
společných míst  

maximální 
hodnoty NO3 

roční průměr 
NO3 

zimní průměr 
NO3 

trend % % % 

  vzrůstající celkem 29,9 21,4 24,5 

       silně vzrůstající 16,7   8,0   8,2 

       mírně vzrůstající 13,2 13,4 16,3 

  stabilní 12,8 23,1 22,1 

       mírně klesající 17,7 40,2 35,1 

       silně klesající 39,6 15,3 18,3 

  klesající celkem 57,3 55,5 53,4 



Vývoj podílu měřených míst – podzemní vody 
(porovnání období 2012 - 2015 a 2008 - 2011) 

Procentní podíl z 607 
společných míst  

maximální 
hodnoty NO3 

roční průměr 
NO3 

trend % % 

  vzrůstající celkem 22,1 18,6 

       silně vzrůstající 10,4   8,4 

       mírně vzrůstající 11,7 10,2 

  stabilní 42,5 52,1 

       mírně klesající 15,7 18,1 

       silně klesající 19,7 11,2 

  klesající celkem 35,4 29,3 
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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 2017) 



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



Možnosti snížení ztrát N z půdy 

Využití dusíku z hnojiv a půdy pro tvorbu výnosů plodin  

 hnojení odpovídající výnosům 

 vhodná hnojiva 

 termíny hnojení 

 dělení dávek 

 agrotechnika 

 

Zpětná kontrola správnosti hnojení   

 zjištění obsahu Nmin v půdě po sklizni a na podzim  

 bilance živin  



Zdroj: Růžek P., Kusá H., Vavera R., VÚRV, v.v.i. 2017 

 obilnina hr.     obilnina        řepka  mák  hr.  kuk.  cukr.  bramb.  

                                   (předplodina) 

 
 = hnojení      = meziplodina 

řepka 



Možnosti snížení ztrát N z půdy 

 

Možnosti regulace zbytkového dusíku v půdě po sklizni  

 využití imobilizace dusíku do org. hmoty při rozkladu slámy 

 meziplodiny 

 ozimé plodiny s vysokým odběrem dusíku 



Možnosti snížení ztrát N z půdy 

Správné hnojení na podporu rozkladu slámy (8 kg účin. N/t slámy) 

 méně vhodné podmínky pro rozklad slámy (sucho, fungicidy) 

 neaplikovat hnojiva před podmítkou na čerstvě rozdrcenou slámu, 
ale až po zahájení rozkladu, před dalším zpracováním půdy 

 nižší účinnost minerálních, zejména tuhých N-hnojiv  

 optimálně - tekutá statková a kapalná organická hnojiva (vyrovnání 
poměru C : N; dodání vláhy; dodání dusíku v amonné formě, kterou 
potřebují půdní mikroorganizmy pro svou činnost)  

 vhodné je i použití inhibitorů nitrifikace 

 

 



Možnosti snížení ztrát N z půdy 

Pěstování meziplodin 

 přínosy 

 protierozní vliv, vnos organické hmoty do půdy, zadržení živin 

 oživení ornice a podorničí, přínos pro mikro- i makroedafon, působení 
na háďátka, potlačení plevelů 

 varianty 

 „greeningové“ meziplodiny (předepsané směsi) 

 ostatní meziplodiny 

 ponechání výdrolu  

 hnojení 

 meziplodiny nehnojit - využít k odčerpání zbytkového N 

 výjimka - časně seté porosty (konec VII. – pol. VIII.), schopné vytvořit  
5 až 10 t sušiny/ha (odběr 30-35 kg N/t sušiny, vč. podzemních částí) 

 podpora růstu - tekutá statková a kapalná organická hnojiva (hadicový 
aplikátor, ponechat časový prostor pro využití živin) 



Možnosti snížení ztrát N z půdy 

Omezení letního a podzimného hnojení N-hnojivy k plodinám 

 ztráty amoniaku do ovzduší (vysoké teploty, organické hnojení, 
minerální hnojiva s amonnou a amidickou formou)  

 ozimé plodiny, s výjimkou řepky, odeberou přes zimu málo N 
(pšenice 20-30 kg N/ha, ječmen více), vhodná jsou NP hnojiva 

 řepka dusík potřebuje pro vytvoření kořenového systému a silného 
krčku, do jara pak odebere 50 – 60 kg N/ha, její příjmová 
schopnost je větší (přes 100 kg N/ha), to ale nemusí být prospěšné 

 vhodnější, než hnojení řepky paušálně před setím je přihnojení části 
porostů, až podle potřeby, nejpozději však v říjnu 

 aplikace kejdy a digestátu - vhodné je použití k meziplodině 
(„zelená konzerva“), případně v nižších dávkách i k ozimé plodině  

 v krajním případě lze hnojit i v kombinaci jen se slámou nebo  
s inhibitory nitrifikace, jejichž účinek však při teplém podzimu může 
být omezený 



Možnosti snížení ztrát N z půdy 

Inhibitory nitrifikace  

 registrované pomocné látky 

 rubrika „Pomocné látky“ v evidenci hnojení  

 biologicky odbouratelné, úplně se rozkládají  

 nejsou biocidní a nemají vliv na mikrobiální aktivitu 

 nejsou toxické ani karcinogenní  

 kejda, digestát, fugát: 40 – 70 % N v amonné formě 

 po aplikaci do půdy - rychlá přeměna amonného N na dusičnany 

 využití inhibitorů nitrifikace na podzim – alternativa k imobilizaci N 
(rozklad slámy obilnin) nebo odběru rostlinami (meziplodina, ozim) 

 využití inhibitorů nitrifikace na jaře – jednorázové vyšší dávky tekutých 
statkových a kapalných organických hnojiv, na lehkých a středně 
těžkých půdách, půdách s nízkým obsahem organické hmoty a  
v oblastech s vysokými srážkami 

 Piadin, N-Lock, Vizura, … (2 – 6 l/ha, cca 600 – 800 Kč/ha) 

 



Zdroj: Haberle J., VÚRV, v.v.i. 2017 



Zdroj: Haberle J., VÚRV, v.v.i. 2017 



Zdroj: Haberle J., VÚRV, v.v.i. 2017 



Zdroj: Haberle J., VÚRV, v.v.i. 2017 



Odnos dusíku ze zemědělské krajiny  
(příklad: povodí Novodvorského potoka, 2017) 

 Charakteristika hydrologického povodí  

 celková plocha:               1 930 ha  (19,3 km2) 

 z toho zemědělská půda: 1 320 ha  (= 68 % plochy)  

 orná půda: 991 ha (zornění 75 %) 

 TTP:           329 ha 

 10 obcí  

 685 ekvivalentních obyvatel (EO)  

 průměrná produkce dusíku 4 kg N/EO (měření pod obcemi) 

 

 

Zdroj: Holas J. a kol., A.R.C. spol. s r.o., 2017 



Odnos dusíku ze zemědělské krajiny  
(příklad: povodí Novodvorského potoka, 2017) 

 Celkový roční odtok vody:     4,7 mil. m3 (242 l/m2, tj. 37 % srážek) 

 Průměrná konc. dusičnanů:   41,6 mg NO3/l (= 9,4 mg N/l) 

 Celkový roční odnos dusíku: 43,9 t N 

 dusík z komunálních zdrojů:    2,8 t N   (6 %) 

 dusík z plošných zdrojů:       41,1 t N (94 %)  

 dusík z lesů apod. (odhad)        1,8 t N      (4 %) 

 dusík ze z.p. (odhad)              39,3 t N    (90 %)  

 Průměrný roční odnos dusíku ze zemědělské půdy:   30 kg N/ha 

 Průměrný roční odnos N, v přepočtu na ornou půdu: 40 kg N/ha 

 

 

Zdroj: Holas J. a kol., A.R.C. spol. s r.o., 2017 



Vývoj koncentrací dusičnanů ve vodě (mg NO3/l) 
(Novodvorský potok, 2015 - 2017) 
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Zdroj: Holas J. a kol., A.R.C. spol. s r.o., 2017 



Možnosti snížení ztrát N z půdy 

Správné načasování hnojení v předjaří, podle vývoje počasí 

 u pšenice je intenzivnější příjem amonného N, u řepky nitrátového N  

 při nižších teplotách se více látek a živin ukládá do kořenů  

 řepka může pomalu růst při nepromrznutí půdy i celou zimu, příp. se 
její růst obnovuje po rozmrznutí půdy, růst mladých kořínků (bílá 
barva) může začít již při teplotě půdy nad 2 °C  

 časnou regeneraci řepky umožňuje, i bez vhodných podmínek pro 
fotosyntézu v nadzemních částech, zásoba energeticky bohatých 
látek v kořeni a hypokotylu rostlin; rostliny si tak s předstihem 
vytvářejí předpoklad pro intenzivní příjem živin při dalším zvýšení 
teploty půdy a obnovení růstu listů a fotosyntézy  

 silné rostliny řepky již na podzim a v průběhu teplejší zimy dosahují 
kořeny do 30-60 cm, a jsou schopny odebírat nitrátový N z hloubky  

 také u ozimých obilnin začíná regenerace kořenů dříve než růst 
nadzemních částí, zvláště u silných, odnožených rostlin  

Zdroj: Haberle J. a kol., VÚRV, v.v.i. 2015 



PRINCIPY A POSTUPY VÝŽIVY 

ROSTLIN A HNOJENÍ  



Plány hnojení  

Při stanovení potřeby hnojení (§ 7 odst. 5 vyhl. č. 377/2013 Sb.) 

se vychází: 

 z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu 

produkce 

 z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek 

(zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu) 

 z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, 

hořčíku a draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu)  

 z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin 

(předplodina, zpracování půdy, závlaha) 

Údaje o množství živin v půdě poskytuje agrochemické zkoušení 

zemědělských půd podle § 10 zákona o hnojivech.  



Potřeba N na tvorbu plánovaného výnosu 
(odběr N v hlavním a vedlejším produktu) 

Vliv stanoviště   
(korekce N: +, –) 

Využitelný dusík z dříve 
použitých statk. hnojiv (–) 

Požadavky na  
kvalitu produkce (+, –) 

Potřeba hnojení 

Jiná omezení - chráněné 
oblasti, dotace, … (–) 

 

Obsah minerálního dusíku 
(Nmin) v půdě (+, –) 

Upřesněné hnojení podle  
skutečných podmínek 

Využitelný dusík ze 
symbiotické fixace (–) 

Omezení - nitrátová 
směrnice (–) 

Rozdělení dávek, výběr 
hnojiv, způsob aplikace 

Obsah dusíku 
v rostlinách (+, –) 

Stav porostu (odnože, 
choroby, aj.) (+, –) 

Vývoj počasí, podmínky 
pro mineralizaci v půdě 

Postup při stanovení plánu hnojení plodin dusíkem 

Vliv předplodiny  
(+, –) 

Využití N z pozdní jarní 
mineralizace (–) 



Potřeba dusíku – příklad pšenice ozimé 

1. Obsah dusíku (N) v sušině:       

 zrno    2,24 % (12,8 % NL)    2,46 % (14,0 % NL) 
sláma  0,61 %                         0,50 % 

2. Odběr dusíku sklizní:   

zrno (1,0) 19,0 kg N/t 20,9 kg N/t  

sláma (0,8)   5,2 kg N/t     4,3 kg N/t  

celkem  23,2 kg N/t          24,3 kg N/t 

3. Potřeba dusíku na tvorbu výnosu:  

                        na 8 t zrna (+ 6,4 t slámy)  

                       185 kg N/ha        195 kg N/ha 



Pšenice ozimá, potravinářská 
VH 1 

 

 

VH 2  

 

 

VH 3 

 

 

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha 

do 6,0 170 6,0 - 8,0 200 nad 8,0 230 



Pšenice ozimá, potravinářská 
VH 1  

25,0 kg N/t  

potřeba živin 

VH 2  

25,0 kg N/t 

potřeba živin 

VH 3  

25,0 kg N/t  

potřeba živin 

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha 

do 6,0 170 6,0 - 8,0 200 nad 8,0 230 

        8,0 200 

na 1,0 t 200/8 = 25,0 

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích: 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina)  
– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina) 

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem) 

– pozdní jarní mineralizace (až 60 kg N/ha) - kuk., řepa, brambory, slunečnice  

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd. 



Pšenice ozimá, potravinářská 
VH 1  

25,0 kg N/t  

potřeba živin 

VH 2  

25,0 kg N/t  

potřeba živin 

VH 3 

25,0 kg N/t  

potřeba živin 

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha 

do 6,0 170 6,0 - 8,0 200 nad 8,0 230 

        8,0 200 

na 1,0 t 200/8 = 25,0 

 6,0     150 

6,0 - 8,0 150 - 200 

7,0  175 

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích: 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina) 

– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina) 

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem) 

– pozdní jarní mineralizace (až 60 kg N/ha) - kuk., řepa, brambory, slunečnice  

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd. 



Pšenice ozimá, potravinářská 
VH 1  

25,0 kg N/t  

korekce +20 

VH 2  

25,0 kg N/t  

korekce 0 

VH 3 

25,0 kg N/t  

korekce -30 

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha 

do  6,0 170 6,0 - 8,0 200 nad 8,0 230 

 6,0 = 6 x 25 + 20 

5,0 145 

 6,0     150 

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích: 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina) 

– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina) 

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem) 

– pozdní jarní mineralizace (až 60 kg N/ha) - kuk., řepa, brambory, slunečnice  

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd. 



Pšenice ozimá, potravinářská 
VH 1  

25,0 kg N/t  

korekce +20 

VH 2  

25,0 kg N/t  

korekce 0 

VH 3 (+ 30% ) 

25,0 kg N/t  

korekce -30 

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha 

do 6,0 170 6,0 - 8,0 200 nad 8,0 230 

8,0 x 1,3 

         10,4 230 

8,0 = 8 x 25 - 30 

8,0 - 10,4 170 - 230 

9,0  195 

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích: 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina) 

– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina) 

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem) 

– pozdní jarní mineralizace (až 60 kg N/ha) - kuk., řepa, brambory, slunečnice  

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd. 



Potřeba živin na tvorbu výnosu  

Plodina Produkt 
HP : VP Průměrný odběr živin (kg/t) 

1,0  :         N      P2O5        K2O 

Pšenice ozimá 

zrno   20,9 7,6 4,5 

sláma   4,3 2,1 12,0 

celkem     0,80 24,3 9,2 14,1 

Ječmen jarní 

zrno   16,5 8,0 5,4 

sláma   6,0 2,3 13,2 

celkem 0,60 20,1 9,4 13,4 

Řepka 

semeno   33,5 16,0 10,0 

sláma   6,6 3,0 22,9 

celkem 2,20 48,0 22,6 60,3 



Pšenice ozimá 
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Výnos: 7,5 t.ha-1

Ječmen jarní 
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Výnos: 6 t.ha-1
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Průměrný roční odběr živin za 3 plodiny

(pšenice ozimá, cukrovka, ječmen jarní)
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Množství dusíku v nadzemní části rostlin řepky 

          IX.        X.        XI.       XII.        I.         II.         III.       IV.        V.        VI.        VII.      

kg N/ha 

N ve slámě 

N v semeni 

opad listů 

Zdroj: Merkblatt Wasserschutz LWK Niedersachsen 08, IX.2009 (výsledky projektů INTEX, Univerzita Göttingen),  

           graf z prezentace: „Auswirkungen im Rapsanbau“, Nadine Wellmann, DSV, 10.12.2015       



Fermentační ztráty chlévské mrvy a  

mladých hnojů drůbeže na skládkách 

 2008 – 2017 Hmota Sušina Org. l. Ntot. N-NH4 P2O5 K2O pH  

 Zima-jaro -24 % -20 % -26 % -22 % -28 % +32 % +1 % +0,8 

 Léto-podzim -36 % -36 % -36 % -35 % -37 % -13 % -11 % +0,6 

 Celkem -30 % -27 % -31 % -30 % -33 %   +9 %   -5 % +0,7 

Zdroj: Dostál J., a kol., AGROEKO s r.o. 2017 



Průměrné obsahy živin ve statkových hnojivech 
(příloha č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.) 

Hnojiva 

Průměrný 

obsah 

sušiny  

Průměrný přívod živin 

N P2O5 K2O 

% kg/t 

Hnůj skotu  

telata, jalovice, býci 22 6,5 4,0 7,6 

krávy dojené  22 6,9 4,0 7,6 

směs hnoje od více kategorií skotu 22 6,7 4,0 7,6 

skot bez tržní produkce mléka 22 5,6 2,1 5,7 

Močůvka skotu a hnojůvka 1,3 1,5 0,2 2,1 

Hnůj prasat 
předvýkrm 24 5,5 8,8 7,0 

výkrm, prasničky, prasnice 24 8,5 8,8 7,0 

Močůvka prasat a hnojůvka 1,2 2,2 0,5 2,1 

Hnůj koňský 30 5,2 3,5 8,7 

Hnůj ovcí a koz 32 8,9 5,4 17,7 



Průměrné obsahy živin ve statkových hnojivech 
(příloha č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.) 

Hnojiva 

Průměrný 

obsah 

sušiny  

Průměrný přívod živin 

N P2O5 K2O 

% kg/t 

Kejda skotu 

telata 5,9 3,7 1,5 3,0 

jalovice, býci 9,2 3,9 1,9 3,8 

krávy dojené 7,2 3,8 1,6 3,1 

směs kejdy od více kategorií skotu 7,3 3,9 1,6 3,1 

tekutá část po separaci (fugát) 5,8 3,9 1,6 3,2 

tuhá část po separaci (separát) 21 4,2 1,7 2,5 

Kejda prasat 

předvýkrm 4,7 3,1 2,5 2,0 

výkrm, prasničky 6,0 4,8 3,1 2,6 

prasnice 4,6 4,0 2,4 1,5 

směs kejdy od více kategorií prasat 5,3 4,3 3,0 2,1 

tekutá část po separaci (fugát) 3,4 4,1 2,4 2,0 

tuhá část po separaci (separát) 27 6,6 9,7 2,9 



Průměrné obsahy živin ve statk. a org. hnojivech 
(příloha č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.) 

Hnojiva 

Průměrný 

obsah 

sušiny  

Průměrný přívod živin 

N P2O5 K2O 

% kg/t 

Statková hnojiva 

Drůbeží trus 

čerstvý 28 18,5 12,8 8,9 

uleželý 32 19,0 14,6 10,2 

sušený 73 35,0 33,3 23,2 

s podestýlkou 42 20,4 18,8 15,2 

Hnůj králíků 29 7,9 6,2 10,4 

Kejda králíků 18 4,1 4,1 4,2 

Silážní šťávy ředěné 2,1 1,3 0,7 2,5 

Organická hnojiva 

Kompost ze statkových hnojiv 40 5,5 4,5 6,1 

Digestát ze zemědělské bioplynové stanice 5,8 5,3 1,6 3,5 

Tekutá část po separaci digestátu (fugát) 3,9 5,1 1,4 3,4 

Tuhá část po separaci digestátu (separát) nebo tuhý digestát 23 6,8 3,0 4,5 



Využitelný N ze statkových hnojiv  

Statkové hnojivo 

Přívod dusíku 

(kg N/t) 
Podíl využitelného dusíku 

Rok působení: 1.  2.  

Období Půda: lehká střední těžká lehká střední těžká 

Hnůj skotu 6,7 0,55 0,37 0,30 0,30 0,25 0,20 

hnojení v období červenec - září 

Kejda skotu  3,9  0,30 0,35 0,40 0,10 0,15 0,25 

hnojení v období říjen - listopad 

Kejda skotu  3,9  0,45 0,45 0,45 0,10 0,20 0,30 

hnojení v období březen - květen 

Kejda skotu  3,9  0,70 0,60 0,50 0,20 0,25 0,30 



Využitelný N z posklizňových zbytků 
    Posklizňové zbytky  

(bez slámy) 

Využitelný dusík (kg N/ha) 

Porost: slabý průměrný výborný 

Rok působení: 1.   2.  1.  2.  1.  2. 

Hrách - - 10 - 15 10 

Bob 15 - 25 10 30 15 

Vojtěška  40 20 60 30 75 35 

Jetel  30 15 50 20 60 30 

Jetelotráva, vojtěškotráva 20 - 30 10 35 20 



Využitelný N ze slámy 



Zdroj: Šimon T. a kol., 

VÚRV, v.v.i. 2017 



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 
 Jednostranné hnojení dusíkem: 

– nižší využití dodaného N, vyšší ztráty 

 Vyšší výnosy = rychlejší čerpání P, K z půdy  

– v 10 t pšenice nebo 4,5 t řepky se odveze  75 kg P2O5 a  45 kg K2O 

– když se odveze i sláma, už je to u pšenice   92 kg P2O5 a 140 kg K2O 

                                                    u řepky    100 kg P2O5 a 270 kg K2O  

 Zásoba přístupných živin v orných půdách ČR (ÚKZÚZ, 2016) 

1990-92:   108 mg P/kg,  nízká   9 %, vyhovující 26 % (= 35 %) 

2010-15:     90 mg P/kg,  nízká 27 %, vyhovující 28 % (= 55 %) 
 

1990-92 :  279 mg K/kg,  nízká   3 %, vyhovující 18 % (= 21 %) 

2010-15:   251 mg K/kg,  nízká   8 %, vyhovující 28 % (= 36 %) 

 Nízká zásoba (N) – „dosycovací“ hnojení (odběr + 50 %) 

 Vyhovující zásoba (VH) – mírné „dosycení“ (odběr + 25 %) 

 Dobrá zásoba (D) – „nahrazovací“ hnojení (+/- odběr) 

 Optimum je okolo rozhraní kategorií zásobenosti VH a D 



Rok Plodina 
Výnos 

(t/ha) 

Vedlejší 

produkt 

Export fosforu ve 

sklizni (v P2O5)  

Export draslíku ve 

sklizni (v K2O)  

kg/t kg/ha kg/t kg/ha 

2011 řepka ozimá 3,2 ponechán 16,0   51 10,0 32 

2012 
pšenice oz.  6,8 odvezen 9,2 63 14,1 96 

meziplodina 0,0     0   0 

2013 ječmen jarní 5,4 odvezen 9,4 51 13,4 72 

2014 pšenice oz.  7,2 odvezen 9,2 66 14,1 102 

2015 cukrovka 70,0 ponechán  0,7 49 2,4 168 

2016 ječmen jarní 6,0 odvezen 9,4 56 13,4 80 

 2011-

16 

celkem       336   550 

průměr       56   92 

Plán hnojení P, K – bilanční způsob 

hnůj skotu 

k dohnojení 

    40 t/ha        4,0            160                                                               

176 

7,6 304 

246 



Orientační schéma pro navracení odebraných živin  

v průběhu rotace plodin 



BILANCOVÁNÍ ŽIVIN A 

ORGANICKÝCH LÁTEK  

V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU 



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 zvlášť pro rok 2017. 

Při nepříznivém výsledku bilance živin program vyhodnotí 

možnost finanční úspory při používání dusíku (když je bilanční 

nadbytek vyšší než 60 kg N/ha) a naopak „vnitřní zadlužení“ 

podniku při bilančním nedostatku 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  
(nebo z výkazů ČSÚ Osev 3-01 a Zem 6-01): 

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

– plochy sklizeného vedlejšího produktu (sláma) – nově je 
nastavena možnost vložit vlastní údaje o sklizni slámy 

– data o spotřebě minerálních hnojiv (tuny čistých živin N, 
P2O5, K2O) v hospodářském roce – tyto údaje lze vložit 
přímo, pokud jsou předem vypočtené a nebo lze do nové 
pomocné tabulky vložit množství hnojiv a program je 
přepočte na živiny 

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

Důležité informace: 

– listy jsou zamčené (vzorce pro automatické výpočty)  

– 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 7 t 
obilí nebo 3,5 t řepky se z pole odveze 60 kg P2O5/ha) 

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



Úrodnost půd se zaměřením na organickou hmotu v půdě 
(zkušenosti z dlouhodobého výzkumu ve VÚRV, v.v.i.) 

• Význam půdní organické hmoty pro půdní úrodnost a obecně pro 
kvalitu půdy je dlouhodobě známý.  

• Půdní organická hmota  (POH) příznivě ovlivňuje fyzikální a chem. 
vlastnosti půdy, je základním faktorem půdní úrodnosti i podmínkou 
existence půdní mikroflory.   

• Příznivě ovlivňuje produktivitu půdy, výnosy pěstovaných plodin a 
jejich stabilitu. Půdy dobře zásobené organickou hmotou mají vyšší 
schopnost vyrovnávat výkyvy počasí, nebo jiných biotických a 
abiotických faktorů.  

• POH se rovněž významnou měrou podílí na schopnosti půdy 
zadržovat vodu v krajině a odolávat větrné a vodní erozi. 

• Vedle agronomického významu má POH význam pro životní 
prostředí, a to zejména z hlediska akumulace a sekvestrace 
organického uhlíku do půdy a zachování ekologických funkcí půdy. 



Výsledky sledování organické hmoty v půdách ČR 
 

• Obsah organického C v půdě se ve většině orných půd pohybuje 
v intervalu 1 % až 2 % C a přechod mezi těmito hodnotami je 
plynulý. Totéž platí při kategorizaci půd podle půdního typu, podle 
půdního druhu i podle nadmořské výšky. 

• Obsah půdní organické hmoty (organického C v půdě) není výrazně 
specifický pro jednotlivé půdní kategorie podle půdního typu ani 
podle půdního druhu. 

• Organické hnojení a zprostředkovaně také minerální hnojení, 
zvyšují vstup organické hmoty do půdy a posouvají tak bilanci 
organických látek k rovnovážným hodnotám nebo i směrem 
k akumulaci organických látek v půdě.  



Výsledky sledování organické hmoty v půdách ČR 

 
• Změny v obsahu půdní organické hmoty probíhají pozvolna, v řádu 

několika desetiletí (20 až 40 let, podle druhu půdy) a směřují vždy 
k určité hladině půdní organické hmoty, kterou lze považovat za 
rovnovážnou v daných půdních a klimatických podmínkách a při 
daném způsobu hospodaření. 

• Samotné stanovení celkového obsahu organické hmoty v půdě (tj. 
obsahu organického C) nestačí pro posouzení, zda půda v této 
lokalitě má optimální, nízkou nebo vysokou zásobu organické 
hmoty.  

• Pro hodnocení je nutno znát další vlastnosti půdy a půdní 
organické hmoty, které lze souhrnně označit za kvalitativní znaky 
půdní organické hmoty, zkráceně její kvalitu.  



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)  

 



Stav půdní organické hmoty v orných půdách ČR 

Půdní druh 

  

Počet 

lokalit 

Průměrný obsah 

Cox (%) 

Medián 

(% Cox) 

Rozpětí 

(% Cox) 

Hlinito-jílovitá 3    1,61 1,39 1,03 - 2,42 

Jílovito-hlinitá 72 1,35 1,24 0,78 - 3,12 

Hlinitá 286 1,43 1,38 0,73 - 3,23 

Písčito-hlinitá 185 1,24 1,19 0,60 - 2,56 

Hlinito-písčitá 52 1,28 1,27 0,72 - 2,65 

Orientační údaje  

• na 1 ha je cca 3,0-3,5 tis. tun ornice (do hloubky 20 – 25 cm) 

• při 1,5 % C to je 50 tun uhlíku, tedy asi 100 tun organických látek 

• z toho se ročně okolo 4 % rozloží, tedy 4 t/ha 

• toto množství je třeba nahradit, ale zhruba polovinu nahradí 
rostliny kořeny a neskliditelnými posklizňovými zbytky 

• při obvyklém poměru C:N = 10 je v půdě i cca 5 000 kg dusíku, ale 
pouze 2 – 3 % jsou v rostlinám přístupné, minerální formě  

 



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 



Vliv různých statkových a organických hnojiv  
na reprodukci humusu 

Statkové hnojivo, organické hnojivo humifikační koeficient 

Chrást, zelené hnojení 10 - 15 % 

Sláma 20 - 25 % 

Kejda, digestát, drůbeží trus  25 - 30 % 

Hnůj, separát kejdy nebo digestátu 35 - 40 % 

Kompost 45 - 50 % 

Pozn.:  

z 1 t uhlíku dodaného v kompostu se cca polovina využije k náhradě rozloženého 

trvalého humusu a zbytek se prodýchá; u zeleného hnojení se využije jen 10-15 % 

dodaného C, tedy by se muselo v této formě dodat 3 - 5 x více   


