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DOPAD NETRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY NA PŮDNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
V metodice jsou uvedeny vlivy minimalizačních technologií zpracování půdy na 

tyto charakteristiky půdního prostředí: fyzikální vlastnosti půdy a půdní strukturu, 
infiltraci vody do půdy, biologii půdy, půdní organickou hmotu, na uvolňování oxidu 
uhličitého do ovzduší, fytotoxické látky v půdě. Dále je uveden vliv technologií 
zpracování půdy na odolnost půdy vůči erozi a na energetickou náročnost jejího 
zpracování. Jsou uvedeny příklady pracovních postupů netradičních technologií 
zpracování půdy a možnosti zvýšení jejich kvality.  

 
Klíčová slova: zpracování půdy; minimalizační technologie; vlastnosti půdy 

 
 
 
 
 

IMPACT OF UNCONVENTIONAL TECHNOLOGIES OF SOIL CULTIVATION ON 
SOIL ENVIRONMENT 

 
In methodology there are mentioned the effects of minimalization technologies on 

the following characteristics of soil environment: soil physical properties and soil 
structure, water infiltration into the soil, soil biology, soil organic matter, release of 
carbon dioxide into the atmosphere and phytotoxic substances in soil. Furthermore 
there is mentioned the effect of soil cultivation technologies on soil resistance to 
erosion and energy intensity. There are also described the examples of work 
procedures concerning the unconventional technologies of soil cultivation and 
possibilities of improvement of their quality. 

 
Keywords: soil tillage; minimalization technologies; properties of soil 
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I. CÍL METODIKY 
Cílem metodiky je vypracovat soubor podkladů, který zahrnuje dopady 

netradičních technologií zpracování půdy a zakládání porostů plodin na půdu se 
zaměřením na omezení rizik poškozování půdního prostředí v soudobých systémech 
hospodaření na půdě uplatněním navržených doporučení a opatření.  

 
II. VLASTNÍ METODIKA 

 
1 ÚVOD 

 
Půda patří mezi životně důležité a těžko obnovitelné přírodní zdroje. Je jednou ze 

základních složek životního prostředí, její funkce produkční a mimoprodukční jsou 
nezastupitelné. Půda je vystavena rostoucímu antropogennímu zatížení, je proto 
nutné prohlubovat systém její ochrany. Za hlavní rizika pro půdu a její kvalitu jsou 
považovány: eroze, úbytek organické hmoty, omezení biologické aktivity půdy, 
zhutňování.  

Zpracováním se půda má upravit do stavu, kdy plodinám jsou poskytovány dobré 
podmínky pro růst a vývoj, současně se požaduje minimalizace negativních dopadů 
na stanoviště. Právě zájem o důsledky hospodaření na půdě z dlouhodobého 
hlediska by měl být zájmem trvalým především toho, kdo na půdě hospodaří. 

Předložená metodika podává stručnou formou přehled dopadů minimalizačních 
a půdoochranných technologií, tedy technologií netradičních, na půdu se zřetelem na 
omezení rizik, která s obhospodařováním orné půdy souvisejí. Jsou uvedeny dopady 
na hlavní vlastnosti půdy, dále je součástí metodiky důležitá kapitola o vlivu 
technologií na odolnost půdy vůči erozi i kapitoly zaměřené na zlepšení užití strojové 
techniky v netradičních technologiích. Zájemcům o podrobnější informace včetně 
ekonomického hodnocení minimalizačních technologií, související problematiku 
chorob a škůdců plodin a doporučení k využívání těchto technologií v pěstitelských 
postupech hlavních polních plodin lze doporučit knižní publikaci autorského kolektivu, 
vydanou v roce 2008 (Hůla J., Procházková B. a kol.: Minimalizace zpracování půdy. 
Praha, Profi Press, 2008, 248 s.). 
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2 VYMEZENÍ TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY 
 
Terminologie technologií zpracování půdy prošla vývojem. V současnosti, 

s ohledem na podmínky hospodaření v ČR, můžeme rozdělit způsoby zpracování 
půdy do následujících skupin. 
•  Technologie s orbou (konvenční zpracování půdy) – každoročně se uplatňuje 

orba radličným pluhem, rostlinné zbytky předplodin, biomasa meziplodin 
a nadzemní části plevelů jsou při orbě zapravovány do půdy. 

•  Technologie bez orby (minimalizační). 
Pod pojem „minimalizační technologie“ lze zařadit následující postupy. 
•  Minimalizace s kypřením půdy do malé hloubky, v případě výskytu příznaků 

zhutnění lze ornici jednorázově hlouběji prokypřit bez obracení. 
•  Půdoochranné zpracování půdy - zpracování půdy, při kterém zůstává nejméně 

30 % povrchu půdy po zasetí pokryto rostlinnými zbytky předplodiny nebo 
meziplodiny, hmotnost této biomasy je nejméně 1,2 t.ha-1 v suché hmotě. 

•  Přímé setí (setí do nezpracované půdy) – zpracování půdy po sklizni předplodiny 
odpadá, seje se speciálními secími stroji do rýh nebo pruhů, přičemž většina 
povrchu půdy není mechanicky zasažena. 
Můžeme se však setkat s výjimkami z tohoto rozdělení technologií zpracování 

půdy. Půdoochrannou funkci mohou plnit i technologie založené na zasetí kukuřice, 
slunečnice nebo cukrové řepy do vymrzající meziplodiny i tehdy, jestliže meziplodina 
byla vyseta bezprostředně po orbě a urovnání povrchu půdy koncem léta. Důležité 
je, aby meziplodina vytvořila dostatek biomasy.  

Důležité je využívání meziplodin a nakládání s posklizňovými zbytky tak, aby byly 
příspěvkem k ochraně půdy především před erozí. Při dlouhém meziporostním 
období, například při zařazení kukuřice po obilnině, je ochranná funkce meziplodiny 
vítaným přínosem. 
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3  DOPAD TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY NA VLASTNOSTI 
PŮDY 

 
3.1  FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY 

 
Zhutňování půd a jeho negativní vliv na půdní prostředí 

Změny fyzikálních vlastností půdy jsou charakteristickým projevem nežádoucího 
zhutnění půdy. Zhutnění půd je na mnohých stanovištích příčinou významného 
zhoršení produkční schopnosti půd, omezuje plné využití genetického potenciálu 
výkonných odrůd plodin a snižuje efektivitu dalších vstupů (hnojiva, agrochemikálie) 
do výrobního procesu. Příčin nežádoucího zhutňování půd je více, na některých 
stanovištích může zhutnění ornice souviset i s víceletým využíváním minimalizace 
zpracování půdy založené na mělkém kypření. 

Zhutňování půdy se především negativně projevuje zvýšením objemové 
hmotnosti půdy a má za následek snížení objemu nekapilárních pórů v půdě, při 
vyšší intenzitě zhutnění i destrukci půdních agregátů. Snížení pórovitosti půdy se 
promítá do omezené prostupnosti půdy pro vodu. To znamená, že nadměrné 
zhutnění způsobuje nejen změny v obsahu vody v půdě, ale také omezuje její pohyb 
v půdě. To pochopitelně snižuje dostupnost živin pro rostliny a ovlivňuje i relace mezi 
obsahem vzduchu (deficit kyslíku v kořenovém prostoru) a teplotou půdy. Kritické 
hodnoty vybraných fyzikálních vlastností půdy působící škodlivě na půdní faunu 
a rostliny uvádí tab. 1.  

 
Tab. 1  Kritické hodnoty vybraných fyzikálních vlastností zhutnělé půdy 

(Lhotský 2000) 

Půdní druh (obsah částic pod 0,01 mm v % hm.) 
Vlastnost půdy J 

> 75 
JV-JH 
75-45 

H 
45-30 

PH 
30-20 

HP 
20-10 

P 
< 10 

Objemová hmotnost 
po vysoušení  
(g.cm-3) 

> 1,35 > 1,40 > 1,45 > 1,55 > 1,60 > 1,70 

Pórovitost  
(% objemu) < 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38 

2,8-3,2 3,3-3,7 3,8-4,2 4,5-5,0 5,5 > 6,0 Penetrační odpor 
půdy (MPa) 
při vlhkosti (% hm.) 28-24 24-20 18-16 15-13 12 10 

J – jíl, JV –jílovitá půda, JH – jílovitohlinitá půda, H – hlinitá půda, PH – písčitohlinitá půda,  
HP –hlinitopísčitá půda, P –písčitá půda 

 
Zhutnění půdy negativně zasahuje do života půdní fauny. Omezuje činnost 

zejména půdní mezofauny, jejíž organismy pozitivně ovlivňují půdní mikrostrukturu 
tím, že do půdy vylučují látky, stabilizující půdní mikročástice. Ve zhutnělých, 
neprovzdušených půdách jsou procesy, probíhající za účasti půdních 
mikroorganizmů, značně omezeny. Biologicky činná půda je podmínkou intenzivního 
a vyváženého příjmu živin a jejich efektivního využití rostlinami. Je zjištěno, že při 
nadměrném zhutnění nad hodnotu objemové hmotnosti 1,6 g.cm-3 se již značně 
snižuje efektivnost minerálního hnojení, zejména dusíkem. Nadměrné zhutnění půdy 
zvyšuje odpor půdy při jejím zpracování, zvyšuje také energetickou náročnost 
zpracování půdy a zhoršuje jeho kvalitu (zvýšená tvorba velkých hrud), zejména při 
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orbě nebo hlubším zpracování. Zhoršená zpracovatelnost půdy v důsledku zhutnění 
se promítá do zvýšené spotřeby nafty na pracovní operace a do vyšších nákladů na 
pěstební technologie. Při odstraňování zhutnění podorniční vrstvy půdy (hluboké 
kypření dlátovými kypřiči) je energetická náročnost vysoká. 

 
Zhutňování půd a jeho negativní vliv na výnosy plodin 

Je prokázáno, že nadměrné zhutnění půdy redukuje rychlost růstu kořenů 
i tvorbu kořenového vlášení. Ve zhutnělých půdách jsou nejvíce postiženy plodiny, 
které tvoří hospodářský výnos podzemními orgány. Například u cukrovky dochází 
k větvení bulev, u brambor k deformacím hlíz. U plodin, které vytvářejí hlavní kůlový 
kořen (řepka olejka, sója, slunečnice) se jeho růst omezuje tím, že kořen neproniká 
zhutnělou vrstvou v podorničí, roste víceméně horizontálně a deformuje se. 
To znamená, že nadměrné zhutnění půdy má za následek slabší rozvoj kořenového 
systému pěstovaných plodin, tedy nižší produkci kořenové hmoty, z čehož se dá 
předpokládat, že v důsledku nižšího příjmu vody a živin z půdy je redukována 
i produkce nadzemní biomasy. To má negativní vliv na tvorbu výnosu. 

Ovlivnění výše výnosu plodin zhutněním půdy nezávisí pouze na rozvoji 
kořenového systému, ale má širší souvislosti s průběhem počasí a jeho vlivem na 
půdní prostředí během vegetace plodin a se vstupem techniky na pole a to jak 
v kladném (intenzita hnojení, zejména dusíkem), tak i v záporném smyslu (další 
zhutňování půdy hlavně pojezdy strojů po poli). Z literárních údajů vyplývá, že vlivem 
zhutnění půdy v ornici i v podorničí se výnosy plodin snižují v závislosti na stupni 
zhutnění a na výše uvedených faktorech v rozmezí: u obilnin o 10-20 %, u kukuřice 
o 10-15 %, u luskovin o 15-20 %, u brambor o 20-25 %, u cukrovky o 20-30 %. 
Zhutnění půdy nejenom snižuje výši výnosu, ale může nepříznivě ovlivnit jakost 
produkce, například cukernatost bulev v průměru o 15 %, olejnatost řepky olejky až 
o 8 %. 

 
Agrotechnické možnosti prevence půdního zhutnění 

Agrotechnická opatření působí jednak preventivně a jednak přímo jako reduktory 
intenzity zhutnění. Mezi nejvýznamnější lze považovat: 
Dostatečné hnojení půdy organickými hnojivy 

Hnojení kvalitními organickými hnojivy slouží nejen ke korekci bilance 
organických látek v půdě, ale příznivě ovlivňuje i fyzikální půdní vlastnosti. 
V dlouhodobých polních pokusech mělo použití vyšších dávek hnoje, ale i zaorávky 
slámy se zeleným hnojením za následek zvýšení pórovitosti půdy až o 8 % ve 
srovnání s organicky nehnojenou půdou. 
Vápnění půdy a udržování optimální reakce půdy 

Vápník pozitivně ovlivňuje agregační schopnosti půd a zvyšuje stabilitu půdní 
struktury. Příznivé vlivy vápníku však lze očekávat jen za předpokladu rovnoměrného 
rozmístění vápenatých hnojiv v půdě. Toho se nejlépe dosáhne aplikací vápenatých 
hnojiv před základním zpracováním půdy, nejlépe po sklizni plodiny, na strniště. 
Omezení nadměrného používání fyziologicky kyselých minerálních hnojiv  

Používání fyziologicky kyselých minerálních hnojiv, jako síranu amonného nebo 
síranu draselného nebo i vyšších dávek superfosfátu je možno uplatňovat jen na 
půdách s neutrální reakcí (pH 6,6-7,2). Na slabě kyselých půdách (pH 5,6-6,5) při 
vyšších dávkách a opakované aplikaci vede používání těchto hnojiv jejich 
peptizačními účinky k destrukci půdních agregátů a tím se zvyšuje náchylnost půd ke 
zhutňování. 
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Volba vhodných plodin 
Struktura plodin sehrává v soustavě hospodaření na půdě stále mimořádnou roli. 

Pěstované plodiny zaujímají z hlediska zhutnění půd dvojí postavení. Jednak samy 
rostliny působí produkcí podzemní i nadzemní různým způsobem příznivě na 
fyzikální a biologické vlastnosti půd. Na druhé straně i rostlinám vyhovuje různé 
rozmezí fyzikálních a dalších půdních vlastností a to nejen v orniční, ale i podorniční 
části profilu půdy. V této souvislosti je nutné konstatovat, že v podmínkách 
současného trhu s komoditami je velmi obtížné zachovávat přijatelnou strukturu 
plodin v zemědělských podnicích. 
Volba vhodných technologií zpracování půdy 

Jako alternativa konvenčních technologií s orbou se v praxi prosazují 
minimalizační a půdoochranné technologie zpracování půdy pro zakládání porostů 
plodin. Jejich vliv na snižování intenzity půdního zhutnění může vyplynout ze 
základní charakteristiky: nižší počet pracovních operací (nižší frekvence pojezdů po 
poli) a vyšší dodávka organické hmoty do půdy. Víceletý vliv dvou technologií na 
penetrační odpor půdy je zobrazen v grafu na obr. 1. 
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konvenční zpracování půdoochranné zpracování  
Obr. 1 Penetrační odpor půdy (Praha – Ruzyně), 9 let po založení polního 

pokusu 
 
Z grafu je patrné vyšší zhutnění půdy u půdoochranné technologie zhruba do 

0,25 m, avšak ve srovnání s konvenční technologií je další nárůst hodnot směrem do 
hloubky velmi malý.  
Doba vstupu strojů na pozemky 

Hlavní možností zemědělských podniků k usměrnění a optimalizaci doby vstupů 
strojů na pozemky, s ohledem na omezování zhutňování půdy, je dostatečné 
vybavení vhodnými výkonnými stroji, vysoká operativnost při zajišťování jednotlivých 
pracovních operací v souladu s půdními podmínkami, agrotechnikou pěstovaných 
plodin a s průběhem počasí. 
Omezování pojezdů strojů po polích 

Při omezování pojezdů strojů po polích je účelné soustředit se na realizaci těchto 
opatření: 
- spojování pracovních operací s cílem omezit četnost jízd strojů po pozemcích, 
- soustřeďování přejezdů po pozemcích do jízdních drah s opakovanými přejezdy, 
- racionalizace pohybu strojů po poli, zejména v době sklizně. 
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Odstraňování zhutnění půdy 
Na půdách, kde nadměrné zhutnění zasahuje do podorniční vrstvy, je nutno tento 

nepříznivý fyzikální stav odstranit především mechanickým zásahem. Podle hloubky 
a míry škodlivosti zjištěného zhutnění půdy se uplatňují následující mechanické 
zásahy: 
- kypření dlátovým kypřičem pro nakypření zhutnělé podorniční vrstvy půdy do 

hloubky až 0,45 m, 
- hloubkové meliorační kypření zhutnělých podorničních vrstev přesahující hloubku 

0,45 m,  
- následná stabilizující opatření nakypřené zhutnělé vrstvy půdy.  

Tato opatření mají za cíl stabilizovat stav nakypření půdy v podorniční vrstvě po 
provedeném hloubkovém melioračním zásahu. Nejčastěji se zařazují druhy plodin, 
které se vyznačují tzv. melioračním působením a to zvláště po mechanickém zásahu. 
Svým kořenovým systémem jsou rostliny schopné zpevnit strukturu půdy a pomoci 
k její přeměně na stabilnější sekundární strukturu prokořeněním nakypřeného 
prostoru. 

 
3.2 STRUKTURA PŮDY 

 
Důležitým faktorem pro udržení příznivého strukturního stavu půdy je přívod 

organické hmoty do půdy, ať už ve formě posklizňových zbytků, zapravování slámy, 
zeleného hnojení či hnoje. Tato organická hmota příznivě ovlivňuje strukturotvorný 
vývoj agronomicky cenných strukturních elementů, které jsou významným přínosem 
zejména z hlediska potenciální schopnosti pro udržení půdní vláhy i její ochranu před 
výparem. Strukturní agregáty mají význam i z hlediska ochrany půdy před vodní 
a větrnou erozí. Další ovlivňování půdní struktury nastává při různých 
agrotechnických zásazích. Vhodnost použití určitého zásahu při zpracování půdy 
ukazuje pórovitost strukturních elementů, což je důležitý parametr pro ekologický 
potenciál půd. V dlouhodobých pokusech se ukázalo, že zpracování půdy bez orby 
může přispět k tvorbě stabilních půdních agregátů, vyšší populaci a aktivitě 
mikroorganismů v půdě, v některých podmínkách k větší odolnosti vůči zhutnění 
půdy, k vyšší infiltrační schopnosti, snížení rizika eroze a náchylnosti půdy k tvorbě 
povrchové krusty. V případě zavádění technologií založených na redukovaném 
zpracování půdy je však důležitá jejich realizace jako celého systému hospodaření. 
Zpracování půdy je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím strukturní stav půdy. 
Pro zachování dobré struktury půdy je důležité množství organické hmoty v půdě. 

V rámci sledování vývoje půdní struktury během tří let (2006-2008) byly vybrány 
pokusné pozemky v poloprovozních podmínkách v kukuřičné výrobní oblasti. 
Po sklizni hlavní plodiny byly odebrány vzorky půdy k vyhodnocení základních 
fyzikálních a chemických vlastností a půdní struktury pro vyhodnocení stavu půdního 
prostředí. 

 
Půdní a klimatické podmínky 

Pozemky se nacházejí v kukuřičné výrobní oblasti v nadmořské výšce 210 m 
s průměrnou roční teplotou 8,9 °C, průměrná teplota vegetačního období 15,3 °C, 
s průměrným ročním úhrnem srážek 461 mm, z toho během vegetace 302 mm. 

Na sledovaném stanovišti jsou půdy černozemního typu, zrnitostním složením 
středně těžké až těžké, hlinité až jílovitohlinité, středně zásobené živinami. 

V rámci různých technologií zpracování půdy byly porovnávány dvě varianty 
zpracování půdy a setí u kukuřice na zrno a pšenice ozimé: 
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- konvenční-střední orba do 0,20 m, předseťová příprava, setí, 
- minimální zpracování půdy – zpracování talířovým kypřičem, setí). 

Struktura půdy byla stanovena proséváním suché zeminy na sítech s otvory 0,25; 
0,5; 2; 5; 10 mm. Vzorky byly odebírány ze dvou hloubek, a sice 0-0,15 m a 0,15-
0,30 m. Každá strukturní frakce byla samostatně zvážena a přepočtena na procenta. 
K vlastnímu hodnocení byl vypočítán koeficient strukturnosti, který vyjadřuje vztah 
mezi agronomicky hodnotnými (0,25-10 mm) a méně hodnotnými strukturními 
elementy (>10 a <0,25 mm). Čím je vyšší koeficient strukturnosti, tím je lepší 
struktura půdy a naopak. Podle koeficientu strukturnosti bylo posuzováno o jaký 
stupeň poškození půdní struktury se jedná. 

Koeficient strukturnosti, který vyjadřuje stupeň porušení půdní struktury, byl 
zjištěn v průměru nižší u orby a vyšší u minimalizační technologie u obou plodin, jak 
je patrné z grafu 2 a 3 U pšenice ozimé se koeficient snížil v roce 2008 oproti roku 
2006 u orby v průměru o 56 % a u minimalizace o 40 %. U kukuřice se koeficient 
strukturnosti snížil u varianty orané v průměru o 53 % a u varianty minimalizační 
o 35 %. U varianty minimalizačního zpracování půdy byl koeficient strukturnosti vždy 
vyšší ve spodní hloubce půdy oproti variantě orané, a to u obou plodin. U varianty 
orané nebyly zaznamenány významné rozdíly mezi hloubkami, i když u pšenice 
ozimé byly hodnoty strukturního koeficientu o málo vyšší ve svrchní vrstvě půdy.  
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Obr. 2 Koeficient strukturnosti při různém zpracování půdy u pšenice ozimé 
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Strukturní stav půdy je výrazně ovlivňován způsobem zpracování půdy 
i vegetací. Rozhodující úloha v procesu formování půdní struktury je přisuzována 
aktivnímu působení kořenového systému rostlin přes jeho přímý i nepřímý vliv na 
tvorbu strukturních agregátů a jejich následnou stabilitu. 

 
Zhodnocení 

V pokusu bylo zjištěno, že ukazatele kvality strukturních agregátů byly nejvyšší 
u varianty minimalizační ve spodní neobdělávané vrstvě půdy. Po třech letech došlo 
u varianty orané u obou plodin k výraznějšímu snížení koeficientu strukturnosti než 
u varianty minimalizační. Výsledky jsou v souladu s poznatky z literatury o tom, že, 
při zpracování půdy založeném na orbě může docházet k rychlejšímu zhoršování 
struktury půdy ve srovnání s nižší hloubkou a intenzitou zpracování půdy. 

 
3.3 INFILTRACE VODY DO PŮDY 
 

Zpracování půdy může v různé míře rozrušovat půdní agregáty, měnit velikost, 
distribuci a strukturu pórů. Půda se může intenzivním zpracování přivést 
do nestabilního stavu. Na pórovitost působí další vlivy: objem pórů se může měnit 
v závislosti na  vysychání či zvlhčování půdy, významný vliv mají biologické procesy 
v půdě, k redukci objemu pórů přispívají výraznou měrou přejezdy po půdě při 
zajišťování agrotechnických zásahů. Změny fyzikálních vlastností půdy při 
zpracování půdy způsobují změny propustnosti půdy pro vodu a vzduch a vodivosti 
pro teplo. Na většině stanovišť vykazuje redukované zpracování půdy příznivou 
infiltraci srážkové vody do půdy a snížený povrchový odtok vody, s čímž souvisí 
i snížení rizika vodní eroze půdy. 

Závažnost péče o schopnost půdy přijímat vodu z intenzivních srážek narůstá. 
Přívalové, erozně nebezpečné deště pochopitelně ohrožovaly půdu i v minulosti. 
V současnosti však vyvstávají nové kombinace rizikových faktorů - příkladem je 
soustředění plodin nedostatečně chránících půdu před erozí do velkých celků 
(v podmínkách České republiky se jedná především o kukuřici) a používání 
technologií konvenčního zpracování půdy s orbou, zvláště na lehkých půdách. 

Změna půdní struktury po zpracování půdy přináší změnu vodivosti 
a propustnosti pro vodu, teplo a vzduch. Výsledek ve změně transportních vlastností 
souvisí s výskytem makropórů a uplatněním prostorové heterogenity porézního 
materiálu. Homogenní vrstva s horizontální strukturou vzniká při klasickém 
zpracování půdy, vertikální struktura převažuje při uplatňování redukovaného 
zpracování. Tyto stavy se přímo odráží v rychlosti infiltrace, vyplavování živin a erozi.  

Orbou se vytvoří ve zpracované vrstvě půdy makropóry, jímavost půdy pro vodu 
z intenzivních srážek může být krátkodobě vyšší než v případě redukovaného 
zpracování půdy bez orby. Po delší době po zpracování půdy se však, zejména na 
lehčích půdách, situace mění, povrchový odtok vody při intenzivních srážkách je po 
konvenčním zpracování půdy vyšší než u variant s redukovaným zpracováním půdy, 
především tehdy, je-li redukované zpracování půdy kombinováno s využitím 
ochranné funkce odumřelé rostlinné biomasy, což je charakteristické pro 
půdoochranné zpracování půdy. Redukované zpracování půdy tedy nabízí zvýšení 
kapacity vodivosti a infiltrace a redukci povrchového odtoku a rizika eroze. 
Konzervační (půdoochranná) technologie může zvýšit pohyb vody ve směru 
působení gravitace a její zadržení ve větších hloubkách. Na druhou stranu však 
vyvstává obava, že upřednostňování odtoku velkými póry způsobuje pohyb nitrátů 
a postřikových látek do hlubších částí půdního profilu. 
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K  vizualizaci a kvantifikaci pohybu vody v půdě se používá metoda infiltrace 
modře obarvené vody a následné obrazové analýzy (používá se potravinářské 
barvivo). Výsledky infiltrace modré barvy ukazují, že voda neprotéká profilem 
rovnoměrně, ale infiltraci ovlivňuje intenzita zpracování půdy, voda postupuje 
přednostními cestami. V případě orby je možné shledat pokles odtoku vody 
v hloubce zpravidla 25 až 30 cm. Tento pokles bývá způsoben hloubkou orby 
a zhutněnou vrstvou podorničí. Vrchní profil půdy zpracovaný dlátovým kypřičem 
vykazuje podobné výsledky jako zpracování pluhem. Při hodnocení napříč celým 
profilem, vykazuje varianta přímého setí pravidelnější zastoupení barvy ve sledované 
části půdního profilu. Příčinou tohoto pravidelného odtoku jsou zřejmě spojité póry.  

 

 
Obr. 4  Vizualizace pohybu vody v půdě pomocí obarvené vody pro různé 

technologie zpracování půdy – zleva: přímé setí, mělké kypření, orba; 
bílá barva představuje obarvenou vodu 

 
Kvantifikace charakteru toku vody dává přehled o distribuci a podobě makropórů 

a chování průtoku v půdním profilu. Tato metoda umožňuje odhad přítomnosti vody 
a vzduchu v půdě a ukazuje cestu vody v půdě, rozdíly v rozložení pórů a horizont 
zadržení vody při různém způsobu zpracování půdy. Uvedené rozdíly jsou patrné 
z obr.4, případně je lze odečíst z grafu na obr. 5.  
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Obr. 5 Grafické vyjádření charakteru průsaku vody do půdy 

 
Infiltrace vody do půdy může ovlivnit odolnost půdy vůči vodní erozi v zimním 

období. I když je infiltrační schopnost půdy větší něž intenzita srážek, během zimy se 
tvoří vrstva, která brání infiltraci vody. Při tání sněhu na zmrzlé půdě dochází 
v důsledku velmi omezené infiltrační schopnosti zmrzlé půdy zejména na dlouhých 
svazích ke zvýšení povrchového odtoku vody a ke smyvu zeminy z rozmrzlé 

 15



Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí 

povrchové vrstvy půdy. Tento jev je dobře patrný z grafu na obr. 6. Výsledky ukazují 
na rozdíly v intenzitě vsakování modré barvy do půdního profilu při různém stupni 
intenzity zpracování. Zmrzlá podpovrchová vrstva půdy bránila hlubšímu vsáknutí 
modré barvy. Na grafu je patrný pokles v zastoupení na nulové hodnoty. V případě 
orby nakypřená ornice dokázala odvádět vodu s povrchu půdy do hlubších vrstev.  

V tomto případě hraje významnou roli způsob zpracovaní půdy a opatření 
k omezení povrchového odtoku vody, zejména zvýšení drsnosti povrchu půdy 
například vytvořením hrůbků ve směru vrstevnic.  
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Obr. 6 Vizualizace pohybu vody v půdě pomocí obarvené vody pro různé 

technologie zpracování půdy na zmrzlé půdě 
 
V poloprovozním polním pokusu se třemi variantami zpracování půdy a setí 

kukuřice na siláž byl hodnocen povrchový odtok vody a smyv zeminy. Na obr. 7 je 
znázorněn povrchový odtok vody při umělém zadešťování v první dekádě června, 
v době zvýšeného rizika přívalových dešťů. Pro měření byl využit simulátor deště 
(obr. 8). Z grafu je patrný nejpozdější počátek povrchového odtoku vody a nejnižší 
povrchový odtok u varianty C – kukuřice zasetá po umrtvení porostu meziplodiny, 
bez jarní předseťové přípravy půdy. U této varianty byla zjištěna nejvyšší infiltrace 
vody do půdy, která souvisí s povrchovým odtokem vody. 
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Obr. 7 Povrchový odtok vody při umělém zadešťování s využitím simulátoru 

deště 
varianty pokusu: 
A konvenční technologie: orba, na jaře předseťová příprava půdy, setí kukuřice do 

zpracované půdy 
B půdoochranná technologie I. - kukuřice byla zaseta na variantě s vymrzající 

meziplodinou (hořčice bílá), po jarním předseťovém zpracování půdy talířovým 
kypřičem 

C půdoochranná technologie II. - kukuřice byla zaseta po umrtvení porostu meziplodiny 
(hořčice bílá) glyfosátem, bez jarní předseťové přípravy půdy 

 

 
Obr. 8  Simulátor deště 

 
Graf na obr. 9 vyjadřuje smyv zeminy při povrchovém odtoku vody (stanoviště 

s hlinitopísčitou půdou). V grafu je uveden procentický podíl zeminy ve vodě 
odtékající po povrchu půdy. Nejvyšší hodnoty, vícenásobně přesahující hodnoty 
u ostatních dvou variant, vykázala varianta A – konvenční technologie s orbou, setí 
po jarní předseťové přípravě půdy, bez meziplodiny. 
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Obr. 9 Podíl zeminy v zachycené vodě z povrchového odtoku údaje 

o variantách pokusu jsou uvedeny u obr. 7 
 
Výsledky získané na stanovišti s lehkou půdou ukazují na význam uplatňování 

půdoochranných technologií – v tomto případě technologie založené na setí kukuřice 
do vymrzající meziplodiny. Při měření infiltrace vody do půdy, povrchového odtoku 
vody a smyvu zeminy se projevilo vynechání zpracování půdy na jaře ve spojení 
s odumřelou biomasou meziplodiny na povrchu půdy jako příznivý faktor, který 
přispěl k omezení povrchového odtoku vody, zvýšení infiltrace vody do půdy 
a zmírnění erozního procesu při řízeném zadešťování povrchu půdy. Potvrdily se 
poznatky o významu využívání rostlinných zbytků ke zvýšení protierozní odolnosti 
půdy. 

Výskyt přívalových, erozně rizikových dešťů je v podmínkách střední Evropy 
nepravidelný, ale reálně ohrožuje především lehčí půdy. Podle statistického šetření 
(Janeček a kol. 2005) kolísá výskyt těchto dešťů v jedné lokalitě od 0 do 25 za rok, 
pravděpodobnost jejich výskytu je vysoká v období od května do poloviny září, 
s maximem výskytu v období červen – srpen. Půdoochranné technologie a vhodná 
volba plodin mohou přispět ke zvýšení infiltrace vody do půdy a ke snížení 
povrchového odtoku vody. Může se tak omezit  riziko vodní eroze půdy na únosnou 
míru. 

 
3.4 BIOLOGIE PŮDY  

 
Půdní biota je nedílnou součástí půdy. Jedná se o půdní organismy, které 

označujeme jako edafon. Do této skupiny zařazujeme jednak mikroorganismy 
(mikroedafon), kde převládají zástupci říše rostlinné, převážně baktérie a tvoří 
dominující složku edafonu co do hmotnosti i významu. Dále pak organismy větších 
velikostí, které jsou označovány jako mezoedafon, nebo makroedafon. Edafon se 
účastní jak přeměn organické hmoty, tak i biologického zvětrávání minerálního 
podílu. Procesy přeměn probíhají v tělech půdních organismů nebo mimo ně 
v půdním prostředí za pomoci enzymů, které půdní organismy produkují. Edafon je 
nezbytný pro tvorbu půdních agregátů, ovlivňuje bilanci živin a je nenahraditelným 
faktorem biologického samočištění půdy. Půdní organismy jsou strůjci a hlavními 
aktivátory autoregulačních půdních systémů, které jsou schopny svoji energii 
racionálně využívat a bránit se tak negativním vlivům. Edafon je rozhodujícím 
činitelem přeměny organických látek mineralizací, ulmifikací nebo humifikací. 
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Organická hmota v půdě je i základní podmínkou a zdrojem energie pro rozvoj 
edafonu. Z tohoto důvodu nacházíme půdy s vyšší biologickou aktivitou 
v agroekosystémech, kde se při zpracovávání půdy pro založení porostů polních 
plodin více využívá cíleného hospodaření s organickou hmotou, než je tomu 
u klasických technologií. Jde především o takové způsoby obhospodařování půdy, 
které využívají kvalitní organickou hmotu, například biomasu strniskových 
meziplodin, ale i posklizňové zbytky, ať už pro její mělké zapravení do půdy nebo 
jako mulč. 
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Obr. 10 Vliv způsobu zpracování půdy na obsah Ct v půdě 
 Ct=celkový obsah uhlíku; zpracování půdy: K=konvenční, BZ=bez zpracování, 

MZS=minimální zpracování s mělce zapravenou drcenou slámou, BZM=bez zpracování 
s mulčem  

 
Víceleté využívání půdoochranných technologií pod vlivem zvyšující se dotace 

organické hmoty do půdy za současného zvyšování aktivity půdních organismů může 
vést ke změnám v distribuci organického C a N v půdním profilu. V hloubce 5-10 cm 
pod povrchem nezpracovávaných půd je obvykle větší množství organické hmoty, 
než je tomu u oraných půd. V systémech redukovaného zpracování půdy, zejména 
pak v postupech bez zpracování půdy pronikají zbytky biomasy do půdy velmi 
pozvolna a mohou se tak stát stabilní zásobárnou energie pro půdní organismy. Graf 
na obr. 10 sumarizuje pětileté výsledky výzkumu půdoochranných technologií ve 
VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Z grafu je názorně patrné, že rozdíly v obsahu C v půdě 
mezi jednotlivými variantami zpracování závisely na hloubce odběru vzorků. Ve 
vrchní vrstvě ornice byl obsah uhlíku ve všech variantách bez orby vyšší (ve var. 
BZM i statisticky významně), než ve variantě konvenční. Směrem do hloubky ornice 
se rozdíly vyrovnávaly. Podobný trend byl zjištěn při sledování celkového dusíku (Nt) 
v profilu ornice.  

Vyšší obsah C a N v půdě v důsledku vyšší dotace organické hmoty do půdy při 
využívání půdoochranných technologií může mít, mimo jiné, pozitivní vliv na 
zvyšování obsahu humusu v půdě, přičemž kvalitní humus je považován za 
významný indikátor půdní úrodnosti. To potvrzují výsledky, uvedené v tab. 2, které 
jsou průměrnými údaji ze sledování posledních šesti let. Jsou zde statisticky 
významné rozdíly mezi konvenčním zpracováním a variantou bez zpracování, 
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zejména pak s mulčem v horním a středním odběrovém horizontu půdního profilu. 
Tato zjištění úzce korespondují s výše uvedenými výsledky analýz obsahu C/N. 

 
Tab. 2 Vliv způsobu zpracování půdy na obsah humusu v půdě 

Procentický obsah humusu (průměr posledních 6 let) Hloubka odběrů 
(m) Orba BZ MZS BZM 

0-0,1 2,79    3,47 3,31 3,82
0,1-0,2 2,70    3,37 3,10 3,44
0,2-0,3 2,60    3,10 2,64 3,04

 
Tab. 3  Vliv způsobu zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů 

Procento stabilních agregátů (průměr posledních 6 let) Plodina Orba BZ MZS BZM 
Pšenice ozimá 23,5 1 2 3 47, 34, 56,
Ječmen jarní 32,4 6 7 8 45, 40, 51,
Hrách 27,6 9 5 8 44, 36, 49,

 
Dlouhodobá sledování stability půdních agregátů na oddělení pěstitelských 

technologií ve VÚRV v Praze-Ruzyni potvrzují pozitivní korelaci mezi obsahem C a N 
v půdě a odolností půdních agregátů proti účinkům vody. Výsledky sledování 
posledních šesti let ukazují, že v půdním horizontu do 0,2 m ve variantě bez 
zpracování půdy bylo až dvojnásobné množství vodě odolných agregátů, než ve 
variantě konvenční. Rozdíl je statisticky vysoce průkazný (tab. 3). Z uvedených 
výsledků rovněž vyplývá, že kromě fyzikálních, chemických a biologických procesů 
v půdě, je tato charakteristika ovlivňována průběhem počasí v jednotlivých letech. 
Roky 2004 a 2006 a zejména rok 2007 byly příznivé pro relativně vysokou stabilitu 
půdních agregátů. Naopak v suchém roce 2003 s dlouhým obdobím beze srážek 
a dále v letech 2005 a 2008 byla stabilita půdních agregátů významně nižší.  

Obsah organické hmoty v půdě je považován za významný indikátor kvality půdy. 
Změny obsahu organické hmoty v půdě však probíhají velmi pomalu. Rovněž tak 
aktivita mikroorganismů narůstá velmi zvolna. Někteří autoři uvádějí dobu delší než 
dvacet let, než se projeví statisticky průkazné změny v biologické aktivitě půdy po 
změnách ve způsobu jejího zpracování. Na druhé straně se ukazuje, že mikrobiální 
procesy mohou na narušení a zhoršení půdního prostředí reagovat ve velmi krátké 
době. 

Nepřímo lze posuzovat aktivitu půdních mikroorganismů podle aktivity různých 
enzymů, které jsou mikrobiálními produkty a iniciují a koordinují většinu 
biochemických procesů v půdě. Podle aktivity enzymů lze tak předpokládat změny 
půdních vlastností, které by mohly nastat v důsledku změn způsobu zpracování půdy 
a hospodaření s organickou hmotou.  

Následující grafy znázorňují vybrané charakteristiky mikrobiální a enzymové 
aktivity v závislosti na různých způsobech zpracování půdy v dlouhodobém polním 
pokusu, který probíhá od r. 1995 na pokusných pozemcích VÚRV, v.v.i. v Praze-
Ruzyni. 
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Obr. 11 Vliv způsobu zpracování půdy na obsah C mikrobiální biomasy v půdě 
 Zpracování půdy: K=konvenční, BZ=bez zpracování, MZS=minimální zpracování s mělce 

zapravenou drcenou slámou, BZM=bez zpracování s mulčem 
 
Graf na obr. 11 vyjadřuje výsledky sledování obsahu uhlíku mikrobiální biomasy 

v závislosti na způsobu zpracování půdy. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány ve 
variantě s minimálním zpracováním půdy se současně zapravenou drcenou slámou 
(MZS) a to ve všech odběrových hloubkách. Rovněž vyšší hodnoty v porovnání 
s konvenční variantou (K) byly zjištěny ve variantě přímého setí s mulčem (BZM), 
avšak pouze v ornici, nikoli v podorničí. Výsledky potvrzují vyšší přítomnost 
mikroorganismů v půdách s vyšším obsahem organické hmoty. 

V grafu na obr. 12 je znázorněna aktivita dehydrogenázy, jednoho 
z nejvýznamnějších enzymů, působících v půdním prostředí, jako příklad reakce na 
změnu technologie zpracování půdy. Ve vrchní vrstvě ornice do 0,10 m hloubky byla 
ve všech variantách bez orby zjištěna vyšší aktivita enzymu, než ve variantě 
konvenčního zpracování. V ostatních odběrových hloubkách byla aktivita 
dehydrogenázy vždy vyšší v konvenční variantě. Z toho vyplývá, že aktivita tohoto 
enzymu závisí na provzdušnění půdy. Směrem do hloubky aktivita i dalších enzymů 
(mimo invertázy) rychle klesá. Kromě aerace to souvisí i s obsahem organických 
látek v jednotlivých vrstvách ornice a podorničí. Například konvenční zpracování 
půdy má rovnoměrnější rozložení organické hmoty v orničním profilu vlivem míchání 
a kypření půdních vrstev. Avšak organická hmota je rychleji mineralizována, zejména 
ve vrchní vrstvě ornice v důsledku intenzivnějšího přístupu vzduchu do půdy. Naproti 
tomu v půdoochranných technologiích zpracování půdy, kde se organická hmota 
koncentruje na povrchu půdy nebo ve vrchní vrstvě ornice, jsou daleko příznivější 
podmínky pro vývoj různých mikroorganismů, produkujících enzymy. 
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Obr. 12 Vliv způsobu zpracování půdy na aktivitu dehydrogenázy 
 Zpracování půdy: K=konvenční, BZ=bez zpracování, MZS=minimální zpracování s mělce 

zapravenou drcenou slámou, BZM=bez zpracování s mulčem 
 

Doporučení 
Výsledky výzkumu ukazují, že dlouhodobé využívání minimalizačních 

a půdoochranných technologií zpracování půdy příznivě působí na revitalizaci 
mikrobiálního života ornice, zejména jejích horních vrstev. V porovnání s konvenční 
technologií může mít za následek zvyšování obsahu C a N v půdě, což následně 
přispívá ke zvýšení odolnosti půdních agregátů vůči účinkům vody. Tím vzrůstá 
celková úrodnost půdy a její odolnost proti poškození vodní erozí. Zmíněné efekty se 
projevují zejména při systematickém využívání organické hmoty ať už při jejím 
zapravení nebo ponechání na povrchu jako mulč. 

 
3.5 PŮDNÍ ORGANICKÁ HMOTA 

 
Pojem, definice a dělení půdní organické hmoty 

Půdní organickou hmotou (POH) rozumíme většinou soubor všech neživých látek 
organického původu v půdě kromě živých částí rostlin a živých organismů. Je to 
složitý polydisperzní systém, vyznačující se neobyčejnou heterogenitou. V odborné 
literatuře lze najít více různých definic půdní organické hmoty a jejího vymezení 
vedle pojmu humus, který je mnohem starší a obecně rozšířenější, avšak v novějším 
pojetí by měl být vyhrazen pouze zhumifikovanému podílu POH. Z praktického 
hlediska se v této metodice ztotožníme s definicí půdní organické hmoty jako „sumy 
všech přírodních a termálně změněných látek biologického původu, které se 
nacházejí v půdě nebo na půdním povrchu jakéhokoliv původu, živých nebo 
odumřelých organismů v jakékoli fázi rozkladu, s výjimkou nadzemních části živých 
rostlin“. Definice tedy zahrnuje na rozdíl od výše uvedeného i živé organismy, jako 
kořeny rostlin, mikroorganismy, odumřelé mikro a makroorganismy a jejich části, 
rozpustné organické látky, humus, včetně nehumusových biopolymerů, hlavně však 
humusové látky jako huminové kyseliny, fulvokyseliny, huminy a konečně zrašelinělé, 
příp. zuhelnatělé organické látky. Tato v podstatě univerzální definice půdní 
organické hmoty má tu výhodu, že neomezuje objekt studia (veškeré organické látky 
v půdě) a vyhovuje nejčastěji používaným metodám stanovení množství půdní 
organické hmoty, tj. stanovení celkového organického C, případně N nebo S.  

Z definic POH vyplývají i přístupy k jejímu dělení. Zmíníme v našich zemích dosti 
vžité a rovněž praxi vyhovující třídění na skupinu humusotvorného materiálu, skupinu 
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meziproduktů rozkladu a syntézy a na skupinu humusu, resp. vlastních humusových 
látek prošlých humifikačním procesem. Jednotlivé skupiny však nejsou ostře 
ohraničené a za nejdůležitější je všeobecně považována skupina humusových látek 
pro svou relativní stabilitu a výborné agregační a sorpčně-iontovýměnné vlastnosti. 
V podrobnějším rozdělení humusových látek (nejčastěji podle rozpustnosti v různých 
činidlech) jsou však zmíněné vlastnosti doménou hlavně huminových kyselin, proto je 
ve skladbě „humusu“ ceníme nejvýše. Nemůžeme však podcenit ani ostatní dvě 
skupiny POH, neboť bez přísunu primární organické hmoty (odumřelé části rostlin, 
resp. posklizňové zbytky, odumřelý edafon, kořenové exudáty a organická hnojiva) 
by nevznikly intermediáty (druhá skupina), ze kterých se mohou humusové látky 
syntetizovat, ale zejména by se nedostávalo energie na tento proces, neboť ta se 
uvolňuje právě při rozkladu (mineralizaci) primární organické hmoty, resp. 
intermediátů, což ze všech procesů přeměn organických látek v půdě naprosto 
převažuje. Odtud pak plyne i novější pohled na význam jednotlivých složek POH, kdy 
kromě dostatečného obsahu kvalitního zhumifikovaného podílu se klade důraz i na 
dostatek tzv. labilní složky POH pro zajištění produkční funkce půdy. 

 
Význam půdní organické hmoty 

Význam půdní organické hmoty pro produkční schopnost (úrodnost) a obecně 
pro kvalitu půdy je dlouhodobě známý a oceňovaný. Půdní organická hmota příznivě 
ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy, je základním faktorem půdní úrodnosti 
a v převážné míře je podmínkou existence velmi bohaté půdní bioty. V odborné 
literatuře lze najít mnoho dokladů o příznivém účinku půdní organické hmoty na 
úrodnost půdy, tj. výnosy pěstovaných plodin, přičemž míra a účinnost tohoto 
příznivého působení se podstatně liší v závislosti na půdních a klimatických 
podmínkách, v závislosti na pěstovaných plodinách, hnojení a systému zpracování 
půdy. Stejně významná je role půdní organické hmoty pro produkční stabilitu. Půdy 
dobře zásobené organickou hmotou odpovídající kvality mají vyšší schopnost 
vyrovnávat výkyvy počasí nebo jiných faktorů. 

Vedle agronomického významu půdní organické hmoty se v poslední době 
rovněž oceňuje její význam pro životní prostředí, zejména z hlediska akumulace 
organického C a jeho sekvestrace do půdy a dále také z hlediska zachování 
ostatních, zvláště ekologických funkcí půdy. Požadavek na udržování vhodné 
(místně specifické) hladiny půdní organické hmoty se postupně stává součástí 
legislativy v sousedních zemích (například německý zákon o ochraně půdy) a také 
v EU. Předmět „Organická hmota v půdě“ a cíl „udržení obsahu organické hmoty 
v půdě“ je součástí požadavků „správné zemědělské praxe“ podle Nařízení Rady ES 
1782/2003 (článek 5 a příloha IV.) i Nařízení Komise ES 2199/2003, určeného pro 
nově přistupující státy. Organický C, jeho akumulace v půdě a tok ekosystémem byl 
zařazen mezi „Agro-environmentální indikátory“ v rámci přípravy politických 
dokumentů (Point Working Party) OECD. Tento vývoj probíhá a bude se dále 
uplatňovat také v České republice, kde ve srovnání se zeměmi západní Evropy 
probíhaly a dále probíhají hlubší a intenzivnější změny hospodaření na zemědělské 
půdě. 

 
Kvantita a kvalita POH, zhodnocení půd ČR 

Z předchozího hodnocení vyplývá, že sledování stavu a vývoje POH je a bude 
třeba i nadále věnovat značnou pozornost. Na jednotlivých stanovištích je POH 
nejčastěji charakterizována celkovým množstvím organického (oxidovatelného) 
uhlíku, ale toto stanovení samo o sobě má velmi malou vypovídací schopnost. Proto 
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se používá i řada kvalitativních ukazatelů, z nichž v praxi doposud nejužívanějšími 
byly poměr huminových kyselin (HK) k fulvokyselinám (FK) a tzv. barevný kvocient 
Q4/6. Zde je však zásadní potíž. Právě u těchto parametrů nemáme absolutní 
kriteriální hodnoty - jsou vždy vztaženy pouze ke konkrétnímu půdnímu typu (viz 
dále). Neexistuje tedy univerzální a jednoduše stanovitelný ukazatel, vždy při 
charakterizaci POH je doporučována kombinace alespoň dvou a více parametrů, což 
je pro praxi obtížně akceptovatelné svou vysokou finanční náročností na půdní 
analýzy. Avšak nejdůležitějším závěrem doposud nejrozsáhlejší studie z poslední 
doby (Kubát a kol. 2008) a hlavní metodickou oporou této kapitoly je zjištění, že 
obsah i kvalita POH jsou především funkcí stanoviště, jsou tedy místně specifické 
(nebyly nalezeny významné vztahy např. k půdnímu druhu, nadmořské výšce), tedy 
jsou jen zčásti ovlivnitelné ostatními podmínkami jako hnojením, osevními postupy, 
zpracováním půdy. Avšak v případě dlouhodobého jednostranného působení 
určitého faktoru k ovlivnění transformace a stavu POH dojít může. Trend jistého 
úbytku POH zaznamenaný v ČR v posledních letech je důsledkem již výše 
zmíněných, převážně negativních změn v hospodaření na zemědělských půdách 
v posledních dvaceti letech, k nimž především patří: 
- pokles spotřeby minerálních hnojiv, s tím související stagnace nebo pokles 

primární produkce pěstovaných rostlin indikující snížené vstupy organických látek 
do půdy, 

- pokles stavů hospodářských zvířat, zejména skotu a v důsledku toho snížená 
produkce statkových hnojiv, 

- další diferenciace v hustotě chovu dobytka mezi jednotlivými okresy a regiony, 
rozsáhlé plochy orné půdy bez živočišné výroby, 

- struktura pěstovaných plodin a osevní postupy jsou méně příznivé z hlediska 
reprodukce půdní organické hmoty i humusových látek snížením podílu 
víceletých pícnin ve prospěch plodin tržních a v chovech skotu jejich častou 
náhradou kukuřicí na siláž. 
Tyto vlivy představují nejen velká rizika pro vývoj půdní úrodnosti a kvalitu půdy 

z hlediska agronomického, ale mohou také ovlivnit další environmentální funkce 
půdy, které jsou významné pro kvalitu podzemních a povrchových vod. Lze 
konstatovat, že v ochraně kvality vod jsme v ČR legislativně mnohem dál než 
v ochraně půdy. Společensky významný dopad má i negativní ovlivnění funkce 
retenční. Ztráta akumulační schopnosti pozemků pro vodu ve spojení s případným 
nadměrným zhutněním půdy a jinými agrotechnickými nedostatky vede 
k neúnosnému eroznímu smyvu a zvyšuje riziko katastrofálních záplav. 

 
Zpracování půdy bez orby a POH 

Každý způsob zpracování původně neobhospodařované půdy má v prvé fázi za 
následek prudký úbytek POH. Až v řádu několika desítek let se obsah a kvalita POH 
ustálí na určité hladině odpovídající stanovištním podmínkám, způsobu hospodaření 
a využívání. K další změně pak může dojít jen dlouhodobější změnou (řádově 
desítky let) některého z uvedených faktorů. 

Svůj podíl tedy může mít i způsob zpracování půdy a jisté změny možno 
očekávat i v dlouhodobějším horizontu po přechodu z konvenčního (orebného) 
zpracování na systémy s vynecháním orby - minimalizační (bezorebné) zpracování 
půdy. 

Výsledky sledování stavu POH při uplatňování bezorebných technologií ve světě 
i v ČR, včetně pokusů v rámci výzkumného projektu MZe č. 1G57042, lze velmi 
zjednodušeně shrnout: po určité době (v řádu spíše desítek let) dojde k určité 
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diferenciaci půdních profilů u rozdílných systémů zpracování půdy (na témže 
pozemku), kdy u konvenčního způsobu je POH prakticky soustředěna a rovnoměrně 
rozdělena v humusovém horizontu, většinou totožném s ornicí (kromě hlubších 
černozemí a hnědozemí). Naproti tomu v půdě zpracované bez orby může být 
přechodně více POH v povrchové vrstvě půdy či na jejím povrchu, přičemž její 
celkové množství ani kvalita se v účinném profilu nijak nezhoršují, spíše naopak. 
Jedním z důkazů je profilová studie více než 30 let neoraného pozemku, jejíž 
výsledky jako příklad jsou uvedeny v tab. 4. 
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Tab. 4 Porovnání dlouhodobě neoraného (MT) půdního profilu a profilu s konvenčním zpracováním (CT) 
Hloubka (m)  Varianta 0-0,05 0,05-0,1 0,1-0,15 0,15-0,2 0,2-0,25 0,25-0,3 0,3-0,35 0,35-0,4 0,4-0,45 0,45-0,5 0,5-0,55 Průměr 

MT 1,56 1,54 1,43 1,28 0,91 0,86 0,78 0,42 0,30 0,32 0,22 0,87 Cox (%) 
CT 1,19            1,34 1,36 1,36 1,41 1,43 0,31 0,27 0,19 0,23 0,18 0,84
MT 0,75            0,74 0,65 0,62 0,54 0,51 0,48 0,28 0,24 0,29 0,21 0,48CHL (%) CT 0,59            0,68 0,69 0,66 0,71 0,69 0,28 0,23 0,17 0,21 0,17 0,46
MT 0,32            0,32 0,28 0,27 0,23 0,22 0,21 0,13 0,11 0,13 0,10 0,21CHK (%) CT 0,26            0,30 0,30 0,28 0,31 0,30 0,12 0,11 0,08 0,09 0,07 0,20
MT 0,74            0,76 0,77 0,77 0,73 0,76 0,77 0,87 0,92 0,81 0,91 0,80HK/FK (%) CT 0,80            0,81 0,76 0,72 0,77 0,77 0,75 0,72 0,76 0,75 0,76 0,76
MT 148 144 127 118 87 76 55 24 18 23 15 76 PM (mg.kg-1) CT 105 09 09 07 04 00 8 0  0  4 1 1 1 1 1 2 2 9 1 8 6

Cox - celkový uhlík HK/FK - poměr huminových kyselin k fulvokyselinám 
CHL - uhlík humusových látek  PM - přístupný fosfor dle Melicha III 
CHK - uhlík huminových kyselin 

 
 



Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí 

 27

Z tabulky je patrné, že do hloubky 0,55 m byl shledán nejen celkově vyšší obsah 
POH, ale bylo zjištěno i její lepší rozmístění v půdním profilu (vyšší obsah ve větších 
hloubkách), včetně zaznamenání i lepších kvalitativních parametrů oproti orbě. 
Ve výsledcích z dalších, většinou střednědobých pokusů v ČR, již tak výrazné trendy 
v rozmístění, množství a kvalitě POH ve prospěch technologií bez orby nenalézáme, 
ale ani není zaznamenáno jejich výrazné zhoršení. Ve sledovaných experimentech 
nebylo zjištěno nadměrné hromadění POH v povrchové vrstvě půdy u technologie 
bez orby. 

 
Doporučení 

Pro zachování množství a kvality POH při zpracování půdy bez orby na 
konkrétních stanovištích lze doporučit následující opatření. 

Dostatečný přísun primární organické hmoty pro zajištění dostatečného množství 
labilních složek POH, substrátu pro mikroorganismy i vyšší organismy a jako materie 
obsahující prekursory humusových látek. Se zhoršující se agronomickou hodnotou 
(bonitou) půdy by se mělo dbát na vyšší zastoupení víceletých pícnin a případně 
volbu vhodných meziplodin v osevních postupech, dávajících předpoklad tvorby 
kvalitnějších humusových látek oproti např. kukuřici, která kromě velkého erozního 
rizika naopak tuto podmínku nesplňuje - při transformaci jejích posklizňových zbytků 
vzniká převaha nekvalitních humusových látek typu fulvokyselin a dalších složek 
okyselujících půdu. Z tohoto pohledu může být zamýšlené pěstování kukuřice pro 
energetické využití, zvláště na půdách středních a vyšších poloh, závažným 
problémem. 

Při zapravování posklizňových zbytků dbát na vyrovnávání poměru C:N, což je 
nejdůležitější u slámy obilnin, kde ale ještě mnohem horší variantou než nepřidání 
dusíku pro zlepšení průběhu humifikace je odvoz slámy z pozemku pro energetické 
využití spálením a nebo dokonce spálení přímo na poli. Pro udržitelné systémy 
hospodaření včetně uplatňování technologií bez orby, při již zdůrazněném 
omezování vstupů organické hmoty do půdy, je spalování slámy neakceptovatelné. 

Pro zvýšení sekvestrace uhlíku do půdy, resp. pro zlepšení produktivity 
humifikace je dále nutné udržovat hladinu přijatelného (přístupného) fosforu alespoň 
na úrovni agronomického hodnocení „dobrá zásobenost“, neboť jen tak může být 
zaručen pro tento proces potřebný přenos energie.  

Nově navrhovaným opatřením této metodiky pro systémy zpracování půdy bez 
orby (vždy by mělo jít o ucelený systém hospodaření – tedy nikoli například 
o nouzové řešení agrotechnických termínů) – je doporučení jisté kontinuity, resp. 
dlouhodobosti uplatňování tohoto systému, při kterém je nutno se především 
vyvarovat poškození hluboko žijících žížal (například hlubokou orbou), které při své 
cestě za potravou k povrchu půdy a zpět vytvářejí nejen dobrou půdní drenáž, ale 
právě ony se nejvíce podílejí na lepším (rovnoměrnějším) rozmístění POH 
a případně i živin, včetně málo pohyblivého fosforu v účinném půdním profilu. To vše 
spolu se zvýšenou mikrobiální aktivitou má příznivý dopad nejen na úrodnost 
a kvalitu takto obhospodařovaných půd, ale i na jejich další environmentální funkce.  

 
3.6 UVOLŇOVÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO DO OVZDUŠÍ 
 

Výměna plynů mezi půdou a atmosférou je důležitým faktorem, který ovlivňuje 
uvolňování skleníkových plynů do ovzduší. Důležité jsou tři základní plyny: oxid 
uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a metan (CH4). 
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Půda je obrovskou zásobárnou organického uhlíku. To spolu s biologickým 
oživením umožňuje neustálé přeměny půdních organických látek – humifikaci. 
Odumřelé organické látky podléhají za spolupůsobení mikrobiální složky rozkladným 
a syntetickým procesům. Jedním z produktů humifikace je oxid uhličitý, který se 
hromadí v půdním vzduchu. Koncentrace CO2

 v půdním vzduchu je deseti až 
stonásobná oproti koncentraci CO2 v přízemní části atmosféry. Vysoký rozdíl 
koncentrace CO2 v půdním a atmosférickém vzduchu je hnací silou difúzního 
přesunu CO2 z půdy do atmosféry. 

Únik oxidu uhličitého do atmosféry se nazývá dýchání půdy. Půdním dýcháním 
se každoročně uvolňuje do atmosféry 4-5 % ze zásoby uhlíku v půdní organické 
hmotě. Odhaduje se, že půdním dýcháním se dostává do atmosféry desetkrát větší 
množství CO2 než spalováním fosilních paliv. V rovnovážném systému se CO2 
uvolněný půdním dýcháním spotřebuje na produkci biomasy. 

Jedním ze způsobů jak snížit množství CO2 unikajícího do atmosféry je zajistit 
podmínky pro zvyšování obsahu humusových látek v půdě. Přeměna oxidu uhličitého 
na stabilní uhlík v půdě je označována jako sekvestrace uhlíku.  

Většina organického uhlíku je vázána v půdní organické hmotě. Velká část 
půdního uhlíku podléhá ztrátám vlivem lidské činnosti. Za posledních padesát let se 
v půdách mírného pásma v důsledku kultivace snížil obsah uhlíku v organických 
látkách o 20-40 %. Převážná část ztrát je způsobena rozkladem, jímž se CO2 
uvolňuje do půdního vzduchu a odtud do atmosféry. 

Zpracování půdy má poměrně výrazný vliv na ukládání uhlíku (jako humusové 
látky) v půdě a jeho uvolňování (jako oxid uhličitý) z půdy do atmosféry. Změny 
půdního prostředí, které nastávají v půdě po intenzivním zpracování vedou většinou 
k většímu uvolňování CO2 do ovzduší. Největší ztráty CO2 bývají bezprostředně po 
orbě. Snížení hloubky a intenzity zpracování půdy přispívá k omezení emisí CO2. 
Při změně konvenčního zpracování půdy (s orbou) na minimalizační zpracování půdy 
(bez orby) dochází ke snižování emise CO2 a zvyšování obsahu organického uhlíku 
v půdě. Vliv změny způsobu zpracování půdy na obsah uhlíku v půdě je měřitelný 
většinou až po pěti letech. Krátkodobé výsledky uvolňování CO2 z půdy mohou však 
poskytnout více aktuálních informací o mechanismech koloběhu uhlíku.  

Cílem výzkumu bylo získat informace o možnostech snížení uvolňování oxidu 
uhličitého z půdy do ovzduší a zvýšení sekvestrace uhlíku (přeměny oxidu uhličitého 
na stabilní uhlík v půdě) změnou technologie zpracování půdy. 

Sledování vlivu různé intenzity zpracování půdy na uvolňování oxidu uhličitého 
do ovzduší a na změny obsahu organického (oxidovatelného) uhlíku v půdě bylo 
prováděno v dlouhodobém stacionárním polním pokusu vedeném od roku 2001 na 
hlinité hnědozemní půdě v kukuřičné výrobní oblasti. Kukuřice na zrno zde byla 
pěstována opakovaně po sobě. Zařazeny byly tři varianty zpracování půdy: 
•  Orba do hloubky 0,22 m, na jaře předseťová příprava půdy, setí secím strojem 

pro přesné setí s přihnojením pod lůžko osiva, válení. 
•  Mělké zpracování půdy talířovým kypřičem do hloubky 0,10-0,12 m, na jaře 

předseťová příprava půdy, setí secím strojem pro přesné setí s přihnojením pod 
lůžko osiva, válení. 

•  Bez zpracování půdy – přímé setí secím strojem pro přesné setí s přihnojením 
pod lůžko osiva. 
Půdní vzorky pro stanovení obsahu oxidovatelného uhlíku (Cox) byly odebírány 

v letech 2005 až 2008 na uvedených třech variantách zpracování půdy ve třech 
opakováních. Stanovení obsahu oxidovatelného uhlíku bylo prováděno klasickou 
metodou podle Tjurina.  
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Množství uvolňovaného oxidu uhličitého (CO2) z povrchové vrstvy půdy do 
ovzduší bylo hodnoceno v letech 2005-2008 na dvou krajních variantách - na 
variantě s orbou a na variantě bez zpracování půdy. Na každé variantě bylo vždy 
zařazeno 10 opakování. Pro stanovení produkce oxidu uhličitého byl zvolen postup, 
při kterém byl povrch půdy zakryt neprodyšnými nádobami z plastu pod které byly 
vloženy nádobky s roztokem, který reaguje s oxidem uhličitým. Ke stanovení obsahu 
oxidu uhličitého byla použita titrační metoda. 

 
Vliv různého zpracování půdy na změny obsahu organického uhlíku v půdě 

Při hodnocení vlivu různého zpracování půdy na ukládání organického uhlíku 
v půdě byla zaznamenána tendence ke snižování obsahu oxidovatelného uhlíku (Cox) 
se zvyšující se intenzitou zpracování půdy. Ve všech třech sledovaných půdních 
vrstvách (0-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,3 m) byl v průměru zaznamenán nejvyšší obsah Cox na 
variantě bez zpracování půdy, dále na variantě s mělkým zpracováním půdy 
a nejnižší obsah vykazovala varianta s orbou do hloubky 0,22 m. Statisticky průkazný 
rozdíl v obsahu oxidovatelného uhlíku byl mezi variantou s orbou do hloubky 0,22 m 
a variantou bez zpracování půdy. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tab. 5. 

 
Tab. 5  Průměrné hodnoty obsahu oxidovatelného uhlíku v půdě (Cox) v %  

Varianty 
pokusu 

Hloubka 
(m) 2005 2006 2007 2008 Průměr 

0-0,1 1,48     1,76 1,60 1,59 1,61
0,1-0,2 1,29     1,61 1,42 1,36 1,42
0,2-0,3 1,21     1,57 1,07 1,11 1,24Orba 

Průměr 1,33     1,65 1,36 1,35 1,42
0-0,1 1,48     2,06 1,63 1,65 1,71

0,1-0,2 1,52     1,88 1,50 1,38 1,57
0,2-0,3 1,24     1,35 1,70 1,33 1,41

Mělké 
zpracování 
půdy Průměr 1,41     1,76 1,61 1,45 1,56

0-0,1 1,59     2,36 1,42 2,01 1,85
0,1-0,2 1,47     2,19 1,40 1,70 1,69
0,2-0,3 1,32     1,65 1,25 1,55 1,44

Bez 
zpracování 
půdy Průměr 1,46     2,07 1,36 1,75 1,66
Průměr celkem 1,40     1,83 1,44 1,52 1,55

 
Vliv různé intenzity zpracování půdy na uvolňování oxidu uhličitého 
z povrchové vrstvy půdy do ovzduší  

V roce 2005 bylo uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší sledováno ve dvou 
termínech v jarním období (před přípravou půdy, hnojením a setím kukuřice). 
Výsledky jsou uvedeny v tab. 6. 

Jednotlivé varianty zpracování půdy se v produkci oxidu uhličitého z povrchové 
vrstvy půdy navzájem lišily dosti výrazně. Pro dané roční období roku 2005 lze vyšší 
produkci CO2 na orané variantě pokládat za dobře prokázanou. 
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Tab. 6 Produkce oxidu uhličitého z povrchové vrstvy půdy (v %) v roce 2005 

Termíny sledování Varianty pokusu 7.-8.4.2005 14.-15.4.2005 
Orba  100 00 1
Bez zpracování půdy 75 0 6

 
V roce 2006 byla produkce CO2 z půdy stanovena ve třech termínech - v jarním 

období (před přípravou půdy, hnojením a setím kukuřice), v době růstu kukuřice 
(v období 6. vyvinutého listu) a po sklizni. Výsledky jsou uvedeny v tab. 7. 

V jarním období roku 2006 byla, obdobně jako v roce 2005, zaznamenána větší 
produkce CO2 na orané variantě. Rozdíly v produkci CO2 mezi variantou s orbou 
a variantou bez zpracování půdy byly ve srovnání s rokem 2005 menší. 

V době růstu kukuřice (v období 6. vyvinutého listu) byla naopak zjištěna vyšší 
produkce CO2 na variantě bez zpracování půdy. Toto zjištění lze dát do určitého 
vztahu s vyšší koncentrací organických látek v povrchové vrstvě půdy 
a s předpokládaným jejich rychlejším rozkladem při vyšší vlhkosti půdy na variantě 
bez zpracování.  

Po sklizni kukuřice byly rozdíly mezi variantami v produkci CO2 z povrchu půdy 
malé. Zaznamenána byla jen mírně vyšší produkce CO2 na variantě s orbou. 

 
Tab. 7 Produkce oxidu uhličitého z povrchové vrstvy půdy (v %) v roce 2006 

Termíny sledování Varianty pokusu 13.-14.4.2006 30.-31.5.2006 9.-10.11.2006 
Orba  100 00 00 1 1
Bez zpracování půdy 82,0 ,2 9 111 97,

 
V roce 2007 byla produkce CO2 hodnocena ve dvou termínech – v jarním období 

a po sklizni kukuřice. Výsledky jsou uvedeny v tab. 8. 
V jarním období roku 2007 byla obdobně jako v předešlých letech zjištěna vyšší 

produkce CO2 z povrchu půdy na variantě s orbou.  
Po sklizni kukuřice byla naopak zaznamenána vyšší produkce CO2 na variantě 

bez zpracování půdy. Toto zjištění lze dát do souvislosti s velmi suchým průběhem 
vegetace a nižším obsahem půdní vody na variantě s orbou ve srovnání s variantou 
bez zpracování půdy. 

Lze tedy usuzovat, že na variantě bez zpracování půdy byly v tomto období 
vytvořeny lepší podmínky pro rozklad a následnou mineralizaci organických látek.  

 
Tab. 8 Produkce oxidu uhličitého z povrchu půdy (v %) v roce 2007 

Termíny sledování Varianty pokusu 4.-5.4.2007 1.-2.11.2007 
Orba  100 00 1
Bez zpracování půdy 74,6 ,6 132

 
V roce 2008 byla produkce CO2 hodnocena rovněž ve dvou termínech – v jarním 

období a po sklizni kukuřice. Výsledky jsou uvedeny v tab. 9. 
V jarním období byla podobně jako v předešlých letech vyšší produkce CO2 po 

orbě. Po sklizni kukuřice také vykazovala varianta s orbou vyšší produkci CO2, 
rozdíly mezi variantami byly již menší (obdobně jako v roce 2006).  

 30



Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí 

Tab. 9 Produkce oxidu uhličitého z povrchu půdy (v %) v roce 2008 

Termíny sledování Varianty pokusu 14.-15.4.2008 29.-30.10.2008 
Orba  100 00 1
Bez zpracování půdy 74,6 6 91,

 
Doporučení 

Výsledky sledování ukazují na příznivý vliv snížené hloubky a intenzity 
zpracování půdy při používání minimalizačních technologií na zvýšení ukládání 
organického uhlíku do půdy a na snížení uvolňování oxidu uhličitého z půdy do 
ovzduší. 

Z hlediska uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší je patrná výhodnost varianty 
bez zpracování půdy, u které byly v době mimo vegetaci (v časném jaru a pozdním 
podzimu) většinou zjišťovány nižší hodnoty produkce oxidu uhličitého z půdy. Vyšší 
produkce CO2 zaznamenaná na této variantě v době vegetace je dobře využitelná 
pěstovanými rostlinami na produkci biomasy. 

 
3.7  FYTOTOXICKÉ LÁTKY V PŮDĚ 

 
Posklizňové zbytky rostlin, sláma obilnin či biomasa meziplodin, obecně 

organická hmota rostlinného původu, se může kumulovat v povrchové vrstvě půdy 
především u redukovaných technologií zpracování půdy. Zpracovávaná vrstva půdy 
je objemově menší než u tradičního zpracování půdy s orbou, proto je zde 
koncentrace těchto „zbytků“ vyšší. Rozkladem a odbouráváním mohou vznikat látky, 
jejichž vyšší koncentrace může působit inhibičně (fytotoxicky) na rostliny. Jedná se 
o tzv. alelopatii, která je popisována jako vliv jedné rostliny na druhou prostřednictvím 
chemických látek uvolňovaných do prostředí. Příčinou fytotoxického působení jsou 
látky fenolické povahy, které jsou uvolňovány z rostlin, či jsou meziprodukty rozkladu 
biomasy. Příklady fenolických látek: kyselina chlorogenová, k. vanilová, k. kumarová, 
k. ferulová, k. benzoová, k. salycilová. Jedná se o látky ve vodě rozpustné, které jsou 
kořenovými exudáty nebo se do půdního prostředí dostávají vyluhováním 
z rostlinných pletiv či rozkladem rostlinných zbytků. Z polních plodin pěstovaných 
u nás bylo alelopatické působení projevující se inhibicí klíčení obilnin zjištěno 
u některých druhů z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) využívaných na zelené 
hnojení. Řada prací také popisuje inhibiční vliv látek uvolňujících se při rozkladu 
slámy, především ječmene (Ashrafi et al. 2009). 

Dalším významným faktorem, který může omezit růst rostlin je voda. Při rozkladu 
posklizňových zbytků, slámy nebo chlévského hnoje je voda spotřebovávána. 
Při kumulaci těchto rozkladných procesů do svrchní vrstvy může docházet 
k vysušování této vrstvy. Voda pak následně chybí k bobtnání a klíčení osiva. 
Nedostatek vody se může projevit i pomalejším rozkladem biomasy a ve zvýšené 
tvorbě fytotoxických látek a to především v období s nedostatkem srážek. 

V laboratorním pokusu byl hodnocen vliv půdních výluhů na klíčivost kulturních 
rostlin a plevelů. Vybrané druhy plodin a plevele byly zavlažovány půdními výluhy. 
Pro získání výluhů byly odebrány vzorky půdy ze tří variant zpracování půdy (orba, 
kypření a přímé setí). Výsledky klíčivosti jsou uvedeny v grafu na obr. 13.  
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Obr. 13 Průměrná klíčivost vybraných druhů rostlin zavlažených výluhy 
z půdy zpracovávané odlišnými technologiemi 

 
Z výsledků je patrné, že každý druh rostliny na zálivku reagoval rozdílně. 

Všechny druhy však měly nejnižší klíčivost na variantě, kde byl použit výluh z půdy 
bez zpracování půdy s přímým setím.  

Jedním z faktorů ovlivňující klíčivost může být zapravovaní slámy do půdy. 
V laboratorním pokusu byl zjišťován přímý vliv různého množství slámy jarního 
ječmene na klíčivost obilek ovsa hluchého. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v grafu 
na obr. 14. 
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Obr. 14 Klíčivost obilek ovsa hluchého 

 
Z výsledků pokusu je patrné, že přítomnost slámy jarního ječmene snížila 

klíčivost obilek ovsa hluchého. Čím bylo množství slámy větší, tím se snižovalo 
procento vyklíčených obilek ovsa hluchého.  

 
Doporučení 

Zvýšená koncentrace slámy či posklizňových zbytků, k níž dochází při 
redukovaném zpracování půdy, vytváří obecně zhoršené podmínky pro klíčení 
a vzcházení plodin i plevelů. Kromě toho zde může negativně působit i nedostatek 
vody potřebné pro klíčení vzhledem k tomu, že určité množství vody se spotřebuje na 
rozklad biomasy zapravené do půdy. Tyto podmínky zvláště v letních a srážkově 
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chudých obdobích mohou být příčinou špatného vzcházení a nerovnoměrného 
vývoje porostu. Zároveň může být ovlivněno i klíčení plevelů, což se výsledně může 
odrazit v aktuálním zaplevelení, tedy druhovém spektru plevelů na konkrétním 
stanovišti. Tomu je třeba přizpůsobit odpovídající způsob chemické regulace 
spočívající ve volbě vhodné účinné látky herbicidu a také správného načasování 
termínu aplikace. 

 
3.8 ÚNOSNOST PŮDY PŘI PŘEJEZDECH STROJŮ 

 
Využívání minimalizačních a půdoochranných technologií může přispět k vyšší 

únosnosti půdy pro stroje, které po pozemcích přejíždějí. To může, spolu s dalšími 
opatřeními, přispět k ochraně struktury půdy. Půda po orbě je totiž často náchylná 
k opětovnému zhutnění při působení pojezdových ústrojí mechanizačních 
prostředků. Vyšší únosnost půdy souvisí s menším valivým odporem kol pojezdových 
ústrojí, což představuje dílčí příspěvek ke snížení energetické náročnosti pracovních 
operací. Pokud však při dlouhodobém využívání minimalizačních technologií 
založených na mělkém kypření půdy půda vykazuje zhoršené fyzikální vlastnosti 
(nadměrná objemová hmotnost, nízká pórovitost), zhoršenou propustnost pro vodu 
a pro vzduch, je vhodné uskutečnit hlubší kypření nápravného charakteru, uvedené 
v kapitole 5. 

Minimalizace zpracování půdy je jedním z předpokladů pro uplatnění řízených 
přejezdů po pozemcích – technologie CTF (Controlled Traffic Farming). Podaří-li se 
soustředit maximum přejezdů do trvalých jízdních stop a uchránit produkční plochu 
bez vlivu pojezdových ústrojí, je předpoklad výrazné úspory nákladů na zpracování 
půdy – příznivý stav produkční plochy bude možné udržet při menší intenzitě 
a hloubce zpracování půdy. Soudobé hospodaření na půdě je spojeno 
s neuspořádanými přejezdy po pozemcích (obr. 15). 

 

 
Obr. 15 Příklad trajektorií jízd po části pozemku v současnosti: ozimá pšenice, 

konvenční zpracování půdy s orbou – pracovní operace: podmítka, 
orba, hnojení, předseťová příprava půdy, setí, ochrana rostlin, sklizeň, 
odvoz zrna, lisování slámy, odvoz balíků 

 
Hospodaření s důsledným uplatněním systému řízených přejezdů po pozemcích 

je v ČR ve fázi výzkumu a poloprovozního ověřování. V provozních podmínkách je 
tento systém nejvíce rozšířen v australském zemědělství. 
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4 PROTIEROZNÍ ÚČINNOST TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY 
 

Kvalitní půda s optimální zásobou půdní organické hmoty snižuje riziko eroze 
a vyplavování živin, zvyšuje infiltraci vody a příjem živin rostlinami a tak přispívá 
i k lepšímu hospodaření s vodou v krajině. Nejvíce je ohrožena půda na svazích, 
kterou je třeba chránit před účinky vodní eroze, nejlépe dobře zapojeným porostem. 
Nejúčinnější je takový vegetační pokryv, který je schopen chránit půdu po celý rok - 
to představuje pouze dobře udržovaný trvalý travní porost. Protože však není možné 
veškerou ornou půdu na svazích zatravnit a současně je nutné pěstovat i plodiny 
méně chránící půdu před erozí, musí být půda při pěstování těchto problematických 
plodin chráněna vhodnými protierozními opatřeními. Základním principem protierozní 
ochrany je pěstování plodin s vysokým protierozním ochranným účinkem na 
sklonitých pozemcích a osévání méně ohrožených pozemků plodinami s nízkým 
protierozním účinkem (širokořádkové plodiny). Erozí ohrožená půda by neměla 
zůstat delší dobu bez dostatečného vegetačního pokryvu nebo posklizňových zbytků 
a to zejména v době nejčastějšího výskytu přívalových dešťů, tzn. od května do září.  

Nejméně chrání půdu před erozí širokořádkové plodiny (v oblastech s intenzivní 
zemědělskou výrobou se jedná zejména o kukuřici, cukrovku a slunečnici). 
Tyto plodiny ani po vzejití a v dalších fázích nevytvářejí zapojený porost a navíc se 
sejí na jaře, kdy není půda v předchozích zimních měsících a brzy zjara chráněna 
vegetačním pokryvem a hrozí nebezpečí eroze z náhlého tání sněhu. Při pěstování 
širokořádkových plodin vzniká další nebezpečí ohrožení půdy erozí - tvorba půdní 
krusty. Jedná se o stmelenou vrstvu půdního povrchu, která se vytváří vyschnutím 
dispersní formy půdy na jejím povrchu, která vznikla rozbitím půdních agregátů 
dopadajícími kapkami při dešti. Tím dochází k ucpávání pórů a snižuje se infiltrační 
schopnost půdy a zvyšuje se intenzita povrchového odtoku. 

Účinnost protierozních opatření je třeba sledovat jak z pohledu snížení ztráty 
půdy na pozemcích (zachování půdní úrodnosti), tak z pohledu ochrany objektů 
(vodních zdrojů, intravilánů, toků a nádrží) a zachování kvality povrchových vod ve 
vodních tocích a nádržích. 

Význam ochrany půdy před erozí spočívá v: 
- ochraně půdy před účinky dopadajících kapek deště, 
- podpoře vsaku vody do půdy, 
- zlepšování soudržnosti půdy a její struktury, 
- omezování unášecí síly povrchově stékající vody, 
- neškodném odvádění povrchově odtékající vody a zachycování smyté zeminy. 

Velký význam v ochraně půdy před erozí mají půdoochranné technologie 
pěstování plodin, které ponechávají velkou část posklizňových zbytků plodin na 
povrchu půdy. Při přívalové srážce tím dochází k zachycování kinetické energie 
dopadajících kapek, k omezení destrukce půdních agregátů a vzniku půdní krusty, 
čímž se zvyšuje vsakovací schopnost půdy a snižuje se velikost povrchového 
odtoku.  

 
Vybrané technologie z hlediska protierozní účinnosti a dostupnosti pro aplikaci 
v našich podmínkách 
Minimalizační technologie (MT) 
- nejjednodušší, ale také z hlediska protierozní účinnosti méně účinná 

minimalizační technologie - jedná se o zpracování půdy bez orby, je pouze 
prováděna podmítka nebo opakované mělké kypření, 
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- účinnější minimalizační technologií je mělké zpracování půdy (do hloubky 
cca 0,12 m) se současným zapravením drcené slámy a posklizňových zbytků - při 
užití této varianty je nutný secí stroj s odpovídajícími secími botkami. 

Půdoochranná technologie (BT-M) 
Přímé setí do nezpracované půdy pokryté mulčem z drcené slámy předplodiny 

(zejména pro ozimé plodiny) nebo z drcené meziplodiny (především pro plodiny seté 
na jaře). Hlavní význam této technologie spočívá v omezení tvorby půdní krusty a tím 
zvýšení infiltrace vody do půdy, nevýhodou je zvýšená možnost zaplevelení 
a potřeby herbicidů a případné rozšíření chorob plodin. V grafu na obr. 16 je 
schematicky vyjádřena účinnost této varianty. 
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Obr. 16 : Závislost relativní ztráty půdy na pokryvu půdy mulčem 

 
Půdoochranná technologie (BT-S)  

Setí přímo do strniště přemrznutých meziplodin. Jako meziplodiny se nejvíce 
osvědčily hořčice bílá (obr. 17) nebo svazenka vratičolistá. Technologie se vyznačuje 
vysokou protierozní účinností. Má vliv rovněž na snížení vyplavování živin tím, že 
narostlá rostlinná hmota tyto živiny poutá. Nutný je secí stroj pro setí do přemrzlé 
meziplodiny.  

 
 

 
Obr. 17 Porost (strniště) hořčice bílé 
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Vliv vybraných variant zpracování půdy na erozi 
Účinnost protierozních opatření je dána zejména rychlostí vzniku povrchového 

odtoku od začátku deště, množstvím povrchového odtoku z přívalového deště 
a množstvím ztráty půdy (smyvu) v t.ha-1 z pozemku vlivem přívalové srážky. 
Povrchový odtok je výhodné uvádět v mm, aby bylo možné jeho porovnání 
s příčinnou srážkou. 

Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty není možné v praxi v provozních podmínkách 
běžným způsobem zjistit, byly vyvinuty simulátory deště, pomocí kterých je možné 
získat poměrně přesné výsledky hydrologických veličin a relativně porovnat účinnost 
jednotlivých variant. Ve VÚMOP, v.v.i. byly použity 3 druhy simulátorů deště a na 
základě získaných hodnot byla porovnána účinnost vybraných variant. K měření 
v terénu byly vybrány lokality, které charakterizují průměrné podmínky z hlediska 
půdních poměrů ČR. 

Základní kriterium, podle kterého bylo provedeno porovnání účinnosti vybraných 
variant ochranného zpracování půdy, byl stupeň pokrytí povrchu půdy vegetačním 
porostem nebo rostlinnými zbytky během roku, resp. období vývoje plodiny. 

Při srovnání s konvenčním zpracováním (KT) půdy měly vybrané minimalizační 
a půdoochranné technologie vliv na snížení erozních procesů na pozemku. Jako 
nejúčinnější varianta se ukázala bezorebná technologie (BT-S), tzn. setí přímo do 
strniště přemrznutých meziplodin (hořčice bílé nebo svazenky vratičolisté). 
Tato varianta způsobila v průměru snížení povrchového odtoku o 40 % a smyvu půdy 
až o 90 % oproti klasickému zpracování půdy. Za určitých okolností může tato 
varianta zcela zabránit vzniku povrchového odtoku. Varianta je nejúčinnější zejména 
při nižší půdní vlhkosti. Se zvyšující se vlhkostí půdy se účinnost snižuje, ale i tak je 
účinnost z vybraných technologií nejvyšší. (grafy na obr. 18, 19). Ostatní dvě vybrané 
varianty mají přibližně stejnou účinnost a lze je použít dle místních poměrů.  
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Obr. 18 Vliv vybraných protierozních technologií na povrchový odtok 
(vztaženo ke konvenčnímu zpracování půdy KT – 100 %) 
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Obr. 19 Vliv vybraných protierozních technologií na ztrátu půdy erozí 
(vztaženo ke konvenčnímu zpracování půdy KT – 100 %)  

 
Význam kypření půdy 

V porostech širokořádkových plodin je vhodné k zabránění tvorby půdní krusty 
provádět během vegetace narušení půdního povrchu kypřením meziřadí. Je možné 
kypřit každé meziřadí, případně každé druhé. Kypření půdy má významný vliv 
zejména na zvýšení infiltrační schopnosti půdy, což vede ke snížení povrchového 
odtoku tím, že dojde k převedení části povrchového odtoku na podpovrchový. 
Především kypření v každém meziřadí má statisticky významný vliv na snížení 
povrchového odtoku (graf na obr. 20).  
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Obr. 20 Vliv kypření půdy na snížení povrchového odtoku (porost kukuřice) 

 
Ke snížení tvorby půdní krusty vede samotné užití minimalizačních technologií 

zpracování půdy tím, že ponechávají na povrchu půdy nebo v různé míře zapravují 
do půdy rostlinné zbytky. Tyto zbytky působí jednak mechanicky tím, že vytvořená 
vrstva mulče na povrchu půdy tlumí kinetickou energii dopadajících kapek vody 
z přívalových dešťů a vnosem organické hmoty do půdy se zlepšuje její struktura, 
což má za následek zlepšení infiltrační schopnosti půdy pro vodu a tím snížení 
velikosti povrchového odtoku. Zejména zelené hnojení má největší vliv na odolnost 
půdy před erozí. Ve srovnání s půdou nehnojenou dokáže snížit ztrátu půdy erozí 
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(smyv půdy) až o 50%. Pravidelné hnojení chlévským hnojem má o něco nižší 
účinnost (přibližně o 20%) ve srovnání s půdou nehnojenou. 

 
Obohacení půdy o organickou hmotu 

Podobně jako kypření půdy, tak obohacení půdy organickou hmotou, má výrazný 
vliv na snížení povrchového odtoku a ztráty půdy erozí. V tab. 10a je uvedeno 
relativní zjištěné snížení smyvu půdy při dvou základních druzích hnojení. V tab. 10b 
jsou uvedeny četnosti vzniku povrchového odtoku ve vybraných variantách. 

 
Tab. 10a  Vliv organické hmoty v půdě na smyv půdy 

Varianta Konvenční pěstování Zelené hnojení Hnojení chlévským hnojem
Smyv (%) 100 48 18 

 
Tab. 10b  Četnost vzniku povrchového odtoku v jednotlivých variantách 

Varianta Bez hnojení Zelené hnojení Hnojení hnojem 
Četnost (%) 100 25 50 

 
Doporučení 

Protierozní ochrana zemědělské půdy tvoří nedílnou složku ochrany životního 
prostředí a je současně stabilizačním faktorem zemědělské výroby. I když procesy 
eroze není možné zcela zastavit, lze výrazně omezit zrychlenou formu eroze 
důsledným uplatňováním preventivních protierozních opatření. Významnou roli hrají 
agrotechnická protierozní opatření, mezi které se řadí minimalizační a především 
půdoochranné technologie. Tyto technologie jsou finančně přijatelné pro zemědělce, 
dostatečně účinné a působí na snížení erozních procesů zlepšováním půdních 
vlastností a působí již v horních částech povodí, zpravidla na nejsklonitějších 
svazích. To je rozdílné od technických protierozních opatření, která jsou vysoce 
finančně nákladná a napravují hlavně problémy s erozí vzniklé v horních částech 
povodí a zpravidla chrání cenné části území (vodní zdroje, intravilány obcí apod.) 
před povrchovým odtokem z výše ležících pozemků, který vznikl nesprávným 
hospodařením na těchto plochách. 

Návratnost finančních prostředků vynaložených na opatření proti erozi bývá 
poměrně dlouhodobá a zpravidla v počátečních letech nevede k okamžitému 
finančnímu efektu pro zemědělské podniky (např. zvýšení výnosů pěstovaných 
plodin). Zejména z tohoto důvodu vyplývá, že hlavní možnosti ochrany půdy před 
erozí spočívají v realizaci pozemkových úprav, zejména pak komplexních 
pozemkových úprav. Pozemkové úpravy, respektující vlastnické, ekologické, 
hospodářské, vodohospodářské, dopravní a další poměry, jsou základními 
opatřeními, při nichž lze nejlépe uplatňovat zásady protierozní ochrany. Nedílnou 
součástí protierozní ochrany je i aktivní spolupráce zemědělců hospodařících na 
erozí ohrožených pozemcích při respektování a uplatňování zásad správného 
hospodaření a při vhodné volbě pěstovaných plodin, včetně ochoty v nezbytné míře 
přijímat návrhy komplexních protierozních opatření.  
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5  VLIV TECHNOLOGIÍ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST 
ZPRACOVÁNÍ PŮDY 

 
Přímý dopad netradičních technologií zpracování půdy se projevuje ve spotřebě 

motorové nafty. Protože z hlediska spotřeby nafty patří zpracování půdy k velmi 
náročným úsekům zemědělské výroby, přináší snížení hloubky a intenzity zpracování 
půdy, charakteristické pro minimalizační technologie, významné úspory nafty 
(obr. 21). Úspora nákladů na motorovou naftu je však z velké části vyvážena 
vícenáklady na přípravky pro chemickou ochranu rostlin, zejména na herbicidy. 

Minimalizační technologie založené na mělké podmítce, případně na 
opakovaném mělkém kypření, jsou úsporné z hlediska spotřeby nafty a potřeby času. 
Při mělké podmítce talířovým nebo radličkovým kypřičem lze dosáhnout spotřeby 
nafty do 8 l.ha-1, při opakovaném kypření do stejné hloubky je spotřeba nafty nižší 
o 20 až 25 %. U spotřeby nafty i výsledné kvality práce se může výrazně projevit 
stanovištní heterogenita vlastností půdy (obr. 22). 
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1 - Hnojení minerálními hnojivy včetně zásobování rozmetadla
2 - Podmítka
3 - Orba na střední hloubku s urovnáním povrchu půdy a utužením půdy
4 - Předseťová příprava půdy kombinátorem
5 - Setí se zapravením minerálního hnojiva do půdy, včetně dopravy a plnění  
6 - Regulace plevelů a vzešlého výdrolu neselektivním herbicidem (postřik včetně dopravy vody a plnění postřikovače)
7 - Setí po redukovaném zpracování půdy se zapravením minerálního hnojiva do půdy, včetně dopravy a plnění  

Obr. 21 Porovnání spotřeby motorové nafty při zpracování půdy a založení 
porostu ozimé obilniny – příklad uplatnění konvenční a minimalizační 
technologie 
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Obr. 22 Spotřeba nafty (l.ha-1) při mělké podmítce talířovým kypřičem na 

pozemku o výměře 77 hektarů - příklad vlivu stanovištní heterogenity 
půdních vlastností na energetickou náročnost zpracování půdy 

 
Pokud se při víceletém využívání minimalizace zpracování půdy, založené na 

mělkém kypření, projeví v ornici příznaky nežádoucího zhutnění půdy, je vhodné 
uskutečnit jednorázové nápravné opatření charakteru hlubšího kypření dlátovým 
kypřičem nebo zpracování půdy na střední hloubku kombinovaným radličkovým 
kypřičem. 

Pro hlubší kypření půdy jsou určeny dlátové kypřiče. Kypřiče mohou mít dláta 
upevněna na šikmých slupicích s ostřím – v tomto případě může většina rostlinných 
zbytků při kypření zůstat na povrchu půdy a plnit půdoochrannou funkci (obr. 23). 
Jiné řešení kypřicích dlát je na obr. 24. Důležitou podmínkou úspěšnosti kypření je 
vhodná vlhkost půdy, zemina nesmí podléhat plastickým deformacím, musí být 
v době zásahu drobivá. Při nadměrné vlhkosti půdy se při použití dlátového kypřiče 
může místo prokypření půdy dosáhnout nežádoucího účinku (narušení struktury 
půdy, zhutnění). 
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Obr. 23 Kypřicí těleso dlátového kypřiče – intenzitu kypření je možné 

regulovat změnou úhlu sklonu křídla 
 

 
Obr. 24  Pracovní nástroje dlátového kypřiče s pojistkami proti přetížení 

 
Výsledky měření spotřeby nafty při kypření dlátovými kypřiči ukazují na nižší 

energetickou náročnost tohoto kypření než u orby do srovnatelné hloubky. Například 
na středně těžké půdě byla zjištěna spotřeba nafty 17,2 litrů na hektar při hloubce 
nastavení dlát 0,32 m. Dno zpracované vrstvy však je hřebenité, v místech mezi dláty 
je hloubka prokypření půdy menší než je hloubka nastavení dlát. To není 
považováno za závadu, zejména v porovnání s rovným dnem brázdy při orbě 
radličným pluhem do každoročně stejné hloubky. 

Kombinované kypřiče pro prokypření půdy do hloubky srovnatelné s orbou jsou 
v poslední době dobrým řešením při požadavku na středně hluboké zpracování půdy 
bez obracení zpracovávané vrstvy ornice. Tyto kypřiče prokypřují  půdu do hloubky 
až 0,30 m, mísí rostlinné zbytky v celé kypřené vrstvě a urovnávají povrch půdy. 
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Jsou-li doplněny pěchem (zpravidla pneumatikovým), povrchovou vrstvu půdy 
přiměřeně utužují s cílem připravit lůžko pro osivo (obr. 25 a obr. 26). Tyto kypřiče 
jsou využívány i pro hlubší zpracování půdy zejména pro kukuřici a řepku. Při 
srovnávacích měřeních byla zjištěna o 20 až 22 % nižší spotřeba nafty při kypření 
kombinovaným radličkovým kypřičem než při orbě radličným pluhem do stejné 
hloubky. 

Příklady spotřeby motorové nafty v postupech zpracování půdy a zakládání 
porostů plodin jsou uvedeny v tabulkách v kapitole 7. Uplatnění minimalizačních 
technologií v praxi je spojeno s úsporou motorové nafty, záleží však na stanovištních 
podmínkách – v případě výskytu příznaků zhutnění půdy po víceletém využívání 
minimalizace zpracování půdy se energetická náročnost zpracování půdy zvýší 
v důsledku jednorázového kypření nápravného charakteru. 
 

 
Obr. 25 Kombinovaný kypřič pro středně hluboké zpracování půdy doplněný 

pěchem 
 

 
Obr. 26 Kypřicí tělesa kombinovaného kypřiče 

 

 42



Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí 

6 ZLEPŠENÍ KVALITY DRCENÍ A ROZPTYLU ROSTLINNÝCH 
ZBYTKŮ PŘI SKLIZNI SKLÍZECÍMI MLÁTIČKAMI 

 
Použití netradičních technologií zpracování půdy (minimalizační, půdoochranné) 

je třeba přizpůsobit již sklizeň předplodiny s tím, že velká pozornost se musí věnovat 
rostlinným zbytkům. Pro tyto technologie je typické ponechání rostlinných zbytků na 
povrchu půdy, případně jejich ponechání ve zpracovávané vrstvě. Právě rostlinné 
zbytky mohou sehrát významnou roli při zakládání porostů. 

 
Drcení rostlinných zbytků 

Podrcená sláma by měla obsahovat 70 % částic o délce od 10 do 40 mm a 30 % 
částic o délce do 50 mm. Výskyt delších částic slámy by měl být výjimečný. Měla by 
být narušena trubkovitá struktura částic slámy. Podélně rozštípnuté částice slámy 
a částice s rozvlákněnými konci jsou méně odolné vůči chemickému a biologickému 
rozkladu, protože na nich lépe ulpívají půdní kyseliny a mikroorganismy. 
Co nejrychlejší rozklad slámy v půdě je jednou z důležitých podmínek pro úspěšné 
uplatňování všech druhů netradičních technologií zpracování půdy. 

Drtiči rostlinných zbytků jsou v současnosti již standardně vybavovány snad 
všechny typy prodávaných sklízecích mlátiček. U nás nejrozšířenější drtiče slámy 
jsou nesené jednorotorové s vodorovnou osou rotace. Kvalita práce prakticky všech 
drtičů je při správném seřízení podle údajů výrobce (vysunutí a úhel náklonu 
protibřitů) a údržbě (naostřené nože v odpovídajícím počtu) vyhovující. Problém 
může představovat pouze sklizeň kamenitých pozemků, kde jsou drtiče náchylné na 
poškození jednotlivých nožů v případě vniknutí kamene do drtiče. Poškozené nože je 
zpravidla během směny složité vyměnit. Samozřejmostí by měla být jejich oprava či 
výměna při ranní údržbě stroje před směnou. 

 
Kvalita rozptylu slámy a plev 

Kvalita rozptylu slámy a plev byla zjišťována ve čtyřech po sobě následujících 
letech během sklizně řepky ozimé a pšenice ozimé. Provozní měření byla 
uskutečněna na sklízecích mlátičkách Case IH 2188, John Deere 2264, Massey 
Ferguson MF 40, New Holland TX 66 SL a New Holland TF 78. Všechny sledované 
stroje měly zapojený drtič slámy a rozmetadlo plev. V případě axiálního stroje 
Case IH 2188 byla podrcená sláma i plevy rozmetány rozmetacími kotouči, které byly 
z počátku namontovány tak, jak je dodával výrobce, posléze byly oproti 
standardnímu provedení upraveny tak, že rovina jejich rotace byla snížena 
o 200 mm. 

Pro grafické hodnocení výsledků byly použity sloupcové diagramy, pro početní 
hodnocení byl použit Christiansenův koeficient, který procenticky hodnotí odchylku 
každého měření z jejich celkového počtu od aritmetického průměru za všechna tato 
měření. Pokud jsou tyto odchylky malé, blíží se koeficient hodnotě 1 a naopak. 
Typický dosažený výsledek měření je prezentován na obr. 27. 

Jak je z grafu na obr. 27 patrné, nejdůležitějším zjištěním při hodnocení kvality 
práce rozmetadel rostlinných zbytků na různých sklízecích mlátičkách a různých 
porostech v různých letech byla skutečnost, že příčná rovnoměrnost rozmetání slámy 
i plev velmi pravděpodobně závisí na okamžité průchodnosti materiálu strojem a se 
zvyšující se průchodností se vždy zhoršuje, což platí s velkou pravděpodobností pro 
všechny sklízené plodiny. 
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Obr. 27 Hodnoty vypočteného Christiansenova koeficientu v závislosti na 
množství průchodu hmoty sklízecí mlátičkou 

 
Na základě provozních měření lze pro praxi vyvodit následující doporučení. 

•  V zemědělských podnicích využívajících netradiční technologie zpracování půdy 
je nutné používat sklízecí mlátičky vybavené drtičem slámy i rozmetadlem plev. 

•  U axiálních sklízecích mlátiček může většina drobného materiálu včetně úlomků 
slámy opouštět mlátičku po čistidle. To se může projevit především při sklizni 
řepky. Je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost rozmetání plev. 

•  U strojů s vyššími pracovními záběry (8 až 9 m) lze počítat s tím, že kvalita 
rozhozu rostlinných zbytků může být horší, než u strojů se záběry menšími (6 m). 
To platí jak pro rozdrcenou slámu tak i pro plevy a to přesto, že stroje jsou 
pochopitelně vybaveny rozmetadly slámy i plev. 

•  Lze proto doporučit, aby při sklizni zejména pozemků s vyšším výnosem plodin 
byla věnována obsluhou stroje dostatečná pozornost kvalitě rozptylu rostlinných 
zbytků. To platí ještě s větší naléhavostí při větších záběrech sklízecích mlátiček. 
Všechny drtiče plev u tangenciálních sklízecích mlátiček mají možnost seřízení 
směrovacích plechů a také postavení rozmetadel plev se dá zpravidla měnit. 
Při sklizni je třeba věnovat maximální pozornost nejen všem mechanismům 
sklízecí mlátičky, jak bylo běžné i dříve, ale zabývat se také nastavením 
optimálního rozptylu rostlinných zbytků. 

•  Nepříznivý vliv počasí během sklizně na rovnoměrnost rozptylu rostlinných zbytků 
(vítr) nelze vyloučit. Částečně jej lze v případě možnosti omezit přizpůsobením 
pracovních jízd směru větru (po nebo proti větru). U moderních strojů lze kvalitu 
rozptylu ovlivnit správným nastavením drtiče slámy a rozmetadla plev z kabiny 
obsluhy stroje. 
 

Množství a rovnoměrnost rozmetání ztrát zrna 
Z hlediska netradičních technologií zpracování půdy je také velice důležité 

množství a rozložení ztrát za sklízecí mlátičkou. Proto bylo společně s kvalitou 
rozmetání slámy a plev sledováno v provozu také množství a distribuce ztrát zrna. 
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Typické rozložení ztrát je patrné ze sloupcového diagramu na obr. 28. Z obrázku je 
možné odvodit, že axiální sklízecí mlátička měla větší množství ztrát jak při sklizni 
pšenice, tak při sklizni řepky. Rovněž je patrná tendence rozmetacích ústrojí 
sklízecích mlátiček rozmetat ztráty k oběma krajům záběru žacího válu v důsledku 
jejich větší hmotnosti zrna ve srovnání s plevami. 

Pro praxi lze na základě tohoto sledování vyvodit následující závěry: 
•  Při sklizni řepky i při sklizni pšenice bylo na srovnatelných pozemcích 

v jednotlivých letech naměřeno větší množství ztrát u sklízecích mlátiček 
axiálních v porovnání se sklízecími mlátičkami tangenciálními. Seřízení zvláště 
axiálních sklízecích mlátiček je třeba v podnicích používajících netradičních 
technologií zpracování půdy věnovat zvýšenou pozornost. 
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Obr. 28  Typické rozložení ztrát zrna za axiální a tangenciální sklízecí mlátičkou 
při práci na stejném pozemku při sklizni řepky a pšenice 

 
•  Při větším záběru sklízecí mlátičky je třeba věnovat větší pozornost rozhozu 

slámy a plev, protože s nimi je rovněž rozhazováno zrno, představující ztráty. 
Hodnocení vzejití výdrolu ukázalo, že pokryv pozemku vzešlým výdrolem 
a ztrátami souhlasil se zjištěným rozložením ztrát zrna při sklizni. 

•  Vzhledem k větší objemové hmotnosti jednotlivých semen tvořících ztráty mají 
rozmetací mechanismy tendenci je rozhazovat spíše ke krajům pracovního 
záběru. Tento jev není na závadu. Je především třeba dbát, aby ztráty zrna 
nebyly v jednom pruhu za čistidlem sklízecí mlátičky. Toho lze technicky 
dosáhnout jejich přivedením na optimální místo kotoučů rozmetadla plev, v praxi 
tedy jeho správným naklopením. 
 

Rozložení rostlinných zbytků po podmítce 
V návaznosti na hodnocení rovnoměrnosti rozmetání rostlinných zbytků při sklizni 

bylo rovněž sledováno jejich rozložení po podmítce radličkovým kypřičem, a to jak na 
povrchu půdy, tak i ve zpracovávaném profilu. 
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Obr. 29  Rozložení rostlinných zbytků po podmítce při dobrém (zelené 

sloupečky) a nedokonalém (červené sloupečky) rozmetání sklízecí 
mlátičkou 

 
Pokusy byly založeny pro dvě varianty hospodaření s rostlinnými zbytky, a to 

při dobrém rozmetání zbytků po povrchu pole a při nedokonalém rozmetání, kdy 
většina plev zůstávala v pruhu za sklízecí mlátičkou. Na obr. 29 je na sloupcových 
diagramech znázorněno rozložení rostlinných zbytků po podmítce při jejich dobrém 
rozmetání (zelené sloupečky) a nedokonalém rozmetání (červené sloupečky) sklízecí 
mlátičkou. Jak je z obrázku patrné, množství rostlinných zbytků zůstávajících na 
povrchu pole dokáže radličkový kypřič zrovnoměrnit. To však neplatí o rostlinných 
zbytcích v půdním profilu, které jsou ovšem z hlediska vzcházení následné plodiny 
problematičtější. 

Z výše uvedeného je možné vyvodit následující praktické závěry. 
•  Rozmístění rostlinných zbytků po podmítce závisí na kvalitě jejich distribuce při 

sklizni. Radličkové kypřiče svou prací kvalitu rozmístění rostlinných zbytků 
zásadně neovlivňují.  

•  Problematické je především rozmístění rostlinných zbytků v půdním profilu. 
Jestliže na povrchu pozemku dochází ke zrovnoměrnění pokryvu v důsledku 
činnosti pracovních nástrojů kypřičů, v půdním profilu je však jejich původní 
nerovnoměrné zastoupení zachováno. 

•  I z hlediska rozmístění rostlinných zbytků po mělkém zpracování půdy lze 
jednoznačně doporučit, že je třeba dbát na jejich kvalitní a rovnoměrný rozhoz již 
při sklizni. 
 

Vliv různých pracovních nástrojů kypřičů na zapravování rostlinných zbytků do 
půdy 

Pro porovnání práce radličkového a talířového kypřiče byl založen pokus se 
šesti pokusnými variantami. První dvě varianty byly tvořeny jedním přejezdem 
každého ze strojů, další dvě dvěma přejezdy stejných strojů kolmo na předchozí 
jízdu. Pátá varianta byla tvořena přejezdem nejprve radličkového a následně kolmo 
talířového kypřiče a šestá varianta byla tvořena přejezdem nejprve talířového 
a následně kolmo radličkového kypřiče. Množství rostlinných zbytků na povrchu půdy 
po podmítce stroji u jednotlivých variant bylo porovnáno s množstvím rostlinných 
zbytků na povrchu pozemku po sklizni. 

Z porovnání jednotlivých variant mělkého zpracování půdy z hlediska schopnosti 
zapravování rostlinných zbytků lze konstatovat následující. 
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•  Provozní pokusy ukázaly, že stroje s talířovými pracovními nástroji zapravovaly 
rostlinné zbytky do půdy ve větší míře, než zkoušené stroje s radličkovými 
pracovními nástroji. Více na sebe kolmých přejezdů nemusí být u talířových 
kypřičů z hlediska zapravování rostlinných zbytků do půdy výhodou. Naopak, při 
druhém přejezdu se některé rostlinné zbytky mohou dostat zpět na povrch 
pozemku. 

•  Radličkové kypřiče zapravovaly rostlinné zbytky do půdy v menší míře než 
kypřiče talířové. Větší počet na sebe kolmých jízd se však projevil zapravením 
většího množství rostlinných zbytků. 

•  Při možnosti kombinace použití obou strojů je z hlediska zapravení rostlinných 
zbytků výhodnější použít nejprve kypřič radličkový a poté talířový. Tento sled 
pracovních nástrojů je z pohledu zapravování rostlinných zbytků do půdy možno 
doporučit i pro výrobce kombinovaných strojů na zpracování půdy. 
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7  PŘÍKLADY PRACOVNÍCH POSTUPŮ NETRADIČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY 

 
Minimalizační technologie zpracování půdy mají významný potenciál při 

obhospodařování zemědělské půdy s ohledem na zachování úrodnosti půdy. 
V současnosti je možné využívat netradiční technologie zpracování půdy v mnoha 
variantách, přizpůsobených podmínkám zemědělských podniků. Významným 
předpokladem uplatnění těchto pracovních postupů jsou stroje na zpracování půdy 
a setí, splňující požadavky na kvalitní založení porostů plodin při zjednodušeném 
zpracování půdy a na vysokou plošnou výkonnost strojních souprav. Včasné 
založení porostů polních plodin a úspora času jsou podstatnými výhodami těchto 
technologií. 

Příklady pracovních operací zpracování půdy, hnojení, setí a aplikace herbicidů 
z hlediska použití skupin strojů v minimalizačních a půdoochranných technologiích 
jsou uvedeny v tabulkách 11 až 15. Jsou uvedeny pouze ty příklady aplikací 
herbicidů, které souvisejí s příslušnými technologiemi založení porostů plodin, nejsou 
uvedeny příklady použití selektivních herbicidů v době vegetace ani ostatních 
přípravků na ochranu rostlin v pěstitelských technologiích.  

Výběr strojních souprav v příkladech pracovních postupů je zaměřen na velké 
a střední zemědělské podniky. Ukazatele spotřeby nafty a přímých nákladů na 
mechanizované pracovní operace (bez ceny hnojiv, osiv a pesticidů) jsou vztaženy 
na průměrné půdní podmínky a na průměrné sezónní využití souprav; v jednotlivých 
podnicích mohou být tyto ukazatele v různě širokém rozmezí.  
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Tab. 11  Ozimá obilnina po řepce nebo obilninách (na úrodných půdách) 
s využitím mělké podmítky 

Pracovní operace Poznámka Příklad skupin strojů 
Spotřeba 

nafty 
(l.ha-1) 

Přímé 
náklady 
(Kč.ha-1)

Aplikace směsi PK hnojiva 
a zásobování rozmetadla 
hnojivem 

před 
zpracováním 
půdy 

automobilová dopravní 
souprava + šnekový překladač, 
samojízdné pneumatické 
rozmetadlo 7 t,  
pracovní záběr 18 m 

1,8 0133

Podmítka  

po sklizni 
předplodiny 
a aplikaci 
hnojiva 

traktor 4x4, 170 kW + talířový 
kypřič, 
pracovní záběr 6 m 

6,4 049

Regulace vzešlého výdrolu 
a plevelů neselektivním 
herbicidem  

alternativa 

traktor 4x4, 100 kW + cisterna, 
traktor 4x2, 100 kW + návěsný 
postřikovač, 
pracovní záběr 18 m 

1,9 0331

Opakované mělké kypření (alternativa) 
traktor 4x4, 170 kW + talířový 
kypřič, 
pracovní záběr 6 m 

6,2 047

traktor 4x4, 140 kW + secí stroj 
pro setí do minimálně 
zpracované půdy vybavený pro 
podpovrchové zapravení 
kapalných minerálních hnojiv, 
pracovní záběr 6 m 

6,5 29601,Setí po zjednodušeném 
zpracování půdy, spojení 
se zapravením N nebo NP 
hnojiva do půdy 

do poloviny 
října 

traktor 4x4, 100 kW + cisterna 
10 t 0,3 011

Celkem   16,9 
2) 

0
(21,

220
(2360)

1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu 
 
Pro setí po minimálním zpracování půdy lze použít i jiné řešení, například stroj 

pro předseťovou přípravu půdy s nepoháněnými pracovními nástroji ve spojení se 
secím strojem s kotoučovými secími botkami. Toto technické řešení spojení 
předseťové přípravy půdy se setím převažuje v současnosti nad využíváním strojů 
s poháněnými pracovními nástroji, například vířivých kypřičů. 
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Tab. 12 Jarní ječmen po cukrové řepě  

Pracovní operace Poznámka Příklad skupin strojů 
Spotřeb
a nafty 
(l.ha-1) 

Přímé 
náklady 
(Kč.ha-1) 

Mělké zpracování půdy 
s urovnáním kolejových 
stop  

po sklizni 
cukrové řepy 

traktor 4x4, 170 kW +  
talířový nebo radličkový kypřič,  
pracovní záběr 6 m 

6,4 049

Doprava a rozmetání 
směsi PK hnojiva březen 

automobilová dopravní souprava 
+ šnekový překladač; 
samojízdné pneumatické 
rozmetadlo 7 t,  
pracovní záběr 18 m 

1,7 0133

Předseťová příprava půdy 
kombinátorem březen 

traktor 4x4, 170 kW + 
kombinátor, 
pracovní záběr 6 m 

6,3 054

Setí  březen 

traktor 4x4, 140 kW + secí stroj 
pro setí do minimálně 
zpracované půdy, 
pracovní záběr 6 m 

6,0 0285

Celkem   20,4 0221
1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva   

 
Tab. 13 Jarní ječmen po obilninách nebo řepce, s využitím strniskové 

meziplodiny 

Pracovní operace Poznámka Příklad skupin strojů 
Spotřeba 

nafty 
(l.ha-1) 

Přímé 
náklady 
(Kč.ha-1)

Doprava a rozmetání 
směsi PK hnojiva  

před 
podmítkou 

automobilová dopravní 
souprava + šnekový překladač; 
samojízdné pneumatické 
rozmetadlo 7 t,  
pracovní záběr 18 m  

1,7 0133

Podmítka hlubší (0,15 m)  

po sklizni 
předplodiny  
a aplikaci 
hnojiva 

traktor 4x4, 170 kW + radličkový 
kypřič, 
pracovní záběr 6 m 

9,4 065

Setí strniskové meziplodiny srpen 
traktor 4x4, 140 kW + secí stroj 
s kotoučovými botkami, 
pracovní záběr 6 m 

4,2 0245

Aplikace neselektivního 
herbicidu  

před setím 
jarního 
ječmene 

traktor 4x4, 100 kW + cisterna; 
traktor 4x2, 100 kW + návěsný 
postřikovač, 
pracovní záběr 18 m  

1,9 0331

Setí do odumřelého 
porostu meziplodiny březen 

traktor 4x4, 140 kW + secí stroj 
pro setí do minimálně 
zpracované půdy, 
pracovní záběr 6 m 

6,0 0285

Celkem   23,2 0259
1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu 
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Tab. 14 Kukuřice po obilninách 

Pracovní operace Poznámka Příklad skupin strojů 
Spotřeb
a nafty 
(l.ha-1) 

Přímé 
náklady 
(Kč.ha-1)

Doprava a rozmetání 
směsi PK hnojiva 

před 
zpracováním 
půdy 

automobilová dopravní souprava 
+ šnekový překladač; 
samojízdné pneumatické 
rozmetadlo 7 t,  
pracovní záběr 18 m 

1,8 1335

Podmítka hlubší (0,15 m) 

po sklizni 
předplodiny a 
aplikaci 
hnojiva 

traktor 4x4, 170 kW + radličkový 
kypřič, 
pracovní záběr 6 m 

9,4 650

Regulace vzešlého výdrolu 
a plevelů neselektivním 
herbicidem  

před setím 
kukuřice 

traktor 4x4, 100 kW + cisterna;  
traktor 4x2, 100 kW + návěsný 
postřikovač, 
pracovní záběr 18 m 

1,9 3310

traktor 4x4, 80 kW + secí stroj na 
přesné setí. s kotoučovými 
botkami a adaptérem na 
zapravení tuhých nebo kapalných 
minerálních hnojiv, 
8 řádků 

3,8 5601,2

Setí kukuřice se 
současným 
podpovrchovým 
zapravením kapalného 
minerálního hnojiva 

duben 

traktor 4x4, 100 kW + cisterna 0,4 110
Celkem   17,3 1965
1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu 

 
Alternativou je využití středně hlubokého kypření dlátovým kypřičem (hloubka 

0,20 až 0,30 m, náklady 1000 Kč.ha-1– viz tab. 15). Vhodnou operací může být 
zpracování půdy radličkovým kypřičem spojené s podpovrchovou aplikací kejdy – při 
předseťové přípravě půdy pro kukuřici v dubnu. 
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Tab. 15 Kukuřice setá do vymrzající meziplodiny (kukuřice po obilninách, 
v podmínkách se zvýšeným rizikem vodní eroze půdy) 

Pracovní operace Poznámka Příklad skupin strojů 
Spotřeba 

nafty 
(l.ha-1) 

Přímé 
náklady 
(Kč.ha-1)

Doprava a rozmetání 
směsi PK hnojiva 

před 
podmítkou 

automobilová dopravní souprava 
+ šnekový překladač; 
samojízdné pneumatické 
rozmetadlo 7 t,  
pracovní záběr 18 m 

1,8 3351

Podmítka na střední 
hloubku 

po sklizni 
předplodiny 
a aplikaci 
hnojiva 

traktor 4x4, 170 kW + radličkový 
kypřič, 
pracovní záběr 6 m 

7,2 500

Středně hluboké kypření 
dlátovým kypřičem s 
urovnáním povrchu půdy 

do poloviny 
srpna 

traktor 4x4, 170 kW + dlátový 
kypřič, 
pracovní záběr 4 m 

18,5 1000

Setí meziplodiny 2. polovina 
srpna 

traktor 4x4, 140 kW + secí stroj 
s kotoučovými botkami 
pracovní záběr 6 m 

4,2 4502

Společná aplikace 
neselektivního herbicidu a 
kapalného minerálního 
hnojiva 

duben 

traktor 4x4, 100 kW + cisterna; 
traktor 4x2, 100 kW + návěsný 
postřikovač, 
pracovní záběr 18 m  

2,0 3301,3

traktor 4x4, 80 kW + secí stroj 
na přesné setí s kotoučovými 
botkami a adaptérem na 
zapravení tuhých nebo 
kapalných minerálních hnojiv 
8 řádků 

3,8 5601,2

Setí kukuřice se 
současným 
podpovrchovým 
zapravením minerálního 
hnojiva 

duben 

traktor 4x4, 100 kW + cisterna 0,4 110
Celkem   37,9 3285
1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu 

 
Protierozní účinnost technologie založení porostu kukuřice do vymrzající 

meziplodiny lze zvýšit zasetím ochranné podplodiny současně se setím kukuřice. 
Ochranný účinek vymrzající meziplodiny se postupně snižuje, počínaje květnem se 
zvyšuje riziko přívalových dešťů při bouřkách. Zaseje-li se společně s kukuřicí ozimé 
žito nebo ozimý ječmen do meziřadí kukuřice (nebo alespoň do každého druhého 
meziřadí), vytvoří porost ozimé obilniny částečný ochranný kryt povrchu půdy, který 
naváže na ochrannou funkci vymrzající meziplodiny. Ozimá obilnina, zasetá na jaře 
nevymetá, proto nekonkuruje porostu kukuřice. Secí stroj pro společné setí kukuřice 
a ochranné podplodiny není dosud vyráběn, jeho výroba se však připravuje. 

 
Technické prostředky k zajištění vyšší výkonnosti a kvality práce strojů 

Významným prostředkem ke zvýšení výkonnosti strojních souprav při zakládání 
a ošetřování porostů plodin jsou navigační systémy s přesností, která vyhovuje 
navazování pracovních záběrů při setí a při zajišťování dalších pracovních operací. 
Výrobci traktorů a samojízdných strojů zajišťují pro své stroje v současnosti navigaci 
a automatické řízení splňující tyto požadavky. Vybudování sítě korekčního signálu 
RTK na území ČR umožnilo využít autopiloty jako v současnosti nejvyšší formu 
využití GPS k navádění strojů.  

Navigační systémy tak nahrazují kotoučové znamenáky při setí, pěnové 
značkovače při aplikaci přípravků postřikovači, případně i kolejové meziřádky jako 
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vodicí stopy. Bez podpory navigačního systému lze těžko uskutečnit účinná 
protierozní opatření v podobě důsledného obhospodařování půdy ve směru 
vrstevnic, systém pásového střídání plodin na svazích. Přesná navigace je nutná i při 
uplatnění technologie pěstování kukuřice v hrůbcích.  

Hlavní přínosy polních navigátorů při zakládání porostů plodin:  
- snížení únavy řidičů spojené se snahou o udržení správné trasy strojní soupravy, 

možnost soustředění řidičů na kontrolu kvality práce strojů,  
- zvýšení plošné výkonnosti strojních souprav - dosažení vyšší pojezdové rychlosti, 

rychlejší otáčení na souvratích, 
- významné omezení překryvů a vynechávek při zpracování půdy, 
- možnost pracovat bez většího omezení při snížené viditelnosti (práce v noci, 

mlha), 
- vyšší bezpečnost práce. 
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III.  SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 
 
Metodika vychází z výsledků řešení projektu MZe ČR č. 1G57042 „Péče o půdu 

v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí“. Novost 
metodiky spočívá ve vyjádření dopadů využívání minimalizačních technologií 
zpracování půdy na hlavní ukazatele stavu půdního prostředí v podmínkách 
aktuálních možností zajišťování těchto technologií v  ČR.  

 
Hlavní poznatky uvedené v metodice, které jsou aktuální při uplatňování 
minimalizačních technologií zpracování půdy z hlediska vlivu na půdní 
prostředí 
•  Vhodně uplatňované minimalizační technologie zpracování půdy jsou přínosem 

k ochraně struktury půdy. Dlouhodobé využívání minimalizačních 
a půdoochranných technologií zpracování půdy působí příznivě na revitalizaci 
mikrobiálního života ornice. 

•  Zpracování půdy bez orby má tvořit ucelený systém hospodaření i z hlediska 
dlouhodobosti jeho uplatňování. Jednorázové přerušení orbou, zvláště při její 
větší hloubce, je nežádoucí. 

•  Je třeba dbát na dostatečný přísun kvalitní primární organické hmoty do půdy, 
která je zdrojem substrátu pro mikroorganismy a obsahuje prekursory 
humusových látek. Se zhoršující se bonitou půdy nabývá na významu zastoupení 
víceletých pícnin v osevních postupech a využívání vhodných meziplodin. 

•  Při zapravování posklizňových zbytků do půdy, zejména slámy obilnin, je nutné 
dbát na úpravu poměru C:N. Pro zlepšení produktivity humifikace je třeba 
udržovat hladinu přijatelného fosforu v půdě na úrovni dobré zásobenosti. 

•  Získané výsledky ukazují na příznivý vliv snížené hloubky a intenzity zpracování 
půdy při využívání minimalizačních technologií na zvýšení ukládání organického 
uhlíku do půdy a na snížení uvolňování oxidu uhličitého z půdy do ovzduší. 

•  Při redukovaném zpracování půdy vytváří zvýšená koncentrace slámy či 
posklizňových zbytků zhoršené podmínky pro klíčení a vzcházení plodin i plevelů. 
Může se projevit i nedostatek vody potřebné pro klíčení vzhledem k tomu, že se 
určité množství vody spotřebuje na rozklad biomasy zapravené do půdy – to 
může být při nedostatku srážek příčinou špatného vzcházení a nerovnoměrného 
vývoje porostů. 

•  Při využívání minimalizačních technologií zpracování půdy nabývá na významu 
kvalita drcení slámy a rozptylu plev a podrcené slámy sklízecími mlátičkami. 
Z tohoto důvodu je nutné u sklízecích mlátiček s větším pracovním záběrem 
používat rozmetadla slámy a plev. 

•  Minimalizační a především půdoochranné technologie mají významnou roli jako 
agrotechnická protierozní opatření. Tyto technologie jsou přijatelné z hlediska 
nákladů a mohou se uplatnit již v horních částech povodí. 

•  Z agrotechnických protierozních opatření lze zvlášť doporučit technologii 
založenou na setí kukuřice do vymrzající meziplodiny. Zvláště na lehčích půdách 
v podmínkách se zvýšeným rizikem vodní eroze půdy (svažitost pozemků) se 
osvědčil postup využívající včasné zasetí meziplodiny a setí kukuřice do 
odumřelého porostu meziplodiny bez jarní předseťové přípravy půdy. Při výskytu 
erozně nebezpečných dešťů má význam dostatečná rychlost vsakování vody do 
půdy a s tím spojený nižší povrchový odtok vody a smyv zeminy. 
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•  Minimalizační technologie zpracování půdy mohou přispět k vyšší únosnosti půdy 
pro stroje při jízdách po pozemcích. Tyto technologie jsou úsporné z hlediska 
spotřeby motorové nafty a potřeby času na vykonání pracovních operací. Úspora 
nákladů na naftu a práci strojů je z velké části vyvážena zvýšenými náklady na 
přípravky pro chemickou ochranu rostlin. 

•  V případě výskytu příznaků nežádoucího zhutnění půdy v půdním profilu lze 
doporučit jednorázové prokypření zhutnělé vrstvy dlátovým kypřičem při vlhkosti 
půdy příznivé pro kypření. 
 

IV.  POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 
 
Metodika je určena pro podniky zemědělské prvovýroby, pracovníky 

zemědělského odborného poradenství a pro vzdělávací instituce. V tištěné podobě 
bude metodika distribuována v systému rezortního poradenství, v elektronické 
podobě bude k dispozici na webových stránkách vydavatele (www.vuzt.cz). 
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	15-13
	12
	10
	J – jíl, JV –jílovitá půda, JH – jílovitohlinitá půda, H – hlinitá půda, PH – písčitohlinitá půda, HP –hlinitopísčitá půda, P –písčitá půda


	Zhutňování půd a jeho negativní vliv na výnosy plodin
	Agrotechnické možnosti prevence půdního zhutnění
	Dostatečné hnojení půdy organickými hnojivy
	Vápnění půdy a udržování optimální reakce půdy
	Omezení nadměrného používání fyziologicky kyselých minerálních hnojiv 
	Volba vhodných plodin
	Volba vhodných technologií zpracování půdy
	Obr. 1 Penetrační odpor půdy (Praha – Ruzyně), 9 let po založení polního pokusu

	Doba vstupu strojů na pozemky
	Omezování pojezdů strojů po polích

	Odstraňování zhutnění půdy

	3.2 STRUKTURA PŮDY
	Půdní a klimatické podmínky
	Obr. 2 Koeficient strukturnosti při různém zpracování půdy u pšenice ozimé
	Obr. 3 Koeficient strukturnosti při různém zpracování půdy u kukuřice na zrno

	Zhodnocení

	3.3 INFILTRACE VODY DO PŮDY
	Obr. 4  Vizualizace pohybu vody v půdě pomocí obarvené vody pro různé technologie zpracování půdy – zleva: přímé setí, mělké kypření, orba; bílá barva představuje obarvenou vodu
	Obr. 5 Grafické vyjádření charakteru průsaku vody do půdy
	Obr. 6 Vizualizace pohybu vody v půdě pomocí obarvené vody pro různé technologie zpracování půdy na zmrzlé půdě
	Obr. 7 Povrchový odtok vody při umělém zadešťování s využitím simulátoru deštěvarianty pokusu:
	Obr. 8  Simulátor deště
	Obr. 9 Podíl zeminy v zachycené vodě z povrchového odtoku údaje o variantách pokusu jsou uvedeny u obr. 7

	3.4 BIOLOGIE PŮDY 
	Obr. 10 Vliv způsobu zpracování půdy na obsah Ct v půdě
	 Ct=celkový obsah uhlíku; zpracování půdy: K=konvenční, BZ=bez zpracování, MZS=minimální zpracování s mělce zapravenou drcenou slámou, BZM=bez zpracování s mulčem 
	Tab. 2 Vliv způsobu zpracování půdy na obsah humusu v půdě
	Hloubka odběrů
	(m)
	Procentický obsah humusu (průměr posledních 6 let)
	Orba
	BZ
	MZS
	BZM
	0-0,1
	2,79
	3,47
	3,31
	3,82
	0,1-0,2
	2,70
	3,37
	3,10
	3,44
	0,2-0,3
	2,60
	3,10
	2,64
	3,04
	Tab. 3  Vliv způsobu zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů
	Plodina
	Procento stabilních agregátů (průměr posledních 6 let)
	Orba
	BZ
	MZS
	BZM
	Pšenice ozimá
	23,5
	47,1
	34,2
	56,3
	Ječmen jarní
	32,4
	45,6
	40,7
	51,8
	Hrách
	27,6
	44,9
	36,5
	49,8
	Obr. 11 Vliv způsobu zpracování půdy na obsah C mikrobiální biomasy v půdě
	 Zpracování půdy: K=konvenční, BZ=bez zpracování, MZS=minimální zpracování s mělce zapravenou drcenou slámou, BZM=bez zpracování s mulčem
	Obr. 12 Vliv způsobu zpracování půdy na aktivitu dehydrogenázy
	 Zpracování půdy: K=konvenční, BZ=bez zpracování, MZS=minimální zpracování s mělce zapravenou drcenou slámou, BZM=bez zpracování s mulčem



	Doporučení

	3.5 PŮDNÍ ORGANICKÁ HMOTA
	Pojem, definice a dělení půdní organické hmoty
	Význam půdní organické hmoty
	Kvantita a kvalita POH, zhodnocení půd ČR
	Zpracování půdy bez orby a POH
	Tab. 4 Porovnání dlouhodobě neoraného (MT) půdního profilu a profilu s konvenčním zpracováním (CT)
	Hloubka (m)
	Varianta
	0-0,05
	0,05-0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	0,2-0,25
	0,25-0,3
	0,3-0,35
	0,35-0,4
	0,4-0,45
	0,45-0,5
	0,5-0,55
	Průměr
	Cox (%)
	MT
	1,56
	1,54
	1,43
	1,28
	0,91
	0,86
	0,78
	0,42
	0,30
	0,32
	0,22
	0,87
	CT
	1,19
	1,34
	1,36
	1,36
	1,41
	1,43
	0,31
	0,27
	0,19
	0,23
	0,18
	0,84
	CHL (%)
	MT
	0,75
	0,74
	0,65
	0,62
	0,54
	0,51
	0,48
	0,28
	0,24
	0,29
	0,21
	0,48
	CT
	0,59
	0,68
	0,69
	0,66
	0,71
	0,69
	0,28
	0,23
	0,17
	0,21
	0,17
	0,46
	CHK (%)
	MT
	0,32
	0,32
	0,28
	0,27
	0,23
	0,22
	0,21
	0,13
	0,11
	0,13
	0,10
	0,21
	CT
	0,26
	0,30
	0,30
	0,28
	0,31
	0,30
	0,12
	0,11
	0,08
	0,09
	0,07
	0,20
	HK/FK (%)
	MT
	0,74
	0,76
	0,77
	0,77
	0,73
	0,76
	0,77
	0,87
	0,92
	0,81
	0,91
	0,80
	CT
	0,80
	0,81
	0,76
	0,72
	0,77
	0,77
	0,75
	0,72
	0,76
	0,75
	0,76
	0,76
	PM (mg.kg-1)
	MT
	148
	144
	127
	118
	87
	76
	55
	24
	18
	23
	15
	76
	CT
	105
	109
	109
	107
	104
	100
	28
	20
	9
	10
	8
	64
	Cox - celkový uhlík HK/FK - poměr huminových kyselin k fulvokyselinám
	CHL - uhlík humusových látek  PM - přístupný fosfor dle Melicha III
	CHK - uhlík huminových kyselin


	Doporučení

	3.6 UVOLŇOVÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO DO OVZDUŠÍ
	Vliv různého zpracování půdy na změny obsahu organického uhlíku v půdě
	Tab. 5  Průměrné hodnoty obsahu oxidovatelného uhlíku v půdě (Cox) v % 
	Varianty pokusu
	Hloubka (m)
	2005
	2006
	2007
	2008
	Průměr
	Orba
	0-0,1
	1,48
	1,76
	1,60
	1,59
	1,61
	0,1-0,2
	1,29
	1,61
	1,42
	1,36
	1,42
	0,2-0,3
	1,21
	1,57
	1,07
	1,11
	1,24
	Průměr
	1,33
	1,65
	1,36
	1,35
	1,42
	Mělké zpracování půdy
	0-0,1
	1,48
	2,06
	1,63
	1,65
	1,71
	0,1-0,2
	1,52
	1,88
	1,50
	1,38
	1,57
	0,2-0,3
	1,24
	1,35
	1,70
	1,33
	1,41
	Průměr
	1,41
	1,76
	1,61
	1,45
	1,56
	Bez zpracování půdy
	0-0,1
	1,59
	2,36
	1,42
	2,01
	1,85
	0,1-0,2
	1,47
	2,19
	1,40
	1,70
	1,69
	0,2-0,3
	1,32
	1,65
	1,25
	1,55
	1,44
	Průměr
	1,46
	2,07
	1,36
	1,75
	1,66
	Průměr celkem
	1,40
	1,83
	1,44
	1,52
	1,55


	Vliv různé intenzity zpracování půdy na uvolňování oxidu uhličitého z povrchové vrstvy půdy do ovzduší 
	Tab. 6 Produkce oxidu uhličitého z povrchové vrstvy půdy (v %) v roce 2005
	Varianty pokusu
	Termíny sledování
	7.-8.4.2005
	14.-15.4.2005
	Orba 
	100
	100
	Bez zpracování půdy
	75
	60
	Tab. 7 Produkce oxidu uhličitého z povrchové vrstvy půdy (v %) v roce 2006
	Varianty pokusu
	Termíny sledování
	13.-14.4.2006
	30.-31.5.2006
	9.-10.11.2006
	Orba 
	100
	100
	100
	Bez zpracování půdy
	82,0
	111,2
	97,9

	Tab. 8 Produkce oxidu uhličitého z povrchu půdy (v %) v roce 2007
	Varianty pokusu
	Termíny sledování
	4.-5.4.2007
	1.-2.11.2007
	Orba 
	100
	100
	Bez zpracování půdy
	74,6
	132,6

	Tab. 9 Produkce oxidu uhličitého z povrchu půdy (v %) v roce 2008
	Varianty pokusu
	Termíny sledování
	14.-15.4.2008
	29.-30.10.2008
	Orba 
	100
	100
	Bez zpracování půdy
	74,6
	91,6
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	3.7  FYTOTOXICKÉ LÁTKY V PŮDĚ
	Obr. 13 Průměrná klíčivost vybraných druhů rostlin zavlažených výluhy z půdy zpracovávané odlišnými technologiemi
	Obr. 14 Klíčivost obilek ovsa hluchého
	Doporučení

	3.8 ÚNOSNOST PŮDY PŘI PŘEJEZDECH STROJŮ
	Obr. 15 Příklad trajektorií jízd po části pozemku v současnosti: ozimá pšenice, konvenční zpracování půdy s orbou – pracovní operace: podmítka, orba, hnojení, předseťová příprava půdy, setí, ochrana rostlin, sklizeň, odvoz zrna, lisování slámy, odvoz balíků


	4 PROTIEROZNÍ ÚČINNOST TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
	Vybrané technologie z hlediska protierozní účinnosti a dostupnosti pro aplikaci v našich podmínkách
	Minimalizační technologie (MT)
	Obr. 16 : Závislost relativní ztráty půdy na pokryvu půdy mulčem
	Obr. 17 Porost (strniště) hořčice bílé

	Vliv vybraných variant zpracování půdy na erozi
	Obr. 18 Vliv vybraných protierozních technologií na povrchový odtok (vztaženo ke konvenčnímu zpracování půdy KT – 100 %)
	Obr. 19 Vliv vybraných protierozních technologií na ztrátu půdy erozí (vztaženo ke konvenčnímu zpracování půdy KT – 100 %) 

	Význam kypření půdy
	Obr. 20 Vliv kypření půdy na snížení povrchového odtoku (porost kukuřice)

	Obohacení půdy o organickou hmotu
	Tab. 10a  Vliv organické hmoty v půdě na smyv půdy
	Varianta
	Konvenční pěstování
	Zelené hnojení
	Hnojení chlévským hnojem
	Smyv (%)
	100
	48
	18
	Tab. 10b  Četnost vzniku povrchového odtoku v jednotlivých variantách
	Varianta
	Bez hnojení
	Zelené hnojení
	Hnojení hnojem
	Četnost (%)
	100
	25
	50
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	5  VLIV TECHNOLOGIÍ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST ZPRACOVÁNÍ PŮDY
	Obr. 21 Porovnání spotřeby motorové nafty při zpracování půdy a založení porostu ozimé obilniny – příklad uplatnění konvenční a minimalizační technologie
	Obr. 22 Spotřeba nafty (l.ha-1) při mělké podmítce talířovým kypřičem na pozemku o výměře 77 hektarů - příklad vlivu stanovištní heterogenity půdních vlastností na energetickou náročnost zpracování půdy
	Obr. 23 Kypřicí těleso dlátového kypřiče – intenzitu kypření je možné regulovat změnou úhlu sklonu křídla
	Obr. 24  Pracovní nástroje dlátového kypřiče s pojistkami proti přetížení
	Obr. 25 Kombinovaný kypřič pro středně hluboké zpracování půdy doplněný pěchem
	Obr. 26 Kypřicí tělesa kombinovaného kypřiče

	6 ZLEPŠENÍ KVALITY DRCENÍ A ROZPTYLU ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PŘI SKLIZNI SKLÍZECÍMI MLÁTIČKAMI
	Drcení rostlinných zbytků
	Kvalita rozptylu slámy a plev
	Obr. 27 Hodnoty vypočteného Christiansenova koeficientu v závislosti na množství průchodu hmoty sklízecí mlátičkou
	Množství a rovnoměrnost rozmetání ztrát zrna
	Obr. 28  Typické rozložení ztrát zrna za axiální a tangenciální sklízecí mlátičkou při práci na stejném pozemku při sklizni řepky a pšenice

	Rozložení rostlinných zbytků po podmítce
	Obr. 29  Rozložení rostlinných zbytků po podmítce při dobrém (zelené sloupečky) a nedokonalém (červené sloupečky) rozmetání sklízecí mlátičkou

	Vliv různých pracovních nástrojů kypřičů na zapravování rostlinných zbytků do půdy


	7  PŘÍKLADY PRACOVNÍCH POSTUPŮ NETRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
	Tab. 11  Ozimá obilnina po řepce nebo obilninách (na úrodných půdách) s využitím mělké podmítky
	Pracovní operace
	Poznámka
	Příklad skupin strojů
	Spotřeba nafty
	(l.ha-1)
	Přímé náklady
	(Kč.ha-1)
	Aplikace směsi PK hnojiva a zásobování rozmetadla hnojivem
	před zpracováním půdy
	automobilová dopravní souprava + šnekový překladač,
	samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t, 
	pracovní záběr 18 m
	1,8
	3301
	Podmítka 
	po sklizni předplodiny a aplikaci hnojiva
	traktor 4x4, 170 kW + talířový kypřič,
	pracovní záběr 6 m
	6,4
	490
	Regulace vzešlého výdrolu a plevelů neselektivním herbicidem 
	alternativa
	traktor 4x4, 100 kW + cisterna, traktor 4x2, 100 kW + návěsný postřikovač,
	pracovní záběr 18 m
	1,9
	3103
	Opakované mělké kypření
	(alternativa)
	traktor 4x4, 170 kW + talířový kypřič,
	pracovní záběr 6 m
	6,2
	470
	Setí po zjednodušeném zpracování půdy, spojení se zapravením N nebo NP hnojiva do půdy
	do poloviny října
	traktor 4x4, 140 kW + secí stroj pro setí do minimálně zpracované půdy vybavený pro podpovrchové zapravení kapalných minerálních hnojiv,
	pracovní záběr 6 m
	6,5
	9601,2
	traktor 4x4, 100 kW + cisterna 10 t
	0,3
	110
	Celkem
	16,9
	(21,2)
	2200
	(2360)
	1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu
	Tab. 12 Jarní ječmen po cukrové řepě 
	Pracovní operace
	Poznámka
	Příklad skupin strojů
	Spotřeba nafty
	(l.ha-1)
	Přímé náklady
	(Kč.ha-1)
	Mělké zpracování půdy s urovnáním kolejových stop 
	po sklizni cukrové řepy
	traktor 4x4, 170 kW + 
	talířový nebo radličkový kypřič, 
	pracovní záběr 6 m
	6,4
	490
	Doprava a rozmetání směsi PK hnojiva
	březen
	automobilová dopravní souprava + šnekový překladač;
	samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t, 
	pracovní záběr 18 m
	1,7
	3301
	Předseťová příprava půdy kombinátorem
	březen
	traktor 4x4, 170 kW + kombinátor,
	pracovní záběr 6 m
	6,3
	540
	Setí 
	březen
	traktor 4x4, 140 kW + secí stroj pro setí do minimálně zpracované půdy,
	pracovní záběr 6 m
	6,0
	8502
	Celkem
	20,4
	2210
	1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  
	Tab. 13 Jarní ječmen po obilninách nebo řepce, s využitím strniskové meziplodiny
	Pracovní operace
	Poznámka
	Příklad skupin strojů
	Spotřeba nafty
	(l.ha-1)
	Přímé náklady
	(Kč.ha-1)
	Doprava a rozmetání směsi PK hnojiva 
	před podmítkou
	automobilová dopravní souprava + šnekový překladač;
	samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t, 
	pracovní záběr 18 m 
	1,7
	3301
	Podmítka hlubší (0,15 m) 
	po sklizni předplodiny 
	a aplikaci hnojiva
	traktor 4x4, 170 kW + radličkový kypřič,
	pracovní záběr 6 m
	9,4
	650
	Setí strniskové meziplodiny
	srpen
	traktor 4x4, 140 kW + secí stroj s kotoučovými botkami,
	pracovní záběr 6 m
	4,2
	4502
	Aplikace neselektivního herbicidu 
	před setím jarního ječmene
	traktor 4x4, 100 kW + cisterna;
	traktor 4x2, 100 kW + návěsný postřikovač,
	pracovní záběr 18 m 
	1,9
	3103
	Setí do odumřelého porostu meziplodiny
	březen
	traktor 4x4, 140 kW + secí stroj pro setí do minimálně zpracované půdy,
	pracovní záběr 6 m
	6,0
	8502
	Celkem
	23,2
	2590
	1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu

	Tab. 14 Kukuřice po obilninách
	Pracovní operace
	Poznámka
	Příklad skupin strojů
	Spotřeba nafty
	(l.ha-1)
	Přímé náklady
	(Kč.ha-1)
	Doprava a rozmetání směsi PK hnojiva
	před zpracováním půdy
	automobilová dopravní souprava + šnekový překladač;
	samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t, 
	pracovní záběr 18 m
	1,8
	3351
	Podmítka hlubší (0,15 m)
	po sklizni předplodiny a aplikaci hnojiva
	traktor 4x4, 170 kW + radličkový kypřič,
	pracovní záběr 6 m
	9,4
	650
	Regulace vzešlého výdrolu a plevelů neselektivním herbicidem 
	před setím kukuřice
	traktor 4x4, 100 kW + cisterna; 
	traktor 4x2, 100 kW + návěsný postřikovač,
	pracovní záběr 18 m
	1,9
	3103
	Setí kukuřice se současným podpovrchovým zapravením kapalného minerálního hnojiva
	duben
	traktor 4x4, 80 kW + secí stroj na přesné setí. s kotoučovými botkami a adaptérem na zapravení tuhých nebo kapalných minerálních hnojiv,
	8 řádků
	3,8
	5601,2
	traktor 4x4, 100 kW + cisterna
	0,4
	110
	Celkem
	17,3
	1965
	1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu

	Tab. 15 Kukuřice setá do vymrzající meziplodiny (kukuřice po obilninách, v podmínkách se zvýšeným rizikem vodní eroze půdy)
	Pracovní operace
	Poznámka
	Příklad skupin strojů
	Spotřeba nafty
	(l.ha-1)
	Přímé náklady
	(Kč.ha-1)
	Doprava a rozmetání směsi PK hnojiva
	před podmítkou
	automobilová dopravní souprava + šnekový překladač;
	samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t, 
	pracovní záběr 18 m
	1,8
	3351
	Podmítka na střední hloubku
	po sklizni předplodiny a aplikaci hnojiva
	traktor 4x4, 170 kW + radličkový kypřič,
	pracovní záběr 6 m
	7,2
	500
	Středně hluboké kypření dlátovým kypřičem s urovnáním povrchu půdy
	do poloviny srpna
	traktor 4x4, 170 kW + dlátový kypřič,
	pracovní záběr 4 m
	18,5
	1000
	Setí meziplodiny
	2. polovina srpna
	traktor 4x4, 140 kW + secí stroj s kotoučovými botkami
	pracovní záběr 6 m
	4,2
	4502
	Společná aplikace neselektivního herbicidu a kapalného minerálního hnojiva
	duben
	traktor 4x4, 100 kW + cisterna;
	traktor 4x2, 100 kW + návěsný postřikovač,
	pracovní záběr 18 m 
	2,0
	3301,3
	Setí kukuřice se současným podpovrchovým zapravením minerálního hnojiva
	duben
	traktor 4x4, 80 kW + secí stroj na přesné setí s kotoučovými botkami a adaptérem na zapravení tuhých nebo kapalných minerálních hnojiv
	8 řádků
	3,8
	5601,2
	traktor 4x4, 100 kW + cisterna
	0,4
	110
	Celkem
	37,9
	3285
	1 bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva  3 bez ceny herbicidu
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