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Abstrakt:   
Technologie zpracování půdy doznaly v posledních dvaceti letech velké změny a 

od konvenční technologie založené na každoročním obracení půdy pomocí radličného 
pluhu se ve velké míře přešlo na technologie charakteristické mělkým kypřením půdy bez 
jejího obracení. V těchto technologiích hraje důležitou roli kvalita rozmetání posklizňových 
zbytků předplodiny na povrchu půdy. Provedeným polním měřením bylo dokázáno, že 
následné zpracování půdy nedokáže zlepšit rovnoměrnost distribuce rostlinných zbytků 
na povrchu půdy a je tedy nutné správně nastavit již rozmetadlo plev a slámy na sklízecí 
mlátičce při sklizni. Výsledek experimentu je přínosem pro praktické použití 
minimalizačních technologií v zemědělské výrobě. 
 
Klíčová slova:  minimalizace, rostlinné zbytky, zpracování půdy. 
 
ÚVOD 

Systémy a postupy zpracování půdy a zakládání porostů jsou v posledních letech 
podrobovány kritické analýze s cílem zvýšit úroveň péče o půdní prostředí a zlepšit 
podmínky pro tvorbu výnosu plodin, omezit nežádoucí poškozování půdní struktury, 
omezit erozi půdy i kontaminaci podzemní i povrchové vody snadno pohyblivými  formami 
živin. Vzhledem k vysoké energetické náročnosti konvenčního zpracování půdy s orbou 
mohou zjednodušené postupy zpracování půdy, založené na mělkém kypření, přispět ke 
snížení nákladů na jednotku produkce, jestliže při jejich uplatňování nedojde 
k výraznějšímu snížení výnosů plodin (Hůla, 2000). 

Při intenzivním zpracování ornice dochází k provzdušňování zpracovávané vrstvy, 
čímž se dosahuje mnohonásobně rychlejší mineralizace a rozkladu půdní organické 
hmoty. Tím vzniká velmi výkonné prostředí pro růst rostlin. Bohužel tato intenzivní 
mineralizace je jednou z hlavních příčin ztrát humusu. Jestliže chceme dlouhodobě udržet 
vysokou půdní úrodnost je nutné počítat s vyššími vstupy organické hmoty na pozemek 
(Růžek et Hůla, 2000). Dalším důležitým poznatkem pro používání konzervačních 
technologií zpracování půdy je poznatek, že intenzivní zpracování půdy zhoršuje půdní 
strukturu (Köller, 1993). Zvýšená mineralizace při prováděné orbě pluhem vede 
k odbourávání organické složky půdy se všemi negativními následky, který tento jev 
vyvolává. Krause a Wieneke (1978) uvádějí, že obsah organické složky v půdě na daném 
pozemku klesl po 40 letech intenzivního zpracování půdy z počátečních 3,5 % na sotva 
1,5 %. Podle Köllera a Linkeho (2006) dochází po několikaletém vynechání orby ke 
změnám biologických, fyzikálních i chemických vlastností půdy.  

Pokryv půdy rostlinnými zbytky - mulčem sehrává obdobnou úlohu jako zapojený 
porost plodin. V obou případech se jedná o vytváření tzv. „stinného garé“, které se 
prakticky příznivě podílí na všech půdních vlastnostech. Za hlavní účel mulče se považuje 
ochrana půdní vyspělosti (drobtovitá struktura), zabránění slití a kornatění půdy, a tím 
snížení výparu půdní vody (Hůla, 1997). Využití mulče v ochranném způsobu zpracování 
se různí podle způsobu hospodaření s rostlinnými zbytky (Crop Residue management). V 
každém případě musí být půda pokryta mulčem minimálně nad 30 % její plochy 
(Johnson,1988). Mulč může pocházet jak  z posklizňových zbytků předplodiny, tak z 
rostlinné biomasy meziplodin především strniskových. Při vytváření ochranného mulče z 
posklizňových zbytků předplodiny se v podstatě jedná o využití vedlejšího produktu 
pěstované rostliny - strniště s drobnými rostlinnými zbytky (plevy, úhrabky, aj.), popřípadě 
rozdrcené (rozřezané) slámy. Výška strniště by se měla pohybovat do max. 0,2 m a 
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drobné posklizňové zbytky (plevy, aj.) by neměly tvořit silné souvislé vrstvy na povrchu 
půdy. Při mulčování slámou předplodiny je třeba zohledňovat druh plodiny. Při mulčování 
slámou obilnin by vrstva mulče neměla být větší jak 50 mm. Při vrstvě vyšší jak 50 mm 
hrozí nebezpečí osídlení hraboši s možným poškozením porostu vyseté plodiny. 
Nepříznivé jsou také silné vrstvy plev. Výhodnější je mulč ze slámy luskovin s ohledem na 
lepší poměry C:N (Šimon et al., 1999). 

Zanechání rostlinných zbytků na povrchu půdy vede k výraznému obohacení půdy 
humusem díky vyšší mikrobiální aktivitě. To zvyšuje například  stabilitu půdních agregátů, 
čímž je půda odolnější proti zabahnění a erozi. Posklizňové zbytky mají na následnou 
plodiny vliv pozitivní i negativní. Sláma, která zůstane na poli, stabilizuje nebo zvyšuje 
obsah humusu v půdě s pozitivním vlivem na strukturu půdy, biologickou aktivitu a obsah 
živin. Vrstva slámy je nejlepší ochranou proti erozi, omezuje odpařování vody a účinně 
potlačuje různé plevele. 

Největším problémem, který sláma na povrchu nebo těsně pod ním způsobuje, je 
negativní vliv na ukládání osiva, a to i při použití speciálních strojů pro přímé setí. 
Důsledkem mohou být nepravidelné porosty s mezerami. Obavy, že při rozkladu slámy 
vznikají fytoncidní látky inhibující klíčení následné plodiny se podle Köllera a kol. (2006) 
při provedených pokusech neprojevily, pokud je ale v dostatečném množství přítomen 
kyslík. Problém s rozkladem slámy vzniká při jejím hlubokém zpravení, kde je akutní 
nedostatek kyslíku, který je nutný pro její rozklad. Téměř všechna agrotechnická opatření 
mají vliv na posklizňové zbytky. Patří sem již volba předplodiny a dále pak při sklizni 
správná volba výšky strniště. Zpravidla jde o dosažení co nejkratšího strniště a dosažení 
co nejrovnoměrnějšího rozdělení rostlinných zbytků po povrchu.  

 
MATERIÁL A METODY 

Pro hodnocení rozložení rostlinných zbytků po podmítce v závislosti na kvalitě 
jejich rozmetání sklízecí mlátičkou byly založeny dvě pokusné varianty hospodaření 
s rostlinnými zbytky, a to dokonalé rozmetání rostlinných zbytků a zhoršené (nedokonalé) 
rozmetání, kdy většina slámy zůstává v pruhu za sklízecí mlátičkou. Při vytváření 
modelového pokusu ve variantě ideálního rozmístění zbytků byly podrcené rostlinné 
zbytky předplodiny rozmístěny rovnoměrně po celé šířce záběru sklízecí mlátičky tak, aby 
byla splněna podmínka podélné i příčné rovnoměrnosti rozmístění rostlinných zbytků. U 
druhé varianty, které měla simulovat nerovnoměrnost rozmístění rostlinných zbytků, bylo 
z činnosti vyřazeno rozmetadlo plev a směrovací plechy reflektoru drtiče nastaveny na 
střed tak, aby byly rostlinné zbytky rozmístěny s co možná největší nerovnoměrností. 
Následně byla provedena podmítka radličkovým kypřičem Horsch Phantom FG 750, který 
byl vybaven šípovými radličkami a zpracovával půdu do hloubky 12 cm. V obou 
variantách byla použita doporučená hodnota pracovní rychlosti soupravy. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Z naměřených hodnot vynesených v grafech na obr. 1 a 2 můžeme pozorovat vliv 
rovnoměrnosti rozmetání zbytků sklízecí mlátičkou na rovnoměrnost rozmístění 
rostlinných zbytků po provedení mělkého kypření radličkovým kypřičem. Byla potvrzena 
hypotéza, že nerovnoměrnost rozmístění zbytků po sklizni má významný vliv na jejich 
nerovnoměrnost po podmítce. V systémech úsporného zpracování půdy hraje 
rovnoměrnost rozmístění zbytků velkou roli v kvalitě následných operací a založení 
prostu. 

Důležitý je průběh hmotnosti jednotlivých vzorků po podmítce ve variantě s nízkou 
kvalitou rozmetání, kdy dochází při podmítce k intenzivnímu hrnutí rostlinných zbytků 
kypřičem a jejich následnému uvolňování ve shlucích, jež mají za následek významný 
nárůst hmotnosti odebraného vzorku, jež je vyšší než hmotnost rostlinných zbytků na 
daném místě po sklizni před podmítkou. Tento pokus jasně demonstroval, že nekvalitně 
provedená předcházející operace do značné míry ovlivňuje kvalitu následné pracovní 
operace, a tím i kvalitu založení porostu následné plodiny. Tato domněnka byla potvrzena 
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provedením dalšího testu, kdy byla sledována významnost rozdílů mezi hodnotami 
hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu půdy před a po podmítce.  

 
Obr. 1 - Rozmístění rostlinných zbytků po podmítce a sklizni s nedokonalým rozmetáním slámy 

 

  
Obr. 2 - Rozmístění rostlinných zbytků po podmítce a sklizni s dokonalým rozmetáním slámy 

 
V následujících krabicových grafech (obr. 3 a 4) jsou znázorněny rozdíly 

v jednotlivých variantách. Nerovnoměrné rozmístění slámy před podmítkou mělo za 
následek zvětšení hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu z důvodu jejich hrnutím 
strojem a uvolňováním ve shlucích. Zvolený radličkový kypřič nebyl za daných podmínek, 
při své práci schopen zlepšit rovnoměrnost rozmístění rostlinných zbytků na povrchu. 
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Obr. 3 - Krabicový graf hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu půdy  před podmítkou 

 
Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí neparametrických metod, 

neboť již z pohledu na histogramy četnosti (obr. 5) je patrné, že soubory hodnot 
nevykazují znaky normálního rozdělení. Pro hodnocení významnosti rozdílu byl použit 
neparametrický Kolmogorov-Smirnovův test. Tímto testem byl prokázán statisticky 
významný rozdíl na hladině významnosti α=0,05 mezi variantou s dokonalým rozmetáním 
a variantou s nízkou kvalitou rozmetání slámy. 

 

 
Obr. 4 - Hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu půdy po podmítce. 

 
Provedeným Wilcoxonovým testem nebyl prokázán rozdíl mezi stavem před a po 

vykonání pracovní operace. Vypočtená hladina významnosti p=0,388187 je větší než 
α=0,05, nelze zamítnout nulovou hypotézu a mezi soubory není statisticky významný 
rozdíl. Z toho důvodu můžeme vyslovit závěr, že nerovnoměrnost v rozmístění rostlinných 
zbytků před podmítkou bude mít vliv na nerovnoměrnost rostlinných zbytků i po podmítce 
a může se negativně projevit při dalších pracovních operacích, zejména při zakládání 
porostu (obr. 6). Díky tomu, že nerovnoměrně rozmístěné zbytky způsobují 
neprůchodnost kypřiče a tak dochází k hrnutí materiálu, je na obr. 7 patrný nárůst 
hmotnosti rostlinných zbytků po provedeném kypření ve srovnání se stavem před 
podmítkou. 
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Obr. 5 - Četnost hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu půdy před podmítkou. 

 

 
Obr. 6 - Hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu půdy při nerovnoměrném rozptylu slámy. 

 

 
Obr. 7 - Četnost hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu půdy po podmítce  v obou variantách. 
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Obr. 8 - Hmotnosti rostlinných zbytků na povrchu půdy při rovnoměrném rozptylu slámy. 

 
Stejně tak byl Wilcoxonův test proveden pro hodnocení varianty s dokonalým 

rozmetáním slámy. Provedeným testem nebyly prokázány statisticky významné rozdíly v  
rovnoměrnosti rozmístění rostlinných zbytků na povrchu půdy před podmítkou a po 
podmítce (vypočtená hladiny významnosti p=0,637870 je vyšší než α=0,05). Byl tedy 
potvrzen předpoklad, že kvalita předchozí pracovní operace ovlivňuje pracovní operaci 
následující. Z grafu (obr. 8) je patrné, že hmotnost rostlinných zbytků na povrchu půdy 
v této variantě po podmítce klesla, tedy část rostlinných zbytků byla zapravena do půdy.  

Vyhodnocením tohoto pokusu byl dokázán negativní vliv špatně nastaveného 
drtiče a rozmetadla plev sklízecí mlátičky na kvalitu práce strojů pro zpracování půdy, 
který při používání úsporného zpracování půdy může mít pro založení porostu následné 
plodiny fatální následky. 
 
ZÁVĚR 

Uskutečněným měřením bylo dokázáno, že nerovnoměrně rozptýlené rostlinné 
zbytky mají vliv na rovnoměrnost rozmístění zbytků po podmítce i na kvalitu podmítky. 
Kypřič nedokázal svou činností zlepšit rovnoměrnost rozmístění rostlinných zbytků, 
dokonce díky akumulaci rostlinných části mezi pracovními nástroji docházelo 
k výraznějším nerovnoměrnostem. Tím byla dokázána vzájemná závislost mezi 
jednotlivými pracovními operacemi, která je v systémech úsporného zpracování půdy 
velice důležitá, neboť rozmístění rostlinných zbytků zde sehrává významnou roli. 
Nerovnoměrnost po sklizni má výrazný vliv na nerovnoměrnost po podmítce se všemi 
negativními vlivy na kvalitu práce a kvalitu založení následného porostu. Zrovnoměrnění 
lze dosáhnout opakováním pracovní operace - podmítky. V tomto případě však dochází 
nejen ke ztrátám ekonomickým, ale především také ke škodám na půdní struktuře vlivem 
nežádoucího zhutnění a rozbíjení strukturních agregátů nadměrnou intenzitou zpracování. 

Při zpracování půdy kypřiči zůstává většina rostlinných zbytků mělce zapravená 
pod povrchem půdy a v žádném případě ji nelze zapravit do hloubky zpracování. Podle 
výnosu slámy a požadavku na zapravení lze konstatovat, že pro optimalizaci rozložení 
rostlinných zbytků ve zpracovávaném profilu je nutné půdu zpracovat do hloubky, kterou 
určuje výnos slámy. Čím větší výnos, tím hlubší kypření při podmítce. Při respektování 
této skutečnosti zůstává na povrchu část rostlinných zbytků chránicích půdu před 
negativními vlivy (především proti erozi) a část je zapravena do profilu, přičemž nikdy není 
zapravena až do hloubky zpracování (při použití radličkových nebo dlátových kypřičů). 
 
 
Dedikace: 
Příspěvek vznikl při řešení projektu NAZV QH 82191. 
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