
Již předchozí generace si uměly vážit zdravé půdní struktury, 
neboť věděly, že se zdravou půdou dosahují vyššího profi tu. 
Vydejte se také touto cestou a dopřejte Vaší půdě tu nejlepší péči! 

SIMBA FLATLINER 3 – 4,5 m   
PŘÍSTUP KE ZDRAVÉ PŮDNÍ STRUKTUŘE SE VYPLÁCÍ! 

✔ V-RÁM PRO INTENZIVNÍ VERTIKÁLNÍ POHYBY PŮDY

✔ NEGATIVNÍ SLUPICE PRO ELIMINACI VYNÁŠENÍ KAMENŮ A NEÚRODNÉ PŮDY 
K POVRCHU

✔ KŘÍDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PRÁCE NAD KRITICKOU HLOUBKOU 

✔ ZÍSKÁNÍ ZNALOSTÍ POTŘEBNÝCH NA CESTĚ KE ZDRAVÉ PŮDNÍ STRUKTUŘE

✔ RYCHLE NÁVRATNÁ INVESTICE
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Tajemství je skryté pod povrchem
Z průzkumu, který probíhal napříč Evropou, bylo zjištěno, že pouze osm procent zemědělců používá rýč. Někteří farmáři v rámci dotazování nechápali, k čemu 
by vlastně rýč měli potřebovat. Vždyť prý mají moderní stroje, tak proč pracovat rukama? Nutno podotknout, že těmto kolegům v oboru zůstanou některá 
tajemství navždy skryta.

inzerce

inzerce

Účelem zpracování půdy je 
změnit její strukturu tak, aby 
vyhovovala ujímajícím se plodi-
nám, aby se zvýšila účinnost 
hnojení a agronomického ošet-
řování a aby se zemědělec v pří-
padě potřeby vypořádal s po-
sklizňovými zbytky předchozí 
plodiny. V některých případech 
zpracování půdy plní roli lékaře, 

kdy po sklizni předplodiny ve 
vlhkých podmínkách zůstaly na 
poli zřetelné stopy pohybu stro-

jů. Zpracování půdy představuje 
významnou část nákladů na za-
kládání porostů, a když se správ-
ně využijí, zajišťují v podobě vý-
nosů potenciál maximální ná-
vratnosti. 

Je ovšem také možné vložit do 
zpracování půdy vysoké nákla-

dy, a přesto nezajistit lepší výno-
sy, ba dokonce výnosový poten-
ciál ještě zhoršit. Nejvýznamněj-
ším vedlejším produktem neefek-
tivního zpracování půdy a inten-
zivního zemědělství na celém 
světě je asi zhutňování půdy 
(P. Wright, 2006). 

Zhutňování ornice nebo přede-
vším podloží může způsobit váž-
né škody, které lze napravit jen 
velmi pomalu a se značnými ná-
klady. Zhutnění omezuje růst 
kořenů a snižuje vsakování vody 
do půdy. Zhutnění může zvyšo-
vat odtok vody, což může vést 
k větším záplavám, zvýšené ero-
zi a odvádění potenciálních 
škodlivin, včetně živin a pestici-
dů, do povrchových vod. Proto-
že je omezeno také pronikání 
vzduchu do půdy, je postižena 
i biologická aktivita a růst koře-
nů. Náchylnost půdy ke zhutňo-
vání souvisí s půdním druhem, 
stupněm zhutnění a obsahem 
organické hmoty spolu s převlá-
dajícím klimatem a využitím pů-
dy (Jones, 2003).

Proč půdu pouze rýpat,
když chceme podrývat?

Podrývání je přínosné, pokud 
je prováděno správně. V praxi se 
však setkáváme velmi často 
s fakty, kdy se myšlené podrývá-
ní mění v lepším případě na kyp-
ření, jindy se přibližuje spíše prá-

ci krtka. Nastavená pracovní 
hloubka stroje často charakteri-
zuje to, co je traktor schopen 
i přes nad měrný prokluz zvlád-
nout. Málokdy reálná práce pod-
rýváků tvoří skutečnou potřebu 
půdy v dané lokalitě. Likvidace 
vodních ploch z pole nemusí totiž 

vždy zajišťovat zdravou půdní 
strukturu. Tvorba vodních ploch 
je pouze jedním z řady projevů 
nezdravé půdní struktury. Proto-
že při podrývání reálně nevidí-
me, co se v půdě děje, měli by-
chom být velmi opatrní. Zejména 
v extrémně vlhkých podmín-
kách, jakými jsou poslední měsí-
ce letošního roku, je potřeba vel-
mi pečlivě promyslet každý krok. 

Vertikální zpracování
a potřebné znalosti

Za předpokladu, že bude verti-
kální zpracování půdy provede-
no správně, je lze nazvat ozdra-
vováním půdy. Jde o zpracování 
celého půdního profilu najed-
nou, kdy je podpořen maximální 
rozvoj kořenů a práce mikroor-
ganismů. Takový půdní profil 
bez zhutnění umožňuje hlubší 
proniknutí kořenů do půdy a zá-
roveň absorpci dešťových srá-
žek. Do půdy se tak dostane 
i více vzduchu. Při vertikálním 
způsobu zpracování nesmí dojít 
k obracení půdy v celém profilu.

Rostliny pěstované systémem 
vertikálního zpracování půdy 
jsou odolnější proti suchu, vyu-
žívají více živin v půdním profilu 
a mají větší odolnost díky zdra-
vějším stonkům a silnějším ko-
řenovým systémům. Výsled-
kem je vyšší výnos a kvalita. 
Paralelním přínosem vertikální-

ho zpracování je i snížení nákla-
dů na produkci a významná 
úspora času.

Při ozdravování půdy je nutné 
stroj nastavit podle aktuální si-
tuace dané lokality, maximálně 
využít znalostí a zkušeností. 
Zjištěným skutečnostem ná-
sledně můžeme přizpůsobit 
stroj – podrývák. Pohledem pod 
povrch půdy se dají přesně loka-
lizovat a charakterizovat jednot-
livé zhutnělé vrstvy v půdním 
profilu. Bez tohoto základního 
zjištění není vhodné se do pod-
rývání pouštět. 

Na míru úspěšnosti ozdravení 
půdního profilu má také vliv roz-
místění pracovních těles na rá-
mu podrýváku a jejich geomet-
rie. Za všech podmínek je nutné 

zajistit práci nad kritickou hloub-
kou radliček. Radlička totiž pra-
cuje správně, když zvedá půdu 
nad sebou a zmenšuje tak obje-
movou hmotnost a zhutnění. 
Celkový tok zeminy by měl být 
nahoru, nikoli směrem do stran 
nebo dolů. V takovém případě 
radlička pracuje nad kritickou 
hloubkou. Tato skutečnost se 
mění se změnami nebo charak-
terem dané lokality. Proto je vel-
mi žádoucí přizpůsobivost pod-
rýváku, zejména podle aktuální 
vlhkosti půdy. Jestliže budou 
pracovní tělesa podrýváku pra-
covat pod svou kritickou hloub-
kou, může takové podrývání 
stav půdy spíše zhoršit.

Nejširší nabídka podrýváků
Great Plains dnes využívá více 

než třicet let výzkumů a zkuše-
ností se zdravou půdní struktu-
rou. Na vývoji pracovních těles 
podrýváků se podílel jeden ze 
světově známých odborníků na 
půdu, profesor Richard Godwin. 
Pracovníci Great Plains si uvědo-
mují, jaký rozptyl má variabilita 
podmínek každé farmy, a to 
i v rámci naší malé země. Není 
proto nutné, aby farmář byl „tla-
čen“ do toho či onoho modelu 
podrýváku. 

U Great Plains je exkluzivita, 
zemědělec může volit a podle 
zjištění v půdě vybírat z nejširší 

nabídky podrýváků na trhu. Jde 
o pět modelových řad v nese-
ném nebo taženém provedení, 
v pracovních záběrech od 2,5 do 

6 m. Každý z modelů má jiné 
rozmístění pracovních těles na 
hlavním rámu i různou geomet-
rii slupic. Jednotlivé podrýváky 
se také liší charakterem úpravy 
povrchu půdy, jištěním pracov-
ních těles a mnohým dalším. 

Ke stroji Great Plains určené-
mu pro ozdravení půdního profi-
lu uživatelům nabízíme přidanou 
hodnotu v podobě předání po-
třebných znalostí k diagnostice 
půdní struktury a účast ve vzdě-
lávacím projektu Soil Academy. 
Věříme totiž, že síla partnerství 
může poskytnout řešení pro za-
jištění potravin celosvětové po-
pulaci, která se rychlým tem-
pem rozmnožuje.

Ing. Václav Madl
AGRI CS a. s.

  Degradace potenciálu výnosu až o 50 %.
  Splav živin – problém ve vyrovnanosti výživy rostlin 
i v životním prostředí.

  Zvýšená potřeba doplňování živin rostlinám.
  Technicky i finančně náročnější zpracování půdy i setí.
  Stresové období pro rostliny zejména při velkých srážkách 
nebo v obdobích sucha.

 Co výskyt zhutnělých vrstev ovlivňuje

  Využíváme více než třicet let výzkumů a zkušeností Great 
Plains se zdravou půdní strukturou.

  Dodáváme stroje, služby i celé technologie.
  Nabízíme nejširší nabídku strojů pro ozdravování půdního 
profilu na trhu.

  Ozdravování půdy patří k nejnáročnějším operacím na farmě, 
od nás můžete získat potřebné znalosti.

  Zajišťujeme potřebné vzdělávání kolegů, zemědělců i obsluh 
strojů. Jsme součástí celosvětového vzdělávacího projektu 
Soil Academy.

  Podrývání patří k nejnáročnějším pracovním operacím, 
proto AGRI CS a. s. nabízí zemědělcům partnerství

Nejdůležitějším nástrojem, 
který pomáhá udržet dobrou 
strukturu půdy, je rýč, protože 
bez vyrytí půdních profilů, 
na nichž je vidět stávající 
struktura, nelze definovat 
nápravu problémů
 Foto archiv firmy

Práci nad kritickou hloubkou 
těles provedou vyměnitelná 
křídla, pokud se vhodně 
používají  Foto archiv firmy

Společnost Great Plains díky více než třicetiletým zkušenostem s ozdravováním půdní struktury nabízí 
nejširší modelovou řadu podrýváků  Foto archiv firmy 

Důležitým předpokladem správného podrytí půdy je zajištění práce 
nad kritickou hloubkou radliček Foto archiv firmy


