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MULČOVÁNÍ NA PŮDÁCH UVÁDĚNÝCH DO KLIDU
SET-ASIDE  LAND  CULTIVATION  BY  MULCHING

V. Mayer, M. Vlášková
Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. Paha

Abstract
In the paper is presented the survey of techniques for mulching and their type of construction and function, test results and
evaluation of some operational and economic parameters. There are presented the operational cost of machines and fuel
consumption depending on amount of biomass, working width of machine, and output of biomass and continuity found in
operational measurement. Costs of mulching operation were calculated in the range of 350 to 900 CZK. ha-1 with fuel
consumption from 5,5 to 15 l.ha-1 and performance from 5 to 28 ha per day according to conditions. Set-aside land (for the
long time in system of its grassing) has affect on some physical properties of soil. Measurement results indicate the market
growth (till double) the topsoil compaction on the set-aside land. The growth of grass biomass in the next year (after
treatment in the previous year) was 12,5 to 30 % as compared by 30 % reduced content of dry matter in the newly grown
biomass (in accordance with the previous year.) The ascertained course of soil moisture documents the lower ability of soil
to keep the water in the depth above 10 cm on the plot without any treatment.
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Úvod
S předpokládaným nárůstem ploch půd uváděných do

klidu nebo ponechaných ladem se očekává také rozšíření
postupů  ošetřování  a  likvidace  nežádoucích  porostů  na
nich kombinacemi postupů sečení a mulčování se spásá-
ním popř. kompostováním. Ve starých zemích Evropské
Unie jsou v současnosti dotační tituly platby na farmy pod-
miňovány ponecháním až 10 % orné půdy v klidu (BMVEL
2002). Tento trend se bude muset v budoucnu uplatňovat i
u nás. Pro účely ošetřování porostů na půdách neobdělá-
vaných a uváděných do klidu je proto postup mulčování v
kombinaci  se  sečením,  spásáním  výhodný  jak
z ekonomického tak i z hlediska energetického, má však také
i některé nedostatky a rizika. Technika mulčování může být
však využita i pro drcení posklizňových rostlinných zbyt-
ků před jejich následným zapravením do půdy i na plo-
chách intenzivně zemědělsky využívaných. Převážně jsou
však stroje na mulčování používány pro posečení a rozdr-
cení zelených rostlinných zbytků, staré trávy na trvalých
travních porostech a pro ošetřování úhorových ploch. Další
možnosti jejich uplatnění jsou při likvidaci odpadní rostlin-
né hmoty v ovocnářství, na vinicích, jahodových a dalších
kulturách v zelinářství a také v komunální oblasti při úpra-
vách parkových a jiných ploch. Předpokládá se proto, že
dojde v brzké době a v nabídce techniky dnes již dochází k
většímu nárůstu požadavků na stroje pro mulčování a se-
čení zejména v horských a podhorských a dalších výrobně
nepříznivých oblastech z hlediska jejich kvality a spolehli-
vosti. V horských oblastech se předpokládá rozšíření pou-
žívání techniky a strojů na mulčování a sečení o menších
pracovních záběrech do 3 m. Při uplatnění postupů spoje-

ných s mulčováním v nížinných oblastech do 8° je však
výhodnější z důvodu nižších měrných nákladů na ošetření
ploch, použití strojů o větších pracovních záběrech od 3 do
6 m. Na výkonnost pracovního ústrojí mulčovačů má velký
vliv kolísání množství zpracovávaného materiálu porostu a
jeho  různé  vlastnosti. Množství materiálu  se  pohybuje
v širokých mezích od 1 až do 30 t.ha-1 rostlinné hmoty.
Omezení zemědělské péče na půdách má za následek, že se
na svažitých a zamokřených plochách nacházejí četné pře-
kážky, které vedou k prostojům a poškození strojů. Také
z ekologického hlediska jsou na mulčovače kladeny poža-
davky na minimální poškození mikroflóry stávající vegeta-
ce, fauny a v neposlední řadě i na ochranu zvěře. Popsané
podmínky proto vyžadují různá konstrukční řešení pracov-
ních ústrojí strojů a jejich použití. Konstrukční provedení
proto musí těmto podmínkám vyhovovat a proto mají mul-
čovače pracovní ústrojí i vlastní pracovní nástroje různého
typu. Například jsou to skupiny srpových, krouživých či
talířových mulčovačů (Obr. 1) s vertikální osou otáčení pra-
covních nástrojů nožů, skupina cepových nebo kladívko-
vých mulčovačů (Obr. 2) a skupina šnekových mulčovačů
s horizontální osou otáčení pracovního ústrojí. Mulčovače
se srpovými, krouživými pracovními nástroji v důsledku
horizontálního řezu jsou vhodné k použití především u vyš-
ších  stonkových  porostů.  Při  práci mají  však  tendenci
k vytváření řádků takže je často nutné zařadit další operaci
rovnoměrného rozmetání rozdrcené hmoty. Toto odpadá
při použití mulčovačů s cepovými a kladívkovými pracov-
ními nástroji s vertikálně pracujícími pracovními nástroji.
Tyto typy jsou proto vhodnější pro víceré ošetřování trav-
ních porostů.
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Při mulčování porostů na ladem ležící orné půdě, loukách
a pastvinách se vzrostlá biomasa seče, drtí a rozprostírá na
široko a zetlí na téže ploše. V tomto případě se provádí tzv.
plošné kompostování. K mulčování vzrostlého porostu na
loukách a pastvinách by se mělo podle odborníků z oblasti
agrotechniky přistupovat vždy koncem června, druhé zpra-
cování by potom mělo přijít v srpnu až září u silně zapleve-
lených pozemků. U suchých a polosuchých travních po-
rostů by měl postačit pouze jeden mulčovací řez v září.
Podle řady autorů zabývajících se agrotechnickou pro-

blematikou by měly být plochy ležící ladem alespoň jednou
v roce posekány nebo mulčovány. Nejen z hlediska potla-
čení rozšiřování plevelů, ale i z důvodu péče o krajinu, pro-
tože zanedbané plochy značně hyzdí krajinu. Stanovení lhů-
ty pro mulčování je závislé na druhu rostlin používaných
pro ozelenění a na plevelech před jejich generativním mno-
žením. Převážně je doporučováno mulčování v červnu a
červenci. Mimo orných půd ležících ladem měly by být také
louky  a  pastviny extenzivně  obhospodařované  nebo  ne-
využívané alespoň minimálně ošetřeny, protože jinak drn
rychle a trvale degeneruje a neplní svoji funkci (BRANT V
et al.2003). Střední mechanická péče o tyto plochy spočívá
ve smykování a válcování v předjaří, nedoporučuje se však
již tradiční vláčení bránami protože poškozuje drn a mladé
rostliny. Posečení je nutné jednou za rok při extenzivní pas-
tvě popř. minimálně v jednom mulčování. Náklady na tyto
operace by celkem neměly přesáhnout 1000-1500 Kč.ha-1.
Tyto  operace  jsou  však  důležité  a  potřebné  pro  udržení
typické vegetace luk a pastvin. Při zanedbání těchto opera-
cí, by na většině těchto ploch proběhlo stádium vytváření
náletu, které by vedlo k zaplevelení a neřízenému zalesně-
ní.
Postupy mulčování například široko-záběrovými mulčo-

vači  kladívkového nebo  srpového či  talířového  typu  při
ošetření porostů ladem a pro likvidaci odpadní rostlinné
hmoty jsou výkonné, mají však také některá rizika a nevý-
hody na které je potřeba uživatele upozornit. Jedná se pře-
devším o možné nepříznivé vlivy na složení porostů vlivem
vyležení a snížení odolnosti některých kulturních rostlin.
Tyto vlivy, které mají trvalejší účinky je proto potřebné dů-
kladněji výzkumně i prakticky sledovat. Problematika opa-
kovaného mulčování biomasy na půdách ponechaných la-
dem je v poslední době proto odborníky přehodnocována
a diskutována vzhledem k uvedeným negativním účinkům
tohoto postupu například na půdu (zvýšení obsahu a vy-
plavování nitrátů)(ŠANTRŮČEK J. et al.2000) a na složení
porostů  (zvýšení  podílů  nežádoucích  plevelných  druhů
v porostech) možnosti zvýšení erozních vlivů. Mulčovače
kladívkového  či  cepového  typu  s vysokými  pracovními
rychlostmi poškozují více mikroflóru a faunu. Mulčovací
stroje by měly proto být vybaveny i zařízením pro plašení
zvěře. Příklady provedení mulčovačů různých výrobců a
typů pracovních ústrojí a jejich použití jsou na obrázcích.
V oblasti výroby techniky pro péči o půdy ladem nebo

uváděné do klidu, trvalé travní porosty, lesní i komunální
užití je v současnosti v tuzemsku i zahraničí široká nabídka

strojů pro údržbu zelených ploch ve stavu, který vyhovuje
ekonomickým i ekologickým požadavkům. Významnými
prodejci na našem trhu jsou zejména firmy ECO Inter Lu-
kov, SOME Jindřichův Hradec, výrobci STS Jindřichův
Hradec, Agrostroj Pelhřimov a další. Ze zahraničních firem
nabízí tyto stroje ve svém sortimentu firmy Horsch-SRN,
Kverneland-Norsko, Berti ,Seppi M a Agrimaster z Itálie a
řada dalších firem. Firmy ELHO a DUCKER nabízí specielní
žací a mulčovací stroje kladívkového, cepového i talířové-
ho typu pro zemědělství, lesnictví i komunální účely. Ob-
dobně i firmy PERFECT z Holandska, MUTHING SRN
SCHULTE Kanada nabízí řadu strojů a techniku na sečení,
mulčování a další ošetření porostů. Dále firmy BERTI a KIR-
PY a BRIELMAJER nabízejí techniku na ošetřování a úpra-
vu zelených ploch, zemní a další půdní práce. Orientace
uživatelů při výběru v tomto širokém sortimentu je značně
obtížná vzhledem k této široké nabídce prodejců. Poznatky
uvedené v článku by proto měly k  lepší  informovanosti
uživatelů o přednostech a rizicích použití této techniky a při
jejím výběru alespoň malou měrou přispět.

Obr. 1 Mulčovače srpového, krouživého či talířového typu
s vertikální osou otáčení pracovních nástrojů nožů jsou
nabízeny s různými pracovními záběry i provedením

Obr. 2 Mulčovače kladívkového a cepového typu pro ošet-
řování porostů vyrábí řada výrobců v široké škále pra-
covních záběrů a provedení

Materiál a metody
V minulém období jsme provádili ve VÚZT v.v.i. Praha  hod-
nocení nikterých provozních a ekonomických parametru
mulèovaèù nabízených na našem trhu. Byly zjiš ovány
základní informace o možnostech uplatniní stroju uživateli.
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Graf 1 Náklady a spotřeba paliva na ošetření travního porostu mulčovačem kladívkového typu v závislosti na pracov-
ním záběru stroje

Na základi vlastních mioení výkonností stroju, výrobci a
uživateli udávaných provozních parametru a cen byly vy-
poeteny náklady na provoz tichto stroju a linek.
   Dále bylo prováděno měření vlivů ponechání půdy dlou-

hodobě  v klidu  na  některé  fyzikální  vlastnosti  půdy  a
na charakteristiku povrchových vrstev půdy a porostu na
půdě. Toto bylo prováděno pravidelným odebíráním půd-
ních vzorků a penetračními  měřeními pro stanovení potřeb-
ných údajů charakterizujících fyzikální stav půdy. Zjišťo-
vány byly i profily povrchu porostu a povrchu půdy lase-
rovým profilografem a odebírány byly vzorky porostu na
výnos  a sušinu biomasy v průběhu vegetačního období.
Odebrané  vzorky byly laboratorně vyhodnocovány.

Výsledky a diskuse

Graf 2 Náklady a spotřeba paliva na mulčování v závislosti na průchodnosti zpracovávaného materiálu mulčovačem
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Plošné výkonnosti mulčovačů za směnu byly podle pra-
covního záběru stroje a pracovních podmínek naměřeny v
rozmezí 5 - 28 ha.sm-1. Přímé náklady na pracovní operaci
mulčování byly vypočteny v rozmezí 350 - 900 Kč.ha-1 .
Příklad průměrně zjištěných přímých nákladů a spotřeby
paliva při použití kladívkového mulčovače českého výrob-

ce na travním porostu v závislosti na šíři pracovního zábě-
ru  je znázorněn na grafu (Graf 1).Výsledky jsou  však znač-
ně závislé na množství zpracovávaného materiálu t.j. na
složení a stavu porostu a na průchodnosti stroje jak je zná-
zorněno na dalším grafu (Graf 2). Na základě provedených
měření a informací od uživatelů je nutné při přerostlém po-
rostu opakovat zásah mulčování na téže ploše vícekrát s
různou výškou řezu strniště. Náklady na mulčování potom
samozřejmě přiměřeně vzrostou. Zjištěné provozně-ekono-
mické údaje o pracovních postupech , strojních linkách a
soupravách používaných při péči a ošetřování půdy uvá-
děné do klidu v různých výrobních a půdních podmínkách
zemědělských  podniků  byly  zpracovány  do    tabulek.
V rámci řešení výzkumného záměru probíhalo měření vlivů
technologických opatření na některé fyzikální vlastnosti
půdy a charakteristiku porostů na půdě ležící dlouhodobě
ladem.  Byly měřeny vlivy ponechání půdy v klidu při jejím
zatravněním  na  některé  fyzikální  vlastnosti  půdy  a
na charakteristiku povrchu a porostu na půdě. Byly odebí-
rány půdní vzorky a prováděna penetrační měření pro zjiš-
tění fyzikálního stavu půdy. Porovnání penetračních odpo-
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Graf 3 Průběh změny penetračních odporů v ornici a podorničí na lokalitě s travním porostem ponechaném dlouho-
době ladem a pozemku zpracovávaném orbou.

Závěrrů na zatravněném pozemku ponechaném ladem a vedlej-
ším zpracovávaném pozemku orbou znázorněném na grafu
(Graf 3) dokumentuje výrazný nárůst (až dvojnásobný) pe-
netračního odporu tj..zhutnění půdy v oblasti orniční vrst-
vy na pozemku ponechaném dlouhodobě ladem. Pomocí
zařízení pro bezkontaktní měření velkých plošných povr-
chů  (laserovým profilografem)  byly  zjišťovány  i  profily
povrchu (sklonitost a výška profilu) a porostu. Byly odebí-
rány vzorky porostu na výnos  a sušinu biomasy v průběhu
dvou vegetačních  období.  Výsledky měření  výnosových
ukazatelů a sušiny jsou znázorněny na grafu (Graf 4). Měře-
ní byla prováděna  na pokusné lokalitě trvalého travního
porostu ponechaném ladem (do roku 2006 nebyl pozemek
sklízen sečí ani mulčováním, na podzim roku 2006 jednou
sečí s odvozem) a na vedlejším pozemku s víceletou pícni-
nou zpracovávaném orbou. Z grafu Graf 4 lze pozorovat
výrazný  nárůst výnosu  travní biomasy o 12,5% až 30%
v následujícím roce po ošetření pozemku v předchozím roce
podzimní sečí s odvozem posečené hmoty a o cca 30% sní-
žený  obsah  sušiny  v nově  vyrostlé  biomase.    Výsledky
odběrů vzorků vlhkosti půdy jsou uvedené na grafu (Graf
5). V orniční vrstvě zjištěné vlhkosti půdy dokumentují niž-
ší vododržnost  půdy v hloubce nad 10cm na ladem pone-
chaném pozemku. Z toho vyplývá nebezpečí vyššího po-
vrchového vodního odtoku  a vodní eroze na neošetřova-
ných ladem ponechaných půdách.

Péče o krajinu a ošetřování travních porostů, orných půd
ponechaných ladem a při likvidaci odpadní rostlinné hmo-
ty, starých porostů a náletů dřevin pomocí žací, mulčovací
a další  techniky pro péči o porost a půdu, zpracování rost-
linných odpadních hmot se stává a předpokládá se, že do
budoucna i bude vzhledem k omezování intenzivní potravi-
nářské produkce na půdě, silně se rozvíjejícím odvětvím
nejen v zemědělství,  ale i ve veřejném, komunálním sekto-
ru. Řádná péče a ošetřování nevyužívaných ploch země-
dělské půdy je nezbytná jak z hlediska péče o krajinu, za-
chování fyzikálních vlastností a úrodnosti půdy i biotopu
na ní, v neposlední řadě přispívá i k regulaci vodního reži-
mu a výrobě biomasy. Přitom je důležité mít na zřeteli jak
ekonomická, tak i ekologická hlediska při zachování  úrod-
nosti a ochraně našeho půdního fondu.  Zemědělským pod-
nikům se tak nabízí prostor k rozšíření a lepšímu využití
zakoupené specielní techniky na mulčování, sečení,  zhod-
nocování a využití odpadní rostlinné  hmoty při menších
nákladech i investičním riziku a vyšším provozním nasazení
těchto specielních strojů ve více provozních oblastech za
předpokladu potřebné současné podpory této činnosti re-
gionálními  i státními orgány.

Výsledky , presentované v příspěvku, byly  získány při ře-
šení výzkumného záměru  MZe ČR MZE 0002703101 Vý-
zkum nových poznatků vědního oboru zemědělské tech-
nologie a technika a aplikace inovací oboru do zeměděl-
ství České republiky.
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Graf 4 Průběh změn výnosových ukazatelů a sušiny biomasy na lokalitě s trvalým travním porostem
ponechaném dlouhodobě ladem
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Graf 5 Průběh změny vlhkosti půdy v orniční vrstvě na lokalitě s víceletým travním porostem

Anotace:
V příspěvku je uveden přehled typů techniky pro mulčování a jejich konstrukční a funkční provedení, výsledky měření a
hodnocení některých provozních a ekonomických parametrů mulčovačů. Jsou uvedeny náklady na provoz těchto strojů a
spotřeba paliva v závislostech na množství a průchodnosti zpracovávané biomasy a pracovním záběru stroje, zjištěných
v provozních měřeních. Náklady na pracovní operace mulčování byly vypočteny v rozmezí od 350 do 900 Kč.ha-1 při spotře-
bě paliva od 5,5 do 15 l.ha-1 a směnových výkonnostech 5 až 28 ha.sm-1 podle podmínek. Výsledky měření vlivů ponechání
půdy dlouhodobě v klidu při jejím zatravnění na některé fyzikální vlastnosti půdy a na charakteristiku povrchových vrstev
půdy a porostu dokumentují výrazný nárůst (až dvojnásobný) zhutnění půdy v orniční vrstvě na pozemku ponechaném
dlouhodobě ladem. Byl pozorován nárůst výnosu travní biomasy o 12,5 % až 30 % v následujícím roce po ošetření pozemku
v předchozím roce při o 30 % sníženém obsahu sušiny v nově vzrostlé biomase. Zjištěný průběh vlhkosti půdy dokumen-
tuje nižší vododržnost půdy v hloubce nad 10 cm na neošetřovaném pozemku.

Klíčová slova: ošetřování půdy, půda ladem, technika mulčování, biomasa, vlastnosti půdy, náklady, spotřeba paliva.
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