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Abstrakt 

Žatecké chmelnice mají v České republice, ale i ve světě své výsadní postavení. V současné 

době bohužel není v našich podmínkách při obhospodařování chmele otáčivého (Humulus 

lupulus L.) prováděna žádná systematická ochrana zabraňující erozi půdy. Na erozně 

ohrožených chmelnicích tak každoročně vlivem silných dešťů dochází k nenávratným ztrátám 

půdy, které způsobují řadu problémů v extravilánu i intravilánu. Následkem jsou zvýšené 

finanční náklady pro obce a snižující se úrodnost půdy. Tento stav není dlouhodobě 

udržitelný, a proto je potřeba najít řešení pro účinnou ochranu erozně ohrožených chmelnic. 

Jednou z možností, jak omezit vodní erozi na chmelnicích a ochránit tím zástavbu nacházející 

se pod svažitými pozemky, je využití vhodně zvolených meziplodin v meziřadí. V článku jsou 

představeny testované půdoochranné technologie postavené na třech základních principech: 

nízké ekonomické náklady, neovlivněná výnosovost chmele a dostatečná protierozní ochrana 

půdy. Z výsledků měření je patrné, že půdoochranné technologie mají na chmelnicích velký 

potenciál. 

 

Abstract 

Žatec hop gardens have been keeping an importatnt position in the Czech Republic as well as 

in the world.  However, up till now, the Czech Republic has had no systematic protection 

against water erosion during cultivation of hop gardens (Humulus lupulus L.). Due to the fact 

heavy rainfall have been eroding tremendeous amount of soil every year in hop gardens 

threatened by water erosion, the transported soils by water from hop gardens have caused lots 

of problems in both open landscape (unbuild) and built-up areas (villages, cities etc.). This 

results in increasing of financial costs for villages (or local government) and decreasing in soil 



fertility of arable land, which has been resulting in unsustainabily of the current situation and 

requires to take effective and efficient measurements in order to protect hop gardens 

threatened by water erosion. One of the possibilities is to use appropriate intercrop planted in 

inter-row of hop plants. Suitable choosen intercrops may significantly reduce water erosion. 

This paper presents tested soil conservation technologies based on three principles: low 

economic costs, non influenced profitability (yield) and sufficient soil protection. The results 

are clearly show that tested soil conservation technologies in hop gardens have a great 

potential.  

 

Úvod 

Pěstování chmele je součástí krajinného rázu žateckého regionu a představuje tak určitou 

odlišnost od jednotvárné krajiny s monokulturami pšenice, ječmene či řepky. Chmel je 

víceletá kultura setrvávající na jedné ploše 20 až 25 let a někdy i déle (Štranc a kol., 2012). Po 

celém světě je pěstován v řadách o šířce 2,7 až 4,2 m a díky této vzdálenosti není půda 

v meziřadí chmelnic, bez zavedení příslušných opatření, dostatečně chráněna proti vodní 

erozi. České republice se u chmele podařilo jako první zemi Evropské Unie zaregistrovat 

zeměpisnou ochrannou známku EU pro chráněné označení původu Žatecký chmel. Ten je 

vyhlášený díky svému vysoce jemnému chmelovému aroma, které je ceněno pivovary na 

celém světě. Označení Žatecký chmel může být použit pouze pro odrůdu Žatecký poloraný 

červeňák vypěstovaný v Žatecké chmelařské oblasti (Kozderová, 2016). Jedná se tedy čistě 

o regionální produkt ovlivněný místním podnebím a červeně zbarvenými půdami 

označovanými jako „permské červenky“. Bohužel vlivem zvlněného terénu lze na Žatecku 

pozorovat na horních úsecích svahů plošnou erozi. Ta ve středních a převážně spodních 

částech svahů může přecházet v mnohem více závažnou rýhovou či výmolovou erozi (Štranc 

a kol., 2012). Zemědělský pozemek se tak vlivem odnosu půdy stává méně úrodný. 

Chmel obecně patří mezi nejvíce erozně ohrožené plodiny. V případě přívalových dešťů 

dochází k nadměrnému odnosu půdy a chmelnice pak tímto způsobem přicházejí o svoji 

nejúrodnější část. Vodní eroze navíc způsobuje značné problémy v přilehlých obcích. Pokud 

jsou situovány pod svažitými pozemky chmelnic, bývají ohroženy erodovanou půdou při 

každé vyšší srážce. Povrchový odtok způsobuje zaplavení zahrad či v horším případě 

zaplavení samotné zástavby. S tím souvisí i následné znečištění pozemků a komunikací. 

Častým problémem způsobeným erozí je také zanášení vodních nádrží a toků. Sedimenty 

snižují retenční schopnost nádrží a přispívají k eutrofizaci. Menší akumulační prostor ve 

vodní nádrži a nižší průtočné profily řek jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku povodní. 

Eutrofizace dále způsobuje zhoršení ekologického stavu vod, což má zásadní vliv na vodní 

rostliny a živočichy, možnost využití vod a na estetiku krajiny. Odstranění výše uvedených 

škod je velmi nákladné, a tak obce přicházejí o značnou část finančních prostředků, které by 

mohly využít pro svůj rozvoj. Z těchto důvodů je nutné hledat vhodná řešení, jak omezit 

vodní erozi na chmelnicích.  

Potřeba najít efektivní řešení pro erozně ohrožené chmelnice roste i vlivem měnícího se 

klimatu. Počasí je v poslední době čím dál více extrémní a srážky přibírají na intenzitě. 

Degradace půdy se proto zrychluje. Jak ukazuje studie Možný a kol. (2011), lze ve 

chmelnicích vlivem budoucího klimatu předpovídat určitý pokles výnosů.  

Jako řešení se nabízí využití meziplodin určených pro zelené hnojení. Meziplodinami jsou 

myšleny vhodné podplodiny pěstované v meziřadí chmelnic. Ty kromě toho, že snižují odnos 

půdy, mají řadu dalších funkcí (Krofta a kol., 2012). Vhodná kombinace rostlin má pozitivní 

vliv na strukturu půdy díky prokořenění půdního horizontu, odstraňuje půdní únavu a udržuje 



rostliny v lepší fyziologické kondici. Tento článek vznikl na základě projektu NAZV č.: 

QJ1610418 „Komplexní půdoochranné technologie pro pěstování chmele otáčivého“ a je 

zaměřen na prezentaci výsledků získaných při ověřování účinnosti nových protierozních 

opatření (meziplodin) testovaných na českých chmelnicích. 

 

1. Metodika 

1.1. Měření protierozní účinnosti půdoochranných technologií 

Pro testování bylo zvoleno několik variant, jejichž ověřování proběhlo za pomoci polního 

simulátoru deště VÚMOP, v.v.i.. Polní simulátor deště umožňuje měření aktuální ztráty půdy 

vodní erozí. Princip měření spočívá v rozstřiku vody na jasně definovanou a ohraničenou 

plochu (20 m2), ze které následně odtéká povrchová voda společně s erodovanými půdními 

částicemi. Kromě samotného erozního účinku srážky je možné stanovit i infiltrační schopnost 

půdy či začátek a konec povrchového odtoku. Výsledky ze simulátoru deště tak poskytují 

ucelený soubor informací o zvolených technologiích a jejich efektivitě v době přívalových 

srážek. Při ověřování je důležité, aby jednotlivé půdoochranné varianty byly založeny v co 

nejmenší vzdálenosti od sebe z důvodu zajištění stejných půdních a sklonitostních podmínek. 

Zadešťování se uskutečnilo vždy dvakrát po sobě, přičemž délka prvního zadeštění byla 

30 minut a délka druhého (opakovaného) zadeštění 15 minut. Nejprve simulace proběhla na 

půdě s přirozenou vlhkostí a následně na půdě nasycené. Ověřování testovaných variant se 

konalo ve třech vývojových fázích porostu meziplodin v pěstebních termínech uváděných 

Janečkem (2012). Podrobnější popis jednotlivých pěstebních termínů je v kapitole Výsledky 

a diskuze. 

Testovaná plocha byla nejprve vymezena dopadovými kužely trysek. Trysky pak postřikovaly 

plochu celou dobu měření. Po správném umístění simulátoru deště byl do půdy zapraven 

odtokový žlab určený k zachycení splavovaného sedimentu. Od koncových bodů žlabu se 

vedly železné plechy z důvodu ohraničení zadešťované plochy, usměrňování povrchového 

odtoku, a aby bylo znemožněno podtékání. U výtoku ze žlabu došlo k nainstalování snímače 

začátku a konce povrchového odtoku. Splaveniny byly dále vedeny pomocí sestavy trubek do 

překlápěčky. To je zařízení umožňující měření množství odtékajících splavenin a je opatřeno 

snímačem doby odběru vzorků a počtu překlopení. Pro přesné měření musí být zahloubeno 

a umístěno ve vodorovné poloze.  

Intenzita simulované srážky byla zvolena na základě doporučení Českého 

hydrometeorologického ústavu a odráží průměrnou intenzitu přívalové srážky v České 

republice. Za tuto intenzitu je považováno 60mm/hod., přičemž při konstrukci režimu 

zadeštění byly brány na zřetel také podmínky uvedené v metodice „Ochrana zemědělské půdy 

před erozí“ (Janeček, 2012). Srážka doporučená Českým hydrometeorologickým ústavem je 

používána i při zadešťování dalších erozně nebezpečných plodin bez ohledu na lokalitu, ve 

které dané ověřování probíhá. Samotný erozně nebezpečný déšť je charakterizován jako 

izolovaná srážka s vydatností nad 12,5 mm nebo s vydatností menší než 12,5 mm, ale 

s intenzitou 6 mm za 15 min. V průměru se na území České republiky vyskytuje 10,9krát 

v roce zejména v jarních a letních měsících (Toman a kol. 1993).  

 

 

 



Obrázek 1 Simulátor deště v praxi 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 

1.2. Charakteristika lokality 

 

Ve spolupráci s Chmelařským institutem, s.r.o. byly vybrány pokusné plochy v katastrálním 

území Solopysky u Loun. Obec Solopysky se nachází necelých 12 km jihozápadně od města 

Louny. Vybraná lokalita spadá do klimatického regionu MT1 s typickými podmínkami: 

Charakteristika regionu:   mírně teplý, suchý 

Suma teplot nad 10°C:   2400 – 2600 

Průměrná roční teplota:   7 – 8,5 °C 

Průměrný roční srážkový úhrn:  450 – 550 mm  

Vláhová jistota:    0 – 4  

Zájmové území bylo označeno vzhledem k výrazné texturní diferenciaci jako kambizem 

luvická (Němeček a kol., 2011). Tyto půdy se vyznačují příznivými fyzikálně chemickými 

vlastnostmi s dobrou vododržností (až do hloubky 1 m), ale s nízkou propustností. Hlavní 

půdní jednotka odpovídá  HPJ 33. Pozemky byly vybrány pro svou vysokou a rovnoměrnou 

sklonitost, která dosahuje 17 %. Díky vysoké sklonitosti pozemků lze lépe ověřit a porovnat 

půdoochrannou účinnost jednotlivých technologií. 

 

1.3. Ověřované půdoochranné varianty 

Pro ověřování půdoochranného efektu byly vybrány celkem čtyři technologie. Pokusná plocha 

s černým kypřeným úhorem a konvenční zpracování půdy představovaly tzv. kontrolní 

varianty. Jako půdoochranné varianty se zvolily konvenční zpracování s výsevem svazenky 

vratičolisté a dlátování s výsevem luskoobilné směsi. Každá experimentální plocha měla 

délku dvou sloupových polí tj. 16 m. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se osetí meziřadí 



provedlo v první dekádě měsíce dubna. Následně se pokusné plochy přihnojily ledkem 

amonným s vápencem (LAV) v dávce 250 kg/ha. I přes relativně suché počasí, které v lokalitě 

obvykle panuje, porosty meziplodin dobře vzešly a v průběhu sezóny vytvořily hustý porost. 

Podrobnější popis agrotechnických operací pro jednotlivé varianty obsahuje následující text. 

a) černý kypřený úhor – pokusná plocha zcela bez rostlinného pokryvu. U technologie musí 

dojít k mechanickému odstranění (vytrhání) plevelů v meziřadí a kypření do hloubky 

max. 7 cm (radličkový kypřič, diskování). Příprava pokusné plochy probíhá vždy minimálně 

5 dní před každým termínem zadeštění. Před samotnou simulací je nutné urovnat plochu 

ručním válcem. Technologie představuje potenciálně nejvyšší ztrátu půdy způsobenou vodní 

erozí; 

b) konvenční zpracování – technologie zahrnuje klasické zpracování půdy chmelnic. Na 

podzim po sklizni se dočišťují chmelové rostliny a ručně zastřihují. Následuje dvakrát 

podélné a příčné provláčení chmelnice branami (odstranění většiny zbytků chmele 

a chmelovodičů). V případě vhodných vlhkostních poměrů se provede rozmetání organických 

hnojiv a hnojení minerálními hnojivy (P a K), která jsou zpravena do půdního profilu orbou 

nebo kypřením. V jarním období je potřeba opětovné převláčení podélně a příčně hřebovými 

branami. Před pěstební sezonou se provádí řez chmelových babek a zavěšení chmelovodičů 

z plošiny. Po ručním zavedení chmele následuje přiorávka řádků. V průběhu sezóny je možné 

aplikovat minerální hnojiva a podle potřeby i kypření meziřadí radličkovým kypřičem, 

případně chemické ošetření rostlin dle signalizace; 

c) konvenční zpracování půdy s výsevem svazenky vratičolisté – podzimní příprava je shodná 

jako u konvenční varianty. V jarním období dochází k převláčení podélně a příčně hřebovými 

branami. Po slehnutí půdy následuje bezorebný výsev svazenky vratičolisté v množství 

10 kg/ha. Na přelomu března a dubna probíhá řez chmele, zavěšení chmelovodičů a jejich 

následná fixace k rostlinám chmele. V první dekádě května se ručně zavádí rostoucí révy (při 

délce chmelových výhonů 50 až 75 cm); 

d) dlátování s výsevem luskoobilné směsky – podzimní příprava je shodná jako u konvenční 

varianty. První jarní agrotechnická operace je prodlátování meziřadí do hloubky 35 cm. 

Vhodné je i urovnání pozemku hřebovými branami. Po slehnutí půdy je proveden bezorebný 

výsev luskoobilné směsi (hrách setý 20%, vikev setá 20%, oves setý 30%, jarní pšenice 30%) 

v množství 120 kg/ha. Na přelomu března a dubna následuje řez chmele, zavěšení 

chmelovodičů a jejich fixace k rostlinám chmele. Během první dekády května se ručně zavádí 

rostoucí révy (při délce chmelových výhonů 50 až 75 cm); 

2. Výsledky a diskuse 

I. termín simulace 

Pro první zadeštění byla zvolena polovina druhého pěstebního období. Tento termín je 

definovaný jako „období od přípravy pozemky k setí do jednoho měsíce po zasetí nebo 

sázení“ (Janeček, 2012). Meziplodiny luskoobilné směsi dosahovaly výšky 12 – 13 cm 

(pokryvnost plochy do 10 %). Vzhledem k prodlátování varianty se na povrchu půdy 

objevovaly poměrně velké půdní agregáty, které mohly mít vliv na vzcházivost samotných 

rostlin. Povrch půdy konvenční varianty s výsevem svazenky vratičolisté byl nepoměrně 

hladší. Rostliny svazenky měly v době zadeštění výšku 5 – 6 cm (pokryvnost plochy do 5 %). 

Jako problém se ukázalo ovlivnění pokusné plochy kolejovými stopami od agrotechniky. 

Povrchový odtok nastával záhy po započatí simulace srážky právě v kolejových stopách. Ty 

jsou bohužel vzhledem k častým pojezdům nevyhnutelnou součástí chmelnic.  

Zadešťování přirozeně suché půdy 



Nejhorší erozní účinky se dle předpokladu zjistily u kypřeného úhoru. Přestože oproti 

konvenční variantě se liší způsob přípravy meziřadí pouze v předchozím týdenním nakypření, 

rozdíly ve výsledné ztrátě půdy byly značné. U půdoochranných technologií byl již v prvním 

termínu i přes relativně malou výšku porostu pozorován pozitivní efekt na míru eroze. 

Nejvyšší protierozní účinnost se ukázala u konvenčního zpracování s podsevem svazenky 

vratičolisté.  

Zadešťování vlhké půdy 

Stejně jako v předchozím případě byly nejhorší výsledky zjištěny u kypřeného úhoru. Rozdíly 

ve ztrátě půdy se u ostatních ověřovaných technologií, v porovnání se zadeštěním přirozeně 

suché půdy, podstatně snížily. Nejlepší protierozní ochranu vykazovalo znovu konvenční 

zpracování s přítomností svazenky vratičolisté. Protierozní účinnost byla do jisté míry 

ovlivněna tím, že porost meziplodin nebyl po měsíci od zasetí plně vzrostlý. 

Obrázek 2 Ukázka průběhu simulací - vlevo porost luskoobilné směsi během prvního termínu 

měření; vpravo svazenka vratičolistá a vyjeté kolejové stopy při druhém termínu měření 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

II. termín simulace 

Druhý termín vybraný pro simulaci odpovídal třetímu pěstebnímu období, které je označeno 

jako „období po dobu druhého měsíce od jarního nebo letního setí“. Při druhém měření byl 

porost meziplodin plně vzrostlý. Luskoobilná směs dosahovala výšky 60 cm (pokryvnost 

plochy plodinou odpovídala cca 100 %). Velice podobný stav byl zaznamenán i u svazenky 

vratičolisté. Slabou stránkou na všech pokusných plochách se opět staly kolejové stopy. 

V průběhu pěstební sezóny se tento prostor utužil. Voda se na něm prakticky neinfiltrovala, 

ale pouze povrchově soustředila. S postupným rozbředáváním povrchu kolejí narůstala i ztráta 

půdy. Mnohem lépe byly kolejové stopy chráněny podsevem luskoobilné směsi, který snáze 

odolával pojezdům agrotechniky. Rostliny současně díky nasimulované srážce začaly 

polehávat, mimo jiné i do kolejových stop, a lépe tak chránily půdu před přímým dopadem 

kapek. 



Zadešťování přirozeně suché půdy 

Jednoznačně se ukázal vliv půdoochranných technologií na omezení vodní eroze. Velikost 

povrchového odtoku se sice mezi kontrolními a ověřovanými technologiemi zásadně nelišila, 

nicméně ztráta půdy erozí byla snížena na méně než jednu třetinu. Nejlepší protierozní účinky 

mělo dlátování s podsevem luskoobilné směsi. Ačkoliv byly výsledky konvenčního 

zpracování se svazenkou o něco horší než v případě dlátování s luskoobilnou směsí, stále 

dosahovaly vysoké protierozní účinnosti.    

Zadešťování vlhké půdy 

Při zadešťování vlhké půdy si obě technologie s meziplodinami držely vysokou protierozní 

účinnost. Nejnižší vliv vodní eroze na vlhké půdě byl zjištěn u dlátování s luskoobilnou 

směsí. Vysoká protierozní účinnost meziplodin i v případě vlhké půdy je zásadní rozdíl oproti 

prvnímu termínu.  

III. termín simulace 

Třetí ověřování zvolených technologií proběhlo v termínu „od konce třetího období do 

sklizně“ (Janeček, 2012). U půdoochranné technologie s luskoobilnou směsí byly některé 

plodiny povadlé (vikev setá, oves setý), ale ostatní (hrách setý, jarní pšenice) stále vegetovaly 

a dosahovaly výšky okolo 70 cm (pokryvnost okolo 60 %). Podobná situace nastala 

i u konvenčního zpracování s podsevem svazenky vratičolisté. Porost dosáhl v tomto období 

vysemenění a jednotlivé rostliny začaly pozvolna usychat. Výška svazenky vratičolisté byla 

okolo 20 cm (pokryvnost půdy zhruba 40 %). Hlubší kolejové stopy způsobily na všech 

variantách již i příčné soustředění vody do jejich prostoru. Přesto přítomnost podsevu 

poměrně významně ovlivňovala výslednou ztrátu půdy.   

 

Zadešťování přirozeně suché půdy 

Nejhorší hodnoty byly zaznamenány u kypřeného úhoru. Naměřené výsledky se však výrazně 

nelišily od hodnot získaných na konvenčním zpracování. Ověřované půdoochranné 

technologie si dále udržovaly dobrou protierozní účinnost se vzájemně podobnými výsledky. 

V porovnání s kontrolními variantami byla vodní eroze vlivem meziplodin snížena zhruba na 

jednu třetinu. 

Zadešťování vlhké půdy 

Množství smyté půdy bylo překvapivě nejvyšší u konvenčního zpracování. Oproti černému 

úhoru se však nejednalo o výrazné množství. Rozdíl mezi oběma variantami byl způsoben 

hrudovitostí kypřeného úhoru, který se i přes opakované zpracování nepodařilo lépe upravit. 

Zároveň byla obava, aby nedošlo k hlubšímu zpracování úhoru a nedošlo tak ke zvýšení 

infiltrace vody do půdy, což se následně projeví nižšími ztrátami půdy. Nejlepších výsledků 

bylo dosaženo u konvenčního zpracování s výsevem svazenky, nicméně i technologie 

dlátování s luskoobilnou směsí měla vysokou protierozní účinnost. 

 

 

 

 

 



Graf 1 Účinnost testovaných technologií na přirozeně suché půdě 

Zdroj: vlastní zpracování , 2017  

Graf 2 Účinnost testovaných technologií na vlhké půdě 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 



 

Půdoochranné technologie byly testovány ve dvou opakováních v každém termínu simulace, 

a proto jsou výsledky uvedené v grafech č. 1 a 2 jejich průměrem. Důležitým faktorem při 

zavádění nových technologií do praxe je ekonomická náročnost. Právě ekonomická náročnost 

často rozhoduje o úspěšném či neúspěšném zavedení nové technologie. Najít vhodnou 

protierozní technologii pro ochranu chmelnic, aby zásadním způsobem neovlivnila 

ekonomiku a výnosovost chmele, je velmi problematické. Technologie dostatečně protierozně 

účinná nemusí být zrovna nejekonomičtější nebo mít požadované výnosy. Z tohoto důvodu 

jsou testovány varianty meziplodin, které jsou založené na třech základních principech: 

dostatečné protierozní účinky, nízké ekonomické náklady a co nejmenší ovlivnění 

výnosovosti chmele. 

Porovnání výsledků chmelnic s výsledky jiných erozně nebezpečných plodin je velmi obtížné. 

V potaz je nutné brát jiné půdní vlastnosti pozemku či rozdílné sklonitostní poměry. Jednou 

z možností, jak srovnat protierozní účinnost jednotlivých plodin mezi sebou je využití C 

faktoru, který udává samotný ochranný vliv vegetace. Tento faktor představuje poměr smyvu 

na pozemku s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy na standardním pozemku, který je 

udržován jako úhor. Maximální hodnota C faktoru tak může být rovna hodnotě 1. Stanovení C 

faktoru bylo důvodem, proč při simulaci deště byla zvolena jako kontrolní varianta kypřený 

úhor. 

Podle metodiky Janeček (2012) jsou chmelnice nejvíce erozně ohroženými pozemky. 

V metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí je jim přiřazena hodnota 0,8. Ostatní erozně 

nebezpečné plodiny mají hodnotu C faktoru nižší. Například kukuřice na zrno má hodnotu 

0,61, kukuřice na siláž 0,72 nebo brambory ranné 0,6. Na základě našich měření polním 

simulátorem deště byla výsledná hodnota C faktoru konvenčně obhospodařovaných chmelnic 

0,85. Shoda obou výsledků (metodika x výsledky měření) naznačuje, že uvedený způsob 

měření polním simulátorem deště je pro stanovení míry eroze dostatečně přesný. 

 

Závěr 

Problematika vodní eroze ve chmelnicích je minimálně stejně významná jako v případě jiných 

erozně náchylných plodin. V případě, že půda není na erozně ohrožených chmelnicích nijak 

chráněna, dochází k jejímu splavení mimo zemědělský pozemek. Často tak půda končí 

v obcích, kde zanáší a kontaminuje vodní nádrže, znečišťuje komunikace a v horších 

případech způsobuje poškození majetku. Tyto problémy působí nemalou finanční újmu jak 

obci, tak i vlastníkům zasažených pozemků. Škody však vznikají také na samotném pozemku, 

odkud byla půda splavena. Během jednoho roku může dojít k odnosu až několika centimetrů. 

Vzhledem k tomu, že se jeden centimetr půdy vytváří řádově desítky až stovky let, není tento 

stav dlouhodobě udržitelný. Proto je potřeba hledat způsoby, jak erozi omezit.  

Výsledky z dosavadního ověřování ukazují, že aplikací meziplodin lze poměrně účinně 

snižovat výslednou ztrátu půdy způsobenou vodní erozí. Oproti konvenčnímu zpracování byla 

vodní eroze u variant s meziplodinami snížena v průměru na jednu třetinu. Určitou slabinou 

ověřovaných půdoochranných technologií je prostor kolejových stop. Vzhledem k častým 

pojezdům agrotechniky se podsev velice záhy poškodil. To se projevilo zejména u svazenky 

vratičolisté, jejíž pletiva jsou křehká a jakékoliv poškození pro ni znamenalo seschnutí 

narušené části rostliny. V průběhu sezóny byl prostor kolejových stop tak moc utužen, že se 

voda na jejich povrchu pouze povrchově soustředila. Přesto mezi technologiemi 

s meziplodinami nebyl zjištěn významný rozdíl z hlediska ztráty půdy. To naznačuje, že 



mnohem důležitějším faktorem než zpracování půdy (dlátování) je samotná přítomnost 

meziplodin v meziřadí. Cílem našeho výzkumu je ověřit nové půdoochranné technologie 

a zavést je do běžné pěstitelské praxe. Omezení vodní eroze bude mít mnohem širší 

ekologický, ale i ekonomický dopad pro naše obce v Žatecké oblasti. 
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