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Úvod

Materiál a metody

POVRCHOVÝ ODTOK VODY A SMYV ZEMINY PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE A OVSA
SETÉHO

SURFACE WATER RUNOFF AND EROSIVE WASH AT CULTIVATION OF MAIZE AND OAT

On loamy sand soil with average gradient of 5,4 degrees there was established a field experiment with 6 variants of soil tillage
and sowing at cultivation of maize and oat and the control variant without crop plants. By means of method of intercepting
microplots there were evaluated surface water runoff and erosive wash during the intensive rainfalls in the period from crop
sowing in spring up to midsummer 2010. In case of conventionel method of soil tillage and maize sowing with ploughing
there was ascertained statistically significant higher loss of soil by water erosion in the course of erosive events, than at
other variants of maize and oat stand establishment. During the first four erosive events, the erosive wash after crop sowing
constituted at the variant with conventionel soil tillage 120 % admissible soil loss caused by erosion in a year. The results
confirm an importance of soil protective technologies of soil tillage and sowing at maize cultivation for decrease in risk of
soil damage by water erosion.

Vodní erozí jsou v podmínkách České republiky nejohro-
ženější pozemky, u nichž se kombinují následující faktory:
- nízká odolnost půdy vůči působení vody při intenziv-

ních srážkách nebo tání sněhu – odolnost půdy závisí
na zrnitostním složení půdy (nejohroženější jsou lehké
půdy), struktuře půdy, vlhkosti a stupni utužení nebo
nakypření půdy

- sklonitost pozemků – rizikovým faktorem je i velká dél-
ka pozemků ve směru spádnice

- vysoké zastoupení kukuřice v osevních postupech
v kombinaci s využíváním konvenčního zpracování
půdy.

Ochrana půdy před vodní erozí spočívá zejména ve vy-
tvoření podmínek pro zvýšení infiltrace vody do půdy a
snížení povrchového odtoku srážkové vody. Každoroční
orba sice zvýší pórovitost půdy bezprostředně po této pra-
covní operaci, orniční vrstva se však může v relativně krát-
ké době vrátit do stavu s nepříznivými fyzikálními vlast-
nostmi půdy. Výrazné snížení infiltrace vody do půdy a
nárůst rizika vodní eroze půdy způsobuje povrchová půdní
krusta (Janeček a kol. 2005). Půdoochranné technologie
zpracování půdy přispívají k omezení tvorby půdní krusty.
Příznivý vliv půdoochranných technologií na snížení povr-
chového odtoku vody a zvýšení infiltrace vody do půdy
dokládá Truman, Shaw a Reeves (2005). Rasmussen (1999)
zjistil, že minimalizační technologie zpracování půdy snížily
ztrátu půdy erozí o polovinu až dvě třetiny. Významné pro
omezení rizika vodní eroze půdy je cílené ponechávání rost-
linných zbytků na povrchu půdy (mulč z posklizňových

zbytků předplodin, z biomasy meziplodin). Zvýšení infiltra-
ce u dlouhodobě bezorebně obhospodařovaných půd opro-
ti půdám každoročně oraným zdůvodňují Azooz a Arshad
(1997) destrukcí půdních agregátů u konvenčně zpracová-
vaných půd. Orbou se rovněž zapravují rostlinné zbytky
do půdy, takže se neuplatňuje jejich ochranná funkce u
povrchové vrstvy půdy.

Vodní eroze půdy je přerušovaný jev, průběh eroze při
erozních událostech je obtížné sledovat. Poměrně přesně je
možné určit povrchový odtok vody při intenzivních sráž-
kách a hmotnost smyté zeminy metodou s využitím odto-
kových parcelek (Janeček a kol. 2005). Bagarello a Ferro
(2007) uvádějí užití odtokových parcelek s různou plochou
na experimentální stanici Sparacia na Sicilii. Na této stanici
jsou používány odtokové mikroparcelky o ploše od 0,04 m2

do 5 m2, dále odtokové parcelky o ploše od 11 m2 do 352 m2.
Na malých parcelkách (mikroplots) se zachycuje veškerý
povrchový odtok vody se smytou zeminou, u větších par-
celek se zachycuje část objemu povrchového odtoku, pou-
žívají se reduktory.

Cílem založení polního pokusu a hodnocení povrchové-
ho odtoku vody a smyvu zeminy při intenzivních deštích
bylo vyhodnotit ukazatele vodní eroze půdy u variantních
technologií zpracování půdy a setí kukuřice a ovsa.

Na hlinitopísčité kambizemi v nadmořské výšce 410 m byl
založen polní pokus se šesti variantami technologií zpraco-
vání půdy a setí při pěstování kukuřice na siláž a ovsa seté-
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ho a s kontrolní variantou bez porostu plodiny. Sklonitost
pozemku byla rovnoměrná u všech pokusných variant, prů-
měrná sklonitost byla 5,4°. Plocha pokusných parcel u jed-
notlivých variant pokusu: 300 m2 (6 m x 50 m), orientace delší
stranou parcel po spádnici. Průměrný obsah částic men-
ších než 0,01 mm v ornici: 15,5 %, průměrný obsah Cox
v ornici: 2,3 %.

Základní zpracování pùdy se uskuteènilo v roce 2009.
Po sklizni triticale (sláma byla podrcena a rozptýlena) byl
pozemek ve druhé polovinì srpna podmítnut talíøovým
kypøièem BDT 3,5. U variant 4, 5, 6 zùstala pùda na podzim
bez dalšího zpracování, u variant 1, 2 a 3 následovala v øíjnu
2009 podzimní orba jednostranným pluhem PH1-5-35 do
hloubky 0,22 m (jízdy soupravy ve smìru vrstevnic, klopení
skýv proti svahu). Zpracování pùdy a setí na jaøe je
uvedeno u jednotlivých variant pokusu.

Varianty pokusu:

1. Konvenční technologie zpracování půdy pro kukuřici
– orba na podzim, přes zimu ponechána hrubá brázda,
na jaře předseťová příprava půdy smykem s hřebovými
bránami, setí kukuřice secím strojem Becker Aeromat
812.

2. Varianta s orbou, oves setý (hlavní plodina) - orba na
podzim, přes zimu ponechána hrubá brázda, na jaře
předseťová příprava půdy smykem s hřebovými
bránami, zasetí ovsa (Flora 601 s kotoučovými secími
botkami).

3. Varianta s orbou, kukuřice s ochrannou plodinou
(ozimá obilnina zasetá na jaře mezi řádky kukuřice) -
orba na podzim, přes zimu ponechána hrubá brázda,
na jaře předseťová příprava půdy smykem s hřebovými
bránami, zasetí triticale do meziřadí kukuřice, setí
kukuřice secím strojem Becker Aeromat 812.

4. Varianta bez orby, kukuřice bez ochranné plodiny,
s jarní předseťovou přípravou půdy – podmítka po
sklizni předplodiny talířovým kypřičem (BDT 3,5), na
jaře zpracování půdy radličkovým kypřičem Kromexim
300 do hloubky 0,10 m, setí kukuřice secím strojem
Becker Aeromat 812.

5. Varianta bez orby, oves setý (hlavní plodina) -
podmítka po sklizni předplodiny, na jaře zasetí ovsa
(Flora 601 s kotoučovými secími botkami).

6. Varianta bez orby, kukuřice bez ochranné plodiny, bez
jarní předseťové přípravy půdy - podmítka po sklizni
předplodiny talířovým kypřičem (BDT 3,5).

7. Varianta „černý úhor“ – na podzim orba, přes zimu
ponechána hrubá brázda, na jaře zpracování půdy
radličkovým kypřičem do hloubky 0,15 m, udržováno
bez vegetace - 5x aplikace neselektivního herbicidu
(Roundup Rapid, 5 l.ha-1).

Na každé pokusné parcelce byly po zasetí obilnin a kuku-
řice nainstalovány 4 odtokové mikroparcelky. Záchytná
plocha mikroparcelek byla vymezena plechovými stěnami
zatlačenými do půdy, povrchový odtok byl zachycován a
odváděn do nádob z plastu, umístěných v ornici – obr. 1.
Záchytná plocha jedné mikroparcelky je 0,16 m2. Zachyco-
vání povrchového odtoku z mikroparcelek je řešeno ob-
dobně, jak uvádí Bagarello a Ferro (2007).

V blízkosti pokusného pozemku je umístěna meteostani-
ce Vantage Vue. Kromě úhrnu srážek je registrována inten-
zita srážek. Kontrola obsahu vody a sedimentu v nádobách
následovala bezprostředně po srážkách, které způsobily
povrchový odtok srážkové vody. Pomocí odměrných vál-
ců byl zjištěn objem povrchového odtoku, množství sedi-
mentu bylo zjištěno po přefiltrování obsahu a stanovení
hmotnosti zachycené zeminy po vysušení při 105°C.

Obr. 1   Odtoková mikroparcelka se
    záchytnou plochou 0,16 m2

V grafech na obr. 2 až 7 jsou uvedeny výsledky hodno-
cení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy při eroz-
ních událostech po založení porostu kukuřice a ovsa. Jsou
hodnoceny první čtyři erozní události, ke kterým došlo
v období zvýšeného rizika poškozování půdy vodní erozí u
jarních plodin – v období od dubna do konce druhé dekády
července 2010. Úhrn dešťových srážek a jejich intenzita
v hodnoceném období jsou znázorněny v grafech na obr. 8
až 10.

První erozní událost nastala v důsledku dešťů ve třetí
dekádě května a začátkem června 2010 – graf na obr. 8 a 9).
Úhrn srážek v tomto období představoval 74 mm. Zvýšený
povrchový odtok vody byl zaznamenán ve druhé části to-
hoto období, po nasycení ornice vodou. Z grafů na obr. 2 a
3 vyplývá, že při této první erozní události byl sice zazna-
menán nejvyšší povrchový odtok srážkové vody na vari-
antách č. 4, 5 a 6 (varianty bez orby), ale smyv zeminy byl
na těchto variantách nízký. Nejvyšší smyv zeminy byl zjiš-
těn u variant č. 1 a č. 7 - konvenční technologie zpracování
půdy pro kukuřici a konvenční zpracování půdy při udržo-
vání půdy bez vegetace (černý úhor). Rozdíl hmotnosti
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smyté zeminy mezi variantami č. 1 a č. 7 byl pod hranicí
statistické významnosti. Mezi těmito dvěma variantami a
ostatními variantami polního pokusu byl rozdíl statisticky
významný.

Obr. 2    Povrchový odtok vody při deštích ve třetí
    dekádě května a začátkem června 2010

Obr. 3   Smyv zeminy při deštích ve třetí dekádě
   května a začátkem června 2010

Další erozní událost vyvolaly dvě bouřky ve druhé deká-
dě června 2010. Při bouřkách byl zjištěn úhrn srážek 25 mm,
jejich intenzita dosáhla až 15 mm.h-1 – graf na obr. 9. Statis-
ticky významně nejnižší povrchový odtok byl zjištěn u va-
rianty č. 7, ovšem smyv zeminy u této varianty byl vysoký
(71,7 g.m-2) – grafy na obr. 4 a 5. Hmotnost smyté zeminy u
varianty č. 7 byla statisticky významně vyšší než u všech
ostatních variant. Dále byla zjištěna statisticky významně
vyšší hmotnost smyté zeminy u varianty č. 1 (konvenční
technologie zpracování půdy pro kukuřici) než u variant č.
2 až 6.

Obr. 4   Povrchový odtok vody při dvou bouřkách
   ve druhé dekádě června 2010

Obr. 5  Smyv zeminy při dvou bouřkách ve druhé
  dekádě června 2010

Třetí erozní událost spojená s povrchovým odtokem a
smyvem zeminy byla zaznamenána 5. července 2010. Jed-
nalo se o krátkou bouřku s velmi silným přívalovým deštěm
– graf na obr. 10. Grafy na obr. 6 a 7 dokumentují povrchový
odtok a smyv zeminy při této bouřce po delším období bez
srážek. Obdobně jako u předchozích erozních událostí byl

Obr. 6  Povrchový odtok vody při bouřce se
   silným přívalovým deštěm - 5.7.2010
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Obr. 7  Smyv zeminy při bouřce se silným
  přívalovým deštěm - 5.7.2010

zjištěn nejvyšší povrchový odtok u variant č. 4, 5 a 6, což
jsou varianty bez orby. Smyv zeminy u těchto variant však
byl nízký, nejvyšší smyv byl zaznamenán u varianty č. 1 a
č. 7, tedy u variant s orbou a nechráněným povrchem půdy
biomasou obilniny nebo odumřelými zbytky předplodiny.

Čtvrtá erozní událost v roce 2010 nastala koncem druhé
dekády července . V tomto případě byl zjištěn statisticky
významně nejnižší povrchový odtok u varianty č. 7, ovšem
při hodnocení smyvu zeminy, tedy ukazatele charakterizují-
cího intenzitu vodní eroze půdy, byly zjištěny u varianty č.
7 nejvyšší hodnoty, statisticky významně vyšší než u vari-
ant č. 2 až 6. Vysoké hodnoty smyvu zeminy, statisticky
významně vyšší než u variant č. 2 až 6, byly zjištěny i u
varianty č. 1. Obdobně jako u první až třetí erozní události
se ukázala nedostatečná ochrana povrchu půdy při příva-
lovém dešti u variant s orbou, bez ochranné funkce obilni-
ny.

Obr. 8  Srážky a intenzita deště v květnu 2010

Obr. 9   Srážky a intenzita deště v červnu 2010

Obr. 10  Srážky a intenzita deště v červenci 2010

Přípustnou ztrátu půdy vodní erozí pro půdy s obdobným
půdním profilem (mělké půdy do 0,30 m) uvádí Janeček a
kol. (2005) na úrovni 1000 kg.ha-1 za rok. Z porovnání namě-
řených hodnot smyvu zeminy při erozních událostech
v období jara a části letního období roku 2010 v podmínkách
polního pokusu s touto hodnotou vyplývá vysoká riziko-
vost konvenční technologie zpracování půdy a setí při pěs-
tování kukuřice. Při prvních čtyřech erozních událostech
překročila ztráta půdy smyvem zeminy na variantě č. 1 hod-
notu 1200 kg.ha-1. Za celkem 7 erozních událostí spojených
s povrchovým odtokem vody a smyvem zeminy v období
od jara do sklizně kukuřice představoval smyv zeminy u
této varianty s konvenční technologií zpracování půdy pro
kukuřici 2130 kg.ha-1, což je více než dvojnásobek přípust-
né ztráty půdy erozí za rok.

Diskuse a závěr

Výsledky hodnocení smyvu zeminy při intenzivních deš-
tích jsou v souladu s výsledky Rasmussena (1999) a dalších
autorů (Truman, Shaw, Reeves, 2005), kteří se zabývali vli-
vem zpracování půdy na vodní erozi půdy. Potvrdil se pří-
nos technologií bez orby z hlediska významného snížení
ztráty půdy vodní erozí. V podmínkách polního pokusu se
nepotvrdilo snížení povrchového odtoku vody u techno-
logií bez orby v porovnání s variantami, u kterých byla orba
uplatněna. V průběhu vegetačního období kukuřice a ovsa
se však zmenšovaly rozdíly mezi variantami pokusu u hod-
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not povrchového odtoku vody při intenzivních deštích,
což ukazuje na odeznívání efektu vyšší jímavosti půdy pro
vodu, který lze zaznamenat bezprostředně po orbě.
V případě vytvoření půdní krusty může být infiltrace vody
do půdy silně snížena. Zvýšené riziko tvorby půdní krusty
je při využívání technologií s orbou (Azooz a Arshad 1997).
Tippl a kol. (2001) zjistili zvýšení infiltrační schopnosti půdy
při pěstování kukuřice s kypřením svrchní vrstvy půdy
v době vegetace. Meziřádková kultivace půdy při pěstová-
ní kukuřice může zvýšit přijímání srážkové vody půdou,
přívalové deště však mohou na pozemcích s konvenční
technologií zpracování půdy i v tomto případě způsobit
závažné škody smyvem zeminy.

V polním pokusu se prokázala rizikovost konvenčního
zpracování půdy při pěstování kukuřice na lehké půdě - byl
zjištěn statisticky významně vyšší smyv zeminy při eroz-
ních událostech než u konvenční technologie s orbou při
pěstování jarní obilniny (ovsa setého). Přínosem k omezení
smyvu zeminy při erozních událostech byly postupy bez
orby jak u kukuřice, tak u ovsa. U varianty s orbou pro
kukuřici se příznivě projevila protierozní funkce ochranné
plodiny zaseté mezi řádky kukuřice. Výsledky jsou argu-
mentem pro využívání půdoochranných technologií zpra-
cování půdy a setí při pěstování kukuřice.

Zvolená metoda záchytných mikroparcelek instalovaných
na pokusném pozemku se ukázala jako vhodná pro vyhod-
nocování povrchového odtoku vody a smyvu zeminy při
intenzivních srážkách s potenciálem vyvolání vodní eroze
půdy.

Poznámka
Výsledky uvedené v tomto článku vznikly při řešení
výzkumného záměru č. MSM 6046070905.
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Abstrakt
Na hlinitopísčité půdě s průměrnou svažitostí 5,4° byl založen polní pokus se šesti variantami zpracování půdy a setí při
pěstování kukuřice a ovsa setého a s kontrolní variantou bez porostu plodiny. S využitím metody záchytných mikroparcelek
byl vyhodnocen povrchový odtok vody a smyv zeminy při intenzivních deštích v období od zasetí plodin na jaře do
poloviny léta roku 2010. U konvenčního zpracování půdy a setí kukuřice s orbou byla zjištěna statisticky průkazně vyšší
ztráta půdy vodní erozí při erozních událostech než u ostatních variant založení porostu kukuřice a ovsa. Při prvních čtyřech
erozních událostech po zasetí plodin představoval smyv zeminy u varianty konvenčního zpracování půdy a setí kukuřice
120 % přípustné ztráty půdy erozí za rok. Výsledky potvrzují význam půdoochranných technologií zpracování půdy a setí
při pěstování kukuřice pro snížení rizika poškozování půdy vodní erozí.

Klíčová slova: zpracování půdy; vodní eroze půdy; pěstování kukuřice
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