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Úvod

Materiál a metody

ODOLNOST PŮDY VŮČI ZHUTŇOVÁNÍ PŘI ŘÍZENÝCH PŘEJEZDECH STROJŮ
SOIL RESISTENCE AGAINST COMPACTION DURING THE MACHINES CONTROLLED TRAFFIC

In the pilot plant experiment on the plot of 10 hectares there were all the work stages assured by machine sets in the system
of permanent driving tracks at the module of working width 6 metres. The total area of tracks on the plot (except headlands)
represented in 2010 32 % of plot area, which constitutes a significant reduction in comparison with conventional method of
driving along the plots, when a share of track area represents 75 up to 100 % of total plot area. In the article there are
evaluated basic soil physical properties at four variants of tracks. The results confirm an advantage, which represents
concentration of passages into tracks aimed at protection of most part of a plot from soil compaction. Another confirmed
advantage of above mentioned concentration of passages into tracks is an increase of soil tillage quality on the area outside
of track.

Zemědělská technika je hlavním faktorem, který vyvolá-
vá nežádoucí zhutňování zemědělské půdy. Odolnost půdy
vůči stlačování pojezdovými ústrojími zemědělských stro-
jů a dopravních prostředků závisí na více faktorech, z nichž
je na předním místě momentální vlhkost půdy. Zhutnění
půdy může mít nepříznivý vliv na výnos plodin, závažné
jsou však i důsledky ekologické. Snížená infiltrace srážko-
vé vody na zhutnělých půdách způsobuje při intenzivních
dešťových srážkách zvýšený povrchový odtok vody se
závažným rizikem vodní eroze půdy, dochází též k omezení
žádoucí akumulace vody v půdě. Závažným důsledkem
zhutnění půd je nárůst energetické náročnosti jejich zpra-
cování, snížení kvality zpracování půdy a zhoršení podmí-
nek pro setí.

Procesy nežádoucího zhutňování půd byly v nedávné
minulosti intenzivně studovány, což v plné míře platí i pro
problém technogenního zhutňování půd (Hĺkansson 1992
a 1995, Unger 1996). V oblasti prevence zhutnění půd má
význam skutečnost, že určité zatížení půdy může mít odliš-
nou odezvu v půdě na jednom stanovišti v průběhu roku, v
závislosti především na momentální vlhkosti půdy a pro-
storovém uspořádání půdní hmoty. Byla rozpracována opat-
ření proti zhutňování půdy, zahrnující preventivní i náprav-
ná opatření včetně agromelioračních soustav (Lhotský
2000). Matthews (1982) uvádí, že v případě odstranění vli-
vu pojezdových ústrojí na produkční část pozemků cestou
soustředění přejezdů do trvalých jízdních stop by poklesla
potřeba energie na zpracování půdy o 50 %, při kombinaci
minimalizace zpracování půdy a absence přejezdů po půdě
by mohla energetická náročnost zpracování půdy pokles-
nout asi na 12 % tehdejšího stavu. V uvedené době však

nebyly k dispozici technické prostředky, které by umožnily
uplatnit systém trvalých jízdních stop – především to platí
pro spolehlivou navigaci strojních souprav při pohybu po
pozemcích. V současné době nabývá na významu možnost
soustředění přejezdů po pozemcích do vymezených stop
s cílem uchovat převažující část produkční plochy pozem-
ků bez negativního vlivu kolejových stop (Chamen et al.
2003, Tullberg 2001, Lamour et Lotz 2007). Systém řízeného
pohybu strojů po pozemcích (Controlled Traffic Farming,
CTF) je perspektivní i v souvislosti s tím, že jsou k dispozici
satelitní navigační systémy, které zejména při použití vlast-
ní referenční stanice umožňují dosahovat potřebnou přes-
nost pro zajišťování pracovních operací včetně setí.

Cílem poloprovozního polního pokusu je vyhodnotit vliv
soustředění jízdních stop při zajišťování pracovních ope-
rací na fyzikální vlastnosti půdy a na odolnost půdy vůči
stlačování.

V zemědělském podniku ZAS Podchotucí, a.s., Křinec,
na pozemku o výměře 10 ha v řepařské výrobní oblasti byl
na jaře roku 2010 založen poloprovozní polní pokus se za-
měřením na soustředění přejezdů po půdě do trvalých jízd-
ních stop.

Půdní podmínky: hlinitá půda, 38,3 % hmotnostních před-
stavují částice menší než 0,01 mm v orniční vrstvě. Obsah
spalitelného uhlíku v ornici: 3,8 %.

V roce 2009 byl pozemek po sklizni ozimé pšenice pod-
mítnut radličkovým kypřičem Farmet Hurikán do hloubky
0,08 m, na podzim následovalo zpracování půdy kombino-
vaným kypřičem Horsch Tiger MT do hloubky 0,20 m. Po
tomto středně hlubokém prokypření půdy zůstal pozemek
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bez přejezdů do jara roku 2010, kdy přejezdy již byly organi-
zovány v systému řízených přejezdů (CTF) s organizací jízd
OutTrac (Chamen 2009) – obr. 1. Pro tento systém jízd je
charakteristické to, že stopy kol sklízecí mlátičky, která má
větší rozchod kol než traktory, jsou na vnější straně společ-
ných trvalých stop.

Stroje využívané pro zajištění pracovních operací na vy-
braném pozemku jsou uvedeny v tab. 1. Ze strojového par-
ku zemědělského podniku byly k tomuto účelu vybrány
stroje, jejichž pracovní záběr odpovídal základnímu modulu
6 m. S pracovním záběrem 6 se uskutečnily pracovní opera-
ce zpracování půdy a setí. Pro aplikaci přípravků na ochra-
nu rostlin byly využity kolejové meziřádky založené při setí,
pracovní záběr postřikovače byl 18 m, je však možné použít
i postřikovač s pracovním záběrem 36 m, který zemědělský
podnik rovněž využívá. Kolejové meziřádky byly založeny
při každé třetí jízdě secího stroje, šířka nezasetých vodicích
stop byla 250 mm Při pěstování luskoviny (hrách setý) se
v roce 2010 na pozemku neuskutečnilo hnojení minerálními
hnojivy, pro aplikaci minerálních hnojiv však bude v dalším
období využit stejný pracovní záběr jako u postřikovačů.

Celková šířka kolejových stop je ovlivněna rozdílným
rozchodem kol traktorů a sklízecí mlátičky. Pro hodnocení
vlivu pojezdových ústrojí na půdu v systému soustředě-
ných přejezdů byly vymezeny 4 varianty kolejových stop:

1. Stopy traktorů při setí, při aplikaci přípravků na
ochranu rostlin, při hnojení minerálními hnojivy a
při podmítce

2. Stopy přídavných kol traktoru při setí, stopy kol
sklízecí mlátičky a stopy traktoru při podmítce

3. Mimo stopy kol

Pracovní operace Termín Stroje 
Pracovní 

záběr 
[m] 

Rozchod 
kol 

[mm] 

Šířka 
pneumatik 

[mm] 

Aplikace herbicidu 7.4. CASE JX 1100U + AGRIO 
NAPA 18 18 1800 320x2 

Setí hrachu 8.4. CASE 7140 + 
VÄDERSTAD Rapid 600P 6 2000 500x4 

Aplikace herbicidu 27.4. CASE JX 1100U + AGRIO 
NAPA 18 18 1800 320x2 

Aplikace insekticidu 17.6. CASE JX 1100U + AGRIO 
NAPA 18 18 1800 320x2 

Sklizeň hrachu 28.7. CLAAS Lexion 460 6 2750 650x2 
Podmítka  
(hloubka 60-80 mm) 30.7. CASE IH 335 + HORSCH 

Joker 6 RT 6 2220 720x2 

Likvidace vzešlého výdrolu 
hrachu  
(hloubka 80-100 mm) 

12.9. CASE IH 335 + FARMET 
Hurikán 600 6 2220 720x2 

Kypření půdy s urovnáním 
povrchu půdy  
(hloubka 120-150 mm) 

18.9. CASE IH 335 + HORSCH 
Terrano 6 AS 6 2220 720x2 

Setí ozimé pšenice 12.10. CASE 7140 + 
VÄDERSTAD Rapid 600P 6 2000 500x2 

 

Tab. 1   Pracovní operace v roce 2010 a údaje o strojích

Obr. 1  Stopy kol traktorů a sklízecí mlátičky při
          soustředění do trvalých jízdních stop - plo

 chu stop zvětšuje sklízecí mlátička, která
 má větší rozchod kol než traktory, a přídav
 ná kola traktoru při setí
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Výsledky

4. Stopy na části pozemku s neřízenými přejezdy ve
směru jízdy (výměra 3 ha).

U jednotlivých variant přejezdů půdy byly vyhodnoce-
ny základní fyzikální vlastnosti půdy po odběru neporuše-
ných vzorků půdy odběrnou soupravou Eijkelkamp (dva-
krát za vegetační období). Dále se uskutečnilo měření re-
gistračním penetrometrem a vyhodnocení hrudovitosti or-
nice po zpracování půdy.

Pro navigaci strojů při setí, zpracování půdy, aplikaci pří-
pravků na ochranu rostlin a při sklizni byl použit satelitní
systém GPS s korekčním signálem RTK VRS. Byl použit
systém asistovaného řízení AgGPS EZ-STEER (Trimble).
Při dopravě zrna při sklizni sklízecí mlátičkou nepřejížděly
dopravní prostředky po pozemku, zásobník sklízecí mlátič-
ky byl vyprazdňován do traktorového návěsu na souvrati
v blízkosti silnice.

Varianta Hloubka 
[mm] 

Obj.hm.red. 
[g.cm-3] 

Okam.vlh.obj. 
[% obj.] 

Okam.vlh.hm. 
[% hm.] 

Pórovitost 
[% obj.] 

MVK 
[% obj.] 

Varianta 1 50-100 1,54 33,1 21,6 39,3 5,2 
Varianta 1 150-200 1,55 32,1 20,7 38,8 5,4 
Varianta 1 250-300 1,58 28,5 18,1 37,6 6,9 
Varianta 1 350-400 1,52 30,3 20,0 40,0 7,6 
Varianta 2 50-100 1,44 31,9 22,1 43,0 9,3 
Varianta 2 150-200 1,55 30,2 19,5 38,6 6,5 
Varianta 2 250-300 1,57 28,0 17,9 38,0 7,4 
Varianta 2 350-400 1,50 31,2 20,8 40,7 7,4 
Varianta 3 50-100 1,28 29,4 23,0 49,5 16,0 
Varianta 3 150-200 1,37 29,8 21,7 45,7 12,7 
Varianta 3 250-300 1,42 26,0 17,8 42,1 12,4 
Varianta 3 350-400 1,34 32,0 23,9 46,9 11,3 

Ukazatel škodlivosti zhutnění - hlinitá 
půda (Lhotský 2000) nad 1,45   pod 45,0 pod 10,0 

 

Tab. 2 Průměrné hodnoty základních fyzikálních vlastností půdy (26.4.2010)

Poznámka.: MVK – minimální vzdušná kapacita

První odběr půdních vzorků pro stanovení základních
fyzikálních vlastností půdy se uskutečnil 26.4.2010, po za-
setí hrachu setého. Varianta č. 1 v tomto jarním termínu před-
stavovala pouze působení kol traktoru CASE JX 1100U při
aplikaci herbicidu a traktoru CASE 7140 při setí, varianta č.
2 působení přídavných kol téhož traktoru na půdu. Potvr-
dilo se, že přejezdy po vlhké a kypré půdě v časném jaru
mohou způsobit výrazné zhutnění půdy v kolejových sto-
pách (setí se uskutečnilo 8.4.2010 při průměrné vlhkosti
ornice 21,1 % hmotnosti). V tab. 2 jsou uvedeny průměrné
hodnoty objemové hmotnosti redukované, celkové póro-
vitosti a minimální vzdušné kapacity s vyznačením mezních
hodnot kritického zhutnění pro hlinitou půdu. Z tabulky
vyplývá, že po zasetí hrachu vykazovala půda nežádoucí
zhutnění v kolejových stopách traktorů ve většině sledo-

vaných hloubek. Mezi variantami 1 a 2 byly zjištěny statis-
ticky nevýznamné rozdíly hodnot objemové hmotnosti re-
dukované a celkové pórovitosti, při porovnání hodnot těch-
to fyzikálních vlastností půdy ve stopách kol traktorů a
mimo stopy kol byly zaznamenány statisticky významné
rozdíly u všech hodnocených hloubek. Varianta č. 4 nebyla
v jarním termínu 2010 hodnocena.

V tab. 3 jsou uvedeny průměrné hodnoty základních fy-
zikálních vlastností půdy v letním období, po sklizni hra-
chu sklízecí mlátičkou a po podmítce (odběr půdních vzor-
ků 19.8.2010). Z porovnání zjištěných hodnot s kritickými
hodnotami zhutnění (Lhotský 2000) vyplývají rozdíly mezi
pokusnými variantami. V hloubce 150 až 200 mm a 250 až
300 mm jsou patrné vysoké hodnoty objemové hmotnosti
redukované u varianty č. 4 (neřízené přejezdy). Jedná se o
dílčí argument pro výhodnost soustřeďování jízd do vyme-
zených stop.

V grafech na obr. 2 až 4 jsou vyjádřeny hodnoty celkové
pórovitosti v podobě krabicových diagramů (odběr půd-
ních vzorků 19.8.2010). V hloubce 150-200 mm byla zjištěna
nejvyšší celková pórovitost u varianty č. 3 (bez přejezdu),
rozdíly mezi variantami však byly u této hloubky pod hrani-
cí statistické významnosti (obr. 2). V hloubce 250-300 mm
(obr. 3)  byl  zjištěn statisticky významný rozdíl celkové
pórovitosti mezi variantami č. 3 a č. 4. U hloubky odběru
350-400 mm (podorniční vrstva půdy, obr. 4) byly rozdíly
mezi variantami u celkové pórovitosti půdy statisticky ne-
významné.

V grafu na obr. 5 jsou znázorněny hodnoty penetračního
odporu půdy v říjnu 2010. Hodnoty penetračního odporu
půdy byly ovlivněny vyšší vlhkostí půdy v době měření,
rozdíly  mezi variantami pokusu byly u tohoto ukazatele
pod hranicí statistické významnosti.
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Diskuse a závěr

Varianta Hloubka 
[mm] 

Obj.hm.red. 
[g.cm-3] 

Okam.vlh.obj. 
[% obj.] 

Okam.vlh.hm. 
[% hm.] 

Pórovitost 
[% obj.] 

MVK 
[% obj.] 

Varianta 1 50-100 1,55 31,1 20,1 38,7 6,5 
Varianta 1 150-200 1,55 30,3 19,5 38,7 7,0 
Varianta 1 250-300 1,56 28,8 18,4 38,1 7,6 
Varianta 1 350-400 1,50 30,4 20,3 40,7 8,3 
Varianta 2 50-100 1,45 34,1 23,5 42,6 7,3 
Varianta 2 150-200 1,50 32,5 21,6 40,6 7,0 
Varianta 2 250-300 1,58 30,3 19,2 37,7 6,2 
Varianta 2 350-400 1,52 30,4 20,0 40,0 8,0 
Varianta 3 50-100 1,39 33,6 24,2 45,2 9,8 
Varianta 3 150-200 1,47 31,2 21,2 41,9 9,1 
Varianta 3 250-300 1,53 30,7 20,1 39,6 7,5 
Varianta 3 350-400 1,53 28,8 19,0 39,7 9,8 
Varianta 4 50-100 1,23 21,5 17,4 51,4 22,5 
Varianta 4 150-200 1,58 23,0 14,6 37,6 11,1 
Varianta 4 250-300 1,66 26,2 15,7 34,2 6,5 
Varianta 4 350-400 1,56 26,2 16,8 38,4 9,7 

Ukazatel škodlivosti zhutnění - hlinitá 
půda (Lhotský 2000) nad 1,45   pod 45,0 pod 10,0 

 

Tab. 3   Průměrné hodnoty základních fyzikálních vlastností půdy (19.8 2010)

Po sklizni hrachu byla půda zpracována radličkovým kyp-
řičem do hloubky 60 až 80 mm (sklizeň hrachu 28.7.2010,
podmítka 30.7.2010). Opakované mělké kypření půdy s cílem
potlačit vzešlý výdrol hrachu se uskutečnilo 12.9.2010. Hru-
dovitost zpracované vrstvy ornice byla vyhodnocena pro-
to, aby bylo možné posoudit vliv různého zatížení půdy
pojezdovými ústrojími strojů na ukazatele kvality zpraco-
vání půdy a na vytvoření podmínek pro setí následné plo-
diny, v tomto případě ozimé pšenice. V grafu na obr. 6 je
znázorněn podíl velikostních frakcí hrud u jednotlivých
variant přejezdů po půdě. Z agrotechnických požadavků
na kvalitu předseťové přípravy půdy vyplývá, že ve vrstvě
seťového lůžka a v povrchové vrstvě půdy by se neměly
vyskytovat hroudy s větším průměrem než 50 mm. Z grafu
na obr. 6 je patrné, že tento požadavek byl splněn pouze u
varianty č. 3, varianty bez vlivu pojezdových ústrojí na
půdu. Výsledky hodnocení hrudovitosti půdy po jejím zpra-
cování jsou dokladem výhodnosti trvalého oddělení jízd-
ních stop od produkční plochy pozemku z hlediska kvality
zpracování půdy.

Příznivý vliv oddělení jízdních stop od plochy pozemku
bez přejezdů na kvalitu zpracování půdy lze doplnit údajem
o odolnosti hrud vůči rozrušování. Po předseťové přípravě
půdy pro ozimou pšenici byly odebrány vzorky hrud veli-
kosti 30 až 50 mm z povrchové vrstvy půdy a ze zóny seťo-
vého lůžka (18.9.2010). Po vyschnutí těchto hrud
v zastřešeném prostoru byl měřen odpor hrud vůči průniku
válcovitého tělesa ručního penetrometru. Průměrný tlak,
který vyvolal rozštěpení hrud na menší části, byl u varianty
bez přejezdů kol po půdě 320 kPa. U ostatních tří variant, u
nichž byla půda vystavena přejezdům od jara do podzimu,
přesáhl odpor hrud měřicí rozsah penetrometru.

Systém řízených přejezdů, uskutečněný na pozemku o
výměře 10 ha při modulu pracovního záběru strojních sou-
prav 6 metrů, umožnil důsledně oddělit plochu vymezenou
pro soustředěné jízdní stopy strojů od produkční plochy
pozemku. Pojezdová ústrojí traktorů a sklízecích mlátiček
nejsou dosud konstruována s ohledem na využití
v systému CTF. Přesto bylo dosaženo relativně příznivé
situace, kdy celková plocha kolejových stop na pozemku
(mimo souvratě) představovala 32 % výměry pozemku při
uvedeném modulu pracovního záběru 6 m. Při modulu pra-
covního záběru strojů 8 m je reálné snížit plochu kolejo-
vých stop na 20 až 25 % plochy pozemku. To je významné
snížení poježděné plochy pozemku – Chamen (2009) uvádí,
že při konvenčním způsobu jízd po pozemcích představuje
poježděná plocha 75 až 100 % plochy pozemků.

V podmínkách polního pokusu, při využití strojních sou-
prav zemědělského podniku k zajištění pracovních operací
je patrné, že celková šířka pojezdových stop je ovlivněna
nestejným rozchodem kol traktorů a sklízecí mlátičky i vyu-
žíváním zdvojených kol traktoru při setí. Snížení podílu ko-
lejových stop z celkové plochy pozemků lze docílit použi-
tím užších kol s velkým průměrem (aby se nezměnila vý-
znamně styčná plocha s půdou) a sjednocením rozchodu
kol traktorů a sklizňových strojů, což je nákladné, ne však
neuskutečnitelné – tyto úpravy strojů pro systém CTF se
v zahraničí realizují (Austrálie, Velká Británie, Švédsko) -
www.controlledtrafficfarming.net. Zvolený systém CTF na
pokusném pozemku v Křinci vychází z možností výběru
výkonných strojních souprav zemědělského podniku pro
poloprovozní ověření systému řízených přejezdů s vědomím
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rezerv ve snížení podílu kolejových stop z celkové výměry
pozemků.

Šířka kolejových meziřádků (250 mm) byla menší než cel-
ková šířka kolejových stop. Redukci výnosu plodiny na
zasetých pásech, které jsou vystaveny působení pojezdo-
vých ústrojí při setí, sklizni a zpracování půdy (varianta č.
2) odhaduje Chamen (2009) na 10 %. Přijmeme-li tuto úro-
veň snížení výnosu plodiny i pro kolejové stopy vytvoře-
né při uplatnění pracovního záběru strojů 6 m, vychází bi-
lance dopadu snížení výnosu plodiny v kolejových sto-
pách i v případě pokusného pozemku příznivě.

Dosavadní poznatky z poloprovozního polního pokusu
ukazují, že režim řízených přejezdů je v podmínkách země-
dělského podniku uskutečnitelný. Nezbytnou podmínkou
je využívání přesného navigačního satelitního systému
s korekčním signálem a asistovaného nebo automatického
řízení traktorů a sklízecí mlátičky.

Obr. 2   Celková pórovitost půdy v hloubce 150-
    200 mm (19.8.2010)

Obr. 3   Celková pórovitost půdy v hloubce 250-
    300 mm (19.8.2010)

Obr. 4   Celková pórovitost půdy v hloubce 350-
    400 mm (19.8.2010)
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Obr. 5  Penetrační odpor půdy před setím ozimé
       pšenice (12.10.2010) – vlhkost půdy

  v době měření: 21,9 % hmotnostních
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Obr. 6   Velikostní frakce hrud po zpracování půdy
   radličkovým kypřičem do hloubky 120 až
    150 mm – stav 12.10.2010, před setím ozi-
   mé pšenice
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V poloprovozním polním pokusu na pozemku o výměře 10 ha byly všechny pracovní operace zajišťovány soupravami
strojů v systému trvalých jízdních stop při modulu pracovního záběru strojů 6 m. Celková plocha kolejových stop na
pozemku v roce 2010 (mimo souvratě) představovala 32 % výměry pozemku, což je významné snížení při porovnání
s konvenčním způsobem jízd po pozemcích, kdy podíl poježděné plochy představuje 75 až 100 % plochy pozemků. V příspěvku
jsou vyhodnoceny základní fyzikální vlastnosti půdy u čtyř variant kolejových stop. Výsledky potvrzují výhodnost sou-
středění přejezdů do vymezených jízdních stop s cílem uchránit většinu plochy pozemku před zhutněním půdy Dalším
potvrzeným přínosem soustředění přejezdů do vymezených stop je zvýšení kvality zpracování půdy na ploše mimo kolejové
stopy.
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