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Systémy a postupy zpracování půdy a zakládání porostů jsou 
v posledních letech podrobovány kritické analýze s cílem zvýšit 
úroveň péče o půdní prostředí a zlepšit podmínky pro výnos 
plodin, omezit nežádoucí poškozování půdní struktury, erozi půdy 
i kontaminaci podzemních a povrchových vod (1). Tyto přínosy 
jsou očekávány právě od ochranných technologií zpracování 
půdy. Dokladem výše uvedených tvrzení je fakt, že v posledních 
desetiletích došlo k poměrně intenzivnímu rozšíření používání mi-
nimalizačních technologií, a to jak ve světě, tak v České republice. 
Hůla et al. (2) uvádí, že minimalizační technologie jsou v současné 
době uplatňovány na více než 30 % orné půdy naší republiky.

Jednou z hlavních skupin technologií ochranného zpraco-
vání půdy je podle klasifikace Soil Science Society of America 
také tzv. ridge-tillage – zpracování půdy s vytvořením hrůbků. 
Hrůbkování se využívá u širokořádkových plodin, uplatňuje se 
tedy u zemědělských plodin jako jsou kukuřice, sója, brambory, 
čirok, slunečnice, bavlník, na evropském kontinentě ale také 
často mrkev, chřest a cukrová řepa (3, 4, 5). Velmi rozšířený je 
tento systém přibližně od 50. let minulého století především na 
středozápadě Spojených Států, ve státech Nebraska, Minnesota, 

zvýšil výnos cukrovky o 5–10 %, přičemž obsah cukru v bulvách 
se nezměnil. V oblasti Porýní se ale průměrný výnos za použití 
technologie hrůbkování, oproti konvenčnímu zpracování půdy, 
nijak nelišil. V rámci těchto pokusů bylo rovněž vypozorováno, 
že používání hrůbků urychluje uvolňování dusíku dostupného 
pro rostliny a rovněž zvyšuje jeho množství v půdě. Hrůbkování 
dále přispívá k jednotnějšímu a delšímu kořenovému systému 
rostlin. Podobné výsledky z pozdějších let (2006 a 2007) a ze 
stejné oblasti (severní Německo) uvádí také Krause et al. (4). Při 
konečné sklizni v říjnu bylo dosaženo vyššího výnosu bílého 
cukru u technologie hrůbkování v porovnání s klasickou tech-
nologií zpracování půdy; rozdíl ve výnosu činil v tomto případě 
8,4 %. Autoři uvádějí, že hlavním faktorem podporujícím rychlý 
růst cukrovky, je na základě provedené korelační analýzy 
teplota půdního prostředí. Cukrovka je obecně plodinou, která 
dovede velmi dobře využívat sluneční záření, a proto jednou 
z možností, jak zvýšit její výnosy, je prodloužení vegetační 
doby (2). K tomu může hrůbkování rovněž dobře poslou-
žit, neboť, jak je známo, půda v hrůbkách se dříve prohřívá 
a umožňuje tak časnější setí. 
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Obr. 1. Traktor Challenger s dlátovým kypřičem HORSCH doplněný hrůbkova-
cími radličkami na každém druhém tělese (při pracovním záběru 6 m 
vytváří kypřič 8 hrůbků s roztečí 0,75 m; traktor i kypřič jsou automaticky 
řízeny podle GPS RTK – systém Autofarm)

Iowa či Dakota (6, 7, 8). Jedná se o poměrně 
účinné opatření, které je zahrnováno pod termín 
„conservation tillage“ (8, 9). Tato forma zpracování 
půdy bývá využívána jako účinná ochrana před 
větrnou i vodní erozí (3, 10), stejně tak významně 
napomáhá při hospodaření s vodou v půdním 
prostředí (3, 11, 12), zmírňuje ztrátu živin vypla-
vováním do spodních půdních horizontů (3, 4) 
a neméně často bývá uplatňováno jako účinná 
strategie při regulaci plevelů (8, 9, 13). V některých 
vědeckých pracích (4, 7, 10, 14) se rovněž uvádí, že 
bylo pomocí hrůbkování dosaženo vyšších výnosů 
u vybraných zemědělských plodin.

V podmínkách naší republiky se hrůbkování  
uplatňuje ojediněle při pěstování kukuřice a bram-
bor. V sousedním Německu se tato technologie 
již od druhé poloviny devadesátých let rozšiřuje 
i v systémech pěstování cukrové řepy. scHlinKer 
et al. (5) shrnují výsledky asi stovky pokusů za-
měřených právě na uplatnění hrůbkových kulti-
vačních technik na území severního a západního 
Německa. Z výsledků vyplývá, že hrůbkování 
v některých případech pozitivně ovlivnilo výnosy 
cukrové řepy. Konkrétně ve spolkové zemi Šles-
vicko-Holštýnsko a ve východní části Vestfálska se 
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BadalíKová, ČervinKa (15) se ve své práci zabývají posuzo-
váním různých technologií zpracování půdy při pěstování cuk-
rovky. Základním předpokladem pěstování cukrovky některou 
z technologií redukovaného zpracování půdy, je podle nich 
udržení či případně zvýšení půdní úrodnosti a současné snížení 
energetických vstupů. Mezi redukované formy zpracování půdy 
však hrůbkování autoři nezařazují. V příspěvku je zmíněno např. 
bezorebné zpracování půdy, mělké zpracování půdy či setí do 
vymrzajících meziplodin. U žádné z technologií redukovaného 
zpracování půdy se jednoznačně neprokázalo, že došlo ke 
zvýšení výnosu bulev cukrovky (po přepočtu rovněž cukru).

V České republice se setí širokořádkových plodin do hrůbků 
v provozních podmínkách uplatňuje v zemědělském podniku 
HNG-CZECH, s. r. o., u Hradce Králové. Podnik hospodaří na 
celkové výměře 1 950 ha. Je zaměřen na pěstování kukuřice na 
zrno, ozimé pšenice a ozimé řepky. Při pěstování těchto plodin 
zde uplatňují technologii minimálního zpracování půdy bez 
orby, u které lze dosáhnout vysoké výkonnosti strojních souprav 

a minimálních nákladů. V zázemí tohoto podniku 
sledujeme od roku 2007 vliv hrůbkování na stav 
půdního prostředí a vsakování vody do půdy při 
intenzivních dešťových srážkách. 

Materiál a metody

V zemědělském podniku HNG-CZECH, s. r. o., 
se hospodaří na těžkých jílovitých půdách, které 
jsou obtížně zpracovatelné jak za sucha, tak i při 
zvýšené vlhkosti půdy. Za účelem dosažení opti-
málních vlhkostních a tepelných podmínek v půdě 
zde pro všechny plodiny pravidelně nachází uplat-
nění prohlubovací kypření. U kukuřice na zrno se 
provádí podzimní prohlubovací kypření dlátovým 
kypřičem (rozteč dlát 375 mm), upraveným pro 
nahrnování hrůbků s roztečí 750 mm (obr. 1.). 
Souprava je při této operaci řízena navigačním 
systémem s korekcí v reálném čase (RTK) s vy-
užitím vlastní základnové diferenciální stanice 
GPS; maximální chyba v řízení stroje je ±50 mm. 

Obr. 2.  Drátový profilograf při měření příčného profilu povrchu hrůbků

Pro každý pozemek se jízdy zaznamenají do digitální mapy. 
Kukuřice se na jaře podle této mapy se shodnou přesností 
vysévá do vrcholu hrůbku. Hluboké podzimní prokypření dláty 
do hloubky 350 mm zlepší v zimních měsících vsakování vody 
do půdy. Na jaře kyprá půda v hrůbku lépe prosychá a rychleji 
se prohřívá. To umožňuje setí o 10–14 dnů uspíšit. 

Na podzim 2007 byl 5 týdnů po hrůbkování změřen pomocí 
drátového profilografu (obr. 2.) příčný profil povrchu hrůbků 
a příčný profil dna prokypřené vrstvy půdy prohlubovacím 
kypřičem. V období mezi hrůbkováním a měřením profilů spadlo 
27 mm dešťových srážek. Půda v hrůbcích byla již ulehlá. 

Na jaře 2008 byly před setím kukuřice na pozemku s hrůbky 
hodnoceny preferenční cesty vsakování vody do půdy metodou 
infiltrace modré barvy. Touto metodou byla provedena vizua-
lizace a kvantifikace pohybu vody v půdě a následná obrazová 
analýza. Na povrch půdy byl pro jednotlivé varianty aplikován 
0,3% roztok potravinářského barviva „E330 brilantní modř“, 
v množství 40 dm3.m–2. Doba vsakování byla 24 hodin. Hrůbek 
byl před sycením půdy roztokem potravinářskou modří odstraněn, 
aby bylo dosaženo rovnoměrného vsakování a roztok nestékal 
mezi hrůbky. Počáteční rovina byla pro vyhodnocení obarvení v 
celém řezu půdy vedena těsně pod povrchovými prohlubeninami 
(obr. 4a). Poté byly odkrývány profily (60 cm široký, 40 cm hlu-
boký), které se následně fotografovaly. Naskenované fotografie 
byly zpracovány programem „BMPtool“, kdy se snímek převede 
do dvou barev: modrá a červená (půda) a analyzovaný snímek 
se uloží v podobě tabulky, kdy je pro jednotlivé vrstvy po 5 cm 
uvedeno procentické zastoupení modré barvy v dané hloubce. 
Metodu vyhodnocení popsal ve své práci anKen et al. (16). Pro 
porovnání se zkouška opakovala i na pozemku se standardním 
plošným podzimním kypřením po sklizni kukuřice do hloubky 
150 až 200 mm (obr. 4b). Na každé měřené ploše bylo hodnoceno 
5 opakování svislých řezů půdou se vzájemnou roztečí 100 mm.

Před samotným započetím „modré infiltrace“ byly stanoveny 
základní fyzikální vlastnosti půdy z neporušených půdních vzor-
ků odebraných Kopeckého válečky. Půdní vzorky byly odebírány 
z vrstev po 50 mm do hloubky 400 mm půdního profilu.

Rovněž byla na pokusných pozemcích sledována rychlost 
vsakování vody do půdy pomocí ověřené metody (17) simulace 

Obr. 3. Profil povrchu hrůbku a dna prokypřené vrstvy půdy po  
5 týdnech po hrůbkování
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dešťových srážek. Toto měření proběhlo počátkem 
června 2008 na dvou stanovištích: 
- v kukuřičném porostu zasetém na jaře do hrůb-

ků, které byly vytvořeny na podzim v první po-
lovině října při prohlubovacím kypření, kterému 
předcházela podmítka po sklizni pšenice ozimé 
talířovým kypřičem;

- na témže pozemku se shodným podzimním 
zpracováním půdy, ale na jaře zasetém secí kom-
binací s vířivým kypřičem; řádek byl zaset v ose 
hrůbku, povrch půdy byl ale vířivým kypřičem 
prokypřen a brázda mezi hrůbky zahrnuta.

Použitý simulátor deště disponuje měřicí plo-
chou 0,5 m2 a volitelnou intenzitou zadešťování 
od 40 do 150 mm.h–1. Rychlost infiltrace vody do 
půdy je určována ze simulované konstantní inten-
zity deště po celou dobu měření a povrchového 
odtoku vody z měřené plochy, data jsou zazna-
menávána v pravidelném časovém intervalu. Doba 
měření je ukončena po ustálení rychlosti infiltrace. 

Voda odtékající z povrchu měřené plochy je 
odváděna do nádoby umístěné na digitální váze. 
Hmotnost kumulativního odtoku povrchové vody 
je ve zvoleném intervalu pěti sekund zaznamená-
vána do PC. Z přírůstku hmotnosti zachyceného 
objemu vody se odvozuje rychlost povrchového 
odtoku vody. Zachycená voda z povrchového 
odtoku se filtruje, odfiltrovaná zemina vysou-
ší a z hmotnosti sušiny odplavené zeminy se 
stanovuje jednotkový úbytek zeminy (g.m–2.h–1) 
způsobený vodní erozí. 

Měřená místa byla vybrána na části pozemku 
s vyrovnaným svahem mezi 3o až 5o. Pro simulované 
zadešťování byla zvolena konstantní intenzita srážky 
87,8 mm.h–1 (1,46 mm.min–1). Měřené místo v po-
rostu bylo vytýčeno vždy s řádkem kukuřice v ose.

Před vlastním měřením byl zajištěn popis 
povrchu měřené plochy na základě následujících 
charakteristik: svažitost, drsnost a pokryvnost rost-
linami nebo posklizňovými zbytky. 

infiltrace“ na pozemku se standardním plošným podzimním 
kypřením po sklizni kukuřice do hloubky 150–200 mm je patrný 
z obr. 4b. U této varianty s plošným kypřením byla obarvená 
voda zachycena v povrchové prokypřené ploše. Porovnání 
průniku vody při „modré infiltraci“ ve vrstvách půdy po 50 mm 
od povrchu do hloubky 400 mm je u obou hodnocených variant 
graficky zachyceno na obr. 5.

Při „modré infiltraci“ byly odebrány neporušené půdní vzor-
ky pomocí „Kopeckého válečků“ o objemu 100 cm3. Za povrcho-
vou rovinu byla určena rovina přes vrcholy hrůbků. Mezi hrůbky 
jsou potom první válečky odebrány ve vrstvě 100–150 mm (prů-
měrná výška hrůbků byla 120 mm). Z válečků byla standardním 
postupem stanovena objemová hmotnost redukovaná, okamžitá 
vlhkost hmotnostní a pórovitost (tab. I.).

Z porovnání objemových redukovaných hmotností v hloub-
ce nad 250 mm lze předpokládat, že stanoviště v hrůbcích pro 
měření modré infiltrace (i odběr válečků) bylo postiženo nad-
měrným nežádoucím zhutněním půdy. Na pozemku s plošným 

Obr. 4a Vyznačené preferenční cesty vsakování vody do půdy při modré infiltraci 
na stanovišti s hrůbky a s podzimním prohlubovacím kypřením 300–350 mm

Obr. 4b Vyznačené preferenční cesty vsakování vody do půdy při modré infiltraci 
na stanovišti s plošným kypřením na podzim po sklizni kukuřice do hloubky 
150–200 mm

výsledky a diskuse

V roce 2007 na podzim, 5 týdnů po hrůbkování, byl vy-
hodnocen příčný profil povrchu hrůbků a příčný profil dna 
prokypřené vrstvy půdy zpracované prohlubovacím kypřičem. 
Výsledky v podobě grafu jsou patrné z obr. 3. Rovina povrchu 
půdy před hrůbkováním nebyla zachycena. Za nulovou hladinu 
pro grafické znázornění byla zvolena rovina proložená dnem 
brázd mezi hrůbky.Prohlubovací dláta kypřiče byla v ose hrůbku. 
Optimální vlhkost půdy umožnila jejich zahloubení do 350 mm, 
půda na povrchu byla rozsýpavá, výskyt hrud minimální. 

Na jaře 2008, před setím kukuřice, byly na pozemku s hrůbky 
hodnoceny preferenční cesty vsakování vody do půdy metodou 
tzv. „modré infiltrace“. Na obr. 4a je vidět, že v půdě uprostřed 
hrůbku i v brázdě mezi hrůbky se barevně zvýraznily štěrbiny 
po kypřicích dlátech do hloubky 350 mm pod dnem brázdy mezi 
hrůbky. Tyto preferenční cesty po celé podzimní a zimní období 
usnadňují vsakování vody až do podorničí. Průběh „modré 
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kypřením tomu tak nebylo. To přispělo k zvýraznění příznivého 
účinku hrůbkování v jarním období. V těchto nepříznivých 
půdních podmínkách, kdy půdy spadají, na základě zrnitostního 
rozboru, do půdního druhu jílovitohlinitá až jílovitá půda, pod-
porují právě nízká vlhkost v hrůbku nad dnem brázdy a vysoká 
pórovitost prohřívání povrchové vrstvy půdy. 

Tab. II. a III. shrnují výsledky vztahující se k měření povr-
chového odtoku vody metodou simulace deště. Drsnost povrchu 
půdy ve směru spádnice (tab. II.) byla u varianty kypřené při setí 
vířivým kypřičem dvojnásobná, než při setí do hrůbku. Kukuřice 
byla ve všech případech odstraněna, pokryvnost odpovídá jen 
stupni zaplevelení. 

První měření povrchového odtoku vody bylo provedeno 
v porostu kukuřice seté do hrůbků (označení hrůbek 1 a 2). 
Na tomto stanovišti se nepříznivě projevilo slehnutí půdy přes 
zimní období – pod dnem brázdy mezi hrůbky v hloubce 20 až 
30 mm byla hodnota objemové hmotnosti redukovaná na úrovni 

Obr. 5. Porovnání obarvené plochy půdy při „modré infiltraci“ 
v závislosti na hloubce – 2 varianty: pod hrůbkem a u stan- 
dardního kypření

Tab. I. Základní fyzikální charakteristiky půdy stanovené při porovnávání „modrou infiltrací“

Hloubka 
(mm)

Objemová hmotnost redukovaná
(g.cm–3)

Okamžitá vlhkost
(% hm.)

Pórovitost
(%)

Prohlu-
bovací 

kypření: 
hrůbek

Prohlub. 
kypření:

mezi 
hrůbky

Hrůbek + 
kypření

Prohlu-
bovací 

kypření: 
hrůbek

Prohlub. 
kypření:

mezi 
hrůbky

Hrůbek + 
kypření

Prohlu-
bovací 

kypření: 
hrůbek

Prohlub. 
kypření:

mezi 
hrůbky

Hrůbek + 
kypření

50 1,01 1,30 19,31 28,38 61,06 49,65

100 1,20 1,40 24,58 30,54 53,71 45,77

150 1,42 1,23 1,42 24,45 30,12 27,91 45,24 52,36 45,14

200 1,70 1,67 1,44 17,33 18,69 27,96 34,46 35,68 44,37

250 1,73 1,79 1,44 17,48 16,53 26,93 33,35 30,95 44,57

300 1,68 1,80 1,49 17,48 15,03 25,53 35,20 30,46 42,58

350 1,74 1,76 1,54 14,65 15,66 22,73 33,00 32,07 40,52

1,70 g.cm–3 (tab. I.). Povrchová vrstva 
se nasytila vodou a po 10 minutách již 
začal povrchový odtok vody (tab. III.).

Souvratě na tomto pozemku byly 
zasety secí kombinací s vířivým kyp-
řičem a shodně i nepravidelná část 
pozemku s krátkou délkou řádků. 
Na této části byly hrůbky vířivým 
kypřičem odstraněny, kukuřice byla 
zaseta v ose bývalých hrůbků. Mezi 
hrůbky se prokypřená vrstva půdy 
zvýšila na 85–90 mm. Zde vybraná 
stanoviště jsou dále označena „hrůbek 
+ kypření“.

U variant prokypřených hrůbků při 
setí (hrůbek + kypření 1, 2) se proje-
vilo uchování makropórů v povrchové 
vrstvě půdy, do půdy se po dobu 0,50 
a 0,66 h vsakovala celá simulovaná 
dešťová srážka o úhrnu 44 a 58 mm. 

Je to třikrát více, než ve variantách s hrůbky (hrůbek 1, 2). 
U zeminy odplavené vodní erozí byl rozdíl desetinásobný. 
Na boku hrůbku (sklon 8–11o) byly při simulovaném dešti po 
krátké době, cca 3 minut, viditelné počátky vodní eroze. Na dně 
brázdy mezi hrůbky jsou na jílovité půdě četné trhliny, které se 
rychle zanášejí odplavovanou zeminou. Potom na mírném svahu 
nic neklade odpor volnému proudění po dně brázdy.

Závěr

Významné snížení vlhkosti půdy v hrůbku nad dnem brázdy 
a zvýšení pórovitosti podporují v jarním období prohřívání 
povrchové vrstvy půdy. To umožní až o 14 dnů dřívější setí do 
hrůbků bez jakéhokoli předchozího zásahu, než u ploch po 
standardním plošném kypření.

Metoda „modré infiltrace“ prokázala vhodnost prohlubova-
cího kypření na těžkých půdách při využití minimálního zpraco-
vání půdy. Významně se zlepšilo vsakování vody do spodních 
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Tab. II. Charakteristika měřicích stanovišť před měřením povrchového odtoku vody

Varianta

Svah
(o)

Drsnost 
povrchu 

půdy
(mm)

Pokryvnost 
povrchu 

půdy
(%)

Vlhkost půdy (% hm.)

povrch 0–100 mm 100–200 mm 200–300 mm

Hrůbek 1 4,3 15,23 4,35 2,51 12,82 11,27 13,2

Hrůbek 2 3,2 15,26 2,17 3,77 13,48 11,65 12,72

Hrůbek + kypření 1 2,8 30,32 1,42 2,76 18,93 19,88 20,06

Hrůbek + kypření 2 3,4 27,93 1,67 2,91 19,87 19,07 19,27

Tab. III. Hodnocení povrchového odtoku vody u sledovaných variant zpracování půdy

Varianta
Počátek 

povrchového 
odtoku (min)

Kumulativní povrchový odtok vody (l) za dobu Odplavená zemina
(g.m–2.h–1)

10 min 30 min 60 min

Hrůbek 1 8,9 0,125 8,657 43,542 5,225

Hrůbek 2 10,9 0 14,065 48,217 10,608

Hrůbek + kypření 1 31,9 0 0 11,565 0,694

Hrůbek + kypření 2 40,6 0 0 1,168 0,093

Pozn.: Intenzita simulovaného deště 87,8 mm.h–1.

Betasana SC 
Účinná látka: phenmedipham 160 g/l 

• šetrný herbicid s kontaktním účinkem
•  možnost použití od nejranějších 

vývojových fází
• ideální TM partner do kombinací

Betasana Trio SC 
Účinné látky:  phenmedipham 75 g/l 

desmedipham 15 g/l
ethofumesate 115 g/l

•  selektivní herbicid proti širokému 
spektru plevelů

• moderní patentovaná formulace
•  vyšší selektivita v raných vývojových 

fázích
•  vyšší obsah ethofumesatu zaručuje 

lepší účinek proti rdesnovitým pleve-
lům a výraznější půdní působení

Targa® Super 5 EC
Účinná látka: quizalofop-P-ethyl 50 g/l

• špičkový graminicid
• spolehlivý systémový účinek
• nejvyšší selektivita
• velmi dobrá kombinovatelnost
• široká registrace

Agroclean®

•  přípravek pro účinný výplach postřiko-
vačů

•  snižuje riziko následně poškozených 
plodin na minimum

• biologicky snadno odbouratelný
• praktické balení s odměrkou 
• dlouhá doba použitelnosti

Atonik®, Atonik® Pro
Účinné látky:  2 nitrofenol Na; 4 nitrofenol Na; 

2-methoxy-5-nitrofenol Na

• rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem
• jedinečný mechanismus účinku
•  bezproblémové použití v kombinacích s pesticidy 

i hnojivy
• prokazatelné výsledky z mnoha zemí celého světa

Samppi®

•  komplexní koncentrované tekuté hnojivo s mikroe-
lementy

• aktivizace příjmu živin kořeny
• odstranění defi citu mikroelementů
• prevence proti fyziologickým poruchám                 
• zvýšení obsahu škrobů a cukrů
• obsahuje vysoce kvalitní smáčedlo
• lze použít i s tvrdou vodou

Nabídka pro pěstitele cukrovky

Poradenská služba Čechy:
Radek Hančák � 606 732 754
Oldřich Koudela � 606 641 644
Mikuláš Židlický � 602 361 958
Poradenská služba Morava:
Zdeněk Peza � 606 649 196
Radek Bubeník � 602 297 831

Arysta LifeScience Czech s.r.o.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
tel.: 239 044 410–4
e-mail: info@arystalifescience.cz            
www.arystalifescience.cz

vrstev ornice. Ještě počátkem dubna 
před setím kukuřice dosahovaly modře 
označené preferenční cesty vsakování 
plné hloubky zahloubení kypřicích dlát 
300 až 350 mm.

Příznivé prokypření půdy v hrůb-
cích ve směru mírného svahu do 5o,  
v porovnání se standardním kypřením, 
průkazně nesnižuje intenzitu vodní 
eroze. Na boku hrůbku, kde je sklon 
8 až 11o v délce až 0,3 m, bylo každé 
prohloubení v krátké době po začátku 
simulace dešťové srážky zdrojem vzni-
ku soustředěného odtoku vody. Brázda 
mezi hrůbky má málo nerovností, které 
by vodní erozi bránily. 

Na snížení povrchového odtoku 
vody se významně projevilo mělké 
kypření do hloubky uložení osiva na 
jaře při setí a nahrnutí kypré půdy do 
brázdy. Mocnost prokypřené půdy nad 
zhutnělým dnem brázdy se ve srovnání 
s variantou „hrůbek 1 a 2“ zvětšila tři-
krát. Po jarním prokypření zůstaly u této 
varianty na povrchu půdy nerovnosti, 
které zpomalily povrchový odtok vody. 
Zvýšený podíl makropórů v povrcho-
vé vrstvě půdy zvýšil vsakování vody. 
Povrchový odtok se tím ve srovnání s variantami kukuřice zaseté 
do hrůbků snížil na čtvrtinu a odnos zeminy vodní erozí desetkrát.

Výsledky uvedené v příspěvku byly získány při řešení výzkumného 

projektu NAZV QH82191 a výzkumného záměru MZE0002703102.

KovaříčeK, Marešová, Hůla, KroulíK: využití hrůbkování při pěstování širokořádkových plodin
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Souhrn

V příspěvku je hodnocen vliv prohlubovacího kypření a setí širo-
kořádkových plodin za použití technologie minimálního zpracování 
půdy na vsakování vody do půdy a na povrchový odtok vody při 
intenzivních dešťových srážkách. Experimentální činnost probíhala 
ve výrobní oblasti s těžkou jílovitohlinitou až jílovitou půdou. 
Vytváření hrůbků při podzimním zpracování půdy významně snižuje 
v jarním období vlhkost půdy v hrůbku, zvyšuje pórovitost a zlepšuje 
tak prohřívání povrchové vrstvy půdy. To umožní až o 14 dnů 
dřívější setí do hrůbků bez jakéhokoli předchozího zásahu, v po-
rovnání s plochami zpracovanými standardním plošným kypřením. 
Vhodnost podzimního prohlubovacího kypření na těžkých půdách 
byla prokázána metodou „modré infiltrace“. V dubnu 2008 před 
setím kukuřice dosahovaly vytvořené preferenční cesty pro vsako-
vání vody do půdy hloubky zahloubení kypřících dlát. Vsakování 
vody do půdy bylo hodnoceno při simulované konstantní dešťové 
srážce 87,8 mm.h–1 (1,46 mm.min–1). Více než zvýšené prokypření 
v hrůbcích se na snížení povrchového odtoku vody a snížení vodní 
eroze projevilo celoplošné prokypření půdy při setí kukuřice secí 
kombinací s vířivým kypřičem. 

Klíčová slova: hrůbkování, simulátor deště, povrchový odtok vody, pre-
ferenční cesty vsakování vody do půdy.
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Kovaříček P., Marešová K., Hůla J., Kroulík M.: use of ridge 
tillage for growing of wide row crops

In the article there is evaluated the effect of deep soil loosening and 
sowing of wide row crops with the use of minimal soil cultivation 
technology on water infiltration into the soil and on surface water 
run-off during the intensive rainfalls. The experimental activity 
was carried out in the production region with heavy clay-loam 
and loamy soils. The formation of ridges in the course of soil 
cultivation in autumn decreases significantly in the spring period 
soil moisture in ridge, increases soil porosity and improves hereby 
the warming-through of surface soil layer. It enables till by 14 days 
earlier date of sowing into ridges without any previous operation in 
comparison with areas cultivated by standard surface loosening. The 
suitability of deep loosening in autumn on heavy soils was proved 
by the method “blue infiltration”. In April 2008 the preferential 
paths for water infiltration into the soil created before maize sowing 
reached the depth corresponding to the recessing of skives. The 
water infiltration into the soil was evaluated at simulated constant 
rainfall 87,8 mm.h–1 (1,46 mm.min–1). The decreased surface water 
run-off and reduced water erosion have been influenced more 
than enhanced soil loosening in ridges by full-area soil loosening 
during the maize sowing by means of sowing combination with 
rotational cultivator.
 
Key words: ridge tillage, rain simulator, surface water run-off, preferential 
paths of water infiltration into soil.
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