
Systémy cíleného zpracování 
půdy, aplikace látek a výsevů 

plodin v zelinářství
Václav Brant a Milan Kroulík



Specifikace látek
Kapalné látky:

- tekutá minerální hnojiva

- tekutá organická hnojiva (vodný roztok)

- inokulační bakterie

- půdní a epifitní bakterie

- půdní a antagonistické houby

- stimulační a antistresové látky

- pesticidy a biopesticidy

- kombinace apod.
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Vývoj systémů s pulzním postřikem

Reálné při pracovní rychlosti do 4 km/ha
Kombinace s meziřádkovou kultivací a řízenou meziřádkovou aplikací
Detekce zóny kulturní rostliny - základ pro variabilní aplikaci ve vztahu k vývoji rostliny 
(barva, přírůstek v čase apod.)



Specifikace látek

Pevné látky:
- granulovaná minerální hnojiva
- granulovaná organická hnojiva
- mikrogranuláty
(hnojiva, fumiganty, houby apod.)
- osiva
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zonálně k 
rostlinám

- Základní zpracování půdy
- Setí a sázení

- Kultivace během vegetace
- Přísevy a souběžné pěstování 

více plodin na pozemku

Kombinace s aplikací 
kapalných látek!!!



- rozteč budoucích řádků kukuřice 60 cm
- příprava pozemku pro setí bez předseťové přípravy
- aplikace bakteríí a hnojiva při zpracování půdy

Kverneland DTX 300

Kverneland iXtra

60 cm

Podnik: Lukrena, a.s.



Aplikace bakterií při orbě
- podpora rozkladu organické hmoty při mělčím zapravení 

biomasy
- možnost aplikace hnojiv pro eliminaci dusíkové deprese
- intenzifikační faktor pro ekologické zemědělství
- okamžité zapravení živých organismů do půdy
- zatížení přední nápravy

- další vývoj – souběžné setí meziplodin



Kverneland ts-drill (záběr 6 m)

Kverneland iXtra

aplikace kapalných látek přímo k 
řádku obilniny, luskovin apod.

Podnik: Statek Bureš



Kverneland Optima HD

Kverneland iXtra

- cílená aplikace herbicidu na řádek kukuřice při setí
- snížení spotřeby herbicidu při rozteči 75 cm až o 60 %
- jistota provedení aplikace  - časové hledisko

Podnik: Statek Bureš



- snížení spotřeby herbicidu až o 60%
- efektivní funkce pomocných plodin25 cm

± 30 cm

50 cm

ozimá řepka

pomocné plodiny

pásová aplikace –
herbicid + hnojivo

Brant a Šmöger, 2022

směs herbicidu a hnojiva při pásovém 
ošetření je aplikována z čelní nádrže

Podnik: ZD Dolní Újezd a Statek Bureš



postřik

hnojení

Podnik: Statek Bureš



Podnik: Statek Bureš



Pásová předseťová příprava a hnojení Podnik: Lukrena, a.s.



Mělký strip till – do 15 cm



Pásové výsevy - plečka



založení: 2.4.2019
založení: 2.4.2019

16.5.2019

Stav porostů svazenky vratičolisté založených pásovým výsevem 
pomocí plečky na lokalitě Klíčany, dne 16.5.2019. Brant, 2019



Profil porostů hořčice a svazenky v pohledu 
kolmo na řádky 

rozteč řádků kukuřice 0,75 m

rozteč středu řádků pásu meziplodin 0,75 m

0,3 m

hořčice bílá svazenka vratičolistá

Brant, 2019



Pásové výsevy meziplodin 3.6. 2019 – porost hořčice bílé. Založeno 
2.4.2019 – lokalita Klíčany. Rozteč středů pásů 0,75 m. Výška rostlin 
hořčice – 85 – 110 cm.

stav porostu
pohled do porostu

simulace povalení porostu

Brant, 
2019



Pracovní nástroje - plečka



Řezné válce



Systémy mělkého zpracování půdy - plevele



Soil Evolution, 31.5.-
2.6.2022, SRN – foto 
Brant



Děkujeme za pozornost !


