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Cíl publikace
Cílem publikace je upozornit na negativní vliv vodní eroze, která
vzniká v důsledku přirozených srážek na plochách s kukuřicí
setou. Konkrétně na odnos živin obsažených v erodovaném
materiálu a v povrchovém odtoku.
V České republice nebyla doposud věnována dostatečná
pozornost zhodnocení půdoochranných technologií z pohledu
jejich vlivu na snížení odnosu živin a finančnímu vyhodnocení
těchto technologií z pohledu nákladů potřebných k nahrazení
ztráty živin vyplavených vlivem vodní eroze.
Z tohoto důvodu vznikla tato publikace, která si klade za cíl
kvantifikovat ztrátu živin působením vodní eroze při použití
různých systémů pěstování kukuřice seté a podat tak nejen
zemědělským subjektům informace, jaký vliv má využití
půdoochranných technologií z pohledu snížení ztráty
přístupných živin v důsledku erozního procesu.
Publikace rovněž předkládá ucelený návod pro ekonomické
vyhodnocení nákladů potřebných pro nákup hnojiv, která jsou
nutná k nahrazení odplavených živin a nabízí porovnání
účinnosti půdoochranných technologií vzhledem ke
konvenčnímu způsobu pěstování kukuřice.
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Vlastní popis publikace
Úvod
Důsledkem nevhodného hospodaření na erozně ohrožených
zemědělských pozemcích je nejen odnos nejcennějších složek
půdy a její úbytek na zemědělské ploše, ale také eutrofizace
vodních úvarů, nadměrné zanášení vodních toků, komunikací či
škody v intravilánu obcí, nacházejících se pod těmito pozemky.
Vlivem odnosu půdních částic ze zemědělských pozemků do
vodotečí či vodních nádrží dochází k jejich znečištění nejen
organickými, ale také průmyslovými látkami, na tyto částice
navázanými. Z tohoto pohledu je velmi důležité používat na
zemědělské půdě různá protierozní opatření, jejichž cílem je
právě zpomalení či eliminace odnosu ornice z pozemku
(Uhrová et al., 2016).
Jedním z efektivních způsobů pro zmírnění důsledků vodní
eroze jsou tzv. organizační opatření. Jde především o správnou
volbu pěstované plodiny s ohledem na vlastnosti pozemku,
dále to může být úprava osevního postupu, aby byla půda
chráněna vegetačním krytem po co nejdelší dobu v průběhu
roku (Podhrázská et Duffková, 2005).
Mezi další způsoby protierozní ochrany patří agrotechnická
opatření – tedy aplikace půdoochranných způsobů obdělávání
půdy, které rovněž zmírňují důsledky vodní eroze. Běžně jde o
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setí či sázení po vrstevnici, bezorebné zpracování půdy, setí s
podplodinou, či pásové zpracování půdy. Agrotechnické
postupy aplikované na erozně ohrožených pozemcích se
označují jako půdoochranné technologie.
Základní funkcí půdoochranných technologií je ochrana
zemědělských pozemků před vodní erozí vznikající v důsledku
intenzivních srážek. Eroze půdy je jedním z hlavních faktorů,
které mají vliv na narušování půdní struktury a na odnos
půdních částic bohatých na organické látky a živiny.
Půdoochranné technologie se využívají ke zlepšení vsakovací
schopnosti půdy a ke snížení povrchového odtoku, dále ke
snížení erodibility půdy a zároveň chrání půdní povrch v období
nejčastějšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec,
srpen), kdy zejména erozně rizikové plodiny jako brambory,
cukrová řepa, slunečnice nebo kukuřice svým vzrůstem a
zapojením nemusí krýt půdní povrch dostatečně.
Zásadní vliv na míru vodní eroze má způsob hospodaření na
zemědělských pozemcích. Z protierozního hlediska je velkým
problémem především velkoplošné pěstování erozně
náchylných plodin, v současnosti zejména pěstování kukuřice
seté. Kukuřice je jednou z nejčastěji u nás pěstovaných
zemědělských plodin a požadavek na její pěstování ze strany
zemědělců se stále zvyšuje. Při konvenčním způsobu pěstování
kukuřice je povrch půdy mezi řádky kukuřice velkou část roku
nedostatečně krytý vegetací. A právě půda bez vegetačního
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krytu nejvíce podléhá vodní erozi. Mnohdy se navíc kukuřice
pěstuje na pozemcích s velkou sklonitostí, čímž se proces vodní
eroze ještě více akceleruje. V České republice činila v roce 2019
celková plocha osetá kukuřicí více než 307 tisíc hektarů.
Vzhledem k takto velkému plošnému zastoupení této erozně
nebezpečné plodiny je důležité hledat způsoby, jak při jejím
pěstování co nejvíce omezit riziko vodní eroze.
Vhodným řešením je pěstování kukuřice s využitím
půdoochranných technologií, což je účinný nástroj při
minimalizaci ztráty orniční vrstvy v důsledku zrychleného
povrchového odtoku. Kromě snížení ztrát půdy se díky
půdoochranným technologiím dosahuje také snížení ztrát
základních živin a organické hmoty. To jsou parametry
zajišťující stabilní výnosy a dlouhodobou odolnost půdy vůči
vnějším vlivům a jejich uchování může pomoci výrazně snížit
živinové vstupy do systému.

Vliv managementu půdy na ztrátu
přístupných živin
Intenzita přeměn půdních minerálů způsobená samotnými
klimatickými podmínkami je v případě středoevropských půd
nízká. Klimatické podmínky hrají však významnou roli při
uvolňování živin z půdy, zejména pokud jde o dusík, síru a
fosfor. Nepřímo ovlivňují živinný režim, ztráty vyplavením,
volatilizací, ale i erozí. Živinný režim půd je závislý na charakteru
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sorpce (jíl, humus), mikrobiální aktivitě v půdě, pH, poměru
vody a vzduchu v půdě, obsahu makro a mikroživin a na stupni
rozložitelnosti organických látek v půdě (Janeček et al., 2008).
Podíl přístupných živin tvoří jen nepatrnou část jejich celkového
obsahu v půdě a činí jen několik desetin až 1 % z veškerého
obsahu. Tento malý podíl představují hlavně živiny rozpuštěné
v půdním roztoku, živiny poutané v sorpčním půdním komplexu
a živiny vázané v půdě ve sloučeninách rozpustných ve slabých
kyselinách (H2CO3) nebo zásadách (NaHCO3). Přístupné živiny
se prakticky stanovují při agrochemickém zkoušení
zemědělských půd (AZZP). Přijatelné živiny charakterizujeme
jako podíl živin přístupných, který je určen jejich rozpustností v
půdním roztoku, ale i podmínkami příjmu a příjmovou
schopností rostlin. Zbývajících > 99 % všech živin v půdě je
vázáno více či méně pevně v minerálním, organominerálním a
organickém podílu půdy a představuje rezervoár živin pro
vegetaci. Stupeň mobilizace této rezervy do stavu přístupného
pro rostliny závisí na pH prostředí, velikosti částic a pevnosti
jejich krystalových mřížek, na poloze iontů uvnitř a kolem
mřížky krystalů, na průběhu mineralizace, či na intenzitě
zvětrání pod vlivem klimatických podmínek (Janeček et al.,
2012). Přestože celkový obsah živin v půdě může být z hlediska
stabilního složení půdy označen jako nízký, z pohledu
živinového cyklu lze při erozních událostech hovořit o uvolnění
a mobilizaci podstatného množství.
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Během erozních událostí a při transportu sedimentů ze
zemědělských pozemků jsou společně s povrchovým odtokem
a smytými částicemi transportovány také živiny. Tím dochází ke
snižování jejich zásob v půdě, což vede nejen k degradaci
produkční funkce půdy, ale odplavené živiny se mohou stát
také významným zdrojem zatížení životního prostředí, zejména
vodních toků a nádrží (Podhrázská et Duffková, 2005). Ve
vodním prostředí, kde jsou prvky jako dusík a fosfor limitující,
může náhlý přísun živin nastartovat rychlé a nevratné změny
v dynamice systému (Pechar et al., 2009).

Ekonomické zhodnocení ztráty živin vodní
erozí
Vzhledem k tomu, že orniční vrstva odnesená ze zemědělských
pozemků vlivem vodní eroze je velmi bohatá na základní živiny,
které jsou jinak běžně dodávány do půdy formou minerálních a
organických hnojiv, je zcela zřejmé, že erozní události mají za
následek zvýšení nákladů na dodatečně aplikovaná hnojiva.
Zvýšení nákladů však v takovém případě není jednorázovou
záležitostí, ale naopak má trvalý charakter. Degradovaná půda
působením vodní eroze přichází o řadu příznivých vlastností,
které zemědělcům pomáhají při udržení stabilní produkce.
Erozí degradovaná půda je trvale ochuzena o jemnozrnnou
frakci, tvořenou složitými vazbami mezi humusem a
minerálními koloidy. Ztrátou jemnozrnné frakce dochází k
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oslabení sorpčního komplexu a tím je výrazně omezena
schopnost půdy vyrovnávat se s extrémními vnějšími vlivy, ať
už jde o srážky, sucho, nebo například o aplikaci herbicidů, či
zvýšených dávek hnojení. Narušením přirozené struktury půdy
se také snižuje její schopnost zadržovat srážkovou vodu a
můžeme hovořit o snížení schopnosti retence a infiltrace do
nižších půdních horizontů. Provázanost těchto zákonitostí s
ostatními fundamentálními procesy v životním prostředí
(kontaminace vodních ekosystémů splachy ze zemědělsky
obhospodařovaného povodí, nedostatečné doplňování zásob
podzemní vody apod.) již není možné dále přehlížet, neboť
nároky na produkci potravin trvale porostou a náklady na
odstraňování následků nevhodného hospodaření se budou
stávat stále významnější ekonomickou zátěží. Tržní cena
minerálních hnojiv je sice zatím poměrně nízká, ale do
budoucna je nutné počítat s jejím růstem, ať již z důvodu
zvýšení poptávky, tržní nestability nebo zejména v případě
fosfátové rudy z důvodu vyčerpání primárních zdrojů (Cordell
et White, 2015). Předpoklad trvale udržitelného růstu je zkrátka
logicky neslučitelný s trvalým úbytkem kvalitní orné půdy,
přičemž zrychlená eroze je jednou z jeho hlavních příčin.
Ztráta živin způsobená vodní erozí lze ekonomicky vyjádřit jako
náklad za opětovné dodání živin pomocí minerálních hnojiv.
Tento přístup uvádí ve své metodice například Konečná et al.
(2014). Stejný postup použil při svém výzkumu také
Bashagaluke (2018). Ztráty půdních živin v důsledku eroze dle
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této studie dosahovaly nemalých hodnot a náklady nutné
k nahrazení těchto živin v podobě minerálních hnojiv byly
poměrně značné. Podle studie, kterou provedl Quansah et al.
(2000) bylo zjištěno, že sezónní náklady nutné na nahrazení
ztrát živin N, P a K, které způsobila vodní eroze v kukuřičné
monokultuře pěstované konvenčním způsobem, činily 7,1
amerických dolarů na jeden hektar.

Experimentální část
Charakteristika pokusného stanoviště
Podkladem pro stanovení ztráty orné půdy vlivem vodní eroze
a kvantifikaci vyplavených živin byly výsledky zjištěné v průběhu
tříletého pokusu, provedeného v letech 2017 – 2019.
K experimentům byla využita plocha v obci Krňany, okres
Benešov. Území spadá do klimatického regionu mírně teplého,
mírně vlhkého s mírnou zimou, pahorkatinového typu.
Průměrný roční úhrn srážek činí 517 mm, průměrná roční
teplota je 7,4 o C. Zájmové území leží v povodí Vltavy. Po stránce
geomorfologické je území součástí Benešovské pahorkatiny a
reliéf terénu je charakterizován velmi členitým povrchem místy
s výrazně svažitými pozemky.
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Obr. 1: Experimentální lokalita Třebsín

Podloží je tvořeno horninami ze skupiny žul, které jsou místy
překryty sprašovými hlínami. Na těchto substrátech se vytvořily
velmi hluboké středně těžké bezštěrkovité půdy, ve svažitých
polohách v důsledku vodní eroze poněkud smyté.
Pokusná lokalita se nachází na svahu se severní expozicí o
průměrné sklonitosti 8° v nadmořské výšce cca 340 m n.m.
Půdním typem na pokusných plochách je kambizem modální.
Dle zrnitostního složení se jedná o hlinitopísčitou půdu.
Průměrné půdní vlastnosti jsou uvedeny v Tab. 1.
Tab. 1: Průměrné půdní vlastnosti ornice pokusné plochy
velikost zrn < 0,001 mm [%]
9,9 Organická hmota [%]
velikost zrn 0,001-0,01 mm [%] 6,4 MKVK [% obj.]
velikost zrn 0,01-0,05 mm [%] 48,4 Měrná hmotnost [g.cm-3]
velikost zrn 0,05-0,25 mm [%] 12,5 OHR [g.cm-3]
velikost zrn > 0,25 mm [%]
22,8 Pórovitost [% obj.]

1,78
33,53
2,64
1,37
48,28

Na experimentální lokalitě probíhalo testování na deseti
odtokových parcelách o rozměrech 3x20 m, čímž bylo dosaženo
opakovaného měření ke každé z ověřovaných variant. Všechny
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odtokové parcely byly ohraničeny zakopanými gumovými pásy,
které sloužily jako izolace povrchového a hypodermického
přítoku z okolní půdy. Každá odtoková parcela byla opatřena
zařízením k měření velikosti povrchového odtoku a množství
erodované půdy.
Povrchový odtok z každé odtokové parcely byl soustředěn do
potrubí pomocí sběrného žlabu (Obr. 2) umístěného při okraji
každé z parcel ve spodní části svahu.

Obr. 2: Sběrný žlab k zachycení povrchového odtoku

Žlab byl zaústěn do sběrného potrubí o vnitřním průměru
120 mm, které svádělo suspenzi erodované půdy a povrchové
vody do člunkového průtokoměru o kapacitě 3 litry (Obr. 3).
Průtokoměry byly záměrně takto kapacitní, aby zvládly
bezpečně odvést i přívalovou srážku.
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Obr. 3: Člunkový průtokoměr sloužící k měření velikosti povrchového
odtoku

Průtokoměry byly osazeny indukčními čidly, díky nimž byl
zajištěn záznam o objemu suspenze zachycené sběrným žlabem
z každé pokusné parcely. Z průtokoměrů suspenze dále
odtékala potrubím o vnitřním průměru 150 mm do série
záchytných nádrží (objem 1 m3) na konci soustavy (Obr. 4).

Obr. 4: Záchytné nádrže na konci měřicí soustavy
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V záchytných nádržích se suspenze hromadila a po skončení
srážkové epizody byla k disposici pro vzorkování. U celé
soustavy byl dodržen minimální sklon 2 %, aby nedocházelo k
zanášení potrubí a průtokoměrů. Pro případy, kdy by došlo k
překročení kapacity záchytných nádrží, byla u každé z nich
instalována tzv. redukční nádrž. Při překročení výšky hladiny 1
m v primárních nádržích byla voda odváděna pěti přelivnými
zářezy, přičemž jeden z nich byl opatřen žlabem, kterým byla
voda vedena do redukční nádrže (Obr. 5). Poté byl objem vody
zachycený v redukční nádrži vynásoben pětinovým podílem
celkem přeteklé vody, materiál lze rovněž vzorkovat. Každá
nádrž i průtokoměr byly shora zakryty, aby nedocházelo
k dopadu dešťových srážek do těchto nádob a tím ke zkreslení
výsledků.

Obr. 5: Funkce redukčních nádrží při přívalové srážce

Na pokusné lokalitě je instalována také meteorologická stanice
s automatickým přenosem dat (Obr. 6). Tato stanice je osazena
člunkovým srážkoměrem, díky čemuž je zaznamenáván průběh
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a parametry srážkových epizod na experimentální ploše. Vývoj
situace na lokalitě se tak dá sledovat prakticky on-line, stanice
odesílá aktualizaci měření každou hodinu.

Obr. 6: Meteorologická stanice se srážkoměrem

Erozně účinná srážka
Měření ztráty půdy v důsledku působení přirozených srážek je
vázáno na srážkovou aktivitu erozně nebezpečných dešťů.
Wischmeier et Smith (1978) považovali za erozně nebezpečný
déšť takovou srážku, jejíž celkový úhrn je větší než 12,5 mm, a
je od předešlé a následující srážky oddělena 6 hodinovým či
delším obdobím bez deště, a deště, jejichž maximální intenzita
překročí 24 mm·h-1.
Tato kritéria byla vybrána také pro hodnocení srážek na lokalitě
Třebsín a to v následující modifikaci dle Renarda et al. (1997).
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Kritéria výběru srážek:
 kritérium hodinového rozdílu od předešlé
srážky > 6 hodin
 úhrn za po sobě jdoucích 15 minut překročil
6,25 mm, anebo
 celkový úhrn srážky je větší než 12,5 mm
Po skončení srážkové epizody, při které byl alespoň jeden z
těchto limitů překročen, je nutné navštívit lokalitu a provést
vzorkování erodovaného materiálu, zachyceného v nádržích.

Ověřované technologie
1. Bezorebné setí (no-till)
Jde o minimalizační technologii s nízkým počtem pracovních
operací a přejezdů po pozemku. Není prováděna orba s
obracením půdy ani kypření. Kukuřice se vysévá bezorebným
secím strojem přímo do nezpracované půdy. Bezorebné setí je
možné provádět jak do strniště, tak do desikovaného porostu
meziplodiny.
Postup pracovních operací:
 na podzim rozdrcení a mělké zapravení
organických zbytků předplodiny diskovým
podmítačem
 zásobní hnojení minerálním hnojivem, případně
aplikace kejdy nebo digestátu
15

 příprava půdy před setím kompaktorem 1x
 setí žita bezorebným secím strojem do konce
měsíce září
 na jaře desikace porostu totálním herbicidem
 plošná aplikace minerálního hnojiva, případně
aplikace kejdy nebo digestátu
 setí kukuřice bezorebným secím strojem do
širokých řádků (75 cm) od poloviny do konce
měsíce dubna
2. Jarní pásové zpracování půdy (strip-till)
Základní princip technologie strip-till spočívá v pásovém
kypření půdy s možností aplikace živin, kdy je do takto
zpracované půdy následně zaseta cílová plodina, v našem
případě kukuřice. Kypřen je tedy pouze prostor, kde se budou
nacházet řádky kukuřice, přičemž meziřadí s meziplodinou
zůstává nezpracováno. V našem experimentu bylo jako
meziplodina zvoleno ozimé žito, které bylo zaseto po sklizni
předplodiny.
Na přelomu března a dubna, tedy před provedením pásového
zpracování, došlo k umrtvení porostu žita totálním herbicidem
a v případě potřeby ještě k jeho zmulčování.
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Rozteč zpracovaných pásů půdy byla 75 cm a půda byla
zpracována do hloubky přibližně 20 cm. Šířka kypřených pásů
se pohybovala na úrovni 20 cm. Do takto zpracovaných pásů
byla následně zaseta kukuřice, přičemž výsevek činil 90 000
jedinců na hektar.
Prokypřená půda v prostoru řádků kukuřice se vyznačuje
vyšším stupněm provzdušnění
mezipůdních prostor a
stabilitou půdních agregátů. Zároveň zde dochází k rychlejšímu
ohřevu půdy v porovnání s nezpracovanou půdou, což již od
začátku vegetace podporuje rozvoj kořenového systému rostlin
kukuřice do větších hloubek.
Nezpracované meziřadí je méně náchylné ke vzniku vodní eroze
vzhledem k vyšší soudržnosti povrchu půdy v porovnání
s nakypřenou půdou. Velký význam při snížení rizika vodní
eroze má rovněž přítomnost rostlinných zbytků v meziřadí,
které svým pokryvem brání rozrušování povrchu půdy účinkem
dopadajících dešťových kapek a zároveň zpomalují povrchový
odtok.
Postup pracovních operací:
 na podzim rozdrcení a mělké zapravení
organických zbytků předplodiny diskovým
podmítačem
 zásobní hnojení minerálním hnojivem, případně
aplikace kejdy nebo digestátu
17

 příprava půdy před setím kompaktorem 1x
 setí žita bezorebným secím strojem do konce
měsíce září
 na jaře desikace porostu totálním herbicidem
 aplikace kejdy nebo digestátu
 provedení jarního pásového zpracování na
přelomu března a dubnu do hloubky 20 cm
s přihnojením minerálním hnojivem do
zkypřeného zpracovaného pásu půdy
 setí kukuřice bezorebným secím ve druhé
polovině dubna do řádků o rozteči 75 cm
s přihnojením „pod patu“
3. Konvenční zpracování půdy orbou s výsevem kukuřice ve
dvouřádku
Jedná se o alternativu ke klasickému způsobu pěstování
kukuřice v řádcích s roztečí 75 cm. Technologie pěstování
kukuřice ve dvouřádcích (tzv. twin-row) je založena na tom, že
každý řádek kukuřice je v podstatě zdvojen, přičemž vzdálenost
dvojic řádků je obvykle 20 cm. Použitím této technologie je lépe
využita produkční plocha a je možné provádět výsevy o vyšší
hustotě jedinců. Seťové lůžko je tedy vedeno ve zdvojené linii.
Vzdálenost mezi středy dvouřádků však zůstává 75 cm, stejně
jako vzdálenost řádků při konvenčním pěstování kukuřice.
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Stejná zůstává také předseťová příprava půdy. Schematicky je
rozmístění rostlin znázorněno na obrázku.

Obr. 7: Rozmístění rostlin při pěstování kukuřice ve dvouřádku (zdroj:
Smutný et al., 2016)

Způsob pěstování kukuřice ve dvouřádcích má svůj původ
v USA. Tato technologie dává rostlinám prostor k vytvoření
většího kořenového systému, porost může maximálně využívat
sluneční světlo a napomáhá také ke snížení ztrát vody
omezením evaporace (Smutný et al., 2016).
Z hospodářského pohledu se jedná o zajímavou technologii,
kdy může být za určitých podmínek díky vyšší hustotě jedinců a
lepšímu využití plochy dosahováno větších výnosů.
Postup pracovních operací:
 na podzim rozdrcení a mělké zapravení
organických zbytků diskovým podmítačem
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 plošná aplikace minerálního hnojiva, případně
aplikace kejdy nebo digestátu
 následuje hluboká orba 25- 30 cm do poloviny
listopadu, bez urovnání povrchu
 orba zůstává do jara v hrubé brázdě
 na jaře zpracování půdy kompaktorem 2x
 plošná aplikace minerálního hnojiva mezi 1 a 2
zpracováním půdy kompaktorem
 setí kukuřice do dvouřádku od poloviny do
konce měsíce dubna s aplikací minerálního
hnojiva „pod patu“
4. Konvenční zpravování půdy orbou s výsevem v širokém
řádku
Referenční varianta pro stanovení účinnosti půdoochranných
technologií. Technologie představuje klasické zpracování půdy
pro pěstování kukuřice tak, jak je pro většinu pěstitelů běžné. V
podzimním období se provádí zpracování půdy orbou bez
organického hnojení, na jaře je provedena obvyklá předseťová
příprava.
Postup pracovních operací:
 na podzim rozdrcení a mělké zapravení
organických zbytků diskovým podmítačem (po
předplodině, nejčastěji obilovině)
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 plošná aplikace minerálního hnojiva, případně
aplikace kejdy nebo digestátu
 následuje hluboká orba 25 - 30 cm do poloviny
listopadu, bez urovnání povrchu
 orba zůstává do jara v hrubé brázdě
 na jaře zpracování půdy kompaktorem 2x
 plošná aplikace minerálního hnojiva mezi 1. a 2.
zpracováním půdy kompaktorem
 setí kukuřice do širokých řádků (75 cm) ve
druhé polovině měsíce dubna s aplikací
minerálního hnojiva „pod patu“

Odběr vzorků
Po erozně aktivní srážce byl nejdříve zjištěn objem
povrchového odtoku z každé pokusné parcely. Množství
povrchového odtoku bylo zaznamenáno pomocí člunkových
průtokoměrů, pro kontrolu se však provádí také měření objemu
suspenze v záchytných nádržích.
Při vzorkování smytého materiálu zachyceného v nádržích je
obsah nádrže velmi důkladně promíchán a poté odebrán vzorek
rozvířené suspenze do 1 l PE vzorkovnice pomocí vzorkovací
tyče, na jejímž konci je připevněná PE nádoba. Tímto způsobem
se provede odběr suspenze na všech deseti záchytných
nádržích. V případě, že v důsledku velkého množství
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povrchového odtoku dojde k naplnění záchytné nádrže a
přetékání do nádrže redukční, je nutné stejným způsobem
odebrat vzorek i z redukční nádrže.
V situacích, kdy v takto odebraném vzorku není dostatečné
množství sedimentu potřebného pro provedení všech
požadovaných laboratorních analýz (cca 50 g vysušeného
sedimentu), odebírá se ještě vzorek sedimentu, která se
zachytil na svodném žlabu nebo v člunkovém průtokoměru,
jelikož tento materiál zde byl naakumulován vlivem
povrchového odtoku a hrana svodného žlabu je tedy již
uvažována jako počátek měřicí soustavy. V případě nedostatku
sedimentu je také možné ponechat rozmíchaný kal v nádrži
sedimentovat a následně nádrž pomalu vypustit, aby nedošlo
k vyplavení usazených půdních částic. Poté následuje odběr
sedimentu ze dna nádrže.
Po každém vzorkování je nutné vypustit a vyčistit záchytné
nádrže, důkladně očistit sběrný žlab a průtokoměry.

Zpracování odebraných vzorků
Ztráta přístupných živin vzniklá v důsledku působení
přirozených
srážek
byla
stanovována
jak
v erodovaném materiálu, tak v zachyceném povrchovém
odtoku. Vzorky sedimentu i povrchového odtoku byly
odebírány bezprostředně po erozně aktivní srážce a byly
následně postoupeny laboratornímu rozboru. Tímto způsobem
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bylo vyhodnoceno množství živin, které se v průběhu tříletého
experimentu z jednotlivých ověřovaných technologií odplavily
v důsledku působení přirozených erozně účinných srážek.
Odebrané vzorky bylo nutné co nejrychleji transportovat do
laboratoře, kde se nejprve zjistil objem vzorku suspenze a
následně došlo oddělení dále samostatně analyzovaných fází.
Filtrací se suspenze zbavila erozního sedimentu, který byl dále
vysušen při 40°C do konstantní váhy. Přefiltrovaná voda a
vysušený sediment byly analyzovány klasickými laboratorními
metodami na stanovení obsahu živin. Tímto postupem byla
zjištěna ztráta živin v pevné i kapalné fázi povrchového odtoku.
Analýza kapalné fáze suspenze
Před samotným rozborem vody je po filtraci zjištěn objem
vzorku, neboť při terénním odběru není využíváno metody
odběru známého objemu kapaliny. Odfiltrované nerozpuštěné
látky jsou vysušeny a zváženy a postupují k analýze pevné části
suspenze. Stanovením obsahu nerozpuštěných látek je při
známém objemu vzorku a celkového objemu suspenze v nádrži
možné poměrově dopočítat množství nerozpuštěných látek
odnesených působením erozně aktivní srážky. Přefiltrovaná
voda postupuje k následujícím analýzám živin:
a) N(NH4) - Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou
analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí dle
ČSN EN ISO 11732 (1998)
23

b) Norg - Organický dusík se převede na amonné ionty
mineralizací dle Kjeldahla (ISO 11261) a dále se
postupuje dle předešlého bodu. Odečtením hodnoty
amoniakálního dusíku ve vzorku získáme dusík
organický.
c) N(NO2) a N(NO3) - Stanovení sumy dusitanového a
dusičnanového dusíku se provádí průtokovou analýzou
(CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí dle ČSN EN
ISO 13395 (1997). Automatické stanovení dusitanů a
dusičnanů je založeno na redukční metodě. Vzorek
prochází kolonou s aktivovaným kadmiem, kde dochází
k redukci dusičnanů na dusitany. Vlastní
spektrometrické stanovení dusitanů je pak založeno na
diazotační reakci.
d) Ntot - Celkový dusík ve vzorku je dopočítán sumou
dusíku amoniakálního (včetně organické složky) a
dusičnanového.
e) P(PO4) - Fosforečnany se stanovují průtokovou analýzou
(CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí na základě
reakce
molybdenanu
amonného
a
vinanu
antimonyldraselného v kyselém prostředí s
fosforečnany za vzniku komplexu, který je redukován
kyselinou askorbovou do modrého zbarvení.
f) Ptot - Celkový fosfor se převádí na fosforečnany UV
digescí a dále analyzován dle postupu dle předešlého
bodu.
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g) Aktivní pH (ISO 10390), doplňkové stanovení pro
přesnější interpretaci výsledků.
Amonné ionty, dusičnany, fosforečnany a tedy i celkový fosfor
se stanovují fotometricky průtokovou analýzou na přístroji
Skalar (CFA - continuous flow analyser), kde je vzorek
nepřetržitě směšován s reakčními roztoky.
Analýza sedimentu (pevná fáze suspenze)
Pro stanovení obsahu přístupných živin v půdě se půdní vzorek
extrahuje kyselým roztokem, který obsahuje fluorid amonný,
dusičnan amonný a EDTA pro zvýšení rozpustnosti různých
forem fosforu vázaných na železo a hliník. Kyselá reakce
vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou octovou a
dusičnou. Vyluhovací roztok dobře modeluje přístupnost živin
v půdě pro rostliny.
Analýzy pevné části suspenze zahrnují následující stanovení:
a) Mg, Ca, K, P - koncentrace hořčíku a vápníku v extraktu
se
stanoví
metodou
atomové
absorpční
spektrofotometrie. Koncentrace draslíku se stanoví
metodou plamenové fotometrie a koncentrace fosforu
se stanoví spektrofotometricky po reakci s
molybdenanem v kyselém prostředí jako molybdenová
modř. Stanovit hořčík, draslík a vápník lze i metodou
optické emisní spektrometrie v indukčně vázaném
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plazmatu. Ve všech případech se využívá metoda
kalibrační křivky. Postup dle Mehlich III.
b) Ntot - při stanovení celkového dusíku dle ČSN ISO 11261
se vzorek mineralizuje varem v kyselině sírové za
přídavku katalyzátoru. Dusík převedený na amonné
ionty je stanoven na automatickém kontinuálním
fotometru CFA Skalar.

Kvantifikace ztráty živin
Provedené laboratorní analýzy sedimentu umožnily v průběhu
tříletého pozorování vytvořit objemnou databázi s
dostatečným počtem rozborů pro jejich další zpracování.
Dosažené hodnoty byly v souladu se standardními postupy
registrovány v jednotkách mg.kg-1, resp. v mg.l-1 u analýzy
kapalné fáze. Za předpokladu homogenity modelového území
lze s využitím těchto dat následně predikovat potenciální ztráty
jednotlivých živin způsobených vodní erozí půdy.
V našem případě byly zjištěné ztráty živin z experimentálních
ploch o velikosti 60 m2 přepočteny na ztrátu živin z jednoho
hektaru, což je plocha, která je i z praktického hlediska vhodná
pro ekonomické vyhodnocení nákladů nutných na náhradu
odplavených živin ve formě průmyslových hnojiv. Celý postup
kvantifikace ztráty konkrétní živiny v důsledku působení vodní
eroze se skládal z následujících dílčích bodů:
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a) Přepočet velikosti povrchového odtoku na hektar
𝐴𝑒𝑥 [𝑚2 ]
𝑃𝑂[𝑙. ℎ𝑎−1 ] = 𝑃𝑂𝑒𝑥 [𝑙]/ (
)
𝐴[𝑚2 ]
kde:
PO ............. Velikost povrchového odtoku z hektaru [l.ha-1]
POex ........... Velikost povrchového odtoku z experimentální
plochy [l]
Aex ............. Velikost experimentální plochy [m2]
A ................ Plocha o velikosti hektaru [10 000 m2]

b) Přepočet ztráty půdy na hektar
𝑍𝑃[𝑘𝑔. ℎ𝑎 −1 ] = 𝑍𝑃𝑒𝑥 [𝑘𝑔]/ (

𝐴𝑒𝑥 [𝑚2 ]
)
𝐴[𝑚2 ]

kde:
ZP .............. Ztráta půdy z hektaru [kg.ha-1]
ZPex............ Ztráta půdy z experimentální plochy [kg]
Aex ............. Velikost experimentální plochy [m2]
A ................ Plocha o velikosti hektaru [10 000 m2]
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c) Výpočet ztráty živiny v povrchovém odtoku
𝑍𝑂[𝑔. ℎ𝑎−1 ] = 𝑃𝑂[𝑙. ℎ𝑎 −1 ] ∗

𝑉[𝑚𝑔. 𝑙 −1 ]
1 000

kde:
ZO ............. Ztráta živiny v povrchovém odtoku [g.ha-1]
PO ............. Ztráta půdy z hektaru [kg.ha-1]
V ............... Koncentrace živiny [mg.kg-1]

d) Výpočet ztráty živiny v sedimentu
𝑍𝑆[𝑔. ℎ𝑎 −1 ] = 𝑍𝑃[𝑘𝑔. ℎ𝑎 −1 ] ∗

𝑉[𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1 ]
1 000

kde:
ZS .............. Ztráta živiny v sedimentu [g.ha-1]
ZP.............. Ztráta půdy z hektaru [kg.ha-1]
V ............... Koncentrace živiny [mg.kg-1]

d) Výpočet celkové ztráty živiny:
Během procesu vodní eroze jsou transportované živiny
obsaženy v povrchovém odtoku a v sedimentu. Celková ztráta
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konkrétní živiny způsobená vodní erozí je tedy součtem ztrát
z těchto dvou složek:
𝑍𝑍[𝑔. ℎ𝑎−1 ] = 𝑍𝑂[𝑔. ℎ𝑎−1 ] + 𝑍𝑆 [𝑔. ℎ𝑎 −1 ]
kde:
ZZ .............. Celková ztráta živiny [g.ha-1]
ZO ............. Ztráta živiny v povrchovém odtoku [g.ha-1]
ZS .............. Ztráta živiny v sedimentu [g.ha-1]

Výpočet nákladů ověřovaných technologií
z pohledu ztráty živin
Na základě znalosti o celkovém množství odplavených živin
z ověřovaných variant byly finančně vyjádřeny náklady nutné
na nákup průmyslových hnojiv, které by bylo potřeba do půdy
navrátit k pokrytí ztrát jednotlivých živin způsobených vodní
erozí.
V rámci výzkumu byl sledován odnos dusíku, fosforu, draslíku,
hořčíku a vápníku. Pro nahrazení jednotlivých živin bylo zvoleno
vždy jedno konkrétní jednosložkové hnojivo o určitém obsahu
vybraného prvku. Seznam hnojiv včetně složení a jednotkové
ceny, které byly při finančním vyhodnocení nákladů
jednotlivých technologií použity, jsou uvedeny v Tab. 2.
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Tab. 2: Seznam hnojiv použitých pro výpočet nákladů

Hnojivo
Obsah živin [%] Cena [Kč/t hnojiva]
Močovina
46 N
9 559
Superfosfát
17,6 P
11 011
Draselná sůl
49,8 K
10 769
Kieserit
15 Mg
9 196
Dolomitický vápenec
36,2 Ca
3 000

Náklady na nákup hnojiva nutného k nahrazení ztráty konkrétní
živiny příčinou vodní eroze byly vypočteny podle vzorce:
𝑁𝐻 =

100 ∗ 𝑍𝑍[kg. ℎ𝑎 −1 ] ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 [𝐾č. 𝑘𝑔 −1 ]
𝑂𝑏𝑠𝑎ℎ [%]

kde:
ZZ .............. Celková ztráta živiny [g.ha-1]
Cena ......... Cena hnojiva [Kč.kg-1]
Obsah ....... Obsah živiny v hnojivu [%]

Výsledky
V průběhu tříletého pokusu prováděného v letech 2017 až
2019 bylo na experimentální lokalitě Třebsín sledováno celkem
10 srážkoodtokových událostí, které byly způsobeny erozně
účinnou srážkou. Srážkoodtokové události se vyskytovaly
v průběhu celého vegetačního období kukuřice, tedy od května
do září. Celkový srážkový úhrn, který byl v průběhu těchto
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událostí na lokalitě dosažen, činil 241,2 mm. Grafický průběh
jednotlivých srážek je součástí přílohy.
V roce 2017 došlo ke dvěma erozním událostem, konkrétně
v srpnu a září, kdy byl již porost vzrostlý a dostatečně zapojený.
Také v roce 2018 byly na lokalitě zaznamenány dvě
srážkoodtokové události způsobené erozně nebezpečným
deštěm. K té první došlo v první polovině června, ke druhé až ve
druhé polovině září.
Z pohledu erozně nebezpečných dešťů byl nejbohatší rok 2019,
kdy bylo monitorováno celkem šest srážkoodtokových událostí.
V každém měsíci od května do září byla zaznamenána jedna
erozní událost, výjimkou byl měsíc srpen, kdy došlo ke dvěma
událostem.
Grafy 1 a 2 ukazují celkový objem vody, který během tří let
odtekl ve formě povrchového odtoku z testovaných variant a
množství půdy, jež bylo tímto odtokem odplaveno. Vzhledem k
velkým rozdílům ve smyvu půdy z jednotlivých technologií jsou
zjištěné ztráty půdy na Grafu 2 zobrazeny v logaritmickém
měřítku o základu deset.
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Graf 1: Množství povrchového odtoku

Graf 2: Ztráta půdy

Z pohledu podpory infiltrace srážkové vody do půdního
prostředí se projevil výrazný pozitivní vliv minimalizačních
technologií, u kterých je na povrchu půdy ponecháno velké
množství rostlinných zbytků. Jak technologie strip-till, tak
zejména technologie no-till dokázala významně snížit množství
povrchově odtékající vody v porovnání s referenční konvenční
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variantou pěstování kukuřice v širokém řádku. Ve shodě s tímto
zjištěním je také vysoký protierozní účinek těchto bezorebných
technologií. V případě technologie pásového zpracování půdy
byl erozní smyv v porovnání s referenční variantou přibližně
třetinový. Ještě daleko lepších výsledků z pohledu
protierozního efektu bylo dosaženo u technologie přímého setí,
kdy kumulativní ztráta půdy za tři roky experimentálního
pozorování dosáhla necelých dvě stě kilogramů z jednoho
hektaru, což je oproti více než deseti tunám v případě
referenční varianty naprosto zanedbatelné množství. Využívání
technologie přímého setí kukuřice do ozimého žita se tedy
projevila jako velice účinné opatření při ochraně půdy před
degradací vodní erozí a při podpoře infiltrační schopnosti půdy,
což je i vzhledem ke zmírňování dopadů klimatické změny velmi
žádoucí.
Rozdílných výsledků bylo dosaženo u technologie konvenčního
zpracování půdy se setím kukuřice do dvouřádků. U této
technologie došlo ke snížení erozního smyvu v porovnání
s kontrolní variantou o více než polovinu. To je také velmi dobrý
výsledek, vezmeme-li v potaz, že se použitím této technologie
dokázalo na pozemku o velikosti jednoho hektaru zamezit
smyvu více než pěti tun ornice, než v případě setí kukuřice
v širokých řádcích. Z pohledu zadržení vody na pozemku však
byla technologie setí kukuřice do dvouřádků méně účinná než
varianta referenční.
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V návaznosti na kvantifikaci ztráty půdy a povrchový odtok
srážkové vody jsou v další části kapitoly Výsledky vyhodnoceny
kumulativní ztráty živin z ověřovaných technologií pěstování
kukuřice, ke kterým došlu v průběhu tříletého experimentu
působením vodní eroze (Graf 3). Jedná se o celkovou sumu
odplavených živin, tedy živin obsažených v povrchovém odtoku
a živin obsažených v půdě odnesené tímto odtokem.

Graf 3: Ztráta živin

Data z tříletého pozorování poukazují na fakt, že pěstování
kukuřice
v širokých
řádcích
(75 cm)
bez
použití
půdoochranných technologií, což je v podmínkách České
republiky nejrozšířenější způsob, vede v porovnání s ostatními
ověřovanými technologiemi k vyšším ztrátám přístupných živin,
jež jsou z pozemku smyty v důsledku erozních událostí. Ztráta
všech sledovaných živin byla u této technologie násobně vyšší,
než u ostatních ověřovaných technologií. Nejefektivněji se
z tohoto hlediska projevilo pěstování kukuřice s využitím
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minimalizačního zpracování půdy. U těchto technologií, tedy u
pásového zpracování půdy a zejména u přímého setí kukuřice
do ozimého žita, byl pozorován významný efekt na snížení
množství odnosu přístupných živin obsažených v erozním
smyvu a v povrchovém odtoku, způsobených erozně
nebezpečnými dešti. To přímo koresponduje s faktem, že tyto
technologie měly nejvyšší účinnost při snižování ztráty půdy a
množství povrchové odtékající vody. Na všech sledovaných
variantách došlo během tříletého ověřování k výrazně vyšším
ztrátám dusíku a vápníku oproti ostatním hodnoceným
živinám. Tento poměr vychází z přirozeného zastoupení těchto
látek v půdě.
Ekonomické vyčíslení hodnoty odplavených živin během let
2017 až 2019 je znázorněno na Grafu 4. Jedná se o vyjádření
nákladů nutných k nahrazení jednotlivých sledovaných živin
v podobě minerálních hnojiv. Graf 5 pak ukazuje celkové
náklady na nákup hnojiv za tři roky sledování.
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Graf 4: Ztráty živin z let 2017 až 2019 přepočtené na cenu hnojiv

Graf 5: Celkové náklady na nákup hnojiv

Z obou grafů (Graf 4 a 5) jednoznačně vyplývá, že používání
současného konvenčního způsobu pěstování kukuřice seté
s meziřádkovou vzdáleností 75 cm je z pohledu vysokých ztrát
přístupných živin, které jsou u této technologie způsobeny
vodní erozí, neekonomické. Náklady na nahrazení odplavených
živin jsou v porovnání s technologiemi strip-till a no-till
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několikanásobně vyšší. Také při využití technologie
konvenčního zpracování půdy se setím kukuřice ve dvojitém
řádku byla zjištěna značná úspora finančních prostředků.
Náklady na hnojiva zde byly o více než polovinu nižší než u
klasického způsobu pěstování.
Doporučení pro omezení znečištění z nebodových zdrojů











Při využití technologií strip-till a přímého setí do
ozimého žita je potřebné včasné zasetí meziplodiny tak,
aby měla v nezpracované části půdy maximální
pokryvnost v době setí kukuřice,
Biomasa meziplodiny na povrchu půdy pomáhá účinně
snižovat ztráty organické hmoty a přístupných živin.
Technologie strip-till a přímé setí do desikovaného
ozimého žita se projevily jako nadstandardně účinné ve
všech sledovaných parametrech.
Souhrnně nejvyšší účinnosti při snižování povrchového
odtoku a ztráty půdy bylo dosaženo u varianty přímého
setí do ozimého žita.
Přestože se přístupný dusík mobilizuje především s
kapalnou fází, byl v závažné míře zachycen i v erozním
sedimentu z konvenční varianty zpracování půdy.
Využití půdoochranných technologií se jeví jako ideální
řešení pro snižování kontaminace povrchových vod z
nebodových zdrojů znečištění.
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Závěr
Kukuřice setá má ve struktuře pěstovaných plodin v České
republice nezastupitelné místo. V současnosti je jednou
z nejčastěji pěstovaných zemědělských plodin a i vzhledem
k rozvoji bioplynových stanic a podpoře výroby biopaliv je ze
strany zemědělské veřejnosti požadavek na rozšiřování plochy
oseté právě touto rostlinou. Ale právě velkoplošné pěstování
kukuřice s sebou nese zvýšené riziko vodní eroze. A to
především při konvenčním způsobu pěstování, který zejména v
jarních měsících, kdy je půda dlouhou dobu prakticky bez
vegetačního pokryvu, vzniku erozních událostí přímo nahrává.
Vzhledem k tomuto faktu je potřeba hledat alternativní
technologické postupy, které by riziko vzniku erozních událostí
minimalizovaly, a pěstování kukuřice bylo z dlouhodobého
hlediska udržitelné. Na základě tohoto požadavku byla
v maloparcelových pokusech ověřována protierozní účinnost
třech dalších managementů pěstování kukuřice a vzájemně
porovnána jejich efektivita ve snížení ztráty půdy, povrchového
odtoku a živin v těchto složkách obsažených.
U všech testovaných technologií se projevil jejich protierozní
účinek v porovnání s konvenčním způsobem pěstování
kukuřice. Významným úkolem bylo vyčíslit finanční náklady
potřebné na náhradu živin (N, P, K, Mg, Ca) ztracených
v důsledku přímého působení vodní eroze. Na základě
kvantifikace obsahu živin v povrchovém odtoku a v erozním
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smyvu byly vypočítány náklady nutné na nákup hnojiv nutných
k nahrazení těchto ztrát. Výsledná kalkulace poukázala na
výraznou neefektivitu konvenční technologie, kdy se při jejím
využívání ztrácí výrazně více živin než u ostatních ověřovaných
managementů. Náklady nutné na náhradu smytých živin činily
za tři roky experimentu celkem téměř 1 300 Kč/ha, což je více
než desetkrát tolik ve srovnání s technologií přímého setí
kukuřice do ozimého žita a více než třikrát oproti technologii
strip-till. Vzhledem k faktu, že mají tyto technologie velmi
dobrý protierozní efekt, podporují vsakování srážkové vody do
půdy a tím snižují množství povrchového odtoku, dochází při
tomto způsobu pěstování kukuřice k velmi nízkému odnosu
živin.
Je zřejmé, že využití půdoochranných technologií má z pohledu
udržitelnosti pěstování kukuřice, ochrany zemědělské půdy
před degradačními činiteli a v neposlední řadě i z pohledu
ekonomické rentability v podobě nákladů na minerální hnojiva
nepopiratelný význam.
Ačkoliv se půdoochranné technologie zakládání a pěstování
kukuřice ve srovnání s konvenčním způsobem vyznačují podle
řady výzkumných prací nižší úrovní výnosů, jejich význam je
kompenzován ve vysokou protierozní účinností a s tím
souvisejícím výrazným snížením ztráty půdních živin, popř.
nákladů na jejich doplnění. Výsledky námi provedené kalkulace
nákladů na dodání nejdůležitějších živin do půdy ve formě
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minerálních hnojiv po erozně škodlivých událostech tuto
skutečnost potvrzují.
Nutno podotknou, že zde prezentovaná kalkulace finančních
ztrát, které vzniknou zemědělci v podobě nákladů nutných na
nahrazení odplavených živin formou minerálních hnojiv, je jen
vrcholem pyramidy celkových škod, které erozní smyv působí.
Počínaje degradací půdy, ztrátou osiva, sníženými výnosy a
konče eutrofizací a zanášením vodních toků a nádrží, které
posléze, většinou za finanční podpory veřejných peněz,
nákladně odbahňujeme.
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Srovnání novosti postupů a uplatnění
metodiky
Publikace se zabývá experimentálním zkoumáním odtokové
odezvy a erozních projevů na maloparcelových pokusech
s různými technologiemi pěstování kukuřice seté. Zaměřena je
kromě sledování protierozní účinnosti půdoochranných
technologií vůči konvenčnímu způsobu pěstování této plodiny
zejména na kvantifikaci ztráty přístupných živin obsažených
v povrchovém odtoku a v erodovaném materiálu a vyjádření
této ztráty v peněžité formě.
Obecně se oceněním ztrát živin způsobených vodní erozí
zabývala Konečná et al. (2012), předkládaná publikace však
nabízí konkrétní metodický postup vyjádření ztráty živin
pomocí nákladů na nákup ztracených živin v podobě hnojiv.
Dále poskytuje návod pro založení pokusné stanice včetně
jejího materiálového vybavení a zároveň popisuje technologii
odběru vzorků s následným laboratorním rozborem.
Vyhodnocena byla data ze tří let experimentu, kdy byly
zmíněné parametry sledovány vždy v průběhu celého
vegetačního období kukuřice. Tato publikace poskytuje
praktický návod a reálný podklad pro zhodnocení jednoho
z mnoha ekonomických dopadů, které jsou způsobeny vlivem
vodní eroze.
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Ekonomické aspekty
Publikace uvádí finanční vyjádření hodnoty živin, které byly
odplaveny v důsledku vodní eroze při testování technologicky
odlišných systémů pěstování kukuřice seté. Hodnota
jednotlivých živin byla vypočtena na základě ceny hnojiva, které
je nutné na pozemek vrátit jako náhradu za ztracené živiny. Pro
náhradu každé živiny byla modelově vybrána jednosložková
minerální hnojiva. K nahrazení dusíku byla v kalkulaci použita
močovina, fosforu superfosfát, vápníku dolomitický vápenec,
hořčíku kieserit a draslík byl nahrazen pomocí draselné soli.
Ceny hnojiv byly použity dle ceníku, který je uveden
v metodické části. Celková hodnota ztráty všech sledovaných
živin v průběhu tří let je pak součtem nákladů na nákup všech
těchto hnojiv.
Náklady na nákup hnojiv nutných k nahrazení ztrát
způsobených vodní erozí jsou pro jednotlivé technologie
uvedeny v Tab. 3.
Tab. 3: Ekonomické zhodnocení technologií
Technologie
k. z. - široký řádek
strip-till
no-till
k. z. - dvouřádek

Náklady na hnojiva potřebná k pokrytí ztrát živin za 3 roky [Kč/ha]
močovina superfosfát draselná sůl kieserit dolom. vápenec
celkem
N
P
K
Mg
Ca
540
237
78
188
248
1290
163
101
14
39
71
388
66
46
1
2
3
118
232
118
15
53
84
501

Poznámka: k. z. = konvenční zpracování
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Uvedené náklady je nutné nebrat jako neměnné. Konečná výše
nákladů na dodání živin ve formě minerálních hnojiv záleží na
konkrétním použitém hnojivu, které hospodařící subjekt
používá a na jeho individuální smluvní ceně. Dále pak na
klimatických podmínkách, půdních podmínkách a v neposlední
řadě na reliéfu terénu, kde je kukuřice pěstována. Z výsledků
nicméně jednoznačně vyplývá, že využíváním půdoochranných
technologií při pěstování kukuřice na svažitých pozemcích se
omezí ve značné míře erozní smyv a sníží se tak odnos
přístupných živin v něm obsažených, což má za následek
nemalé úspory v nákladech nutných na nákup minerálních
hnojiv pro jejich nahrazení. Tyto náklady jsou v porovnání
s konvenčním způsobem pěstování kukuřice násobně nižší.
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Popis uplatnění metodiky
Potenciálním uživatelem certifikované metodiky jsou
především zemědělské subjekty zabývající se pěstováním
kukuřice seté. V metodice jsou popsány vybrané půdoochranné
technologie pěstování kukuřice a vyhodnocena jejich účinnost
z pohledu zadržení srážkové vody na pozemku, protierozní
funkce a smyvu přístupných živin v porovnání s konvenčním
způsobem pěstování. Kvantifikace ztráty přístupných živin
způsobených vodní erozí u ověřovaných technologií a finanční
vyjádření těchto ztrát v podobě nákladů nutných na nákup
hnojiv pro jejich pokrytí může být důležitým faktorem při
rozhodování zemědělských subjektů o tom, kterou technologii
pěstování kukuřice bude na svých pozemcích využívat. Autoři
certifikované metodiky prohlašují, že bude šířena na odborných
seminářích, prezentacích či workshopech a bude přístupná
všem zájemcům o tuto problematiku.
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Příloha 7: 3. srážková událost roku 2019

Příloha 8: 4. srážková událost roku 2019
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Příloha 9: 5. srážková událost roku 2019

Příloha 10: 6. srážková událost roku 2019
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Příloha 11: Ceny minerálních hnojiv (Agrochemický podnik Mstětice,
a.s., jaro 2020)

Hnojivo
Obsah živin [%] Cena [Kč/t hnojiva]
Močovina
46 N
9 559
Superfosfát
17,6 P
11 011
Draselná sůl
49,8 K
10 769
Kieserit
15 Mg
9 196
Dolomitický vápenec
36,2 Ca
3 000
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