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MEZIPLODINY CHRÁNÍ PŮDU PŘED NADMĚRNÝM  

VÝPAREM VODY 

Intercrops protect the soil from excessive water evaporation  

Badalíková B., Vašinka M. 

Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, Troubsko 

 

Abstrakt 

Růst meziplodin v rámci půdoochranných technologií byl sledován v řepařské výrobní oblasti 

v letech 2017-2018. Na vybrané lokalitě byly sledovány vlhkosti půdy u varianty s jednou 

meziplodinou svazenkou a se směsí meziplodin (svazenka, žito, hořčice). V rámci pokusu se 

zařazením jedné meziplodiny byly založeny tři varianty: var. 1 kontrolní - bez meziplodiny, 

var. 2 meziplodina, zapravení 20 t.ha
-1

 kompostu, var. 3 meziplodina, zapravení 40 t.ha
-1 

kompostu. Současně byla sledována pokryvnost půdy meziplodinami. Ze získaných výsledků 

bylo zjištěno, že u směsky meziplodin byly dosažené vyšší hodnoty půdní vlhkosti oproti 

variantě kontrolní bez meziplodiny. U meziplodiny svazenky byly zjištěny vyšší hodnoty 

půdní vláhy u variant se zapraveným kompostem. Dostatek organické hmoty v půdě tedy 

napomáhá k lepší retenční schopnosti půdy. 

Klíčová slova: půdní vláha, směs meziplodin, svazenka vratičolistá, pokryv půdy 

 

Abstract  
Soil conservation technologies with intercrops was monitored in the beet production area 

in 2017-2018. Soil moisture was monitored at the selected locality in the variant with one 

inter-crop Phacelia and with a mixture of intercrops (Phacelia, rye, mustard). Three variants 

were established as part of trial: var. 1 – control, without intercrop and compost, var. 2 - 

intercrop, 20 t.ha
-1

 compost incorporation, and var. 3 - intercrop, 40 t.ha
-1

 compost 

incorporation. At the same time, the soil cover was monitored by intercrops. It was found that 

higher soil moisture values were achieved in the mixture of intercrops compared to the control 

without the crop. By intercrop Phacelia were found higher values of soil moisture in variants 

with incorporated compost. Enough of organic matter in the soil is important to improve of 

the retention soil capacity.  

Key words: soil moisture, mixture of intercrops, Phacelia tanacetifolia, soil cover 

 

Úvod  

Cílem pěstování meziplodin je podpora mimoprodukčních a produkčních funkcí zemědělství. 

Mimoprodukční a produkční funkce meziplodin v systémech hospodaření na půdě nelze 

z hlediska jejich vzájemného propojení od sebe jednoznačně oddělit (Brant a kol., 2008). 

Uplatnění meziplodin spočívá nejen v ochraně půdy před vnějšími činiteli ohrožujícími půdní 

vlastnosti a tím zemědělskou produkci obecně, ale ochraně povrchu půdy před nadměrnou 

evaporací. Meziplodiny vyseté na konci vegetace po sklizni hlavní plodiny jsou jedním 

z důležitých půdoochranných technologií. Pokud jsou meziplodiny včas zasety a nárůst 

biomasy je dostatečný, spolehlivě ochrání povrch půdy před vodní erozí (Vach a kol., 2005). 

Badalíková, Novotná (2016) zase uvádějí ve svých pracích vhodnost využití meziplodin jako 

půdoochranného systému, který se osvědčil ochranným efektem pokryvu půdy rostlinnými 

zbytky, přičemž se významně ovlivnil vodní režim půdy znamenající velký přínos nejen 

z hlediska protierozní ochrany, ale i lepším hospodařením s půdní vodou v období nedostatku 

srážek. Využití meziplodin na zelené hnojení umožňuje obohatit půdu o organickou hmotu 

a celkově zlepšovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Tímto způsobem se 
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nadzemní zelená na vodu bohatá biomasa meziplodin zapravuje do půdy, přičemž odumírá 

i kořenový systém a začíná se rozkládat. Největší přínosy zeleného hnojení jsou především 

v akumulaci živin (především dusíku), snížení vyplavování živin, zvýšení obsahu humusu, 

snížení půdní eroze a zvýšení biologických procesů v půdě, zkypření půdy v orniční 

i podorniční vrstvě. Nejlepší pro zelené hnojení jsou plodiny s rychlým nárůstem a velkou 

produkcí biomasy a s hustým kořenovým systémem (Brant a kol., 2008). Podle Haberleho 

(2006) je zvýšené riziko pěstování meziplodin nejen v sušších oblastech kukuřičné a řepařské 

výrobní oblasti, ale i v oblasti bramborářské. Z hlediska agroenvironmentálního opatření 

a opatření péče o krajinu je třeba využít dotačního titulu a doporučit správné založení 

meziplodin.  

Cílem příspěvku bylo zjištění schopnosti zachování přijatelných vláhových podmínek 

a organické složky v půdě při pěstování jedné meziplodiny nebo jejich směsek po sklizni 

hlavní plodiny.  

 

Materiál a metody 

V rámci sledování růstu meziplodin v souvislosti se zapravenou organickou hmotou a ochraně 

půdy byl založen pokus v řepařské výrobní oblasti. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 

228 m a patří do klimatické oblasti T2 – teplé, mírně suché s dlouhodobým ročním průměrem 

srážek kolem 490 mm a dlouhodobou průměrnou roční teplotou 8,7 
°
C. Množství měsíčních 

dešťových srážek během vegetačního období 2013 – 2018 jsou graficky zobrazeny v grafu 1. 

Půdní typ lokality se řadí do černozemě karbonátové, zrnitostním složením se jedná o půdu 

jílovitohlinitou, těžkou. Aktivní i výměnná půdní reakce je alkalická.  

Experiment se zapraveným kompostem a s vysetou meziplodinou probíhal v letech 2013 – 

2016, kde v poloprovozním pokusu byly založeny 3 varianty, z toho 2 s meziplodinou 

svazenka vratičolistá a 1 kontrolní bez meziplodiny. K porovnání byla sledována 

v následujících letech 2017 – 2018 na téže lokalitě varianta se směskou meziplodin obsahující 

svazenku vratičolistou a hořčici bílou bez aplikace kompostu. Meziplodiny byly zasety vždy 

na konci vegetace po sklizni hlavní plodiny.  

Sledování v letech 2013 – 2016 probíhalo v monokultuře kukuřice na siláž, v letech 2017 

a 2018 po obilnině. 

 

Varianty s jednou meziplodinou: 

Varianta 1: kontrola - bez kompostu, bez meziplodiny, na jaře přímé setí kukuřice   

Varianta 2: na podzim zapravení kompostu 20 t/ha, setí meziplodiny (svazenka vratičolistá), 

na jaře přímé setí kukuřice   

Varianta 3: na podzim zapravení kompostu 40 t/ha, setí meziplodiny (svazenka vratičolistá), 

na jaře přímé setí kukuřice 

 

Varianty se směskou meziplodin: 

Varianta 1: kontrola - bez kompostu, bez meziplodiny, na jaře setí kukuřice 

Varianta 2: na podzim zapravení zbytků hlavní plodiny, setí směsky meziplodin,  

na jaře setí kukuřice 

 

Kompost byl dodáván z kompostárny a byl vyroben ze zeleného odpadu údržby obcí, parků, 

zahrad a zeleného odpadu ze separovaného sběru. 

 

V rámci sledování půdních podmínek byly sledovány tyto parametry: Obsah vody v půdě 

(hmotnostní %) byl zjišťován gravimetrickou metodou z hloubek 0-0,5, 0,5-0,10, 0,10-0,20 

a 0,20-0,30 m, vodostálost půdních agregátů byla stanovena metodou mokrého prosévání 

(Kandeler, 1996), obsah organického uhlíku byl stanoven oxidimetrickou titrací dle Walkley 
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a Blacka (1934) v modifikaci Novák-Pelíšek a hodnocení pokryvnosti půdy rostlinnou 

hmotou meziplodin bylo zjištěno vizuálně podle počtu rostlin a převedeno na procentické 

vyhodnocení.  

 

Graf 1: Úhrn měsíčních srážek během vegetačního období  

Velešovice 2013 – 2018 

 
 

Výsledky a diskuze  

Vhodnost využití meziplodin jako půdoochranného systému se osvědčila pro svůj ochranný 

efekt pokrytí půdy listovou plochou a během zimy vymrzlými rostlinnými zbytky. Současně 

je ovlivňována dostupnost a ztráta živin z půdy, což je velmi důležité z hlediska ekologického 

(zachování čistoty podzemních i povrchových vod) a výživy rostlin (Vach, Javůrek, 2007). 

Díky meziplodinám je půda chráněná proti slunci, odráží tepelné záření a není tak vyprahlá, 

protože se méně vody vypařuje.  

Mnozí zemědělci se neshodují v tom, zda meziplodiny chrání půdu před vysycháním nebo 

naopak, že odebírají větší množství vody z půdy a ta potom chybí následným rostlinám.  Bylo 

však zjištěno, že meziplodiny nejenže chrání půdu před výparem půdní vody, ale naopak ji 

zadržují, i když část vody spotřebují pro vlastní růst (Badalíková, 2019). Kořenový systém, 

který zůstává v půdě, i vymrzlá nadzemní rostlinná hmota, zadržují vláhu po delší dobu  

(Vach a kol., 2009). Nasvědčují tomu i získané výsledky v grafech 2 a 3.  
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Graf 2: Obsah půdní vláhy u variant s kompostem a meziplodinou svazenka 

 
 

Jak u jedné meziplodiny (graf 2), tak u směsky meziplodin (graf 3) byly zjištěné vyšší 

hodnoty půdní vlhkosti oproti variantě kontrolní bez meziplodiny. U meziplodiny svazenky 

byly zjištěny vyšší hodnoty u varianty se zapraveným kompostem. Chybové úsečky naznačují 

v některých letech průkazné rozdíly mezi kontrolní variantou a variantou s vyšší dávkou 

zapraveného kompostu (40 t.ha
-1

). Dostatek organické hmoty v půdě tedy ještě více napomáhá 

k lepší retenční schopnosti půdy. Je to patrné i v suším roku 2015 na konci vegetace, kdy byly 

hodnoty půdní vlhkosti nižší oproti ostatním letům, ale u variant s kompostem byl obsah vody 

vyšší než u varianty kontrolní.  

Zobrazené hodnoty v grafu 3 naznačují vyšší vlhkost půdy u varianty se směskou meziplodin, 

která chrání půdu před nadměrným výparem vody. Chybové úsečky doplňují rozdíly mezi 

kontrolou a meziplodinou. Rozdíly ve vlhkosti půdy jsou patrné pouze v jednotlivých letech. 

Na konci vegetace 2017 bylo méně srážek než v roce 2018, což ovlivnilo výsledné hodnoty 

obsahu vody v půdě. Udržování dostatečně hustého a souvislého rostlinného krytu meziplodin 

dochází k omezování výparu (Vach a kol., 2009). Každá meziplodina je specifická pro daný 

region dle požadavků na vláhu a živiny (Pelikán a kol., 2013). Je třeba se rozhodnout podle 

stanoviště, zda je lepší směs meziplodin nebo jednotlivé meziplodiny (Kladivko, 2015).   
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Graf 3: Obsah půdní vláhy se směskou meziplodin 

 
 

V letech 2013 – 2016 byla sledována vodostálost půdních agregátů u variant s kompostem 

a  meziplodinou svazenka. Vodostálost půdních agregátů podporuje schopnost půdy odolávat 

erozním a klimatickým vlivům (Bartlová a kol., 2015). Průměrné výsledné hodnoty 

vodostálosti půdních agregátů jsou uvedeny v tab. 1. Ve svrchní vrstvě půdy 0 – 0,15 m byly 

zjištěny celkově stabilnější půdní agregáty než ve větší hloubce. Nejvyšší hodnoty 

vodostálosti byly zjištěny vždy u varianty s nejvyšší dávkou zapraveného kompostu (40 t/ha). 

U varianty kontrolní (bez kompostu) byla zjištěna vodostálost nejnižší. Zapravení organické 

hmoty ve formě kompostu hraje tedy důležitou roli v zachování vodostálosti půdních 

agregátů, jejich odolnosti k rozplavování vodou a zlepšení půdní struktury. Jak zjistili 

Novotná a Badalíková (2017) má to také souvislost se zpracováním půdy a pěstováním 

plodin. Pokud je zachována stabilita vodostálosti mají i meziplodiny lepší možnost růstu.  

 

Tab. 1: Vodostálost půdních agregátů u variant s kompostem a meziplodinou svazenka 

(v %)  

 
 

Současně se zapravováním kompostu byl sledován obsah organického uhlíku v půdě (Corg). 

Organická hmota, která se dostává do půdy, je během rozkladu v půdě akumulována jen z 10 

až 30 % ve formě organického uhlíku. Zbytek uhlíku je mineralizován a uvolňován ve formě 

CO2 do ovzduší (Sotákova, 1982).  

Brown a Cotton (2011) kvantifikovali výhody aplikace kompostu na zemědělsky 

obhospodařované půdy. Zjistili, že po zapravení kompostu došlo ve srovnání s kontrolou 

k trojnásobnému nárůstu obsahu půdního organického uhlíku a ke zdvojnásobení mikrobiální 

aktivity v půdě. Kompost měl také významný vliv na zvýšení obsahu vody v půdě. V tab. 2 

jsou uvedeny průměrné hodnoty obsahu organického uhlíku (Corg) u variant s aplikovaným 

kompostem a meziplodinou svazenka během sledovaných let. Jak je z výsledků patrné 

nejvyšší obsah Corg byl zjištěn vždy u varianty s nejvyšší dávkou zapraveného kompostu, a to 

i v sušším roce 2016, a nejnižší u varianty kontrolní – bez kompostu.  

 

Varianta 2013 2014 2015 2016 Průměr

kontrola 52,9 50,8 59,9 73,1 59,2

kompost 20 t 66,8 52,7 62,8 74,5 64,2

kompost 40 t 63,3 56,0 69,4 74,9 65,9

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
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Tab. 2: Obsah Corg u variant s kompostem a meziplodinou svazenkou (v %) 

 
 

Dostatečné množství organické hmoty v půdě v různé formě nám zaručuje rovnováhu mezi 

jednotlivými fyzikálními vlastnostmi během rozdílných klimatických podmínek během 

vegetace (Pokorný a kol., 2011). Byl prokázán vliv množství srážek na rychlosti mineralizace 

organické hmoty v půdě. Závislost mezi variabilitou srážek a obsahem půdní organické hmoty 

(Corg) byla potvrzena v sušší období v srpnu 2017 a 2018 (graf 1). Při sledování organické 

hmoty v půdě u varianty se směskou meziplodin byl zjištěn v těchto letech nižší Corg v půdě 

než bylo obvyklé (tab. 3). Přesto u varianty se směskou byly hodnoty vyšší oproti variantě 

kontrolní, a to v obou letech. Při větším suchu došlo ke snížení obsahu organického uhlíku 

v půdě a tím ke snížení mineralizace.  

 

Tab. 3: Obsah Corg se směskou meziplodin (v %) 

 
 

Množství organické hmoty v půdě ovlivňuje infiltrační a retenční schopnost půdy. Infiltrace 

půdy neboli vsak vody do půdy, je přímo úměrná stabilitě půdní struktury a organické hmoty 

v půdě. Retenční schopnost půdy je velmi důležitá z hlediska zadržení vody v období malé 

srážkové činnosti. Vlivem dostatečného obsahu organické hmoty v půdě a ochrany povrchu 

půdy před nadměrným vysycháním meziplodinou nebo směskami meziplodin zvyšujeme 

udržitelnost půdní vláhy po delší dobu (Badalíková a kol., 2016). Retenční schopnost půdy je 

dána nejen pravidelným dodáváním organické hmoty do půdy, ale i udržením dobrých 

fyzikálních vlastností, které přímo ovlivňují růst a vývoj kořenového systému rostlin, 

přístupnost a využitelnost půdní vody a s tím související biologické a chemické poměry půdy 

(Hůla, Procházková a kol., 2008). 

V grafech 4 a 5 je uvedena průměrná pokryvnost povrchu půdy jednou meziplodinou a 

směskou meziplodin. Z výsledků je patrná nejvyšší ochrana povrchu půdy nadzemní 

biomasou meziplodin u varianty s nejvyšší dávkou kompostu (graf 4), kde byl nárůst 

meziplodiny svazenka nejvyšší (graf 4). U směsky meziplodin byla pokryvnost nadzemní 

hmotou 100 % (graf 5), protože vzrůst meziplodin byl v podzimním období po oba roky 

nadprůměrný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 2013 2014 2015 2016

kontrola 1,12 1,13 1,80 2,79

kompost 20 t 1,61 1,53 1,40 2,98

kompost 40 t 2,20 1,60 1,85 2,81

Varianta 2017 2018

kontrola 1,21 1,22

směska meziplodin 1,43 1,46
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Graf 4: Pokryvnost povrchu půdy meziplodinou svazenka – průměr 4 let 

Varianty s kompostem 

 
 

Graf 5: Pokryvnost povrchu půdy směskou meziplodin – průměr 2 let 

 
 

Závěr  

Ze získaných výsledků je patrné, že zapravená organická hmota ve formě kompostu pozitivně 

ovlivnila příjem vody do půdy a schopnost udržet půdní vláhu po delší dobu. Meziplodiny 

měly lepší schopnost růstu a zapojení porostu, čímž současně splnily funkci půdoochrannou. 

Varianty se zapravením organické hmoty do půdy a s využitím jedné nebo více meziplodin 

obsahovaly více půdní vody oproti variantě kontrolní. Dále bylo zjištěno, že u variant 

s kompostem a s meziplodinou byl naměřen vyšší obsah organického uhlíku a lepší 

vodostálost půdních agregátů. Meziplodiny tedy prokazatelně plní funkci ochrany povrchu 

půdy před vyšším výparem v období sucha, čímž se udrží více vláhy v půdě.  

 

Dedikace  

Výsledky jsou součástí podpory Výzkumného záměru DKRVO reg. č. MZE-RO1719 

a projektu MZe ČR č. QJ1210263 v rámci programu „KUS“.  
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