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Abstract:  
The field experiment with 6 variants of soil tillage and sowing in cultivation of maize 

and oat and the control variant without crop plants was established on loamy sand soil 
with average slope of 5,4 degrees. By using the method of intercepting microplots, water 
runoff  and loss of soil during the intensive rainfalls were evaluated in the period from 20 
July to 20 August 2010. In case of conventional soil tillage and maize sowing with 
ploughing technology there was ascertained higher loss of soil by water erosion in the 
course of erosive events, than in the variants with minimum soil tillage. During the three 
erosive events in one summer month, the erosive wash in the variant with conventional 
soil tillage for maize was 93 % admissible soil loss caused by erosion per year. The 
results show the importance of soil conservation technology in soil tillage and sowing in 
maize cultivation for decrease of soil water erosion. 
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ÚVOD 

Podmínky zemědělské výroby v České republice jsou charakterizovány vyšším 
zastoupením půd ba svažitých pozemcích. Tippl et al. (2010) uvádějí, že více než 53 % 
výměry půdy v ČR je na pozemcích s průměrnou svažitostí větší než 3°.  Svažitost 
pozemků v kombinaci s lehkou půdou a rozšiřujícím se pěstováním kukuřice jako typické 
širokořádkové plodiny představuje zvýšené riziko vzniku vodní eroze.  

Riziko vzniku erozních událostí sice není možné eliminovat, lze jej však snížit 
vhodnými agrotechnickými zásahy. Tyto zásahy spočívají především ve vytvoření 
podmínek pro zvýšení infiltrace vody do půdy a pro snížení povrchového odtoku srážkové 
vody. Agrotechnické zásahy nejčastěji spočívají v cíleném hospodaření s rostlinnými 
zbytky a v kvalifikovaném využití redukovaného zpracování půdy. Pro tyto zásahy se 
ustálil pojem půdoochranné technologie. Pozitivní účinek půdoochranných technologií 
dokládá Wilson (2004). Reyes et al. (2009) uvádějí, že díky využití půdoochranných 
technologií byl po sedmi letech sledování povrchový odtok snížen v průměru 1,2x, ztráta 
půdy se snížila na polovinu. Orbou se naopak zapravují rostlinné zbytky do půdy, takže se 
neuplatňuje jejich ochranná funkce. 

Sledování průběhu vodní eroze v přírodních podmínkách je obtížné. Poměrně 
přesně je možné určit povrchový odtok vody při intenzivních srážkách a hmotnost smyté 
zeminy metodou s využitím odtokových parcelek (Janeček et al. 2005). Na malých 
parcelkách (mikroplots) se zachycuje veškerý povrchový odtok vody se smytou zeminou 
pomocí vhodně umístěných záchytných nádob pod místem odtoku z parcelek. 
 
MATERIÁL A METODY 

Pro účely měření byl založen polní pokus na pozemku s průměrnou svažitostí 5,4°. 
Pozemek se nachází v lokalitě Nesperská Lhota v nadmořské výšce 420 m. Půda na 
pozemku je lehká hlinitopísčitá kambizem. Polní pokus je tvořen sedmi variantami. 
Rozměr parcely pro jednu variantu je 6 m x 50 m. Delší strana je orientována po spádnici.  

K založení pokusu došlo na podzim 2009. Po sklizni triticale (rozdrcení slámy) byl 
pozemek ve druhé polovině srpna podmítnut talířovým kypřičem. U variant 4, 5, 6 zůstala 
půda na podzim bez dalšího zpracování, u variant 1, 2. 3 následovala v říjnu 2009 
podzimní orba jednostranným pluhem do hloubky 0,22 m (jízdy soupravy ve směru 

152

jiririchter
Text napsaný psacím strojem
Publikováno na stránkách www.vuzt.cz

www.vuzt.cz


 

 
 

vrstevnic, klopení skýv proti svahu). Zpracování půdy a setí na jaře je uvedeno u 
jednotlivých variant pokusu. 
Varianty pokusu: 

1. Konvenční technologie zpracování půdy pro kukuřici – orba na podzim, na jaře 
předseťová příprava půdy smykem s hřebovými bránami, setí kukuřice.    

2. Varianta s orbou, oves setý (hlavní plodina)  - orba na podzim, na jaře předseťová 
příprava půdy smykem s hřebovými bránami, zasetí ovsa. 

3. Varianta s orbou, kukuřice s ochrannou podplodinou (ozimá obilnina zasetá na 
jaře) - orba na podzim, na jaře předseťová příprava půdy smykem s hřebovými 
bránami, zasetí triticale, setí kukuřice. 

4. Varianta bez orby, kukuřice bez ochranné podplodiny, s jarní předseťovou 
přípravou půdy – podmítka po sklizni předplodiny talířovým kypřičem, na jaře 
zpracování půdy radličkovým kypřičem do hloubky 0,10 m, setí kukuřice.  

5. Varianta bez orby, oves setý (hlavní plodina) - podmítka po sklizni předplodiny, na 
jaře zasetí ovsa. 

6. Varianta bez orby, kukuřice bez ochranné podplodiny, bez jarní předseťové 
přípravy půdy - podmítka po sklizni předplodiny talířovým kypřičem na jaře zasetí 
kukuřice. 

7. Varianta „černý úhor“ – na podzim orba, na jaře zpracování půdy radličkovým 
kypřičem do hloubky 0,15 m, udržováno bez vegetace - 5x aplikace neselektivního 
herbicidu (Roundup Rapid, 4 l.ha-1). 

Na každé variantě pokusu  byly po zasetí nainstalovány 4 odtokové mikroparcelky. 
Plocha každé mikroparcelky je vymezena stěnami z plechu. Ve spodní části se nachází 
sběrač, který ústí do záchytné nádoby z plastu, která je umístěna v ornici pod úrovní 
záchytné mikroparcelky (obr. 1). Plocha každé mikroparcelky je 0,16 m2. 

 

 
Obr. 1 - Odtoková mikroparcelka se záchytnou nádobou 

 
Pro měření intenzity a velikosti srážek je v blízkosti pokusného pozemku umístěna 

meteorologická stanice. Měření povrchového odtoku následovalo vždy po ukončení 
intenzivní srážkové činnosti. Povrchový odtok byl zjištěn změřením objemu, hmotnost 
splavené zeminy byla zjištěna vážením po přefiltrování odtoku a následném vysušení 
zeminy při 105°C. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Hodnoty povrchového odtoku vody a smyvu zeminy při erozních událostech v letním 
období roku 2010, od třetí dekády července do konce druhé dekády srpna, jsou 
znázorněny v grafech na obr. 2 až 7. Intenzita dešťových srážek a jejich úhrn v tomto 
období jsou zachyceny v grafech na obr. 8 a 9. 

153



 

Mechanizace zemědělství - Zvláštní vydání 
 

 
 

Ve třetí dekádě července 2010 došlo k erozní události v důsledku bouřky s úhrnem 
srážek přes 40 mm, jejich intenzita přesáhla 50 mm.h-1- graf na obr. 8. V grafu na obr. 2 je 
znázorněn povrchový odtok vody při této erozní události, který souvisí s různou intenzitou 
infiltrace vody do půdy. Z hlediska škodlivosti vodní eroze půdy má význam smyv zeminy, 
jehož hodnoty jsou znázorněny v grafu na obr. 3. Z tohoto grafu vyplývá, že nejvyšší  
hodnoty odnosu zeminy byly zaznamenány u variant 7 („černý úhor“) a 1 (konvenční 
technologie zpracování půdy pro kukuřici).  

 

 
Obr. 2 - Povrchový odtok vody při bouřce ve třetí dekádě července 2010 

 

 
Obr. 3 - Smyv zeminy při bouřce ve třetí dekádě července 2010 

 
Při další erozní události, ke které došlo v první dekádě srpna, byly sice 

zaznamenány nejnižší hodnoty povrchového odtoku vody u variant 1 a 7 (graf na obr. 4), 
avšak smyv zeminy byl u těchto variant statisticky významně vyšší než u variant 2 až 6 
(graf na obr. 5). Toto konstatování o statistické významnosti rozdílů u smyvu zeminy platí i 
pro předchozí erozní událost (obr. 3). Vysoké hodnoty povrchového odtoku vody u variant 
2 a 5 (oves setý) jsou ovlivněny skutečností, že v této době byl již oves sklizen, na 
povrchu půdy bylo strniště. 
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Obr. 4 - Povrchový odtok vody při intenzivních srážkách v první dekádě srpna 2010 

 

 
Obr. 5 - Smyv zeminy při intenzivních srážkách v první dekádě srpna 2010 

 
14. srpna 2010 se v místě polního pokusu vyskytla bouřka, jejíž intenzita 

nedosáhla intenzity bouřek v červenci a začátkem srpna, ale příjem vody půdou mohl být 
ovlivněn vysokou vlhkostí půdy po předchozích deštích. Z povrchového odtoku vody nelze 
vyvozovat jednoznačné závěry (graf na obr. 6). Nejvyšší smyv zeminy byl zjištěn u 
varianty 7 (statisticky významně vyšší než u ostatních variant) – graf na obr. 7. Nejnižší 
smyv zeminy byl zaznamenán u varianty 5 – oves setý založený minimalizační 
technologií. 
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Obr. 6 - Povrchový odtok vody při bouřce 14. 8. 2010 

 

 
Obr. 7 - Smyv zeminy při bouřce 14. 8. 2010 

 
 Výsledky získané při vyhodnocení smyvu zeminy při výše uvedených erozních 

událostech lze porovnat s ukazateli přípustné ztráty půdy vodní erozí (Janeček et al., 
2005). Pro půdní podmínky charakteristické pro lokalitu s polním pokusem představuje 
přípustná ztráta půdy mezní hodnotu 1000 kg.ha-1 za rok. Za uvedené tři erozní události 
představoval smyv zeminy u varianty 1 hodnotu 930 kg.ha-1 za rok. Protože u předchozích 
čtyř erozních událostí v květnu, červnu a v části července 2010 byl zjištěn u varianty 1 
smyv zeminy přesahující 1200 kg.ha-1, přesáhla naměřená hodnota hodnotu přípustnou u 
varianty 1 od zasetí kukuřice do poloviny srpna více než dvojnásobně. U variant pěstování 
kukuřice technologiemi bez orby (varianty 3, 4 a 6) zůstaly hodnoty smyvu zeminy za 
všechny erozní události pod nejvyšší přípustnou hodnotou, obdobně jako u variant s jarní 
obilninou (varianty 2 a 5). Výsledky z kontrolní varianty (varianta 7) dokládají vysoké riziko 
smyvu zeminy u půdy bez porostu. 

Z hlediska rizika vodní eroze půdy mají význam především hodnoty smyvu zeminy. 
Při porovnání naměřených hodnot s výsledky autorů, kteří se zabývali kvantifikací 
erozních procesů při uplatňování různých postupů zpracování půdy v pěstitelských 
technologiích, se potvrdil příznivý ochranný účinek rostlinné biomasy na povrchu půdy a 
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v povrchové vrstvě půdy (Reyes et al., 2009; Truman et al., 2005; Rasmussen 1999; 
Wilson, 2004). I v podmínkách uvedeného polního pokusu se ukázalo, že pěstování 
kukuřice při využití konvenční technologie zpracování půdy s orbou je rizikové, alternativní 
technologie pěstování kukuřice bez orby vykázaly výrazně menší odnos zeminy při 
erozních událostech. 

 

 
Obr. 8 - Srážky a intenzita deště v červenci 2010 

 

 
Obr. 9 - Srážky a intenzita deště v srpnu 2010 

 
 

ZÁVĚR 
Při třech erozních událostech v důsledku dešťů spojených s bouřkovou činností se 

ukázalo zvýšené ohrožení půdy odnosem zeminy vodou při pěstování kukuřice s využitím  
konvenční technologie zpracování půdy. Škodlivý vliv vodní eroze se projevil i v období, 
kdy rostliny kukuřice již zčásti zakrývaly povrch půdy. Výsledky jsou podpůrným 
argumentem pro využívání pěstitelských technologií pro kukuřici, které nesou znaky 
půdoochranných technologií. Přínos lze spatřovat především ve využívání ochranného 
efektu odumřelé rostlinné biomasy na povrchu půdy i v možnostech využití ochranné 
podplodiny zaseté v meziřadí kukuřice za předpokladu, že rostliny této podplodiny 
nebudou konkurovat rostlinám kukuřice. 

 
Uvedené výsledky vznikly při řešení výzkumného záměru č. MSM 6046070905 a výzkumného 
projektu č.QH 82191. 
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