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Základné tematické okruhy 

1.Systém komplexnej starostlivosti o pôdu vedúci k udržaniu    
    a zvyšovaniu úrodnosti pôdnych blokov: 

Ochrana proti pôdnej erózii (GAEC 1, GAEC 2) 

Zvyšovanie obsahu organickej zložky pôdy (GAEC 3, GAEC 4) 

Zlepšovanie štruktúry pôdy (GAEC 5) 

Zabezpečenie minimálnej úrovne hospodárenia na pôde 
(GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8, GAEC 9) 

Hospodárenie s vodou v pôde (GAEC 10, GAEC 11) 
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2. Manažment živín produkovaných na poľnohospodárskom 
podniku: 

 Zvyšovanie živinovej hodnoty hospodárskych hnojív 
(hnoj, hnojovica ...) 

 Zlepšovanie welfare zvierat 

 Znižovanie vlhkosti a emisií v ustajňovacích priestoroch 

3. Zlepšenie procesu rozkladu organických zbytkov (slama, 
strnisko , korene) 

 Zvyšovanie využiteľnosti živín z týchto zdrojov 

 Zvyšovanie obsahu uhlíka v pôde 
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Súčasný stav ohrozenia pôd a dôsledky 
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Súčasné problémy a príčiny poklesu pôdnej úrodnosti 

Poruchy pôdnej úrodnosti 

 Nižšie výnosové výsledky 

 Nižšia výnosová stabilita z dôvodu väčšej závislosti na počasí 

 Nižšia účinnosť živín z priemyselných a hospodárskych hnojív 

 Nízka rentabilita poľnohospodárskej výroby 

 Zvýšená investičná náročnosť a nákladovosť výroby 

Faktory zníženia pôdnej úrodnosti 

 Zlý fyzikálny stav pôdy 

 Nízka kvalita humusu 

 Slabá biologická aktivita spôsobená nedostatkom ľahko 
rozložiteľných organických látok 

 

 

 



Degradovaná, utužená půda s převahou 
minerální frakce, deficit vody a vzduchu 
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Nízká biologická aktivita, porušený vodní a vzdušný režim 
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Využívané riešenia – možnosti 
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Čiastočné riešenia problémov stav pôdy nezlepšujú!!! 

 

 



Účinné riešenie musí byť SYSTÉMOVÉ 

7 
Efektívne riešenie – použitie produktov PRP Technologies 

 

 

Pôde môžeme pomôcť efektívnym využitím organických zbytkov rastlín,  
hnoja, hnojovice a technológií spracovania pôdy, ktoré neničia jej 

štruktúru. 

 

Biologickú aktivitu pôdy potom môžeme zvýšiť zaradením prípravkov, 
ktoré stimulujú rozvoj pôdnej mikroflóry a následne pôdnej fauny. 

 
Vzápätí sa to prejaví veľmi pozitívne na zlepšení štruktúry pôdy 

a zvýšení obsahu aj kvality organickej hmoty. 
 

Tento stav pôdy následne zabezpečí vyššiu infiltráciu zrážkovej vody, 
čím sa znižuje povrchový odtok a riziko erózie pôdy. 

 
Vyšší obsah organického uhlíka, intenzívnejšia biologická aktivita pôdy, 

lepší fyzikálny stav pôdy nakoniec umožnia zvýšenie ekonomickej 
efektívnosti  pestovania a pôdnej úrodnosti  s cieľom stabilizácie výnosov  

a eliminovania nepriaznivého vplyvu zmien v pôdnoklimatických 
podmienkach! 
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Komplexné pôsobenie s cieľom zvýšiť produkčnú schopnosť pôdy 

Systémové riešenie úrodnosti pôdy 



PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
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Zabezpečenie trvaloudržateľnej a rentabilnej produkcie 

Zlepšenie úrodnosti pôdy 

Zdroj výsledkov: MZLU Brno, Doc. Ing. Eduard Pokorný, P.Hd. 



PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
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Vyššia infiltrácia = vyššia retenčná schopnosť pôdy 

Infiltrácia zrážkovej vody 

Zdroj výsledkov: NAZVA, 2006 



Výskumný ústav pícninářský, Troubsko – Litobratřice 
Černozem modálna na spraši, stredne ťažká – ťažká, hlinitá – ílovito hlinitá 

A Kontrola bez PRP SOL  C   150 kg PRP SOL pod pätu 

B 100 kg PRP SOL pod pätu D   150 kg PRP SOL plošne 

        
         

 

 

 

 

 

 

 
 

Zníženie objemovej hmotnosti pôdy o 1 % zvýši infiltráciu vody o 5,8 % 
 

Zníženie objemovej hmotnosti pôdy z 1,5 g.cm-3 na 1,25 g.cm-3 (- 20%) zvýši 
obsah vlahy prístupnej pre rastliny o 50 % 

PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
Manažment vody v pôde 
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PRP SOL = zlepšenie manažmentu vody v pôde 

Varianta 

2011 2012 2011 2012 

Obj. hmot. 
redukovaná, 

g.cm-3 

Obj. hmot. 
redukovaná, 

g.cm-3 

Rozdiel 
 OHr/kontrola, 

% 

Rozdiel 
 OHr/kontrola, 

% 

A 1,50 1,45 

B 1,37 1,35 - 8,7 - 6,9 

C 1,35 1,34 - 10 - 7,6 

D 1,32 1,42 - 12 - 2,1 

Kontrola 

Infiltrácia vody 

+45% 

Kontrola 

Prístupná pôdna vlaha 

+25% 



Expertní systém PRP TECHNOLOGIES 
Hospodaření s vodou 

Doplnění ztráty vody 47,5 mm ( 50% z 95 mm srážek ) 

Jedna cisterna 18 m3 1,8 mm srážek 

Na 1 ha 26 cisteren 

Na 1 000 ha 26 000 cisteren 

NEREÁLNÉ – ČAS – UTUŽENÍ PŮDY – ZDROJE VODY 



Zdravá, strukturní půda má optimální 
zastoupení půdních frakcí 
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Intenzivní biologická aktivita, optimální vodní a vzdušný režim 
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Optimalizace půdního prostředí je základem úrodnosti půdy 

Zdravá, strukturní půda má optimální 
zastoupení půdních frakcí 
 

Minerální  Organická  Kapalná  Plynná  

3 038 t 300 t 1 250 000 l 1 250 000 l 

Minerální  Organická  Kapalná  Plynná  

6 076 t 600 t 2 500 000 l 2 500 000 l 

50 cm 

100 cm 



15 
Optimalizace půdního prostředí je základem úrodnosti půdy 

Zdravá, strukturní půda je optimálním 
prostředím pro rostliny 
 

Obsah živin dle Melich III ( pH 6,2 ) 

Živiny   P2O5 K2O MgO CaO  

Hodnoty naměřené  
mg/kg  

56  173  527  5350  

Přístupné živiny 
kg/ha 

187  577  1 759 17 858 

Celkové množství živin 
kg/ha  

3 553 10 963 33 421 339 303 



Expertní systém PRP Technologies 
Změnou myšlení k vyšší rentabilite 
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Produkty PRP významně pomáhají zlepšit rentabilitu výroby 
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Výrazná pôdna heterogenita s vysokým produkčným potenciálom 

Pôdna charakteristika a štruktúra prevádzkového pokusu 

PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
Poľno SME Palárikovo – charakteristika pozemku 

Kontrola 

Charakteristika pôdnych typov a produkčného potenciálu: 

• BPEJ 0017002 – černozem čiernicová, hlinitá, stredne 
ťažká, produkčný potenciál 93 bodov (zo 100) 

• BPEJ 0024004 – čiernica, ílovitá, veľmi ťažká, 
produkčný potenciál 86 bodov 

• BPEJ 0018003 – černozem čiernicová, ílovito-hlinitá, 
ťažká, produkčný potenciál 90 bodov 

Povrchové lagúny vody, 
Jún 2010 
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PRP SOL = Zvýšenie využitia produkčného potenciálu pôd 

PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
Poľno SME Palárikovo – výnosy a charakteristika porastov 

Výnosy plodín – od roku 2013 aplikácia PRP SOL v dávke 150 kg/ha 

Cukrová repa, Júl 2013 Jačmeň jarný, Jún 2014 Pšenica ozimná, Jún 2015 

Kontrola Kontrola Kontrola 

Rok Plodina Varianta 
Dávka, 
kg/ha 

Zberová 
plocha, ha 

Výnos, t/ha 
Rozdiel 

t/ha % 

2013 Cukrová repa Nevyhodnotené 

2014 Jačmeň jarný 
NPK 15:15:15 200 21 5,7 

1,7 29,8 
150 20 6,9 

 2015 Pšenica ozimná 
NPK 15:15:15 200 21 7,1 

1,2 16,9 
150 20 8,3 



Zníženie ťahového odporu o 9,85 %!!! 

Zníženie celkovej potreby práce cca. 15,5%!!! 

Zníženie spotreby nafty na hektár cca. o 23 %!!! 

 

• Zníženie počtu operácií prípravy pôdy. 

• Vyššia kvalita prípravy pôdy. 

• Vyššia denná hektárová výkonnosť súprav. 

•  Nižšie hektárové náklady na prípravu a spracovanie pôdy. 
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PRP SOL = zlepšenie spracovateľnosti pôdy a zníženie spotreby PHM!!!  

Ťahový odpor PRP SOL KONTROLA 

Priemer (kN) 55,87 61,89 

Min. (kN) 22,57 47,02 

Max. (kN) 67,61 71,99 

Poľno SME Palárikovo, 7.10.2015 

Príprava pôdy orbou, hĺbka 30 cm 

PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
Spracovateľnosť pôdy a energetická náročnosť 

Kontrola (Ø) PRP SOL  (Ø) 

TTPD (kN) 92 200 77 920 

70 000 

75 000 

80 000 

85 000 

90 000 

95 000 

Celková priemerná potreba práce (kN) 
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PRP SOL = rovnomernejšie rozloženie zásoby vody v pôdnom profile 

Poľno SME Palárikovo, 7.10.2015 

PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
Manažment vody v pôde 

10 20 30 40 50 

Kontrola 21,26 17,73 18,10 17,01 17,07 

PRP SOL 20,87 19,52 18,53 18,50 17,43 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 
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Hĺbka pôdy, cm 

Rovnomernosť zasakovania zrážok 

Rovnomernejšie zasakovanie zrážok vďaka menšiemu zhutneniu 
a nižšej objemovej hmotnosti pôdy!!! 

• Lepšia priepustnosť pôdneho profilu pre obnovu zásob pôdnej vlahy. 

• Zníženie neproduktívneho výparu. 

• Zníženie rizika hydromorfie vlásočnicových koreňov. 

• 5.10.2015 zrážky 27 mm 

 

• 7.10.2015 priemerná 
hodnota objemovej vlhkosti 
pôdy v hĺbke do 10 cm: 

 Kontrola = 39,4 % 

 PRP SOL = 37,7 % 

 



Matex s.r.o., Veškovce 
Od 2010 opakovaná aplikácia PRP SOL – ošetrovanie celej výmery podniku 

Aplikácia PRP SOL pod sóju a repku 200 kg/ha – 2010, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie priemernej spotreby na 1 ha pri príprave pôdy o 12,6%!!! 

 

2012 – podrývanie na hĺbku 45-50 cm, 800 ha 

        ťažké pôdy – fluvizem glejová, modálna – spotreba cca. 22-24 l.ha-1 

        stredne ťažké pôdy – spotreba cca. 14-16 l.ha-1 

 

 Od roku 2010 každoročně 800 ha x 200 kg/PRP SOL = 160 ton 
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Zlepšenie spracovateľnosti pôdy = zníženie spotreby PHM!!!  

Spotreba PHM 2008 2012 

Spotreba PHM na prípravu pôdy, l.rok-1 117.893  112.960 

Výmera poľnohospodárskej pôdy, ha 1818,42 1855,20  

Priemerná spotreba, l.ha-1 64,83 56,60 

PRP SOL – výsledky výskumu a praxe 
Spracovateľnosť pôdy a energetická náročnosť 
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Vyššie výnosy pri rovnakých alebo nižších nákladoch 

Rok Plodina Úroda, t.ha-1 Rok Plodina Úroda, t.ha-1 Rozdiel, t.ha-1 Rozdiel, % 

2006 Sója 2,68 2010 Sója 3,35 0,67 25 

2007 Pšenica 4,51 2011 Pšenica 5,45 0,94 21 

2008 Repka 3,04 2012 Repka 3,89 0,85 28 

2009 *Obilniny 4,88 2013 Pšenica 6,71 1,83 38 

* Priemerná hodnota výnosu (triticale 5,86 t.ha-1, raž 3,75 t.ha-1, pšenica 5,05 t.ha-1)  

Rok Plodina Ø Irtáš (86 ha), t.ha-1 *Výmera, ha Ø plodiny, t.ha-1 Rozdiel, % 

2010 Sója 3,35 350 3,61 -7,81 

2011 Pšenica 5,45 694 4,92 9,69 

2012 Repka 3,89 309 3,53 9,20 

2013 Pšenica 6,71 719 5,79 13,68 

* Výmera plodiny na podniku v danom roku znížená o výmeru pozemku Irtáš (86 ha) 

PRP Technologies – výsledky praxe 
Zvýšenie produkčnej schopnosti pozemku 

Analýza produkčnej schopnosti – pozemok Irtáš, Matex, s.r.o., Veškovce 
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Náklady na PRP SOL jsou kompenzovány úsporami na vstupech 

- návratnost nákladů 
 

PRP SOL 150 kg/ha  90 € Zvýšení výnosu 55 € 
( +10% v průměru u plodin ) 

Úspora P hnojiv 25 € 
( poloviční dávky P ) 

Úspora N  až 40 € 
( snížení dávky o 30% ) 

Úspora vápnění 33 € 
( snížení dávek na 0,5 – 1 t/ha ) 

Úspora kultivace  15 € 
( snížení počtu operací, úspora nafty ) 

Celkový přínos  122 €/ha 

Úspora K hnojiv 44 € 
( bez nutnosti hnojení K ) 

25 + 33 + 15 + 55 + 44 + 40 = 212 – 90 = 122 €/ha 

1 € vkladu generuje 2,36 € 



Expertní systém PRP TECHNOLOGIES 
 
Společně dokážeme:  

• Redukovat degradační procesy půdní 

• Zlepšit hospodaření s vodou v půdě a krajině 

• Zefektivnit technologie zpracování půdy 

a agrotechniku 

• Zabezpečit rentabilní zemědělskou výrobu 

v souladu s podmínkami ochrany životního prostředí 
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Od produktového přístupu k systémovým řešením 


