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Abstrakt
V příspěvku jsou uvedeny hlavní zásady odborného řízení závlahového režimu plodin. Pozornost je
zaměřena na nejčastěji ve světě užívané hydropedologické metody, založené na měření půdní vlhkosti
nebo na jejím bilancování některou z metod stanovení potenciální evapotranspirace. Jsou uvedeny
hlavní problémy spojené s užíváním těchto metod a diskutován problém stanovení bodu vadnutí a
polní vodní kapacity z hlediska řízení závlahových režimů plodin. Podrobněji je uveden výpočetní program pro řízení závlahového režimu plodin ZAPROG1, který byl vyvinut ve VÚMOP, v.v.i.
Klíčová slova: řízení závlahových režimů, metody hydropedologické, metody meteorologické, metody
fyziologické, metoda biologické křivky, metoda ideálních srážek, závlahová dávka, program AVISO,
program ZAPROG1, čidlo, datalogger, bod vadnutí, polní vodní kapacita

(sací síla kořenů, vodní potenciál listů, teplota
povrchu listů). Pro odhad evapotranspirace,
vodního stresu vegetace a zásoby vody v půdě
se ve světě začínají stále více využívat družicové a letecké snímky v různých spektrálních
oborech.

Úvod
Význam a potřeba kvalifikovaného řízení závlahových režimů plodin v klimatických podmínkách České republiky je uveden v řadě
odborných a vědeckých prací, naposledy
v práci Slavíka (2010). Kvalifikovaným řízením závlahového režimu plodin se rozumí
operativní stanovování velikosti jednotlivých
závlahových dávek a termínu jejich aplikace
některou z vědecky podložených metod. Bylo
prokázáno, že vede ke značným úsporám závlahové vody, elektrické energie a dusíkatých
hnojiv a přitom k dosažení optimálních a kvalitních výnosů tržního produktu plodin a ke
snížení rizika kontaminace podzemních vod
dusičnany, rezidui pesticidů a jinými cizorodými látkami. Sanford (2003) uvádí, že řízením závlahového režimu lze snížit spotřebu
energie na jednotku výnosu o 7 – 32 %
v závislosti na plodině.

.Metody hydropedologické jsou založeny buď
na zjišťování půdní vlhkosti bilancování některou z metod výpočtu potenciální evapotranspirace (tzn. evapotranspirace plně zapojeného
porostu dobře zásobeného vodou), anebo na
měření vlhkosti půdy nedestruktivními nepřímými metodami. Při jejich použití se neodebírají vzorky půdy, je měřena určitá fyzikální
veličina funkčně závislá na vlhkosti půdy.
Přístroje ukazují buď sací tlak půdní vody
v kPa (např. sádrové bločky, čidla Watermark,
tenziometry), nebo přímo vlhkost půdy
v objemových procentech (dielektrická vlhkoměrná čidla – např. Virrib, ThetaProbe, CS616,
Sentek a neutronové sondy). Přístroje vyrábí
řada firem. Mezi nejznámější patří Irrometer
Company, Inc., Riversade, CA, USA
(http://www.irrometer.com),
Soilmoisture
Equipment Corp., Santa Barbara, CA, USA
(http://www.soilmoisture.com), Delta-T Device Ltd., Cambridge, UK (http://www.deltat.co.uk), Campbell Scientific, Inc.,U, USA
(http://www.campbellsci.com), Netafim, Tel
Aviv, Izrael (http://www.netafim.com), Troxler Electronic Laboratories Inc., NC, USA
(http://www.troxlerlabs.com), AMET Velké
Bílovice, ČR (http://www.amet.cz). Vyrábí se

Materiál a metody
Pro řízení závlahových režimů plodin existují
vědecky podložené a v praxi ověřené metody.
Jsou to metody meteorologické, fyziologické a
nejčastějšími jsou metody hydropedologické.
Metody meteorologické jsou založeny na sledování vývoje meteorologických prvků (teplota vzduchu a srážky), fyziologické na měření
některých fyziologických parametrů rostlin
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řada různých typů přístrojů (blíže viz webové
stránky výrobců a jejich firemní literatura).
Připojením čidel na měřící jednotky (dataloggery) lze měřit vlhkost půdy kontinuálně ve
zvoleném kroku. Čidla musí být kvalifikovaně
osazena v místě s hydrofyzikálními vlastnostmi, reprezentativními pro zavlažovaný
pozemek a před každou instalací laboratorně
kalibrována. Předpokladem pro užití přístrojů
ukazujících sací tlak půdní vody je znalost jeho
prahové hodnoty pro jednotlivé plodiny. Ve
VÚMOP byla zatím experimentálně stanovena
pro rané zelí, pozdní květák, celer a rané
brambory (Zavadil, 2000, 2006). Z rozsáhlé
zahraniční odborné literatury, týkající se řízení
závlahových režimů jsou prahové sací tlaky
uvedeny v severoamerické literatuře. Pro zeleninu vč. brambor je souhrnně uvádějí např.
Kemble
a
Sanders
(http://www.aces.edu/pubs/docs/A/ANR1169).

V 

I .kat.
2,4

[% obj.],

nebo Vášova vzorce:

V  0,3  ( I .kat.)  4

[% obj.],

anebo vzorce uváděného Novotným (1990):

V  2,97  0,33  ( I .kat.)  0,0012  ( I .kat.) 2
[% obj.].
Tento autor rovněž uvádí kvadratickou rovnici
pro výpočet ΘPK z obsahu I. kategorie podle
Kopeckého:

 PK  6,66  1,03  ( I .kat.)  0,008  ( I .kat.) 2
[% obj.].
Hodnoty ΘV, stejně jako ΘPK, se stanovují také
použitím
složitějších
pedotransferových
funkcí, kde se kromě obsahu zrn I. kategorie
podle Kopeckého uvažují i další fyzikálně
chemické vlastnosti půdy, ovlivňující hodnoty
těchto vlhkostních stavů půdy (obvykle obsah
zrn II., III. a IV. kategorie podle Kopeckého,
objemová hmotnost zeminy po vysušení, obsah
uhličitanů a humusu). ΘV lze stanovit také
technickou metodou podle Váši (1960), u níž
se předpokládá existence ΘV na rozhraní vlhké
a suché zeminy volně nasypané do skleněné
trubičky. Nejpřesnější hodnoty ΘPK pro konkrétní pozemky lze získat stanovením
v přirozených polních podmínkách (viz např.
Sláma, 1966).

Při užití každé metody řízení závlahového
režimu je důležité stanovení minimální vlhkosti půdy či již zmíněného prahového sacího
tlaku půdní vody. Pro stanovení minimální
vlhkosti půdy ve smyslu ČSN 75 0434 Potřeba
vody pro doplňkovou závlahu je nezbytným
podkladem znalost bodu vadnutí ΘV a polní
vodní kapacity ΘPK, tzv. půdních hydrolimitů
(viz obr. 1). Pro jejich stanovení byla vyvinuta
řada metod. Značným problémem je, že hodnoty ΘPK a zejména ΘV stanovené různými
metodami se od sebe někdy značně liší.
Vhodné operativní způsoby stanovení ΘV a ΘPK
v ČSN 75 0434 Potřeba vody pro doplňkovou
závlahu chybí. Za nejpřesnější laboratorní
metodu jejich stanovení je považována metoda
založená na závislosti sacího tlaku půdní vody
na vlhkosti půdy, stanovené na přetlakovém
nebo podtlakovém přístroji. Tato metoda je
však zdlouhavá a finančně poměrně nákladná.
Snaha po zjednodušení stanovení ΘV a ΘPK
vedla k vytvoření různých pedotransferových
funkcí, umožňujících stanovit ΘV a ΘPK
z běžně dostupných či stanovitelných půdních
vlastností. S ohledem na složitost procesů a
ovlivnění řadou vlivů poskytují tyto výpočtové
metody hodnoty orientační. Pedotransferové
funkce jsou vyjádřeny buď matematicky nebo
graficky. Nejjednodušší způsob stanovení ΘV
je z procentního obsahu zrn I. kategorie (tj. zrn
< 0,01 mm) podle Kopeckého užitím Solnařova vzorce:

V České republice bylo pro řízení závlahového
režimu vyvinuto několik metod, avšak žádná
z nich dosud nedoznala širšího uplatnění v
praxi. Jsou to:
 metoda biologické křivky (Sláma, 1969),
založenou na bilancování půdní vlhkosti
podle potenciální evapotranspirace, stanovené jako součin sumy sytostního doplňku
za bilancované období a koeficientu biologické křivky,
 agrometeorologický programový komplex
AVISO, založený na výpočtech potenciální
evapotranspirace modifikovaným způsobem podle Penmana a Monteitha (Kohout,
1996),
 graficko-analytická
metoda
(Kudrna,
1987), vycházející z předpokladu, že
tvorba potenciálního výnosu plodiny závisí
na vzájemném vlivu teploty vzduchu a srážek v průběhu vegetačního období plodiny.
Metoda byla modifikována Slavíkem

88

Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): „Voda v krajině“, Lednice 31.5. – 1.6.2010, ISBN 978-80-86690-79-7

(1980) tak, aby umožňovala řídit závlahový režim polních plodin prognózou potřeby doplňkových závlahových dávek
v dekádním bilančním období.

ZAPROG 1:
 je určen uživatelům závlahy tj. samostatně
hospodařícím zemědělcům i podnikům,

 metoda ideálních srážek (Klatt, 1958),
upravená pro podmínky ČR Hemerkou
(Penka et al, 1973),

 umožňuje pomocí vlastního PC vlastní bilancování obsahu vody v půdě, exaktně
stanovit potřebu doplňkové závlahy pro
pěstované plodiny na pozemku ve vegetačním období,

 výpočetní program pro řízení závlahového
režimu ZAPROG 1, vyvinutý ve VÚMOP
(Spitz et. al, 2007) v rámci řešení projektu
NAZV QF3100 „Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami“, o kterém je
podrobněji pojednáno dále,

 je založený na výpočtu evapotranspirace
metodou biologické křivky a použití koeficientů této křivky, které byly výzkumně
zjištěny pro poměry ČR,
 je určen pro závlahu postřikem i mikrozávlahu,

Výsledky a diskuse

 je určen pro závlahu na pozemcích o jakékoliv výměře, jen pokud má pozemek
značně heterogenní půdu, je vhodné jej
rozdělit na dílčí části,

Kapitola pojednává o programu ZAPROG 1,
který se jeví v současné době vhodným výpočetním prostředkem pro užití v praxi.

 vyžaduje, aby zájemce o program měl na
svém počítači nainstalován tabulkový editor Excel a editor Word ze softwarového
produktu Microsoft Office.

Stručná charakteristika programu ZAPROG1
Jak již bylo řečeno program ZAPROG 1 pro
řízení závlahového režimu plodin byl vyvinut
ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany
půdy.
Vznik programu byl motivován současnou
neexistencí vhodného výpočetního prostředku
pro uživatele závlah v ČR, který by jim umožnil vlastní odborné řízení vláhového režimu
pěstovaných plodin pomocí závlahy.
Jedná se o perspektivní způsob řízení závlahy,
pro který hovoří nejen masové rozšíření osobní
výpočetní techniky, ale také masové rozšíření
moderních informačních technologií, především internetu, na kterém lze např. získat aktuální denní vstupní meteorologické údaje do
programu ZAPROG 1 a také e-mailu a mobilních telefonů (s možností zasílání SMS zpráv),
umožňujících operativní písemný kontakt mezi
komunikujícími účastníky. V neposlední řadě
pro navrhovaný způsob řízení závlahy hovoří i
neustále se zdokonalující a zlevňující potřebná
přístrojová technika, ze které lze získat naměřené údaje pochůzkou vizuálně nebo přímo do
počítače anebo také dálkovým přenosem.

V dalším výkladu jsou popsány veličiny
z meteorologie, hydropedologie, agronomie a
závlah použité v programu ZAPROG 1 a rovněž je stručně uveden i návod na použití programu. Podrobnější informace o tom jsou uvedeny ve vydané metodice k programu. Přílohami k programu jsou tři ukázkové příklady
jeho použití a soubory s potřebnými vstupními
údaji.
Program je výstupem projektu: NAZV QF3100
"Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami".

Použité veličiny
Vstupní meteorologické veličiny do programu
Průměrná denní teplota vzduchu To:

T 

T7  T14  2T21
4

[oC],

kde T7, T14, T21 jsou teploty vzduchu ve oC
zjištěné v 7, 14 a 21 hodin.l
Průměrná denní relativní vlhkost vzduchu φo:
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 7   14   21
3

[%],

Sd  (1 

kde φ7, φ14, φ21 jsou relativní vlhkosti vzduchu
v % zjištěné v 7, 14 a 21 hodin.


)E
100

[torr],

kde φo je průměrná denní relativní vlhkost
vzduchu,
E – maximální tlak nasycených vodních par
ve vzduchu odpovídající průměrné denní teplotě vzduchu a je vypočítáván podle vzorce
Magnuse:

Denní srážka S [mm]:
Při užití manuální stanice: zjistí se za předchozí den v 7 hodin ráno následujícího dne
vyprázdněním srážkoměru.
Metody stanovení vstupních meteorologických
veličin

E  4,5825  EXP(17,27 

T
( 237,3  T )

)

[torr],
 vlastním měřením,

kde To je průměrná denní teplota vzduchu.

 z meteorologických dat naměřených
ČHMÚ:

Sytostní doplněk Sd se vyčísluje v torrech
proto, že k této jednotce se vztahují koeficienty
biologické křivky při výpočtu evapotranspirace
programem.

 nákupem dat
 z internetových stránek ČHMÚ.

Hydropedologie

Meteorologická veličina vypočítávaná programem

Hydropedologické veličiny, které se vyskytují
v programu, tj. půdní hydrolimity a jimi vymezené druhy půdní vody jsou ukázány
v následujícím názorném schematickém diagramu:

Sytostní doplněk Sd

méně
přístupná

závlahové
dávky

rozmezí

pórovitost půdy Θ S

voda rostlinám

voda rostlinám voda rostlinám přístupnávoda gravitační
nepřístupná
využitelná půdní vláha
přebytečná
vláha

charakterizuje kvantitativně nedostatek vodních par ve vzduchu:

polní vodní kapacita Θ PK

dolní hranice půdní vláhy (m ez zavlažování) Θ Z

bod vadnutí Θ V

Θ =0

Obr. 1 Schematické znázornění druhů půdní vody a hydrolimitů (podle Slámy)
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Agronomie
Program vyžaduje zadat tyto agronomické vstupní údaje:
Tab. 3 Agronomické charakteristiky (s příkladem zápisu)
Agr. termín setí ATS [měsíc, den]:
3
Časový interval pro předseťovou závlahu
plodiny [počet dní před vysetím]:
8
Agr. termín vzejití ATV [měsíc, den]:
5
Plodina převážně zakrývá půdu PPZP
8
[měsíc, den]:
Agr. termín zralosti ATZ [měsíc, den]:
10
Min. hloubka zavlažování hz,min [cm]:
20
Max. hloubka zavlažování hz,max [cm]:
80
Σ teplot pro max. hl. zavlažování ] Tc [oC] 2800
Biolog. koef. holé půdy kbhp [100x větší]: 35

25

15
1
28

kosti, která nepřekročí polní vodní kapacitu
půdy ΘPK. Návrh rozmezí pro dodání velikosti
závlahové dávky Mdi program sděluje uživateli
v závlahovém alarmu.

Závlaha
Pro výpočet aktuální zásoby vody v půdě v itém dni Wi je v programu zabudována bilanční
rovnice:

Stanovená velikost závlahové dávky Mdi podle
vztahu je tzv. netto dávka, která se dostane do
půdy. Vlivem ztrát závlahové vody, které např.
u postřiku nastávají výparem vody z paprsku
postřikovače do ovzduší, je třeba na pozemek
dodávat tzv. brutto závlahovou dávku M´di,
která je zvětšena o ztráty vody. Podle normy
ČSN 75 0434 se ztráty vody ohodnocují ztrátovým součinitelem závlahové vody kz, jímž se
násobí netto závlahová dávka Mdi, a tak se
stanoví brutto závlahová dávka M´di:

Wi  Wi 1  S i  M d i  ETi  dWhi  Wöi
[mm],
kde Wi-1
je
zásoba vody v půdě
v předchozím dni i-1 [mm],
αSi – využitelná denní srážka v i-tém dni
[mm], koeficient α je závislý na velikosti denní
srážky a průměrném sklonu pozemku
Mdi – dodaná závlahová dávka v i-tém dni
[mm],
ETi – aktuální evapotranspirace v i-tém dni
[mm],
dWhi – přírůstek zásoby vody v půd v i-tém
dni v důsledku prohlubování aktivní vrstvy
půdy [mm],
Woi – průsak odtokem vody do spodiny v itém dni [mm].

M di  k z  M di

[mm]

Např. pro dodání netto závlahové dávky Mdi =
30 mm je třeba při kz = 1,20 dodat na pozemek
brutto dávku M´di = 36 mm.
Aktuální evapotranspirace ETi

Z předchozí rovnice nás bude nejvíce zajímat
stanovení závlahové dávky Mdi a stanovení
aktuální evapotranspirace ETi

Program vypočítává evapotranspiraci v i-tém
dni ETi pomocí tzv. koeficientu biologické
křivky bilancované j-té plodiny kbji v závislosti
na sytostním doplňku Sdi podle vztahu:

Závlahová dávka Mdi
Potřeba dodání závlahové dávky plodině Mdi je
v programu avizovaná, jestliže aktuální zásoba
vody v půdě je na dolní hranici půdní vláhy
(mezi zavlažování) ΘZi, nebo pod ni poklesne.

ETi  kb ji  Sd i
kde

Aby nenastala ztráta vody průsakem do spodiny, je třeba dodat závlahovou dávku o veli-
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[mm],

Sdi je sytostní doplněk vypočtený
z průměrné denní teploty a relativní
vlhkosti vzduchu podle dříve uvedeného vztahu.
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Hodnoty koeficientů biologické křivky plodin
kbji se mění v charakteristické křivce pro každou plodinu. Jejich velikost se jeví integrálním
ukazatelem, vyjadřujícím vliv biologických
vlastností rostlin, vliv úrodnosti půdy a řady
faktorů. Hodnoty kbji se mění podle teplotní
skupiny (součtu průměrných denních teplot od
vzejití plodiny, např. po 100 nebo 200 oC), do
které hodnocený i-tý den patří. Pro účely zavedení koeficientů biologické křivky plodiny kbji
do vstupních údajů programu slouží přílohy C,
D, E k programu na CD-ROM.
Hodnoty kbji plodiny se zapisují v programu do
vstupní tab. 5, jejíž následující ukázka je uvedena i s příkladem.
Závěr
V České republice bylo pro řízení závlahového
režimu vyvinuto několik metod, avšak žádná
z nich dosud nedoznala širšího uplatnění v
praxi. Jejich širšímu uplatnění bránila především nezbytná častá komunikace mezi uživatelem závlahy a výpočetním centrem, vyžadující zejména operativní předávání dat o dodané
závlaze uživatelem.
Tuto nesnáz má odstranit výpočetní program
ZAPROG 1, který umožňuje uživateli závlahy
vlastní odborné řízení vláhového režimu jím
pěstovaných plodin výpočtem potřeby závlahy
na jeho PC. Přitom potřebné informace do
programu je možné získat na internetu, nebo
pomocí e-mailu a mobilního telefonu, umožňujících operativní písemný kontakt mezi komunikujícími účastníky. V neposlední řadě
pro navrhovaný perspektivní způsob řízení
závlahy hovoří i neustále se zdokonalující a
zlevňující potřebná přístrojová technika, ze
které lze získat naměřené údaje pochůzkou
vizuálně nebo přímo do počítače anebo také
dálkovým přenosem.
Vzhledem k uvedenému je příspěvek zaměřen
především na stručnou informaci o programu
ZAPROG 1.
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Tab. 5 Koeficienty biologické křivky plodiny kb
Součet
Koeficient
teplot od vzejití
biologické
křivky kb
[°C]
od
do
100x větší
0
100
50
100
200
50
200
400
56
400
600
56
600
800
57
800
1000
68
1000
1200
71
1200
1400
76
1400
1600
78
1600
1800
78
1800
2000
76
2000
2200
74
2200
2400
69
2400
2800
62

Stručné informace o programu ZAPROG 1
Program sestává ze tří typů tabulek jak je zřejmé z následujícího obrázku 2.

Základní vstupní údaje o

pozemku a plodině

Tab. 6 Bilance půdní vlhkosti

Tab. 7 Sumární bilanční tabulka
za období od III. do X. měsíce
sledovaného roku plodiny
Obr. 2 Schematické uspořádání šablony programu ZAPROG 1 na jednom Excel listu sestávajícího ze tří částí
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Tabulky základních vstupních údajů o pozemku a plodině

Buňky v předchozích i následujících tabulkách, které je třeba v programu vyplnit textovými
nebo číselnými údaji jsou vybarveny azurově. Buňky, které jsou nebarevné mají buď fixně
zapsané údaje, anebo se v buňkách automaticky zobrazují vypočítávané údaje. Bezbarvé buňky
jsou chráněny proti zápisu, tzn. že uživatel je nemůže přepisovat, a tak je program chráněn proti
chybám, které by mohly nastat zápisem do nesprávné buňky. Výjimku tvoří buňky v tab. 5a
(Doporučené hodnoty koeficientů využitelnosti denních srážek α v závislosti na velikosti denní
srážky a průměrné sklonitosti zavlažovaného pozemku) a tabulky v přílohách C, D, E
s koeficienty biologických křivek plodin, které jsou vybarveny azurově a přitom mají fixně
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zapsané údaje. Je to proto, že při možném zavádění uvedených údajů po sloupcích do vstupních
dat programu je potřeba, aby tato data zůstala vybarvena azurově.

Výřez tabulky podrobné bilance půdní vlhkosti s příkladem
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Tab. 7 Sumární bilanční tabulka za období od III. do X. měsíce
roku:
2000

Měsíc

(1)
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen


tepl
využitelných sytostního
ot
srážek
doplňku
[mm]
[mm]
[°C]
(2)
(3)
(4)
164,8
378,4
526,7
581,1
539,2
637,4
410,9
0,0
3238,
5


evapotranspirace


Sumární a
 ztrát vody kontrolní
bilance
průsakem
[mm]
[mm]

[mm]


závlahového
množství
[mm]

(5)

(6)

(7)

8)=(3)(5)+(6)-(7)

102,1
11,4
38,0
72,9
57,8
33,1
28,0
0,0

42,5
129,6
189,6
219,6
130,3
214,6
92,4
0,0

14,7
41,5
52,6
89,6
79,2
129,4
57,3
0,0

0,0
0,0
20,0
30,0
30,0
90,0
20,0
0,0

77,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,1
-30,1
5,4
13,3
8,6
-6,3
-9,3
0,0

343,3

1018,4

464,2

190,0

77,3

-8,2

Program ZAPROG 1 s jeho metodikou a přílohami je možné si bezplatně stáhnout z webových
stránek Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy na adrese:
htp://www.vumop.cz/zaprog1.php
Poděkování
Uvedené výsledky a poznatky byly získány při řešení projektu NAZV č. QF 3100 „Posouzení nárůstu
klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami“ a výzkumného záměru VÚMOP, v.v.i. č. MZE0002704902 „Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny
v zemědělství a rozvoji venkova“.
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