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Nové nástroje na podporu Zelené dohody
Uhlíková neutralita do roku 2050, robustní a odolný potravinový systém, obnova a zachování ekosystémù... Evropská unie 
zahajuje program Zelená dohoda, a to na podporu úèinného využívání zdrojù pøechodem na èisté a obìhové hospodáøství, 
obnovení biologické rozmanitosti a snížení chemické zátìže.

Rostlinná výroba

Strategie »Farm to Fork«, specifi c-
ká složka Zelené dohody pro ze-
mìdìlství a potravináøství, má pro 
pøíští desetiletí nìkolik cílù. Pokud 
jde o používání pesticidù, ambicí 
je pesticidy do roku 2030 snížit o 
50 %. Ve stejném èasovém rámci 
by mìlo být používání hnojiv sní-
ženo o 20 % s vùlí snížit ztráty ži-
vin nejménì o 50 % a zároveò za-
jistit zachování úrodnosti pùdy. 
V mnoha západoevropských ze-
mích (Francie, Nìmecko, Nizo-
zemsko, Belgie atd.) již byla pøijata 
øada politických rozhodnutí s cí-
lem omezit používání hnojiv.
Rezistence patogenù vùèi antibio-
tikùm je rovnìž pokryta evrop-
skou zemìdìlskou strategií. Ko-
mise chce v pøíštích deseti letech 
snížit používání antibiotik pro hos-
podáøská zvíøata a akvakulturu na 
polovinu. V neposlední øadì má 
Komise v úmyslu podpoøit rozvoj 
ekologického zemìdìlství a sta-
noví cíl 25 % zemìdìlské pùdy EU 
pøevedené na bio režim do 2030.
K dosažení tìchto cílù Komise 
pøezkoumá smìrnici o udržitel-
ném používání pesticidù, posílí 
ustanovení o integrované ochranì 
proti škùdcùm a podpoøí používá-
ní alternativních metod v ochranì 
rostlin. Rovnìž usnadní uvádìní 
pesticidù obsahujících biologicky 
úèinné látky na trh a posílí posu-
zování rizik pesticidù pro životní 

Funkce a cíle využití 
biostimulantů

Biostimulace jsou metody využíva-
jící podpory pøirozených biologic-
kých procesù k harmonizaci po-
chodù v pøírodì. 
Biostimulanty v rostlinné výro-
bì jsou látky, pøípadnì produkty, 
které ovlivòují pøedevším rozvoj 
živých organismù v pùdì (pùdní 
biostimulanty) a stimulací fyziolo-
gických procesù v rostlinách (rost-
linné biostimulanty).
V této èásti evropské nomenglatu-
ry týkající se biostimulací a biosti-
mulantù bude mít Èeská republi-
ka opìt specifi cký pøístup, protože 
podle nového zákona o hnojivech 
pouze foliární pøípravky s proka-
zatelným biostimulaèním úèin-
kem budou zaøazeny do kategorie 
rostlinných biostimulantù, ale pøí-
pravky aplikované do pùdy zùsta-
nou ve skupinì pomocných pùd-
ních látek (PPL).
Mezi stimulanty používané v ze-
mìdìlství patøí rùzné prvky, slou-
èeniny a mikroorganismy, které se 
aplikují na rostliny nebo do pùdy 
s cílem zlepšit její úrodnost, výno-
sy a kvalitu produkce a toleranci 
rostlin k abiotickým stresùm.
Biostimulanty podporují rùst a vý-
voj rostlin po celý jejich životní cy-
klus od klíèení semen po stadium 
zralosti v mnoha smìrech. Tímto 
zlepšují komunikaci mezi rostlina-
mi a jejich pøirozeným prostøedím 
– pùdou a atmosférou.
Primárním úkolem biostimulantù je 
zvýšit úroveò fungovaní rhizosfé-
ry s cílem zlepšit asimilaèní proce-
sy v rostlinách, zvýšit využití vody 
a živin a zlepšit odolnost vùèi abio-
tickým i biotickým stresovým fak-
torùm. Finálním a nejdùležitìjším 
cílem je vždy dosáhnout lepších 
výnosù a lepší kvality produkce. To 
vše bez závislosti na jejich hnoji-
vém úèinku v pøípadì, že obsahu-
jí významný podíl základních živin.

Šance 
pro biostimulace

Zaèlenìním biostimulaèních me-
tod do souèasnì v praxi využíva-
ných technologií na zlepšení pùd-
ních vlastností a udržení produkèní 

Obr. 1. Aplikace 
biostimulantu 
rhizosféry 
EXPLORER S10 pod 
patu pøi setí 
kukuøice.

prostøedí prostøednictvím vývoje 
nových ukazatelù.

Méně hnojiv 
ve výrobě 

Vysoká úroveò dusiènanù v pod-
zemních vodách vede vlády všech 
zemí, pod tlakem EU, k omezení 
používání hnojiv. Napøíklad v Nì-
mecku funguje regulace minerál-
ních hnojiv od roku 2017 a v roce 
2020 byl zaveden nový krok ome-
zení. V dùsledku toho se na seve-
ru zemì pìstuje pøevážnì pšenice 
a kukuøice, 50 % plochy se týká 
toto nové naøízení. Aby bylo poža-
davkùm naøízení vyhovìno, musí 
každá farma snížit množství du-
síku v prùmìru o 20 % na všech 
svých obdìlávaných pùdách. 
Snížení dusíku musí vypoèítat sám 
pìstitel. Pøíklad na pšenici: pokud 
plodina potøebuje 200 kg dusí-
ku (výpoètem), pak podle nové-
ho naøízení, celkové množství du-
síku již nemùže pøekroèit 160 kg 
(-20 %). Další bod: pøi použití or-
ganických hnojiv (hovìzí nebo vep-
øová kejda, hnùj, zbytky z bioply-
nových stanic, digestát, separát...), 
dosud zemìdìlci použili k defi no-
vání množství živin výpoètem zalo-
ženým na úøedních tabulkách. 
Od této chvíle musí analyzovat 
vlastní organická hnojiva a použí-
vat obsah N a P k výpoètu množ-

ství, které mohou aplikovat na po-
lích. Výpoèet musí být proveden 
pro každé pole (nebo blok polí). 
Optimalizací hnojení podle pokus-
né plochy je cílem zabránit nad-
mìrnému používání dusíku a fo-
sforu.
V Èeské republice tato a podobná 
omezení budou zakotvena v no-
vém zákonì o hnojivech, který 
vstoupí v platnost v pøíštím roce. 
Skuteèností v souèasné dobì je, 
že spotøeba prùmyslových hnojiv 
u nás je polovièní až tøetinová ve 
srovnání se zemìmi západní Evro-
py jako je Holandsko, Belgie, Fran-
cie nebo Nìmecko. Avšak regula-
ce se budou týkat i nás.

Biostimulanty, 
biocontrol produkty

V èele této tøetí zemìdìlské revo-
luce jsou biometody a bioøešení 
novými nástroji, které mají zemì-
dìlci k dispozici na podporu ag-
roekologické transformace zemì-
dìlské produkce. 
Tím, že poskytují výsledky o tøech 
klíèových faktorech ovlivòujících 
produkci (kvalita pùdy, optimali-
zace výživy a odolnost rostlin vùèi 
stresu), jsou schopny spojit výro-
bu, kvalitu a úèinnost vstupù s cí-
lem zlepšit ziskovost a zároveò 
omezit ekologickou stopu zemì-
dìlství.
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Rostlinná výroba

Obr. 4. Pùdní profi l 
bez viditelného pod-
povrchového utuže-

ní, pùda strukturní 
s dobrou agregací. 

Celý profi l vlhký bez 
pøemokøených zón. 
Humusový horizont 
do hloubky 45, pøe-

chodový horizont 
od 45 do 60 cm. 

Tmavá barva uka-
zuje na vyšší podíl 
organických látek. 

Od 60 cm mateèná 
hornina spraš, vlh-
ká, porézní. Vyšší 

vlhkost v povrchové 
vrstvì do 10 cm díky 

menšímu výparu. 
Vyrovnané hodnoty 
pùdní vlhkosti v ce-
lém pùdním profi lu 

jsou dùsledkem 
rovnomìrného 

zasakování srážek.

Obr. 2. Aplikace 
rostlinného 

biostimulantu 
Agroptim SUNSET 

v tank-mix 
kombinaci 

s postemergentním 
herbicidem 
v kukuøici.

Obr. 3. Povrch pole 
suchý, výraznì ménì 

hrudovitý, hroudy 
lehce drobivé. Opro-
ti kontrole viditelnì 
více posklizòových 

zbytkù v povrchové 
vrstvì pùdy i na po-

vrchu pole z dùvo-
du vyššího výnosu. 

Organické zbytky 
s projevy poèínající-

ho rozkladu.

la pokryjí cenu biostimulantu ať už 
pùdního nebo listového.
Aplikace biostimulantu rhizosfé-
ry EXPLORER S10 pod patu pøi 

setí kukuøice. V dávce 100 kg/ha 
nahrazuje Amofos ve stejné dáv-
ce. Pøi souèasných cenách hnojiv 
je hektarový náklad na Explorer 
o 25 až 30 % nižší (obr. 1).
Pøi aplikaci rostlinného biostimu-
lantu Agroptim SUNSET v tank-mix 
kombinaci s postemergentním her-
bicidem v kukuøici je možné snížit 
dávku herbicidu na dolní hranici 
doporuèované dávky pøi stejném 
herbicidním úèinku. Tím je výraznì 
redukován chemický šok kukuøice. 
Navíc jsou projevy úèinku na pleve-
le viditelné o 5 až 7 dnù døíve, což 
umožòuje meziøádkovou kultivaci 
s pøihnojením v optimální vývojové 
fázi kukuøice (obr. 2).
Charakteristiku biostimulantu 
vitálních funkcí pùdy NEOSOL 
a jeho úèinky na degradovaných 
pùdách èernozemního typu vysti-
hují obrázky 3 a 4 z Litobratøic na 
jihu Moravy.

Ing. František VÁCLAVÍK,
OLMIX Group

schopnosti pùdy (pùdoochranné 
technologie zpracování pùdy, vy-
užití meziplodin, zvýšení dotace 
organických látek do pùdy, gree-
ning, set a side, dìlení honù a dal-
ší), lze jednoduchým zpùsobem 
zvýšit jejich efekt, urychlit nástup 
zlepšení stavu a udržet tento stav 
po delší dobu. 
Mimo to je možné kalkulovat se 
zlepšením vodního režimu v pùdì 
i v krajinì, zvýšit výnosy plodin pøi 
zachování kvality a lepším zdra-
votním stavem cílových produk-
tù. Nezanedbatelným pøínosem 
je nejen snížení chemické zátì-
že obecnì, ale i výrazná redukce 
obsahu mykotoxinù v produktech 
a v potravinových øetìzcích. 
Zaøazením biostimulantù do stájo-
vých technologií a procesu výživy 
a krmení zvíøat je možné efektiv-
nì nahradit antibiotika v chovech, 
a tím významnì redukovat jejich 
rezidua nejen v potravinách, ale 
i ve statkových hnojivech a prak-
ticky tak odstranit jejich negativ-
ní úèinky na pùdní mikro i makro 
edafon.
Díky možnosti substituce stan-
dardnì využívaných vstupù, úspo-
øe PHM a redukci pracovních 
nákladù implementace biostimu-
laèních technologií nezvyšují ná-
klady na výrobu.
Technologie biostimulací vyvinu-
té spoleèností Olmix Group jsou 
souèástí této øady nových nástro-
jù pro øešení problémù zelené do-
hody. Biostimulaèní technologic-
ké skupiny, které jsou v souèasné 
dobì zavedeny v mnoha evrop-
ských zemích, mohou snížit pou-
žívání minerálních hnojiv NPK o 20 
až 50 % pùsobením na úèinnost 
živin v oblasti mikrobiálních pro-
cesù v pùdì.

Pokud jde o biostimulanty, i když 
stále neexistuje globální konsen-
sus ohlednì spoleèné defi nice, Ev-
ropa se ujala vedení tím, že sta-
novila regulaèní rámec pro tyto 
produkty s ohledem na zájem 
o jejich využívání. Tento zákon 
vstoupí v platnost v èervenci 2022.

Odlišnost 
od přípravků na 
ochranu rostlin

Biostimulanty jsou Evropskou ko-
misí defi novány jako hnojivé vý-
robky stimulující procesy výživy 
rostlin nezávisle na obsahu živin 
v produktech s jediným cílem 
zlepšit jednu nebo více vlastností 
rostlin a rostlinné rhizosféry nebo 
fylosféry:
• úèinnost používání živin,
• tolerance vùèi abiotickým stre-
sùm,
• kvalita plodin a produktù,
• dostupnost živin s omeze-
ním jejich zdrojù v pùdì a rhizo-
sféøe.
V této evropské defi nici se bios-
timulanty liší od pøípravkù na 
ochranu plodin, protože pùso-
bí na posílení pøirozené odolnosti 
rostlin, jejich rùst a vývoj eliminací 
dùsledkù abiotické zátìže, zatím-
co biokontrolní produkty pùsobí 
proti biotickým stresùm zpùsobe-
ných bioagresory.
Tímto novým naøízením má Ev-
ropa v úmyslu urychlit zavádìní 
technologií bostimulací na pod-
poru ambicí zelené dohody.
Aplikace biostimulantù nevyžadu-
je ani speciální techniku, ani není 
nákladem navíc, protože umož-
òuje nahradit znaènou èást dávek 
hnojiv nebo pøípravkù na ochranu 
rostlin. Ušetøené náklady pak zce-


