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5 
Využití 

koloběhu dusíku

PO IDENTIFIKACI POŽADAVKŮ A LOGISTIKY 
v rámci managementu úrodnosti nám záhy vyvstanou další otáz-
ky. Kdy je nejlepší aplikovat hnojivo? Pokud máme v  plánu 
pěstovat kukuřici na jaře, kdy je nejlepší aplikovat fosfor a draslík? 
Je lepší aplikovat fosfor a draslík na podzim, nebo lépe svému 
účelu poslouží aplikace na jaře? Reklamy farmářských časopisů 
a společnosti na výrobu hnojiv chtějí prodávat hnojiva na podzim. 
Je to výhodné v tom, že se vyhnete jarnímu nahánění prodejců.

Rostliny potřebují několik stěžejních živin. Z vody a vzduchu 
čerpají zásoby uhlíku, vodíku a kyslíku. V této knize se ve velké 
míře věnuji dusíku, fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku. Velký 
prostor v ní dostane i síra a potom i stopové prvky, konkrétně 
bor, měď, železo, mangan a zinek.
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Pokud navštívíte některou z  mnoha farem v  našem okolí a 
vstoupíte do kukuřičného pole, když má kukuřice blizny, uvidíte 
spodní listy s  hnědými okraji. Odumírají-li listy od okrajů do 
středu, je to známka nedostatku draslíku, ne dusíku. Některé 
studie ze 70. let odhalily, že čím víc je draslíku v listu klasu při 
tvoření blizen, tím vyšší výnos bude plodina mít. Jakmile se vám 
povede udržet draslík ve správném množství, než začne vázat 
další živiny, máte šanci mít velké množství draslíku i při 
vyhánění blizen. V  naší oblasti pěstují farmáři velké množství 
pukancové kukuřice. U tohoto druhu kukuřice se nedostatek 
draslíku projeví velmi rychle. Když dokážete draslík v  rostlině 
udržet, můžete mít pěkný výnos. Draslík se na výnosech podílí 
mnohem víc, než si mnozí pěstitelé myslí.

V  každém případě je to v  první řadě dusík, na který si 
musíme dávat pozor, protože s ním se pracuje nejhůř. Nejtěžší je 
doporučit správnou aplikaci. Dusík je pro růst rostlin nezbytný 
a je součástí každé živé buňky. Existují tři hlavní formy půdního 
dusíku. Organický dusík je součástí organické složky neboli 
humusu a není snadno dostupný. Představuje 97-98 % celkového 
množství dusíku v půdě a je tam vázán ve formě, kterou nemo-
hou rostliny využít. Při analýze hnoje měříme právě obsah 
organického dusíku. Během tohoto měření musíte celkové 
množství dusíku snížit o polovinu a až pak zjistíte, s  jakým 
množstvím máte ten rok počítat pro plodiny. Amonný dusík 
je další formou dusíku v půdě. Ten je vázán na půdní koloidy. 
NH4 se váže na částice jílu a je méně dostupný než dusičnan. 
Méně než 1 % celkového množství půdního dusíku se vyskytuje 
právě ve formě amoniaku. V půdě se dále vyskytuje dusičnanový 
dusík a jiné rozpustné sloučeniny dusíku, které tvoří 1-2 % z cel-
kové množství půdního dusíku.

Rostlina v průměru obsahuje 2-6 % dusíku. Z nodulace1 na 
luštěninách dokážeme získat velká množství dusíku. Ve skvě-
lých podmínkách pochází 70 % dusíku z mikrobů. Při středně 
dobrých podmínkách dostanete z mikrobů pouze 50 % dusíku. 
Při špatných podmínkách to už je jen 25 %. Pokud jde o mě, čím 
lépe dokážeme ovlivnit chemickou a fyzikální strukturu půdy, 
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tím efektivnější tito mikrobi jsou. V  běžném roce a za pod-
mínky, že je půda v dobré kondici, budou tito mikrobi schopní 
odvést lepší práci. Proto nesnižujeme jejich efektivitu tak moc, 
jak bychom dělali u hůř úrodné půdy. Ostatní plodiny (nikoliv 
však luštěniny) absorbují NO3 (dusičnan) a NH4 (amonný kationt) 
z půdy. Takový dusík využívají při tvorbě chlorofylu, proteinů, 
aminokyselin a nukleových kyselin. Na rostlině pozorujeme její 
zelenou barvu. Pokud není rostlina dostatečně zelená, farmáři 
a pěstitelé říkají, že je to kvůli nedostatku dusíku.

Pokud má kukuřice či jiná obilnina zažloutlé listy, avšak ty 
nejstarší listy nemají žluté špičky, nemusí nutně jít o problém 
s dusíkem. Jádro problému může být jinde, jen u nejnižších listů 
se jako první projevuje nedostatek dusíku. To souvisí se zelenou 
barvou chlorofylu. Bledá nebo žloutnoucí rostlina může 
potřebovat fosfor, síru nebo dokonce bor. Dusík je nutný pro 
tvorbu proteinů. Když si vojtěška žádá víc proteinů, potřebuje 
k  tomu víc dusíku. Můžete mít dostatek vápníku i síry, ale 
potřebný protein se nevytvoří, protože nemáte dostatek dusíku. 
Jestliže jsou mikrobi při čerpání vzdušného dusíku a jeho 
ukládání v rostlinách úspěšní pouze na 50 %, vojtěšce se zjevně 
nedaří. Už mnohokrát jsem viděl velké zásoby vápníku a síry, 
a přesto vojtěšce chyběly proteiny.

Pokud se nám podaří dostat dusík ve formě amoniaku do 
rostlin, můžeme tím v pozdějších fázích růstu obilovin pomoct 
vybudovat aminokyseliny. Pokud dokážete dostat amoniak do 
kukuřice poté, co vyhnala blizny, rostlina pomocí tohoto amoni-
aku vytvoří aminokyseliny. To je jedním z důvodů, proč přidávání 
dusíku ve formě amoniaku v pozdějším období roku se v rostlině 
projeví zvýšením aminokyselin. Ovšem nesmíme to s  amoni-
akem přehnat.

Dusičnan a amoniak se dají změřit. Tento test měří rozpustný 
dusík, abychom věděli, na čem jsme, co se týče rostlinného 
cyklu. Plodiny spotřebovávají velká množství dusíku. 18 tun 
vojtěšky/ha spotřebuje odhadem přibližně 500 kg dusíku. Tento 
dusík si rostlina musí odněkud vzít. Pokud získá 70 % potřebného 
dusíku ze vzduchu, je tu stále 30 %, které musíme dodat. Při 18 
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tunách vojtěšky to představuje 150 kg dusíku. To ovšem nezna-
mená, že tento dusík jednoduše aplikujeme. Znamená to,  že 
musíme půdu zefektivnit, aby sama rostlině dodala víc dusíku 
jinak než jen prostřednictvím nodulace.

Všechny půdní mikroorganismy mohou mít úžasný efekt, 
nejsou to jen bakterie rodu rhizobium2, které dodávají dusík. 
Dusík dodávají řasy a různé jiné typy půdních mikrobů. Zprav-
idla toto zásobování probíhá pomocí zpracování půdní organické 
složky. Z  měření vyplývá, že v  půdě jsou přítomna obrovská 
množství dusíku, avšak většina se nachází ve vázané formě 
v  humusu. Musíme najít způsob, jak tento dusík uvolnit, 
zpřístupnit. Pokud je v půdě 5 % organické složky, představuje to 
přibližně 110 kg dusíku pro plodinu toho roku. Přidejte oněch 
110 kg ke zbylým 70 %, které si rostlina vezme ze vzduchu, 
a  máme už jen nějakých 40 kg, které musíme rostlině dodat 
z jiného zdroje. To pro mikroorganismy není těžká práce, pokud 
mají správné podmínky. Proto je tak důležité se postarat o to, 
aby byla v  dobré kondici chemická i fyzikální struktura půdy. 
9,4 t kukuřice odhadem potřebuje 220 kg dusíku. Ve skutečnosti 
vše záleží na míře vápníku a hořčíku v půdě. Opět to je rovno-
váha živin v půdě, na které vše stojí.

Půda s  vysokým obsahem hořčíku znamená, že 9,4 t 
kukuřice/ha potřebuje dusík vypočítaný poměrem 150 x 1,5. 
Jinými slovy bude těch 220 kg dusíku málo, pokud máme půdu 
s  velmi vysokým podílem hořčíku. Přesto je u dobré úrodné 
půdy výnos 9,4 t běžný, jestliže půdě dodáme oněch 220 kg nebo 
méně dusíku (to je objem v  plodině). Proto našich 220 kg 
představuje celkový objem dusíku přijatý plodinami buď 
z  organické složky půdy nebo aplikací dusíku. V  některých 
částech Missouri se z organické složky půdy uvolní asi 70-90 kg 
dusíku, což zjistíme z  půdního testu. Pokud bereme v  úvahu 
dusík uvedený ve výsledku testu jako kg/ha, nejedná se o aplikovaný 
dusík z komerčního zdroje, ani o dusík z hnoje, který se možná 
použil. Kdykoliv je v půdě 5,1 % humusu (některé půdní testy jej 
uvádějí jako organickou složku), objem dusíku bude kolem 
110 kg. Při 2,3 % humusu bude v půdě cca 75 kg dusíku. To je 
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Hnojení

Je samozřejmé, že většinou chceme vyživit rostoucí 
plodiny. V takových případech je nejlepším postupem 
aplikovat menší dávky hnojiva častěji. Pokud to  pro-
vádíme na zdravé aktivní půdě, její biotičtí „dělníci“ 
budou schopni dokončit nezbytné úpravy a  všechny 
půdní reakce proběhnou přesně tak, jak mají.

Už navždy by cílem našeho farmaření a zahrad-
ničení mělo být dosažení normálního růstu, jelikož 
normální růst a kvalita jsou synonyma. Rychlý, uměle 
stimulovaný růst může být příjemný pro oko, ale kvali-
ta pokulhává.

Vzpomínáte si na Health Highway („dálnice ke 
zdraví“) Sira Alberta Howarda? Naším hlavním cílem 
by mělo být založení takovéto dálnice i v  oblasti půd 
produkujících potraviny. Tato požadovaná situace nas-
tane pouze tehdy, pokud jsou prospěšné houby v půdě 
aktivní. Přidáme-li do půdy novou látku, jakkoliv 
kvalitní, vždy je před využitím celého potenciálu tohoto 
„toku bílkovin“ nutná její úprava pomocí půdních bak-
terií a plísní.

Aplikací „půdní potravy“ v dostatečném předstihu 
před setbou, nebo častější aplikací menších dávek pro ros-
toucí rostliny, jak navrhuji shora, budou půdní „dělníci“ 
schopni tuto potravu upravit, takže může tento „půdní 
stroj“ objevený Sirem Albertem Howardem hladce fun-
govat. Což znamená, že na naší „dálnici ke zdraví“ 
nebudou žádné překážky.

Jak důležité je nebýt oklamán vzhledem! Měli 
bychom se snažit dozvědět, co se děje kolem kořenů 
našich plodin. A jednu otázku bychom měli mít neus-
tále na paměti:
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objem dusíku, který se postupně během vegetačního období 
plodiny uvolní z  půdního humusu. Odečtěte od toho dusík 
získaný z humusu a doplňte potřebný zbytek.

Mám klienty, kteří už od roku 1975 používají cosi, čemu 
já říkám biologické stimulanty3. Zpracovává-li se půda správně, 
vídávám tyto produkty na stejných polích rok co rok. Avšak 
nejsou-li základní složky půdy v pořádku, můžete si spoléháním 
se výhradně na tyto produkty zadělat na problémy.

V letech 1977 a 1978 si mě najala jedna společnost vyrábějící 
různé biologické přípravky, abych za ně řešil všechny problémy 
na východ od řeky Mississippi. Nikdo v té době nevěděl mnoho 
o těchto aplikacích, protože to byla úplná novinka. První prob-
lém jsem jel řešit do jižního Illinois, což bylo kousek od místa, 
kde jsem pracoval. Měl jsem se jít podívat na kukuřici jednoho 
farmáře.

Tam, kde použil bezvodý amoniak byla kukuřice v  květu a 
vypadala dobře. Kukuřice, kde použil biologický přípravek této 

Je toto normální růst, nebo se do značné míry jedná 
o umělou stimulaci? Nadměrně stimulovaná plodina 
bude obvykle mnohem atraktivnějšího vzhledu než rost-
lina, která roste přirozeně. Bude to tak do té doby, 
dokud neodhalíme známky skutečné kvality. Pokud 
rostlina roste na dynamické půdě, můžete si často 
všimnout ukazatelů kvality. Jedním z  nich je u mno-
hých rostlin tmavší až sametově zelená barva. Nad- 
měrně stimulované rostliny budou často kovově zelené 
barvy. Jste-li dobrými pozorovateli, naučíte se roz-
poznat normální, kvalitní růst.

—Joseph A. Cocannouer
Natural Food & Farming (1961)
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firmy a žádný amoniak nebo jiný dusík, téměř nekvetla. Minulý 
podzim tam zaoral plevel dosahující výšky člověka a během zimy 
trošku zapršelo. Kvůli tomu se rozklad zpomalil a  nerozložené 
rostlinné zbytky byly na poli i v  době, kdy tam sel kukuřici. 
Tam, kde použil bezvodý amoniak, rozložil zaorané zbytky rost-
lin přebytek dusíku. Nerozložený materiál v oblastech, kde neap-
likoval dusík, zůstával v  půdě, kde musel s  kukuřicí bojovat 
o  nedostatečné množství dusíku. Navzdory všemu vypadala v 
srpnu i kukuřice bez amoniaku, jako že je z nejhoršího venku. 
Farmáře to však stálo ztrátu výnosu 1,3 t/ha, protože jeho ros-
tliny na začátku trpěly hladem.

Na základě výsledku této konzultace mě firma vyslala na 
farmy od Missouri až k  východnímu pobřeží. Během dvou let 
jsem navštívil téměř 5 300 ha pozemků, na kterých se používal 
tento přípravek a tyto půdy potřebovaly doplnit dusík. Z  cel-
kového počtu hektarů bylo 93 % rostlin v  celkem dobré, ba 
i  skvělé kondici. Pouze 7 % z  nich mělo problémy. Vše jsem 
důkladně fotograficky zdokumentoval. Každý problém má totiž 
nějaké logické vysvětlení. Pokud lze takový problém rozeznat 
z fotky, může to ušetřit spoustu peněz.

Znám farmáře, kteří o biologických přípravcích nikdy 
neslyšeli. Ode mě o nich také neuslyší, protože mají dost problé- 
mů udržet krok s tím, co momentálně dělají. Nesnažím se jim do 
toho vstupovat s tím, že „tohle děláte špatně, měli byste to dělat 
takhle.“ Vlastní zkušenost mě naučila, že nejlepší je si s farmářem 
sednout a zeptat se ho, čeho by chtěl dosáhnout. Pak mu 
odpovím, že mu jeho cíl pomůžu prostřednictvím úpravy půdy 
splnit nejlépe, jak jen umím. „Jen se musíte rozhodnout, jaký 
přístup zvolíte,“ dodávám.

Někteří mí klienti drží striktně organický přístup. Jiní 
naopak striktně komerční. Ti, kteří pracují s přírodními systémy 
a používají biostimulanty jakožto zdroj rostlinného dusíku mohou 
mít lepší výsledky než ti, kteří používají pouze komerční zdroje 
dusíku. Někteří farmáři však nejsou vnitřně připraveni na práci 
s  přírodními přípravky. S  takovým přístupem se jim ovšem s 
biostimulanty dařit nebude Některé firmy proto nechtějí, abych 
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mluvil s jejich zákazníky. Čím větší podíl půdy je na tom z hle-
diska chemie špatně, tím pravdivější toto tvrzení je. Někteří kli-
enti na druhou stranu chtějí zkusit jen trochu biostimulantů. 
Postupuji s nimi tedy pomalu. Někteří používají tyto přípravky 
na celé farmě. Obvykle se neptám, kdo co používá. Hovoříme 
spolu o jejich celkovém plánu. Neříkám, ani nedělám nic, čím 
bych je mohl urazit. Neříkám, že by měli něco dělat jinak. Chci 
jen základní informace. Co se týče biostimulantů, čím lépe je 
chemie v půdě nastavená, tím lépe tyto přípravky fungují. Pokud 
tomu tak není, musíme nejdřív podniknout kroky k  řádné 
přípravě půdy.

Někteří mí klienti, co pěstují vojtěšku, používají síran amon-
ný. Jiní zas biostimulanty. A pak je spousta těch, kteří při pěsto- 
vání vojtěšky nepoužívají žádný z  těchto přípravků. Vše záleží 
na  základech a směru, jaký farmář vyznává. Mým cílem není 
řídit jeho přístup. Tomu, kdo nepoužívá žádný přípravek, ale 
alespoň nastíním, se kterým produktem se jeho vojtěšce v jeho 
podmínkách bude dařit.

Před pár lety sežral nosatec5 (Hypera postica) v  jižním 
Illinois kompletně nejen první, ale i druhou seč vojtěšky. Jeden 
farmář, který přišel na můj seminář, nikdy předtím o organick-
ém přístupu neslyšel. Jeho poradce na hnojiva mi však v  tele-
fonickém hovoru řekl, že tento farmář chce na jaře zasít vojtěšku. 
Chce použít biostimulant a já bych mu měl na základě testu jeho 
půdy říct, jestli to bude fungovat. „Vaše půda je perfektní, takže 
máte velmi velkou šanci na úspěch. Když spojíte tento přípravek 
s nějakým insekticidem, vaší vojtěšce se bude dařit, “ řekl jsem 
mu. Věděl jsem, že to bude fungovat, viděl jsem to dělat i jiné 
farmáře. Zasadil sazenice a hmyz se jich ani nedotknul. Sežral 
jinou neošetřenou plodinu.

Ve stejné oblasti jsou i jiní pěstitelé vojtěšky. Ani by mě 
nenapadlo jim navrhnout stejný postup, protože nemají v půdě 
ten správný základ. Připouštím, že se dost vzdaluji od komerčního 
dusíku, ale toto si žádá alespoň základní pochopení tématu. 
Takže zpět k  číslům týkajících se základních plodin. Fakta při 
produkci sóji: 3,4 t/ha potřebuje 310 kg dusíku. V  některých 
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publikacích naleznete údaj 330-340 kg pro výnos 4 t/ha. Stejné 
pravidlo platí pro vojtěšku. Pro zjednodušení počítání si to rád 
upravuji na 340 kg N a 4 t sóji.

V běžném vegetačním období bude mít nodulace na bobech 
50 % efektivitu. Při 340 N a 4 t sóji můžeme díky 50 % efektivitě 
nodulace počítat s  dalšími 170 kg N. Co když máte v  půdě 
2,3 % organické složky? Znamená to dalších 75 kg N. Odečtěte 
těchto 75  kg od 170 kg a máme dalších 95 kg, se kterými 
se  musí počítat. Bez přidání tohoto dusíku nemůžete počítat 
s výnosem 4 t/ha.

Prvním vodítkem k  slušnému výnosu je 60 % vápníku. 
Pokud nemá půdní koloid správnou hodnotu vápníku, nebude 
dusík schopen dodat kýžený výnos. Jakmile však upravíte 
základní hodnoty, tedy 60-70 % vápníku a 10-20 % hořčíku, 
můžete začít zvažovat dusík jako faktor dobrého výnosu. 
V  mém programu je jen málo farmářů, kteří mají 4 t výnos, 
aniž by rostlinám dodali extra dusík mimo množství získané 
z půdy a nodulace.

Typickým dotazem zemědělce je: kolik dusíku navíc musí 
farmář dodat pro výnos 4 tun sóji, když má 60 % vápníku a 
2,5  % organické složky? Při 2,5 % humusu získá 80 kg N/ha 
z  půdy. V  běžném roce bude po započtení 50 % nodulaci 
potřebovat 170  kg z  jiného zdroje. Samozřejmě to číslo bude 
větší, pokud je nodulace 70 %. My si pro výpočet vezmeme 
50  % efektivitu nodulace, protože to je jednodušší a dá se v 
běžném roce předpokládat. Jinými slovy, 170 kg N vyrobeného 
bakteriemi jde do produkce. Dalších 170 kg tedy musíme 
doplnit. Když odečteme těch 80 kg N z humusu, máme tady 90 
kg, které je potřeba sehnat z jiného zdroje. Tato situace počítá 
s tím, že máme dobrou úrodnou půdu se správným množstvím 
draslíku a fosforu.

Moc se o tom nemluví, ale existuje zrádný koloběh dusíku, 
do kterého se dostanete jen přidáním dalšího dusíku. Jsou tu 
i další věci, které se mohou podílet na produkci a vděčíme za 
ně dusíku. Normou by mělo být zvažovat všechny věci a dívat 
se na vše z  různé perspektivy. Říká se, že luštěniny získávají 



114 Agronomie v praxi

Mikroorganismy a půdní struktura

Za spojování primárních částic koloidních velikostí 
(méně než dva mikrony), může vločkování a sedimen-
tace půdních částic ve vodní suspenzi, jakožto výsledek 
změny náboje částic. Nicméně toto vločkování a sedi-
mentace mají v  přirozených podmínkách půdy jen 
omezený dopad na agregaci. Vysycháním mokré půdy 
se slučují primární částice, protože přitahující se částice 
se slučují silněji, když zmizí vrstva vody mezi nimi.

Na druhou stranu může toto vysychání vyústit 
v  rozvoj nevyrovnaného napětí, kvůli kterému se pak 
půda rozpadá na jednotlivé částice. I jiné fyzikální síly 
jako zamrzání a tání mohou způsobit fragmentaci půdy 
na menší celky. Orba může způsobit rozpad půdní masy 
na hroudy, fragmenty, drobky a zrnka. Kořeny rostlin 
tyto primární půdní částice přivádějí k sobě a tvoří tak 
v půdě agregáty nebo strukturální celky podobně, jak se 
tak děje v  případě podhoubí některých hub. Žížaly, 
kůrovci, mravenci a mnoho druhů hmyzu tvoří agregáty 
a  v  mnoha případech je stabilizují. Zvířata jako krtek 
půdní masu rozbíjejí na menší celky. V přírodě je mnoho 
způsobů, jak se půdní masa formuje do různě velkých 
celků jako jsou hrudky, hroudy, zrnka a jiné agregáty.

A je mnoho způsobů, jak je stabilizovat. Anor-
ganické tmelicí látky, jako je železo, mohou dát půdě 
ohromnou stabilitu, jakou najdeme například v latosolu 
(půdě nacházející se převážně v  dešťových pralesech). 
Pomocí svých chemických a fyzikálních účinků stabili-
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zují tyto půdní celky i některé koloidní materiály, jako 
je jíl a organická složka.

Mikroorganismy v  průběhu rozkladu rostlinných 
a  živočišných zbytků produkují množství organických 
sloučenin a uvolňují anorganické látky, které ovlivňují 
stabilitu půdních celků. Některé z  těchto sloučenin a 
látek mají významný vliv na stabilitu. Jiné sloučeniny 
nemají naopak vliv žádný. Některé z  přírodních pro- 
duktů vyrobených mikroorganismy jsou v přepočtu na 
jednotku váhy účinnější než syntetické stabilizátory. 
Vedle výše zmíněných účinků mikroživin je potřeba 
zmínit i fyzický vliv některých druhů podhoubí na sou- 
držnosti půdních celků. Mikroživiny se svými schop-
nostmi stabilizovat půdu velmi liší.

Významnou roli při stabilizaci půdy hraje rovněž 
půdní fauna. Například žížala vylučuje slizy, díky nimž 
je humus mnohokrát stabilnější než původní půda. 
Při  některých mulčovacích postupech bylo vyprodu-
kováno a uloženo na povrchu necelých 100 tun/ha 
žížalího humusu. Existuje tedy mnoho faktorů, které se 
podílejí na formování půdní struktury a její stabilizaci. 
Typ půdní struktury závisí na typu půdy a aspektech 
jejího chemického, fyzikálního a biologického složení.

—T.M. McCalla and F.A. Haskins
Missouri Agricultural Experiment Station’s

Research Bulletin 765


