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Na základě defi nice širokořádko-
vých plodin platné v Německu, 
kde jsou za širokořádkové plodi-
ny považovány porosty zakláda-
né do řádků širších než 0,45 m, 
není kukuřice pěstovaná v řádcích 
do 0,45 m považována za erozně 
problematickou plodinu. Tato sku-
tečnost vyvolává v České republi-
ce diskusi, zda by systémy pěsto-
vání kukuřice v řádcích do 0,45 m 
mohly umožnit pěstování kukuřice 
na erozně ohrožených plochách.

Na základě stávající literatury je 
obecně pěstování kukuřice v už-
ších řádcích spojováno s otázkou 
zvyšování výnosů kukuřice v dů-
sledku vyššího využití sluneční-
ho záření, s možností optimalizace 
kvalitativních parametrů biomasy 
pro silážování, s možností optima-
lizace struktury porostů a kvality 
založení porostů a v neposlední 

míře s vlivem struktury porostu 
na disipaci energie a koloběh vody 
na stanovišti.

V literárních zdrojích se často set-
káváme s obecným předpokla-
dem, že snížení šířky řádků u ku-
kuřice přispívá k eliminaci erozních 
procesů. Ve vědecké a odborné 
literatuře však mnoho podrob-
ně zaměřených prací u kukuřice 
nenalezneme. Z hlediska hledání 
souvztažností lze pro pochopení 
dané problematiky využít značnou 
část zdrojů, které obecně nebo 
u jiných porostů, řeší otázku vli-
vu struktury porostu na distribu-
ci srážek, na infi ltraci, na vlhkost 
půdy apod.

Katedra agroekologie a biomete-
orologie ve spolupráci s katedrou 
zemědělských strojů dlouhodobě 
řeší otázku vlivu struktury porostů 

polních plodin na distribuci srá-
žek a na hodnoty kapkové eroze 
ve vztahu k systémům zpracová-
ní půdy.

Polní pokusy

V letech 2012–2014 byla intenziv-
ně zkoumána problematika vlivu 
rozdílné šířky řádků porostů ku-
kuřice (0,45 a 0,75 m) na hodno-
ty kapkové eroze a na distribuci 
srážky v porostu v rámci dílčích 
zón řádku. Pokusy probíhaly na lo-
kalitě Budihostice (střední Čechy). 
Hodnoty kapkové eroze byly mě-
řeny pomocí modifi kované meto-
dy záchytných trychtýřů (průměr 
125 mm) dle Bollinne (1975). Vy-
jádřeny byly následně jako reál-
né množství rozstříknuté zeminy 
na jednotku plochy (MSR, g/m2), 
metoda dle Poesen a Torri (1988). 

Hodnoty kapkové eroze byly sta-
novovány po jednotlivé srážkové 
události. Porostní srážka byla hod-
nocena opět s využitím záchyt-
ných trychtýřů o průměru 125 mm, 
nacházejícími se 0,2 m nad povr-
chem půdy ve třech zónách me-
ziřádku. V porostu bylo vždy 
umístěno 21 trychtýřů. Hodnoty 
porostní srážky byly opět stanovo-
vány po jednotlivé srážkové udá-
losti jako hodnoty MSR. Záchytné 
trychtýře byly v porostech o roz-
teči řádků 0,75 m umístěny v násle-
dujících zónách (měřeno od řádku 
rostliny): 0–125 mm, 125–250 mm 
a 312,5–437,5 mm. V řádcích s roz-
tečí 0,45 m v zónách 0–125 mm, 
50–175 mm a 162,5–287,5 mm. At-
mosférické srážky (z našeho po-
hledu srážka nad porostem) byly 
měřeny rovněž pomocí výše uve-
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stále se zpřísňujícími podmínkami pěstování širokořádko-

vých plodin na erozně ohrožených pozemcích. 

Tab. 1: Termíny výsevu kukuřice, průměrný počet rostlin na ha 

a průměrná vzdálenost mezi rostlinami (m) stanovená tři týdny 

po výsevu v letech 2012, 2013 a 2014

Rok Termín výsevu
Rozteč řádků 

(m)

Počet rostlin 

na ha (ks)

Průměrná vzdálenost 

rostlin v řádku (m)

2012 19. 4.
0,45 88 889 0,271

0,75 89 333 0,151

2013 19. 4.
0,45 87 778 0,259

0,75 89 333 0,156

2014 15. 4.
0,45 85 556 0,266

0,75 86 667 0,154
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dených trychtýřů a pro kontrolní 
měření bylo využito automatické-
ho srážkoměru.

Termíny výsevu a počty rostlin 
na jednotku plochy u hodnoce-
ných porostů v letech 2012–2014 
dokumentuje tabulka 1. Pro osev 
byl vždy použit hybrid PR38N86. 
V týdenních intervalech byla sle-
dována produkce nadzemní 
biomasy a délka rostlin (Dr, m). 
Ve čtrnáctidenním intervalu byl 
hodnocen index listové plochy 
(LAI) pomocí metody analýzy ob-
razu. Výsev porostů byl proveden 
secím strojem Kverneland Accord 
Optima HD. Porosty byly shodně 
hnojeny a ošetřovány.

Výsledky

Na základě provedených analýz 
byla ve všech hodnocených letech 
prokázána pozitivní korelace mezi 
hodnotou atmosférické srážky 
a průměrnou hodnotou porost-
ní srážky. S narůstající hodnotou 
atmosférické srážky byly u poros-
tů s řádky 0,75 m prokázány vyšší 
hodnoty porostní srážky ve srov-
nání s porosty s řádky 0.45 m.

Graf 1 dokumentuje průměrné 
hodnoty porostní srážky vůči at-
mosférické srážce v hodnocených 
porostech (průměr let 2012–2014). 
V rámci porostů byl nejvyšší prů-
měrný podíl porostní srážky (%, at-
mosférická srážka = 100 %) za sle-
dované období v rámci vegetace 
stanoven v řádcích 0,75 m. Smě-
rem od středu meziřádku (0,75 m) 
k řádku rostlin hodnota podílu po-
rostní srážky na srážce atmosfé-
rické klesala. V porostech s řádky 
0,45 m byly hodnoty tohoto podílu 
ve srovnání s řádky 0,75 m ve všech 
hodnocených zónách nižší.

Potvrzena byla rovněž pozitivní 
korelace mezi sumou atmosféric-
ké srážky (mm) a hodnotou kap-
kové eroze (MSR, g/m2) v letech 
2012–2014. Pozitivní korelace byla 
prokázána i mezi hodnotami po-
rostní srážky (mm) a hodnotou 
MSR (g/m2). Z podrobné analý-
zy naměřených dat je patrné, že 
hodnoty kapkové eroze byly ovliv-
něny i místem propadu porostní 
srážky na povrch půdy. Nejtěsnější 
závislost mezi hodnotou propadu 
srážkové vody a MSR v rámci řád-
ku (řádky 0,45 m) byla v roce 2012 
a 2013 v zóně 0–125 mm od řádku 
rostliny, v roce 2014 poté v zóně 
50–175 mm. V porostech s řád-

ky 0,75 m byla nejtěsnější závis-
lost mezi propadem srážky a MSR 
v rámci řádku stanovena vždy 
v zóně 125–250 mm, nejnižší na-
opak v zóně 0–125 mm.

Z hlediska rozdílných hodnot pro-
padu srážky v hodnocených zónách 
je patrné, že prostorové rozmístění 
listů a jejich orientace v rámci řád-
ku, včetně úhlu svírajícího se stéb-

lem, neovlivňuje jen míru využi-
tí slunečního záření, transpirační 
a evapotranspirační nároky porostu 
a výnosy, ale také může zvyšovat 
nebo snižovat erozní rizika.

Graf 1: Vliv šířky řádků kukuřice na hodnoty porostní srážky (Pth, %) v rámci meziřádku

(průměr let 2012–2014) vyjádřené jako podíl z atmosférické srážky (P, mm) představuje 100 %
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Graf 2: Průměrné hodnoty délky rostlin kukuřice (Dr, m) a vybrané BBCH fáze rostlin v porostech

s šířkou řádků 0,45 a 0,75 m v letech 2012 až 2014; rozdílné indexy u průměrných hodnot dokumentují

statisticky průkaznou diferenci mezi průměry (α = 0,05, ANOVA)
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Je potřebné si uvědomit, že výše 
zmiňovaná variabilita porostu 
není dána pouze roztečí řádků, 
počtem jedinců na jednotku plo-
chy a hybridem, ale také vývojem 
porostů. Z hlediska vývoje se pře-
devším mění délka rostliny, hod-
noty LAI, velikost úhlu mezi listem 
a stéblem, úhel určující ohnutí hor-
ní části listu a míra překrytí listů. 
Z praktického hlediska se ukazuje, 
že samotná hodnota LAI není pro 
přesné modelování distribučních 
procesů srážky optimální. Pro přes-
né vyjádření vztahů je potřebné 
znát údaje o míře překrytí listů, 
o procesech předávání si vody listy 
a o ploše listové plochy zajišťující 
odtok vody ke stéblu nebo naopak 
odkap vody z listů.

Vývoj porostů (ve vztahu k dané 
BBCH fázi) lze kvantitativně vy-
jádřit zejména pomocí hodnot 
LAI a délky rostliny (graf 2). Obec-
ný tvar křivek znázorňujících dy-
namiku růstu rostliny kukuřice 
(délku) a LAI je velice podobný 
(schéma). Na základě těsností zá-
vislostí jsme pro specifi kaci vlivu 
vývoje porostů na hodnoty pro-
padu srážek do porostu využili 
hodnoty délky rostlin. Pro ověře-
ní závislosti mezi délkou rostliny 
během vegetace a podílem mezi 
atmosférickou srážkou a porost-
ní srážkou bylo využito modelo-
vě vypočtených denních hodnot 
průměrné délky rostliny. Graf 3 
dokumentuje vliv průměrné délky 
rostliny na průměrnou hodnotu 
podílu porostní srážky (Pth, mm) 
na atmosférické srážce (P, mm) 
v letech 2012 až 2014. Z grafu 3 
je patrné, že s narůstající délkou 
rostliny hodnota tohoto podílu 
roste. S narůstající výškou porostu 

propadne na povrch půdy méně 
vody. Tato závislost však byla po-
tvrzena pouze pro období vývoje 
porostů od růstové fáze BBCH 30 
do BBCH 70. Z této skutečnosti 
vyplývá, že od fáze prodlužova-
cího růstu do fáze tvorby zrna vy-
kazují porosty schopnost snižovat 
množství propadlé vody do po-
rostu. Tato skutečnost je dána sa-
mozřejmě intenzivním přírůstkem 
listové plochy od fáze prodlužo-

vání a v důsledku toho i zakrý-
váním povrchu půdy. Dále pak 
vzpřímenějším postavením lis-
tů, které soustřeďují zachycenou 
vodu ke stéblu. Konec ochranné-
ho vlivu je dán jednak poklesem 
listové plochy, ten však nemusí 
být tak významný, ale především 
změnou postavení listů na rostli-
ně v důsledku jejich ohýbání se 
směrem k zemi. Nárůst hodno-
ty úhlu mezi listem a stéblem je 
totiž výrazně spojen s poklesem 
hodnoty odtoku vody ke stéblu 
a vede ke zvýšení hodnoty odto-
ku a následně odkapu vody z listů 
do meziřádku. To v konečném dů-
sledku navyšuje porostní srážku 
vůči stoku po stéble. Na základě 
těsnosti závislostí z grafu 3 rovněž 
vychází, že v porostech o rozteči 
řádků 0,45 m má pravděpodobně 
výraznější vliv na propad srážky 
překrývání se listů v meziřádku.

Vliv vývoje porostů byl prokázán 
také na základě srovnání hodnot 
kapkové eroze v řádcích 0,45 m 
(MSR45) vůči hodnotám v řádcích 
0,75 m (MSR75 = 100%). Do fáze 
BBCH 30 byly hodnoty kapkové 
eroze v obou hodnocených po-

rostech obdobné. Stav porostů 
na začátku vegetace dokumentu-
je obrázek 1. Od fáze BBCH 30 až 
do fáze BBCH 70–80 byly hodnoty 
MSR v porostech s řádky 0,45 m 
průměrně o 24 % nižší (schéma).

V rámci objektivnosti je však po-
třebné mít na paměti skuteč-
nost, že menší množství propadlé 
vody na povrch půdy v řádcích 
o šířce 0,45 m musí být spoje-
no s vyšší hodnotou stoku vody 
po stéble. Stok vody po stéble 
může naopak, za určitých okol-
ností, zvyšovat riziko odtoku vody 
v řádku rostliny. Zde jsou však 
v důsledku rozvoje kořenového 
systému vhodnější podmínky pro 
infiltraci. Na základě literárních 
údajů byl prokázán pozitivní vliv 
snížení šířky řádků na hodnoty 
infiltrace, ale až od 5. až 7. týd-
ne od založení porostu. To kore-
sponduje s našimi výsledky. Vyšší 
zakrytí povrchu půdy a případ-
ný zvýšený odtok vody po stéble 
u užších řádků pravděpodobně 
přispívá také k eliminaci degrada-
ce půdních agregátů kinetickou 
energií přímo dopadajících nebo 
odkapávajících kapek.

Graf 3: Závislost mezi kalkulovanou délkou rostlin (Dr, m) a poměrem mezi atmosférickou srážkou

(P, mm) a průměrnou hodnotou porostní srážky v meziřádku (Pth, mm); v modelu jsou použity denní

hodnoty Dr a P/Pth pro období, kdy se rostliny nacházely ve fázi BBCH 30 až 70; zahrnuta jsou data

z let 2012–2014; r - korelační koeficient
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Závěry

Z výše uvedených výsledků lze vy-
vodit následující závěry:
 Snížení šířky řádků z 0,75 m 
na 0,45 m vede ke snížení hod-
not kapkové eroze v rozme-
zí růstových fází BBCH 30 až 
BBCH 70–80.
 U porostů s roztečí řádků 0,45 m 
dochází v období fází růstu 
BBCH 30 až 70 k poklesu hodnot 
porostní srážky oproti porostům 
s řádky 0,75 m.
 Na začátku vegetace nevykazují 
porosty s užšími řádky (0,45 m) 
prokazatelný efekt na snížení 
kapkové eroze ve srovnání s po-
rosty s řádky 0,75 m.
 S nástupem rostlin do fáze zrání 
dochází obecně u obou hod-
nocených porostů k poklesu 
ochranného vlivu vegetace.

Z hlediska praktického využití zís-
kaných výsledů v rámci protieroz-
ní ochrany lze zemědělské praxi 

doporučit následující opatření.
 Při zakládání porostů kukuřice 
do užších řádků (0,45 m a méně) 
je potřebné do fáze prodlužo-
vacího růstu zajistit dostateč-
né pokrytí půdy živým nebo 
mrtvým mulčem, tj. alespoň 
30% pokrytí povrchu půdy.

 Z hlediska kvality práce secího 
stroje je nutné mít na paměti, 
že s poklesem vzdálenosti mezi 
řádky klesá prostor pro uklá-
dání rostlinných zbytků odhr-
nutých odstraňovači rostlinných 
zbytků. Dalším problémem zde 
mohou být např. dlouhé a ne-
rozložené lodyhy vymrzlé nebo 
umrtvené meziplodiny.
 V technologiích s užšími řád-
ky nejsou tak vysoké poža-
davky na pomalou biodegra-
daci mrtvého mulče. Od fáze 
BBCH 30 je u úzkých řádků vý-
raznější pozitivní vliv struktu-
ry porostu na eliminaci eroze. 
Při zajištění dlouhodobě sta-
bilního pokrytí půdy mulčem 
během vegetace lze uvažovat 
o možnosti pěstování kukuřice 
v řádcích o šířce 0,45 m a men-
ší i na erozně ohrožených po-
zemcích.
 Při využití užších řádků lze 
u technologií setí do půdy bez 
mulče efektivněji zajistit pokrytí 
meziřádku většími půdními čás-
ticemi při jejich odhrnutí z místa 
secího lože.
 Z důvodu eliminace rizika so-
ustředného povrchového od-
toku v rámci řádku rostlin by 
při zakládání porostů nemělo 

docházet k tvorbě hlubší rýhy 
secím strojem. Na tuto skuteč-
nost je však potřebné pamato-
vat i v porostech s řádky širšími 
než 0,45 mm.

Cílem předkládané práce bylo po-
soudit vliv užších řádků na elimi-
naci eroze v porostech kukuřice, 
především na eliminaci kapkové 
eroze, která je považována za pri-
mární faktor vzniku erozních pro-
cesů. Pěstování kukuřice v užších 
řádcích ve srovnání s řádky v Ev-
ropě „standardními“, tj. 0,75 m, má 
své výhody a samozřejmě nevý-
hody. Z hlediska přínosu se jed-
ná o optimalizaci rozložení rostlin 
na pozemku z důvodu optimali-
zace využití vegetačních faktorů, 
možnosti kolmých přejezdů (např. 
tzv. véčkový spon) při kultivaci, eli-
minace dvojáků, možnosti využití 
autonomních jednotek (polních 
robotů) např. pro eliminaci zaple-
velení apod. Nevýhodou je dosud 
omezená nabídka secích strojů, li-
mitující je minimální vzdálenost 
mezi výsevními sekcemi u kla-
sického kotoučového výsevního 
ústrojí, dále pak malý plošný vý-
kon při nižším záběru secího stro-
je při stejném počtu sekcí, včetně 
vyššího počtu přejezdů po pozem-

ku a vysoká hmotnost stávajících 
secích strojů při zvýšení počtu vý-
sevných sekcí pro širší záběr. Dis-
kutovanou otázkou je rovněž vliv 
užších řádků na výnos, který je 
dle našich dosavadních výsledků 
u obou systémů obdobný. Značná 
část výše uvedených výhod a ne-
výhod byla v rámci našich publi-
kovaných výsledků již podrobněji 
popsána v předchozích číslech ča-
sopisu Agromanuál. 

Zásadní skutečností však zůstává, 
že snížení šířky řádků u kukuřice 
přispívá k eliminaci erozního rizika, 
a může být součástí protierozních 
opatření.

Práce vznikla v rámci projektu 
TA02010669. Autoři děkují Země-
dělské farmě Bílek Budihostice, s.r.o. 
za poskytnutí pokusných ploch a ag-
rotechnického servisu, fi rmě Kverne-
land Group Czech s.r.o. za poskyt-
nutí secího stroje a firmě Pioneer 
Hi-Bred Northern Europe Sales Divi-
sion GmbH za spolupráci při vedení 
pokusných ploch.
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ATLAS KLÍČNÍCH ROSTLIN 
POLNÍCH PLEVELŮ
Celobarevný atlas plevelů s podrobným popisem a určením 
jednotlivých druhů. Obsahuje 100 druhů plevelů názorně 
vyobrazených v počátečních fázích růstu, které jsou důležité 
pro spolehlivé určení a efektivní ochranu v polních podmínkách. 
Popisy jsou u jednoděložných plevelů doplněny názornými 
kresbami pro snadné určení rozlišovacích znaků. Součástí atlasu 
je názorný klíč pro rozlišení plevelů v době vzcházení.

Novinka 2015
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250 Kč bez DPH

Autoři:  Pavel Hamouz
Kateřina Hamouzová

Celobarevné vydání v pevné vazbě. Rozsah 240 stran.
V prodeji od března 2015.
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