
vLIv oPAKovAxÝcrr pŘnrnzoŮ
zrrurNĚnrÍ pŮny

Po pŮnĚ NA srupnŇ

Josef Hůla l)' 2)' Milan Kroulík l)'2), Pavel Kovaříček 2

,) Katedra zemědělslqlch strojů, Technickáfakulta, CZU v Praze
2)Vyzkumny ústav zemědělshé technilql, v.v.i.' Praha

Úvoo
V současnosti využívané systémy hospodaření na půdě jsou spojeny

s vedlejšími negativními vlivy na půdní prostředí, které mohou poškozovat jak produkční, tak
mimoprodukění funkce půd. Závažným, ýrazně negativním jevem je zhutňování půdy.
Protože hlavní příěinou zhutňování půdy je vystavení půdy působení pojezdových ústrojí
strojů, používáme v této souvislosti termín ,,technogenní zhutňování půdy.., na rozdíl od
zhutnění, jehož příčinou jsou pedogenetické procesy - například ucpávání pórů v půdě vlivem
migrace jemných minerálních částic (Lhotsky 2000). V české terminologii bychom měli
odlišovat termín ,,zhutňování půdy.. ve smyslu nežádoucího jevu od ,'utužování půdy.. (cílený
agrotechnický zásab - válení).

Hlavními příčinami technogenního zhutňování půd je působení t|aků pojezdoých
ústrojí na půdu a smykové namáháni půdy, ke kterému dochá.r'í při prokluzu kol' případně
pásů mobilních energetických prostředků i samojízdných strojů. Ke zhutňování půdy
přispívají i některé pracovní operace. Například při orbě radličným pluhem, především při
každoroční orbě do stejné hloubky, se můŽe působení pluŽních čepelí podílet na vytvoření tzv.
podorniční podlahy, zhutnělé vrstvy pod dnem brázd.

Zhutnění půdy se nepříznivě projevuje na výnosu plodin, zv|ášť závaŽné jsou však
důsledky ekologické. Snížená schopnost zhutnělé půdy přijímat vodu při intenzivních
srážkách vede ke zvýšenému povrchovému odtoku srážkové vody a ke sníŽené akumulaci
vody v půdě. Zhutnění, zvláště na lehčích půdách zvyšuje riziko poškozování půd vodní erczí.
Dalším nepřízniým důsledkem zhutnění půd je nárůst energetické náročnosti jejich
zpracování a zhoršení kvality zpracování, coŽ se nepříznivě projevuje při vzcbánení
následných plodin.

Procesy technogenního zhutňování půd byly v nedávné minulosti intenzívně
studovány (Hákansson |992 a 20a5, Unger 1996). Yýznamná je skutečnost, Že urěité zatížení
půdy může mít odlišnou odezvu v půdě na jednom stanovišti v průběhu roku, což závisí
především na momen|ální vlhkosti půdy a stupni nakypření nebo utužení půdy. Již v období
|982_1990 byly hledány možnosti uplatnění systému trvalých nebo dočasných jízdnich stop,
jedním zuvažovaných perspektivních řešení by| tm. agrotechnický most. Matthews (1982)
předpokláda|, Že pÍi vyloučení vlivu pojezdovych ústrojí na půdu by poklesla potřeba energie
na Zpracování půdy o 50 Yo, při kombinaci minimalizačních technologií zpracování půdy
a absence přejezdů po půdě by se mohla energetická nároěnost zpracování půdy snížit ještě

ýrazněji (na částech pozemků mimo vymezené jízdní stopy). V minulosti však nebylo
dostupné vybavení, které by umožnilo uskutečnit systém trvalých jízdních stop - neexistovala
spolehlivá a dostatečně přesná navigace strojních souprav při pohybu po pozemcích.
V současné době je považován za perspektivní systém, kteď vede k omezení zhutnění půdy
cestou důsledného oddělení jizdních stop mechanizaěních prostředků od p|ochy, na kterou
pojezdová ústrojí nepůsobí (Lamour et Lotz 2007). Na rozdíl od minulosti jsou nyní
k dispozici navigační systémy s přesností, která umoŽňuje řídit jízdy strojních souprav
například pÍi navazování pracovních záběrů strojů při setí a dalších pracovních operacích.
Dosahovaná přesnost GPS navigace už umožňuje využití v systémech Íízených přejezdů po
pozemcích' pro které se používá označeni CTF - Control|ed Traffic Farming.
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McPhee et al. (1995) uvádějí, že aŽ 30 % qýkonu motorů traktoru je absorbováno do
půdy ve formě jejího zhutnění, což ýznamně navyšuje potřebu tahové síly při zpracování
půdy. oddělení jízdních stop od p|ochy bez jejich působení na půdu by tedy bylo účinným
prostředkem ke snížení energetické náročnosti zpracování půdy.Tullberg (2000) uvádí nárůst
energetické náročnosti zpracování půdy o 25 až40 % v důsledku předchozích přejezdů.

Při uplatnění strílých kolejoých stop může býtýznamná úspora času a materiáloých
vstupů ve ýši |0 až 20%. Stálé jízdní stopy mohou umoŽnit dřívější vstup techniky na
pozemky po deštích (Chamen et al. 2003). Lamers et a|. (l986), Gerik et al. (1987) Wesley et
Smith (1991) uvádějí r1ýhodu systému s trvalými neosévanými jízdnimi stopami - pro pohyb
strojů po pozemcích vyhovuje pevná podložka, na které se dociluje nižší valiý odpor a je
moŽné vyšši zatiŽeni než při přejezdech kypřejší půdy. Požadavky pro jízdni stopy jsou tedy
odlišné od požadavků na ťyziká|ní vlastnosti půdy v zóně pro pěstované plodiny.

Kromě příznivého vlivu soustředění přejezdů do trvalých stop na výnos plodin je
spatřován přínos Ťízených přejezdů i v oblasti vodního režimu půd. Li et a|. (2004) zjistili' že
odtok vody z pozemků' kde byl uplatněn systém stálých kolejoých stop, byl o 36 %o nižší neŽ
na pozemcích se standardními přejezdy. Dů|ežitá je orientace kolejových stop na svažidch
pozemcích.

Argumentem pro uplatnění systému s řízenými přejezdy po pozemcích (CTF) jsou
i některé níže uvedené ýsledky výzkumu vlivu strojů na půdní prostředí.

MATERIÁL A METODY
S cílem vyhodnotit nárůst zhutnění půdy při opakovaných přejezdech ve stejné

kolejové stopě byl na hlinité černozemi |užní za|ožen maloparcelkoý polní pokus. Pokusný
pozemek byl na podzim zorán do hloubky 0,28 m, v době jarní předseťové přípravy půdy se
uskutečnily přejezdy kolového traktoru ýkonové třídy 80-100 kW způsobem ,,stopa vedle
stopy.., byly vymezeny parcelky s tímto počtem přejezdů ve stejné stopě: 0, '7, 2, 4 a 8
přejezdů. Pojezdová rychlost traktoru bez tahového zatížení by|a 4,2km.h-'. Hmotnost
traktoru: 5100kg, přední pneu: 14,9113-24 (vnitřní tlak 140kPa)' zadní pneu: I8,4lI5-34
(vnitřní tlak 140 kPa). Pruměrná vlhkost ornice v době přejezdů by|a23,0 oÁ hmotnostních.

Při předseťové přípravě půdy k cukrové řepě byla změÍena plocha kolejoých stop
aby|a vyhodnocena intenzita zhutňování půdy traktorem CASE7130 (180kW)' kteý
pracoval v soupravě s kombinátorem ostroj Saturn (pracovní zábět 6 m). Zadní náptava
traktoru byla vybavena zdvojenými koly s pneumatikami 20,8 P.42, na předních kolech byly
pneumatiky 16,9 R 30. Pro vyhodnocení způsobu jízd traktorové soupravy po pozemku byla
vyuŽita družicová navigace (přijímač GPS GARMIN SRVY II.). Půda na pozemku byla na
podzim předchozího roku zorána do hloubky 0,28 m. Průměrná vlhkost půdy v omici v době
její předseťové přípravy k cukrové řepě byla I8,I yo hmotnostních (hlinitá hnědozem). Dále
byl vyhodnocen vliv jízd po pozemku na půdu při předseťové přípravě půdy kjarnímu
ječmenu po orbě do hloubky 0'20 m _ hlinitá půda' průměmá vlhkost I5,9 yo hmotnostních.

Pro posouzení stupně zhutnění půdy ve stopě kol traktoru a mimo stopy kol byl použit
registrační penetrometr. Dále byly stanoveny ýzlká|ní vlastnosti půdy po odběru vzorků půdy
do kalibrovaných fy zikáLních válečků.

vÝsr,Bnry A DISKUSE
Výsledky polního pokusu, v jehož rámci byl hodnocen vliv opakovaných přejezdů

kolového traktoru ve stejných stopách na půdní prostředí powrdily, že při opakovaných
přejezdech se ýrazně sniŽuje nárůst zhutnění půdy (graf na obrázku 1). Při přejezdech
traktoru v období jarního předsetbvého zpracování půdy zvýšilo 8 přejezdů ve stejné stopě
odpor půdy vuči pruniku kužele penetrometru 3'3 krát, přičemž první přejezd představoval
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50 % celkového nárůstu odporu, druhý přejezd 24,2yo,
přejezdy pouze |2,5 oÁ celkového nárůstu odporu.

další dva přejezdy L3,3yo a další 4

78

Počet přejezdů

obrázek l: Přírustek penetračního odporu v ornici (hloubka do 0,28 m) po opakovaných
přejezdech ve stejné stopě v době jamí předseťové přípravy půdy

V tabulce 1 jsou uvedeny změny zák|adních s'zikálních vlastností půdy v ornici
v důsledku opakovaných přejezdů ve stejných stopách za 2 měsíce po přejezdech půdy.
Ztabu|ky je patrný přírůstek objemové hmotnosti ornice resp. snížení její pórovitosti
v důsledku přejezdů traktoru po kypré a vlhké půdě v jamím období. Pro posouzení zmén
v půdě je důleŽité porovnání s kritickými hodnotami zhutnění pro určiý druh půdy (hlinitá
půda), které stanovil Lhotský (2000). Pórovitost ornice poklesla pod kritickou hranici
45 %o objemu po čtyřnásobném a osminásobném přejezdu' po jednom a dvou přejezdech však
byly hodnoty celkové pórovitosti na hranici škodlivosti zhutnění. Důleži|ým ukazatelem jsou
hodnoty minimální vzdušné kapacity. Ve stopách kol traktoru došlo ve všech případech ke
snížení minimální vzdušné kapacity v ornici pod kritickou hodnotu 10 % objemu, což ukazuje
na závaŽné snížení podílu nekapilárních půdních póru nezbytných pro výměnu půdního a
atmosferického vzduchu.

Tabulka 1: Vliv opakovaných přejezdů na ýzlká1ní vlastnosti půdy v omici za 2 mésíce po
přejezdech (hloubka 35-280 mm)

Počet přejezdů

Minimální
vzdušná
kapacita
(0urx)
% obj.

1 , 0  r
É- ]
3o,al
8. o.o l
Eo

,E o,+ l
E
Po,z l
o
L

0,0 l
0

objemová
hmotnost

(po)

g.cm-3 " "/" obj. "

Pórovitost
(P)

0 1 ,12
1 1 ,41
2 1,42
4 r,44
8  1 ,51

Ukazatel škodlivosti zhutnění nad

100,0
125,9
126,8
128,6
135,0

56,6
45,3
45,0
44,2
41,5
pod

100,0
80,0
79,5
78,r
a a  1
I  ) r )

22,0
8,3
9,8
9,2
6,7
pod

[hotský 2000) I,43 
- 

45,O 
_ 

10'0
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Měření rozsahu a intenzity zhutňování půdy při předseťové přípravě půdy k jarním
plodinám ukázalo na závaŽnost zhutnění půdy v ko|ejoqých stopách traktorů, které přejíždějí
po půdě v časném jaru. Dále by| zaznamenán ve|ký plošný rozsah zhutnění půdy.

V tabu|ce 2 jsou uvedeny fyziká|ní vlastnosti půdy ve stopě kol traktoru a mimo stopy
kol. Při porovnání s ukazateli škodlivosti zhutnění půdy pro hlinitou půdu je zÍejmé
překročení mezních hodnot pórovitosti ve stopě kol traktoru CASE7130. Dá|e doš|o ke
snížení minimá|ní vzdušné kapacity ve stopě kol traktoru CASE 7 |30 tak, že by|a překročena
hranice škod|ivosti zhutnění rovněž v obou s|edovaných hloubkách.

Tabulka 2: Vliv přejezdů po pozemku na fyzikální vlastnosti půdy při předseťové přípravě
půdy k cukrové řepě

Varianta
H|oubka objemováhmotnost

Go)

mm g.cm-3

Pórovitost
(P)

"/" obj.

Minimální
vzdušná kapacita

(0uvx)

"/" obj.

Mimo stopu kol

Ve stopě CASE
7130

Ukazatele škodlivosti
(Lhotský 2000)

50 - 100
200 -250

s0 - 100
200 -250

zhutnění

r,32
r,43
l , 53
1,48
nad

1,45

49,9
45,7
41,9
43,8
pod

45,0

15,6
1r,2
6,9
9,5

pod

10,0

Pa - objemová hmotnost zeminy po vysušení do konstantní hmotnosti (g.cm-')
P - pórovitost celková (% obj.)
0navr - minimální vzdušná kapacita (% obj.)

Při vyhodnoceni záznamu o jízdách soupravy CASE 7130 s kombinátorem ostroj
Saturn (pracovní zábér 6 m) s vyuŽitím systému druŽicové navigace GPS byly zjištěny tyto
ukazate|e při dvojnásobném předseťovém Zpracování půdy kombinátorem na pozemku
o výměře 11 ha:
- celková plocha kolejovych stop zdvojených pneumatik traktoru CASE 7130:10,l9 ha;
- koeficient vyjadřující podíl kolejových stop vytvořených při předseťové přípravě půdy

k cukrové řepě (vzhledem k ce|kové výměře pozemku) 0,93.

Tabulka 3: V|iv přejezdů po pozemku na ťyzikální v|astnosti půdy při předseťové přípravě
půdy k jarnímu ječmenu

Minimá|ní
vzdušná kapacita

(0rvrvx)

"Á obj.

Varianta
Hloubka objemováhmotnost

(mm) (po)

g.cm-3

Pórovitost
(P)

"/" obj.mm

Mimo stopu kol l00 - 150

Ve stopě CASE 7|30 100 -  l50

Ukazatel škodlivosti zhutnění
(Lhotský 2000)

1,02
1 ,56
nad

1,45

62,2
42,2
pod
45,0

38,7
9,0
pod
10,0

Ztabu|ky 3 je patrný výrazný rozdi| hodnot
stopě kol traktoru CASE 7|30 a mimo stopy kol

zák|adních fuziká|ních v|astností ornice ve
při předseťové přípravě půdy k jarnímu
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ječmenu na hlinité půdě. Hodnoty objemové hmotnosti' celkové pórovitosti i minimální
vzdušné kapacity ve stopě ko| traktoru překročily hranici škodlivosti zhutnění.

Uvedené příklady výsledků jsou jedním z argumentů pro soustřeďování nezbýných
přejezdů po pozemcích do vymezených stop. Princip dočasných jízdních stop se v současnosti
uplatňuje při využívání kolejových meziřádků u obilnin, řepky i dalších plodin. Yyuživání
ko|ejov'ých meziřádků je v praxi motivováno zejména zvýšením kvality ap|ikace minerálních
hnojiv a pesticidů, snížením poškozování porostu a výhodami pro obsluhu strojů při
ošetřování porostů v době vegetace. Systém CTF však přináší kvalitativně vyšší úroveň řešení
problémů nežádoucího zhutňování půdy.

zÁvĚn
Příčinou zhutňování půd je více nepříznivych vlivů na půdní prostředí. K účinnému

omezení nežádoucího zhutňování půdy je proto nutné kombinovat metody preventivního
charakteru a v případě potřeby volit i nápravná opatření, zpravid|a hlubší kypření při vhodné
vlhkosti půdy, uskutečněné na zák|adě diagnózy zhutnění a stanovení potřeby zásahu.
V oblasti prevence zhutnění je zvlášť aktuální omezit nepÍíznivý vliv přejezdů na půdu
v obdobích s vyšší půdní vlhkostí, což je zpravidla na jaře.

Soudobé technické prostředky mohou účinně přispět k omezení technogenního
zhutřtování půd. Perspektivní je systém CTF (Controlled Traffic Farming), jehož potenciál je
nejen v oddělení plochy jízdních stop od produkční p|ochy pozemků a s tím spojené
minimalizaci neŽádoucího zhutňování půdy v zóně pěstování plodin, ale i ve snížení valivého
odporu v jízdních stopách, což může přispět k úspoře pohonných hmot u mobi|ních
energetických prostředků a samojízdných strojů. Uplatnění systému CTF může být
významným předě|em v hospodaření na půdě, nejen na úseku ochrany půdního prostředí před
nepřízniými ved|ej šími účinky soudobých technologií.

Poděkování: V příspěvku jsou uvedeny výs|edky ziskané při řešení projektu MZe ČR č.
QH92 105 a výzkumného záměru \ÁZE0002703 l 02.
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