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Abstract
Mulching is suitable working process for treatment of permanent grassland in mountain and foothill areas. Mulching is a
process when crop matter is crushed and spread on the soil surface or in combination with mowing or grazing. It is suitable
from both economical and energy consumption points of view. So far this procedure has also some problems from ecological
aspect and other risks regarding environment protection. Mulching machines are predominantly utilized for mowing and
crushing of green crop remainders on permanent grassland and for treatment of fallow areas. Other possibility of their
application is within liquidation of waste crop matter in fruit farming, vineyards, strawberry and other cultures in vegetable
farming and also in municipal area for adaptation of parks and other surfaces. Direct costs for mulching range from 1000 to
3000 CZK/ha at application on one surface.
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  TECHNIKA PRO MULČOVÁNÍ TRVALÝCH  TRAVNÍCH POROSTŮ V HORSKÝCH
A PODHORSKÝCH PODMÍNKÁCH

TECHNIC FOR MULCHING  OF PERMANENT GRASSLAND  IN MOUNTAIN  AND FOOTHILL  AREAS

Úvod

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

S ohledem  na  rozšiřování  ploch  ponechaných  ladem
zvláště v horských oblastech lze očekávat také rozšíření
dalších postupů mechanického ošetření a likvidace nežá-
doucích porostů kombinacemi postupů sečení nebo mul-
čování se spásáním popř. i kompostováním. Předpokládá
se proto, že dojde v brzké době k většímu nárůstu požadav-
ků na stroje pro sečení  a mulčování v  těchto výrobních
oblastech. Pro tyto horské oblasti se zejména předpokládá
rozšíření specielních strojů o menších pracovních záběrech
do 3 m.

Metody
Vzhledem k pracovním podmínkám jsou na tyto stroje

kladeny značné požadavky. Kolísání množství zpracováva-
ného porostu a také jeho vlastností je velmi vysoké, množ-
ství dosahuje 1 až 30 t/ha rostlinné hmoty. Omezení země-
dělské péče  na  těchto  půdách má za  následek, že  se na
často svažitých a zamokřených plochách nacházejí četné
překážky, které vedou k poškození a prostojům strojů. Také
z ekologického hlediska jsou na mulčovače kladeny vyso-
ké požadavky na minimální poškozování mikroflóry i stáva-
jící vegetace a v neposlední řadě i na ochranu zvěře. Popsa-
né podmínky proto vyžadují různá konstrukční řešení pra-
covních orgánů strojů a  jejich použití. Mulčovače proto
mají pracovní ústrojí různého typu a konstrukčního prove-
dení např.je to skupina srpových, krouživých či talířových
mulčovačů s vertikální osou otáčení pracovních nožů, sku-
pina cepových  nebo kladívkových mulčovačů  a skupina
šnekových mulčovačů s horizontální osou otáčení pracov-
ního ústrojí. Srpové, krouživé mulčovače v důsledku hori-
zontálního řezu jsou vhodné u stonkových porostů. Mají
však tendenci k vytváření řádků takže je často nutné zařadit

další operaci rovnoměrného rozmetání rozdrcené hmoty.
Toto odpadá při použití cepových a kladívkových mulčo-
vačů s vertikálně pracujícími pracovními orgány

Výsledky a diskuze
Příklady provedení mulčovačů různých výrobců jsou na

obrázcích Obr. 1 až Obr. 5. Agrostroj Pelhřimov vyrábí mul-
čovače kladívkového typu o pracovním záběru 2 m až 3,6 m.
Na obr. 2 je detail pracovního ústrojí cepového, kladívko-
vého typu mulčovače firmy Perfect Van Wamel v čelním
zavěšení na traktoru. Na obr. 3 je vidět rovněž detail a pro-
vedení srpového, krouživého mulčovače téže firmy o pra-
covním záběru 1,8 až 3,6 m s možností čelního i bočního
zavěšení za traktor. Firma Votex představila v loňském roce
nový  širokozáběrový mulčovač  cepového  typu.  Stroj  je
vhodný pro údržbu a ošetření velkých travních ploch např.
na letištích a v komunální oblasti, obtížně je stroj použitel-
ný pouze při vysokém výskytu zetlelých slamnatých zbyt-
ků. Mulčovače  firmy Schulte  jsou  krouživého  srpového
nebo talířového typu pracovního ústrojí se záběrem 3,2; 4,5
a 8 m. Jsou vysoce výkonné a mají výkyvné připojení za
traktorem i stranových křídel stroje, což umožňuje velmi
dobré kopírování a otáčení stroje v terénu. Na obrázcích
obr. 4 a obr. 5 jsou cepové a kladívkové mulčovače firmy
Humus menších pracovních záběrů (1,55-2 m) určené ze-
jména pro práci na svažitých terénech v horských oblas-
tech a pro komunální účely.
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Obr. 1: Mulčovače typu MU s kladívkovým
         pracovním ústrojím z Agrostroje Pelhřimov

Obr. 2: Detail pracovního válce kladívkového
   mulčovače v čelním zavěšení na traktoru
   firmy Perfect van Wamel

 

Obr. 4: Čelní zavěšení cepového mulčovače
   menšího záběru firmy Humus je výhodné

          zvláště na svažitých plochách v horských
   oblastech

Obr. 3: Krouživý mulčovač s detailem provedení
  pracovního ústrojí od firmy Perfect
  van Wamel dosahuje vysoké pracovní
  rychlosti až 10 km/h

Obr. 5: Model kladívkového mulčovače záběru 1-2 m
  firmy Humus pro zadní i čelní zavěšení za
 traktorem s kopírováním plochy půdním válcem

VÚZT Praha prováděl v minulém období hodnocení ně-
kterých provozních a ekonomických parametrů vybraných
mulčovačů. Byly zjištěny základní údaje o výkonnostech,
průchodnosti a spotřebě paliva souprav strojů a možnos-
tech jejich uplatnění u uživatelů. Na základě zjištěných pro-
vozních parametrů a cen byly vypočteny náklady a spotře-
ba paliva na provoz těchto strojů. Plošné výkonnosti mul-
čovačů za směnu byly podle pracovního záběru stroje a
pracovních podmínek naměřeny v širokém rozmezí 5-28 ha/
směnu. Přímé náklady na operaci mulčování byly vypočte-
ny v rozmezí 350-900 Kč/ha. Výsledky jsou však značně
závislé na množství zpracovávaného materiálu t.j. na slože-
ní a stavu porostu a průchodnosti stroje jak je uvedeno na
grafu 2. Na základě provedených měření a zkušeností uži-
vatelů  je  nutné  při  přerostlém porostu  opakovat  zásahy
mulčováním na téže ploše vícekrát s různou výškou řezu
strniště. Náklady na mulčování potom ovšem úměrně ros-
tou.
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Ošetření travních ploch sečením nebo mulčováním musí
být do roka prováděno několikrát. Přímé náklady na postup
mulčování se potom pohybují v rozmezí 1000-3000 Kč/ha
při zásahu na jedné ošetřované ploše.
Postupy mulčování při ošetření travních porostů i půd

ponechaných ladem a porostů na nich, při likvidaci odpad-
ní rostlinné hmoty mají ovšem také některá ekologická rizi-
ka. Jedná se především o možné nepříznivé vlivy na složení
porostů vlivem vyležení a snížení odolnosti některých kul-
turních rostlin. Tyto vlivy, které mají trvalejší účinky, je pro-
to potřebné důkladněji výzkumně sledovat. Problematika
opakovaného mulčování biomasy na půdách ponechaných
v klidu je v poslední době proto odborníky přehodnocová-
na a diskutována vzhledem k některým negativním účin-
kům tohoto postupu na půdu (zvýšení obsahu a vyplavo-
vání nitrátů) a na složení porostů (zvýšení podílů nežádou-
cích plevelných druhů v porostech). Odborníci rostlináři
doporučují mulčování  zejména  u  řídkých,  nevýnosných
nekulturních a nízkých porostů. U vysokých porostů, kdy
následkem mulčování by vznikla silná vrstva rostlinné hmo-
ty (mulče), se z důvodu možného rozšíření chorob a zvýše-
ného  výskytu  hlodavců  zásah  nedoporučuje.  Uvádí  se
pokles druhů botanického složení porostů až o 20 % oproti
plochám sečeným. Soustavným mulčováním dochází k pře-
vaze silných druhů na úkor nižších rostlinných druhů a
snižování výnosů nadzemní hmoty. Tím se narušuje eko-
systém porostů. Proto  je potřebná zvýšená opatrnost při
použití postupů mulčování zejména v chráněných krajin-
ných oblastech.
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Graf 1: Náklady a spotřeba paliva výrobní řady

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

10 18 20 27
průchodnost materiálu [t.h-1]

P
řím

é 
ná

kl
ad

y 
[K

č.
ha

-1
]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

S
po

tře
ba

 p
al

iv
a 

[l.
ha

-1
]

Přímé náklady Spotřeba paliva

Graf 2: Závislost nákladů a spotřeby paliva na
   průchodnosti kladívkového mulčovače

Alespoň jednou v roce musí být plochy ležící ladem po-
sekány nebo mulčovány. Nejen z hlediska potlačení rozši-
řování plevelů, ale i z důvodu péče o krajinu, protože zane-
dbané plochy poškozují krajinu. Stanovení lhůty pro mul-
čování je závislé na druhu rostlin používaných pro ozele-
nění a na plevelech před jejich generativním množením. Pře-
vážně by mělo být mulčováno v červnu a červenci. Mimo
orných půd ležících ladem měly by být také louky a pastvi-
ny extenzivně obhospodařované nebo nevyužívané podro-

bovány alespoň minimální péči, protože jinak drn rychle a
trvale degeneruje a neplní svoji funkci. Střední péče o tyto
plochy spočívá ve smykování a válcování v předjaří a po-
sečení jednou za rok při extenzivní pastvě popř. minimálně
v jednom mulčování. Náklady na tyto operace by celkem
neměly přesáhnout cca 1000 Kč/ha. Tyto operace jsou však
důležité a potřebné pro udržení typické vegetace luk a pas-
tvin. Kdyby se tyto operace zanedbaly zcela, potom by na
většině  těchto ploch proběhlo stádium vytváření náletu,
které by vedlo k zaplevelení a neřízenému zalesnění.
Při mulčování porostů na ladem ležící orné půdě, lukách a

pastvinách se vzrostlá biomasa seče, drtí a rozprostírá na
široko a zetlí na téže ploše. Jedná se v tomto případě o tzv.
plošné kompostování. K mulčování vzrostlého porostu na
loukách a pastvinách by se mělo přistupovat vždy koncem
června, druhé zpracování by mělo přijít v srpnu až září u
silně zaplevelených pozemků. U suchých a polosuchých
travních porostů postačí pouze jeden mulčovací řez v září.

Závěr
Kompostování  řezanky po posečení  se  sice odborníky

velmi doporučuje, ale je značně nákladné. Uvážíme-li, že
náklady na řádné kompostování sklizené hmoty v zeměděl-
ském podniku činí dle odhadu 4000-6000 Kč/ha ošetřované
plochy. Nebo může být organický materiál získaný při ošet-
ření ploch přepraven a rozmetán a následně zaorán na jiné
orné půdě. Pokud je posečený materiál zkompostován v
průmyslových kompostárnách, náklady se ještě znásobují
vlivem další manipulace a dopravy.
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ření na půdě v horských a podhorských oblastech se zře-
telem na trvalé travní porosty
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Pro  ošetřování  trvalých  travních  porostů  při  hospodaření  na  půdě  v  horských  a  podhorských  oblastech  je  výhodný
pracovní postup mulčování tj. rozdrcení rostlinné hmoty s jejím rozprostřením a ponecháním drtě na povrchu půdy, popří-
padě v kombinaci se sečením nebo spásáním. Je výhodný jak z hlediska ekonomického tak i energetické náročnosti. Postup
však má také některé dosud nevyřešené ekologické a další rizika z hlediska ochrany životního prostředí. Mulčovače jsou
používány pro posečení a rozdrcení zelených rostlinných zbytků na trvalých travních porostech a pro ošetřování úhoro-
vých ploch. Další možnosti jejich uplatnění jsou i v komunální oblasti při úpravách parkových a jiných ploch. Přímé náklady
na postup mulčování se potom pohybují v rozmezí 1000-3000 Kč/ha při zásahu na jedné ošetřované ploše

trvalý travní porost, mulčování






