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Dobrý autor tvoří, neschopný poučuje.

G. B. Shaw

Odborná veřejnost dobře ví, že touto prací důležitou pro další 
rozvoj chmelařství, opětovně suplujeme jiné instituce a instituty 
k tomu určené. Je smutné, že jim na tuto problematiku nezbývá 
čas, protože se věnují jiným aktivitám, v současné době například 
i skutkovým podstatám z oblasti trestního práva.

Cílem publikace je zlepšení úrovně zpracování půdy ve chmel-
nicích s akcentem na současné změny klimatu, což se týká všech 
chmelařských oblastí ČR, zejména Žatecké chmelařské oblasti, 
která je nejen největší a nejproslulejší, ale i nejaridnější.
Publikace byla zpracována pro širokou odbornou veřejnost, tzn. 
pro pěstitele chmele, studenty středních a vysokých zeměděl-
ských škol, zaměstnance státní správy - MZe ČR, SRS, ÚKZÚZ, 
AK ČR, akreditované poradce MZe ČR apod. Publikace může být 
prospěšná rovněž firmám, které se zabývají poradenstvím, výro-
bou techniky, příp. dalšími vstupy do chmelařství.
Práce je koncipována tak, aby každý pěstitel mohl prezentované 
poznatky modifikovat na svoje konkrétní agroekologické podmínky.
V širším pojetí byla tato problematika naposledy zpracována  
Ing. Jaroslavem Štrancem, CSc. ve formě metodik pro zavádě-
ní výsledků výzkumu do praxe s názvy „Technologie podzimního 
zpracování půdy ve chmelnicích“ v roce 1984 a „Technologie let-
ního zpracování půdy ve chmelnicích” v roce 1986.

Za autorský kolektiv
Přemysl Štranc
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Úvod1.

Úvod 

Zpracování půdy je jedno z nejstarších 
a nejdůležitějších agrotechnických opatře-
ní, které má i v současné době plné opod-
statnění. Je to soubor operací, kterými me-
chanickým způsobem měníme vlastnosti 
nejen ornice, ale často i celé rhizosféry ve 
prospěch pěstované plodiny.
Mechanickým způsobem připravit půdu 
tak, aby co nejvíce odpovídala biologickým 
požadavkům pěstovaných plodin bylo vždy 
považováno za největší umění zemědělce.
Zpracování půdy má však podstatně širší 
význam. Nejde pouze o jeho přímý vztah 
k pěstované plodině a k půdě, ale ovliv-
něním především fyzikálních vlastností 
půdy a jejího vodního režimu působí i na 
vodní režim okolní krajiny. Tato skutečnost 
nabývá stále většího významu v současné 
době, při globálním oteplování Země, které 
je provázeno zvyšující se nepravidelností 
srážek (především ve vegetačním období) 
a stále četnějšími přísušky. Z celosvětové-
ho pohledu se tak „sladká“ voda stává stra-
tegickou surovinou nejen pro zemědělství, 
ale obecně, neboť je nepostradatelná i pro 
ostatní činnosti člověka. Závažnost této 
situace musíme brát plně v úvahu právě 
v podmínkách ČR, kde jsou vodní zdroje 
odkázány výhradně na atmosférické sráž-
ky a kde všechny vodní toky odvodňují celé 
naše území do sousedních zemí.

Zpracováním půdy ve chmelařství ne-
jen umožňujeme a usnadňujeme výsadbu 
chmele, ale regulujeme především vodní 

a vzdušný režim půdy, následně pak i její 
režimy tepla, živin a biologickou aktivitu. 
Tím významně ovlivňujeme příjem živin 
chmelem, jeho růst, vývoj a produkční 
schopnost. Zpracováním půdy rovněž li-
kvidujeme plevele, urovnáváme povrch 
chmelnice po strojové sklizni, zapravujeme 
minerální a organická hnojiva, vytváříme 
předpoklady pro realizaci některých ag-
rotechnicky významných zásahů jako je 
např. řez chmele a eliminujeme zhutnění 
půdy, jehož škodlivost následkem součas-
ných pěstebních a sklizňových postupů vý-
razně narůstá.

Má-li být zpracování půdy ve chmel-
nicích účelné a efektivní musí vycházet 
z poznatků řady vědních disciplín, hlavně 
z pedologie, agrochemie, mikrobiologie 
a biologie chmele. Současně s tím musí 
být plně akceptovány a využívány i nejno-
vější poznatky zemědělského strojírenství 
(Šimon, Lhotský a kol. 1989).
V 70. a 80. letech minulého století, zřejmě 
i následkem prudkého vzestupu chemi-
zace našeho zemědělství, byl rozhodující 
význam pro zajištění vysokých sklizní ze-
mědělských plodin (vč. chmele) přisuzován 
chemickému stavu půdy. Proto byly často 
aplikovány až enormně vysoké dávky mi-
nerálních hnojiv (k jejich všeobecnému 
přechodnému poklesu došlo ve 2. polovině 
90. let, v souvislosti s transformací naše-
ho zemědělství, převážně z ekonomických 
důvodů). Naopak význam mechanického 
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zpracování půdy byl, a v některých přípa-
dech dosud je, značně podceňován. Vyso-
ké dávky hnojiv měly eliminovat nedostatky 
ve fyzikálních a biologických vlastnostech 
půdy, tzn. nedostatky v jejím mechanickém 
zpracování, organickém hnojení a v ostat-
ní pěstitelské péči.

Z šetření vyplývá, že celkově malou 
péčí o půdu našich chmelnic (méně vhod-
né způsoby a kvalita jejího mechanické-
ho zpracování, aplikace vysokých dávek 
některých pesticidů a minerálních hnojiv 
škodlivě působících na strukturu půdy, 
nízká úroveň organického hnojení) a po-
užíváním stále těžších kolových traktorů 
a ostatních mechanizačních prostředků se 
již natolik zhoršily nejen fyzikální, ale i bi-
ologické podmínky úrodnosti půdy našich 
chmelnic, že vyvstává naléhavá potřeba 
věnovat této problematice náležitou péči.

V předložené práci jsou analyzovány 
různé způsoby zpracování půdy, které 
v průběhu roční ontogeneze chmele jsou 
anebo mohou být realizovány. Jedná se 
o soubor mechanických zásahů do půdy 
prováděných po sklizni chmele, v podzim-
ním období, který je proto označován jako 
podzimní zpracování půdy chmelnic, 

někdy též jako základní zpracování půdy 
chmelnic. Na ně pak navazuje zpracování 
půdy od počátku jara, resp. od rašení pupe-
nů na podzemních orgánech chmelových 
rostlin, které pokračuje v průběhu celé 
vegetační doby až do jejich sklizně. Sou-
borný, obecně vžitý termín pro uvedené 
zpracování půdy je letní kultivace půdy 
ve chmelnicích nebo letní zpracování 
půdy ve chmelnicích. Uvedené termíny 
v publikaci proto zachováváme a v tomto 
smyslu je publikace i členěna.
V práci není rozebírána příprava a zpra-
cování půdy před výsadbou chmele 
a příprava půdy před řezem chmele. 
Tato problematika úzce souvisí s výsadbou 
a řezem chmele a byla již podrobně zpra-
cována ve vydaných publikacích Výsadba 
chmele (Štranc et al. 2007a) a Řez chme-
le odrůdy Žatecký poloraný červeňák 
v podmínkách ČR (Štranc et al. 2007b).

Závěrečná část publikace pojednává 
o ošetřování půdy v integrované produkci 
chmele, neboť tato otázka nabývá při pěs-
tování rostlin stále větší aktuálnosti, a proto 
by měla být akceptována i ve chmelařství.

Úvod
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2.1. Zastoupení půdních typů 
a druhů

V Žatecké chmelařské oblasti, resp. v je-
jím centru, je podstatná plocha chmelnic na 
půdách permokarbonského geologického 
útvaru, které jsou označovány jako perm-
ské červenky. Tyto půdy vzniklé zvětrává-
ním lupků a břidlic obsahují značné množ-
ství sloučenin železa (až 7% Fe2O3), jsou 
zrnitostně zpravidla těžší až těžké, špatně 
propustné a chladné. Po stránce půdního 
typu jde hlavně o půdy hnědé, kambizemě 
(Štranc 1974, 1984).

V severních a severozápadních níže 
položených částech Žatecké chmelařské 
oblasti jsou černozemě na spraších, velmi 
těžké černozemě na slínech označované 
jako smonice, které provázejí severočes-
kou hnědouhelnou pánev a hnědozemě 
na spraších, sprašových hlínách a permo-
karbonských uloženinách. Podél toku řeky 
Ohře, na aluviálních náplavech, se rozklá-
dají půdy nivní, fluvizemě. V jižní a jihový-
chodní části Žatecké oblasti, na křídových 
odvápněných opukových sedimentech, 
jsou půdy hnědé, na vápnitých opukových 
substrátech pak rendziny a pararendziny. 
Méně již jsou zastoupeny hnědozemě.

V Úštěcké chmelařské oblasti, zejmé-
na v její střední části zvané Polepská bla-
ta, jsou hlavním půdotvorným substrátem 
čtvrtohorní sedimenty s převážně nivními 
a lužními půdami (černicemi). Západní 
část oblasti leží na třetihorním útvaru so-

pečného původu (čediče) s převážně čer-
nozemními půdami. Východní část oblasti 
se nachází na třetihorním křídovém útvaru 
s převládajícími pararendzinami. V severní 
části oblasti jsou půdy hnědé a černozemě 
na spraši. V jižní části oblasti převládají 
černozemě.

Tršická chmelařská oblast má většinou 
půdy čtvrtohorního původu, zčásti pak pů-
vodu třetihorního. Hlavními půdními typy 
jsou černozemě (na spraši, degradované), 
nivní půdy, hnědozemě a půdy lužní.

Půdy chmelařských oblastí ČR2.

Půdy chmelařských oblastí ČR

Foto 2.1. Půdní profil – fluvizem typická na niv-

ních bezkarbonátových sedimentech (Žatecká 

chmel. oblast – poloha Poohří)
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Za nejlepší půdy pro jemný jakostní 
chmel jsou pokládány permské červenky 
Žatecké chmelařské oblasti (Štranc 1984, 
1987a).

2.2. Zpracovatelnost půd
Zpracování půdy výrazně ovlivňují stej-

né faktory, které se uplatňují při půdotvor-
ných procesech. Proto mechanické zásahy 
do půdy jsou vždy v úzkém vztahu ke ge-
netickým půdním typům a mateční horni-
ně, z níž půda vznikla (Špička a kol. 1958).
Těžké černozemní půdy - smonice, které 
vznikly na montmorillonitických třetihor-
ních jílech, hnědozemě a hnědé půdy na 
permských lupcích a těžší nivní půdy se 
vyznačují méně příznivými konzistenčními 
a technologickými hodnotami, vyšším měr-
ným odporem, značnou uléhavostí, velkou 
náchylností k hrudovitosti, jsou fyziologic-
ky chladné a chmel na nich roste v prv-
ních fázích vegetace pomaleji. Je proto 
třeba citlivěji dbát na vhodný termín jejich 
zpracování, nelze opomíjet nutnost váp-
nění a soustavného organického hnojení. 
Podzimní zpracování je třeba udělat brzo 
po sklizni chmele, ještě před příchodem 
podzimních dešťů a značně hluboko. Po-
zorně musíme volit i termín jarní přípravy 
povrchu chmelnic k řezu, aby nedošlo ke 
škodlivému zhutňování podpovrchových 
vrstev. Vhodné technologické hodnoty pro 
zpracování těchto půd, zejména jejich vlh-
kostní stav, je třeba respektovat i při letní 
kultivaci chmele. Velkou pozornost je třeba 
věnovat i výběru vhodného nářadí a jeho 
používání. Nelze opomíjet nutnost častého 
ostření pracovních orgánů nářadí (Štranc 
1984, 1993).

Středně těžké hnědozemě, středně těž-
ké nivní půdy a černozemě, zejména však 
hnědé půdy na permokarbonských pískov-

cích, rendziny a pararendziny na opuko-
vých substrátech mají v porovnání s před-
chozí skupinou půd podstatně příznivější 
konzistenční a technologické hodnoty, vý-
razně menší měrný odpor a jsou nesrov-
natelně méně uléhavé. Dobu zpracování 
těchto půd není třeba tak pečlivě sledovat. 
Energetická náročnost jejich zpracování je 
podstatně nižší, rovněž tak je nižší opotře-
bení nářadí, především vlastních pracov-
ních orgánů (Štranc 1984).
Jako příznivou vlhkost pro zpracování jílo-
vitých půd považuje gössl (1946) 20–30 % 
obj., u hlinitých půd 15–22% obj. a u písči-
tých půd 5–10 % obj. Pro úplnost dále uvá-
díme, že kritický obsah vody neboli kritická 
vlhkost (podle Sekery - in Kosil 1962), což 
je obdoba bodu vadnutí rostlin (voda přestá-
vá být rostlinám dostupná) je u nejtěžších 
zemin více než 25 %, u těžších 20–25 %, 
středních 15–20 %, lehkých 10–15 % 
a u nejlehčích pod 10 % obj. (Kosil 1962).

2.3. Potřeba kypření půdy  
v závislosti na podmínkách 
stanoviště
Největší potřebu kypření vykazují chmel-
nice založené na půdách deluviálního pů-
vodu, některé hnědozemě a degradované 
černozemě (lokality na Olomoucku, Přerov-
sku, Prostějovsku, Mělnicku apod.). Dále 
pak těžší a těžké půdy vzniklé na křídovém 
útvaru (na Roudnicku). Vysokou potřebu 
kypření vykazují i hnědé půdy (kambizemě) 
na permokarbonu, permské červenky, kte-
ré jsou rozšířeny hlavně v polohách Podlesí 
a Údolí Zlatého potoka na Žatecku.
Zpracovatelnost permských červenek ne-
gativně ovlivňuje nejen jejich zrnitostní 
složení, ale i vysoký podíl železitých slou-
čenin, nižší obsah humusu a nedostatečné 
vápnění.
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Zvýšenou potřebu kypření vyžadují i ně-
které nivní půdy, event. černice, vzniklé 
z těžších sedimentů (z břidlic, lupků, opuk, 
vápenatých slínů atd.), vyznačující se vyš-
ším zastoupením jílovitých částic, které se 
vyskytují v údolních polohách. Všechny 
tyto půdy je třeba zpracovávat při optimál-
ní vlhkosti pro kypřící zásah (podle našich 
zjištění při 19–24 % obj.).

Potřeba kypření půdy ve chmelnicích 
klesá se změnou zrnitostního složení ve 
prospěch nárůstu podílu větších zrni-
tostních kategorií půdy až skeletu (půdy 
vzniklé zvětráváním slepenců, pískovců, 
drob apod.), při zvyšujícím se obsahu hu-
musu a vápna. Za tohoto stavu se snižuje 
soudržnost půdních částic (klesá vazkost 
půdy) a naopak se zlepšuje její struktura 
(zvyšuje se drobivost půdy a naopak se 

snižují orební odpor a hrudovitost). Potřeba 
kypření se rovněž snižuje u půd chmelnic 
v návětrných a jižně (jihozápadně) expo-
novaných polohách a na celkově vysycha-
vějších stanovištích. Podobně i při sušším 
průběhu počasí se potřeba kypření půdy 
ve chmelnicích snižuje.

2.4. Význam, vývoj a současný 
stav péče o půdu chmelnic v ČR
Často se uvádí, že půda je největším ná-
rodním bohatstvím. Má prakticky nezastu-
pitelný význam v produkci potravin a krmiv 
a je jednou z rozhodujících složek životní-
ho prostředí. Je součástí různých ekosys-
témů Země, ovlivňuje její atmosféru i hyd-
rosféru.
Podle vztahu lidské společnosti k půdě 
bývá posuzována i kulturní vyspělost ná-

Foto 2.2. Typické permské červenky jsou při nevhodné vlhkosti náchylné k silné hrudovitosti
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rodů a států. V této souvislosti připomíná-
me citát F. D. Roosevelta, prezidenta USA 
(1937): „Národ, který ničí půdu, ničí sebe“.

Pro prosperitu rostlinné výroby, a tím 
celého zemědělství, má stěžejní význam 
úrodnost půdy, což je její základní a inte-
grální vlastnost daná jednotlivými vlast-
nostmi celého půdního profilu, zejména 
fyzikálními, chemickými a biologickými 
(Ledvina, Horáček 2000).
Určitými synonymy k pojmu úrodnost půdy 
jsou v poslední době užívané termíny pro-
dukční potenciál půdy nebo produktivita 
půdy. Ty však mají podle některých autorů 
(Šarapatka 1996, Bedrna 2002 a další) po-
někud širší ekologický aspekt a v podsta-
tě zahrnují působení jak vlastní úrodnosti 
půdy, tak i klimatu příslušného prostředí na 
růst, vývoj a produkci rostlin. Nejnověji se 
půda posuzuje ještě v podstatně širších 
environmentálních souvislostech. Kromě 
původně hlavní funkce, tj. produkční, jsou 
hodnoceny i funkce pufrační, filtrační, aku-
mulační, transformační, asanační, tech-
nické, industriální, socioekonomické apod. 
(Bielek 2000, Šarapata, Dlapa, Bedrna 2002, 
Vráblíková, vráblík 2006 a další). Pro kom-
plexní hodnocení půdy jsou nově používá-
ny termíny kvalita nebo zdraví půdy.

Pokud jde o péči o úrodnost anebo 
v poněkud širším významu vztah agrotech-
niky k produkční schopnosti půd chmelnic 
v ČR lze konstatovat, že tradiční způsoby 
ošetřování chmele byly k půdě podstat-
ně šetrnější než ty současné. Po staletí, 
téměř do poloviny minulého století, bylo 
ošetřování chmele založeno na ruční a po-
tažní práci a vzhledem k vysokým stavům 
domácích zvířat se chmelnice pravidelně 
hnojily vysokými dávkami statkových hno-
jiv. V důsledku toho i přes častou, v někte-
rých případech až nadměrnou (zbytečnou) 

mechanickou kultivaci půdy její úrodnost, 
resp. produkční schopnost, ve většině pří-
padů nejen neklesala, ale naopak stou-
pala. Dokazuje to skutečnost, že půda po 
zrušené chmelnici vykazovala dlouhodobě 
podstatně vyšší produkční schopnost - po-
skytovala růstově podstatně silnější poros-
ty, a tím zpravidla i vyšší výnosy všech pol-
ních plodin než půda stejného genetického 
typu a zrnitosti sousedního pozemku, na 
kterém nebyl pěstován chmel.

Velký rozvoj nových produktivních 
a ekonomicky momentálně výhodných 
pěstebních technologií ve chmelnicích 
(ve 2. polovině minulého století) umožni-
lo zavedení širokých sponů chmelových 
rostlin. Ruční a potažní kultivační práce 
byly postupně mechanizovány, začaly se 
používat robustnější a těžší stroje a nářadí 
ke zpracování půdy a ochraně chmele ta-
žené traktory. Ruční řez chmele postupně 
nahradil řez mechanizovaný. Byla rovněž 
zavedena strojová sklizeň chmele.
Velký rozvoj zaznamenala i chemizace 
chmelařství. Zvýšily se dávky jak minerál-
ních hnojiv, zejména v důsledku zavádění 
strojové sklizně (odřezáváním chmelových 
rév je znemožněno jejich „vystání“, ztráty 
živin je proto třeba kompenzovat vyššími 
dávkami hnojiv), tak i pesticidů na ochranu 
chmele.
Škodlivě na půdu, zejména na její struktu-
ru, působily hnojiva s obsahem nejen so-
díku, ale i chlóru a draslíku. Např. obsah 
draslíku v některých půdách chmelnic na 
Podbořansku často přesahoval 1200 mg/
kg (místy i 2000 mg/kg) zeminy a nepřízni-
vě působil jak na půdu, tak i na chmelové 
rostliny.
Od počátku šedesátých let se začaly inten-
zivně používat např. chlorované uhlovodíky 
na bázi DDT a HCH (Dynocid, gamadyn, 

Půdy chmelařských oblastí ČR
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gamacid, Dykol, Dynol, Lindan, Cyklo-HCH 
apod.) a organofosfáty (Intration, Fosfotion, 
Phosdrin, Tedion, Terra Sytam atd.). Např. 
k desinfekci půdy chmelnic proti drátovcům 
se doporučovaly (před přiorávkou chmele) 
dávky gamacidu až 150 kg/ha, které se 
v praxi ještě překračovaly. Stejně vysoké 
dávky Cyklo-HCH byly aplikovány v pod-
zimním období při silném napadení chme-
le dřepčíkem. Před zaváděním chmele se 
dřepčík dále likvidoval poprachem Dyno-
cidu nebo gamadynu v dávkách 20 kg/ha 
a větších, přičemž při jeho silném výskytu 
se ošetření přibližně po 10 dnech opako-
valo. Lalokonosec libečkový se hubil ga-
madynem v dávkách nad 50 kg/ha (vent 
a kol. 1963 a další). K tomu je třeba uvést, 
že dávky přípravků na bázi DDT a HCH 
byly proto tak vysoké, že se u nich před-
pokládala jen velmi malá jedovatost pro 
teplokrevné obratlovce, tedy i pro člověka. 
V posledních více než 25–30 letech se tyto 
tvrdé chemické postupy již nepoužívají, ale 
intenzita ochrany chmele proti živočišným 
škůdcům (mšice, sviluška) a proti perono-
spoře je i nadále velmi intenzivní.

Souhrnně lze konstatovat, že realizo-
vaná intenzifikace technologie pěstování 
a sklizně chmele, resp. určité zprůmyslně-
ní jeho produkce, zvýšilo a do značné míry 
i stabilizovalo jeho výnosy, především však 
výrazně snížilo potřebu namáhavé lidské 
práce, a tím pozitivně ovlivnilo ekonomiku 
tohoto odvětví rostlinné výroby. Malým re-
spektováním přírodních zákonitostí agro-
ekosystému chmelnic a přilehlého území 
však bylo narušeno přírodní, především 
půdní prostředí.
Z šetření mimo jiné vyplývá, že zejména 
u podniků, které minimálně anebo dokon-
ce vůbec organicky nehnojí chmelnice, vý-
nosy chmele i při uspokojivé úrovni ostat-

ní agrotechniky a za relativně příznivých 
růstových podmínek začínají stagnovat. 
Ne příliš uspokojivá situace je i v obsahu 
hořkých látek v hlávkách chmele.
Domníváme se, že příčiny tohoto stavu 
spočívají právě v uplatňovaných techno-
logických postupech ošetřování chmelnic, 
zejména v často naprosto nedostatečné 
péči o úrodnost půdy, v narušení její přiro-
zené autoregulační schopnosti. Narušená 
rovnováha mezi jejím produkčním a repro-
dukčním procesem mimoto dále destabi-
lizuje řadu základních ekologických funkcí 
půdy a snižuje tak efektivnost celé sousta-
vy (hanes 1995).
Pokud jde o úrodnost půdy v užším smyslu 
lze uvést, že současné pěstební technolo-
gie používané ve chmelařství výrazně naru-
šují fyzikální stav půdy a negativně působí 
i na její chemizmus a biologickou činnost.

Půdy chmelařských oblastí ČR

Foto 2.3. Mírně erodovaný povrch meziřadí 

chmelnice na permské července (Žatecká 

chmel. oblast – poloha Podlesí)
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Z fyzikálních vlastností půdy je třeba jme-
novat zejména poškozování (rozpad) její 
struktury a zvýšené utužení (pedokom-
pakci). S nimi souvisí narušení režimu rov-
novážného objemového uspořádání půd-
ních částic, pokles objemu půdních pórů 
v humusovém horizontu pod hranici 50 % 
(z celkového objemu pórů), pokles aerač-
ních a drenážních pórů pod 10 % a zvýše-
né ohrožení vodní i větrnou erozí.
Ke zhoršení chemizmu půdy dochází 
v těchto směrech (hanes 1995):

-  narušuje se přirozený rovnovážný stav 
sorpčního komplexu,

-  zhoršuje se výměna iontů mezi pev-
nou a kapalnou fází půdy a rostlinou,

-  mění se pH (nadměrné okyselování 
nebo naopak nežádoucí alkalizace 
půdy),

-  dochází k přebytku nebo nevhodné-
mu poměru živin v půdě, k hromadění 
toxických látek a k narušení hygieny 
půdy.

Zhoršení fyzikálních poměrů a chemiz-
mu půdy působí i zhoršení jejího biologic-
kého stavu (Zrubec 1990):

-  snižuje se obsah a kvalita organických 
látek v orniční vrstvě půdy,

- klesá biologická aktivita půdy,
-  dochází k narušení druhového zastou-

pení půdní mikroflóry.

Půdy chmelařských oblastí ČR
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Poškozování půdy a chmelových 
rostlin přejezdy chmelnice3.

3.1. Ulehlost půdy
Obecně se uvádí, že chmel vyžaduje 

hluboké, strukturní, přiměřeně provzdu-
šené a biologicky činné půdy (mohl 1924, 
osvald 1946, ZáZvorka, Zima 1956, vent 
a kol. 1963, rybáček a kol. 1980 a další).
Uvedené vlastnosti půd jsou rozhodujícími 
podmínkami potřebné tvorby, architektury 
a funkce kořenového systému chmelových 
rostlin, který je v úzké korelaci s růstem 
a vývojem jejich nadzemních orgánů, a tím 
s množstvím a kvalitou sklizených hlávek. 
Jestliže jsou podmínky pro rozvoj kořání 
chmele limitované, zejména je-li půda zhut-
nělá (silně ulehlá), odrazí se tato negativní 
skutečnost retardací tvorby jeho nadzem-
ních orgánů, menší velikostí sklizně a zpra-
vidla i nižším obsahem hořkých látek.

Ulehlost půdy je jednou z hlavních půd-
ně-fyzikálních charakteristik, kterou zpra-
vidla vyjadřujeme v hodnotách objemové 
hmotnosti redukované. V podstatě je funkcí 
obsahu humusu v půdě, jejího mechanic-
kého složení a struktury. S ulehlostí půdy 
velmi úzce souvisí základní režimy půdy 
(vodní, vzdušný, teplotní, živinný), její bi-
ologická činnost, a tím i rozhodující život-
ní procesy chmelových rostlin (kořenové 
dýchání, příjem vody a živin, růst kořání 
apod.). Ze sledování vyplývá, že optimální 
ulehlost pro chmel se pohybuje nejčastě-
ji v rozmezí 1,2–1,35 g.cm-3, v závislosti 
na typu a druhu půdy. Hodnoty ulehlosti 
1,65 g.cm-3 a vyšší působí na růst, vývoj 

a životnost chmelových rostlin velmi nepří-
znivě (Štranc 1985c).

Příslušným sledováním jsme zjistili, že 
příznivý fyzikální stav půdy, který vzniká po 
rigolovací orbě při zakládání chmelnice, se 
v současných výrobních podmínkách po-
měrně rychle ztrácí. Používáním těžkých 
mechanizačních prostředků, zejména 
traktorů, častými a ne vždy příliš účelný-
mi přejezdy chmelnic, mělkým a nedosta-
tečným zpracováním půdy při zvýšené 
vlhkosti, nevhodným používáním minerál-
ních hnojiv, malou péčí o humus, často za 
spolupůsobení povětrnostních a dalších 
vlivů (včetně závlahy) a přirozeného vývo-
je půdy, dochází ke zvýšené ulehlosti, ke 
zhutňování spodní vrstvy ornice a spodiny 
půdy chmelnic, a tím k celkovému narušení 
všech jejich režimů (Štranc 1982, 1984).

Velmi vysokou ulehlost vyjádřenou 
v hodnotách objemové hmotnosti reduko-
vané (až 1,95 g.cm-3) jsme zjistili především 
u smonic, dále pak u těžkých hnědozemí 
a hnědých půd na permokarbonských lup-
cích a svahovinách - permských červenek 
- při malé zásobě humusu (kolem 1 %, 
popř. 1,5 %). V těchto případech jsme za-
znamenali i výrazný pokles hodnot celkové 
pórovitosti (až na 31%, přičemž minimální 
hodnota pórovitosti by měla být 45%, nej-
lépe kolem 48–55 %) a pokles provzduše-
nosti až na 7,9 %. Podle tomáška (2007) 
se krajně nepříznivými fyzikálními poměry 
a extrémně obtížnou zpracovatelností vy-

Poškozování půdy a chmelových rostlin přejezdy chmelnice
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značují smonice (jedná se o tzv. „minutové 
půdy“). Pěstování chmele v polohách s vý-
skytem smonic bylo však po roce 2000, 
v rámci obecného snižování jeho ploch, 
v podstatě ukončeno.

Z šetření dále vyplývá, že k nepřízni-
vému zhutňování půdního profilu se vše-
mi negativními důsledky dochází, i když 
v poněkud menším rozsahu, rovněž na zr-
nitostně hrubších lehčích půdách. Určitou 
výjimkou jsou pouze rendziny a pararend-
ziny na vápnitých opukových substrátech, 
které jsou vůči mechanickým tlakům odol-
nější a zachovávají si své relativně příz-
nivé fyzikální, a tím i biologické vlastnosti 
(Štranc 1983a,b, 1984).

Pokud jde o vlastní vzestup hodnot ob-
jemové hmotnosti půdy v důsledku jejího 
zhutňování, je tento proces vysvětlován 
deformacemi, které mohou být buď relativ-
ně vratné, nebo obtížně vratné.
Mezi deformace relativně vratné lze zařa-
dit zhutňování strukturální a kolascentní, 
což je pokles porozity svázaný se struktu-
rou - s tmelením hrudek a jejich vzájem-
ným spojením. Tyto deformace jsou vratné 
vlivem povětrnostních změn a následným 
zpracováním půdy.
V porovnání s tím jsou deformace obtížně 
vratného charakteru působeny zhutňová-
ním texturálním (mikrostrukturálním), svá-
zaným s mikroporozitou elementárního 
spojení základních částic (jíl–skelet).

3.2. Škodlivost a příčiny  
zhutnění půdy

Podle lhotského (2000a) je zhutnění 
akumulativní proces, ve kterém se sčítá 
celá řada nepříznivých vlivů na půdu. Sil-
ně zhutnělá půda je jen obtížně prostupná 
pro kořání chmele, neboť působí jako me-
chanická bariéra, hlavně při nízké vlhkosti. 

Zhutnění se dále projevuje nízkou provzdu-
šeností půdy (na níž je kořenový systém 
chmele značně náročný), špatnou infiltrací 
srážkové vody, popř. i její stagnací na povr-
chu pozemku (chmelnice) a rozplavováním 
půdních částic. Ty pak při suchém poča-
sí vytvářejí tvrdou a nepropustnou krustu 
(škraloup), zamezující výměnu plynů, čímž 
se hromadí CO2, který negativně ovlivňuje 
chemizmus rhizosféry (koncentrace CO2 
v půdním vzduchu ve výši 0,6 % je pova-
žována za hraniční hodnotu, indikující zá-
važné změny půdní struktury s fatálními 
důsledky pro růst kořenů - gaertig 2001 
- in Neruda, Ulrich 2005). Naopak při deš-
tích, zejména na chmelnicích ve svažitých 
polohách Podlesí, tyto částice snadno pod-
léhají erozi, nejdříve a nejvíce ve stopách 
kol mechanizačních prostředků. V údolních 
rovinatých polohách a v mírných terénních 
depresích naopak dochází k zamokřování 
půd. V důsledku toho se snižuje kořenové 
dýchání. Rostliny trpí nejen nedostatkem 
kyslíku, ale následkem zhoršené pohybli-
vosti vody v půdním profilu (v horizontálním 
i vertikálním směru) i nedostatkem vody 
a živin. Narůstá denitrifikace.
Snížená vodní jímavost zhutnělé půdy 
a její celkově zhoršený vodní režim spolu 
s narušeným příjmem živin výrazně ne-
gativně ovlivňují růst a vývoj chmelových 
rostlin, hlavně v období přísušků. Zhutnělá 
půda má i nižší biologickou aktivitu, čímž 
jsou mimo jiné narušeny pro úrodnost 
půdy prospěšné procesy látkové přeměny. 
Dochází k postupné redukci a přeměně 
jejich kořenového systému na povrchový 
(„koláčovitý“), který je fyziologicky méně 
efektivní, čímž se snižuje produkční stav 
a životnost chmelového porostu. Zhutnění 
rovněž snižuje efektivnost použitých hnojiv 
a podporuje okyselování půdy.
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Příčiny zhutnění mohou být jak primární 
(genetické) tak sekundární (technogenní = 
antropogenní). Primární zhutnění vzniká 
přirozeným vývojem půd, resp. půdotvorný-
mi procesy s vytvářením kompaktních utu-
žených horizontů (Šarapatka, Dlapa, Bedr-
na 2002). V našich chmelařských oblastech 
k němu dochází hlavně na ilimerizovaných 
hnědozemích s výrazněji vyvinutým eluvi-
álním horizontem a na těžkých typických 
kambizemích (permských červenkách) 
s nižším obsahem humusu a nižší půd-
ní reakcí, které se nacházejí v lokalitách 
s poněkud bohatšími srážkami.
Technogenní zhutnění vzniká lidskou čin-
ností, zejména přejezdy těžkou mecha-
nizací. Podle Lhotského (2000a) je toto 
zhutnění vážnějším problémem, protože 
postihuje větší výměru půd a jde vesměs 
o půdy původně nejúrodnější. Běžně se 

s ním setkáváme na půdách chmelnic ve 
všech chmelařských oblastech a polohách. 
Kromě zmíněných, často nevhodných pře-
jezdů přispěly a přispívají k tomuto zhutně-
ní nadměrná nebo nevhodná chemizace, 
nedostatečné organické hnojení a další 
málo promyšlené zásahy, které jsme ana-
lyzovali v předchozí kapitole.

Řada autorů (hlušičková, lhotský 1994, 
lhotský 2000a,b, Šarapatka, Dlapa, Bedrna 
2002) se shoduje v názoru, že větší tlak 
než 80 kPa je pro půdu škodlivý. Tlaky do 
150 kPa poškozují slabě podorničí a tlaky 
nad tuto hodnotu pak mají negativní vliv jak 
na ornici, tak podorničí. Již jediný přejezd 
silným traktorem zatíží půdu 80–150 kPa 
a projeví se do hloubky 30–40 cm. Účinek 
opakovaných přejezdů se sčítá, což je právě 
případ přejezdů mechanizačních prostřed-
ků v kolejových řádcích v meziřadí chmelnic 

Foto 3.1. Silně zhutnělá půda po mechanizované sklizni chmele (fluvizem typická v poloze Poohří)



16

(v průběhu ročního vegetačního cyklu jich 
bývá přibližně 25, při větším výskytu škodli-
vých činitelů i více), a který je v orniční vrst-
vě zčásti odstranitelný orbou, avšak v profi-
lu půdy pod hloubkou orby přetrvává.
Uvádí se, že přirozená regenerace půdy, 
která je podmiňovaná zimními mrazy, trvá 
2–8 let, ovšem pouze v případě, že nedo-
jde k dalšímu zhutnění půdy novými pře-
jezdy (lhotský 2000a). Proces přirozené 
regenerace podporují i jílovitá frakce půdy, 
zejména koloidní částice svoji bobtnatostí 
a kohezí (hlavně skupina montmorillonitu) 
a rostliny svými kořeny. Proto těžší půdy 
mají větší schopnost samovolné regene-
race než půdy lehké. Přitom proces rege-
nerace je tím pomalejší, čím je zhutnění 
hlubší a má charakter funkční, nikoliv mor-
fologický (lhotský 2000a).

Nejrizikovějším obdobím z hlediska 
zhutnění půdy ve chmelnicích je sklizeň 
chmele, a to v případě, že je realizována 
za deštivého počasí. Dále pak to jsou ob-
dobí intenzivní ochrany chmele (jestliže 
postřiky následují po deštích) a jarních 
prací ve chmelnicích. Jedná se zejména 
o mechanizovaný řez chmele a zavěšová-
ní chmelovodů z plošin, kdy bývá zásoba 
půdní vláhy po zimním období zpravidla 
vyšší a pedokompakce proto zasahuje do 
hlubšího profilu půdy. Obecně však platí, 
že půda je ke zhutnění nejnáchylnější (nej-
zranitelnější) na jaře, kdy je ve stavu půdní 
„zralosti“ a obvykle i vlhčí.
lhotský (2000a) uvádí, že největší poško-
zení půdy způsobují nákladní automobily 
a automobilové cisterny (vyvážení kejdy, 
vápnění) s tlakem 750 kPa. Jejich zhutňují-
cí efekt zasahuje až do hloubky 50–65 cm 
(Hůla, Šimon 1989). Ke hnojení chmelnic 
kejdou a vápnění těmito způsoby je proto 
třeba přistupovat s rozvahou a využívat je 

pouze při suchém povrchu půdy v období 
mimo vegetaci.

K velmi intenzivnímu zhutnění půdy do-
chází při stavbě chmelnicových konstrukcí 
(po jejich pádu v důsledku silného zatíže-
ní větrem, velkou hmotností chmelového 
porostu, špatného konstrukčního stavu 
apod.), při jejich větších opravách, příp. při 
výstavbě nebo opravách dálkového elek-
trického vedení nad chmelnicemi. V těch-
to případech, na chmelnici založené na 
těžké permské července, jsme zazname-
nali po opakovaných přejezdech stavební 
mechanizací v příčném i podélném směru 
(v předjaří, po úplném rozmrznutí půdy) 
velmi vysoké hodnoty objemové hmotnosti 
i penetračního odporu půdy nejen v mezi-
řadí, ale i ve chmelových řadech, v blízkos-
ti chmelových rostlin. V hloubce 20–40 cm 
hodnoty objemové hmotnosti redukované 
dosahovaly až 1,95 g.cm-3 i více a pene-
trační odpor při vlhkosti půdy 23,5–25,7 % 
hm. se pohyboval často v rozmezí 8,6–
10,0 MPa, v řadě případů byl v důsledku 
velkého zhutnění neměřitelný. V této sou-
vislosti je třeba poznamenat, že limitní ob-
jemová hmotnost pro růst kořenů v půdě 
stlačené vertikálním jednosměrným tlakem 
je uváděna ve výši 1,7 g.cm-3, ale v půdě 
hnětené již ve výši 1,5 g.cm-3 (Beran 1990 
- in Lhotský 2000a). V našich pokusech se 
jako značně limitní objemová hmotnost pro 
chmel ukázala hodnota ve výši přibližně 
1,65 g.cm-3 (Štranc 1974).

Naše poslední šetření (z roku 2008) pro-
kázala, že i při běžné agrotechnice a ochra-
ně chmele, zřejmě v důsledku použití těž-
ších traktorů, dochází k výraznému zhutnění 
půdy, a proto tomuto jevu musíme věnovat 
mimořádnou pozornost, abychom co nejmé-
ně limitovali produkční potenciál chmelových 
rostlin. Pro ilustraci uvádíme hodnoty pene-

Poškozování půdy a chmelových rostlin přejezdy chmelnice
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tračního odporu půdy, které jsme zjistili na 
chmelnici založené v údolí řeky Ohře (Čínov 
- 1998), na lehčí až středně těžké fluvizemi 
(na bezkarbonátových nivních sedimentech) 
s obsahem humusu 1,3 % střední kvality (viz 
tab. 3.1. až 3.4.).

Jak vyplývá z limitní objemové hmotnosti 
půdy pro růst kořenů poškozené jejím pro-
hnětením (1,5 g.cm-3), těžké mechanizační 
prostředky působí na půdu nejen statickým 

tlakem, svojí hmotností, ale i dynamickými 
účinky. Jedná se o rázy, které mohou být 
daleko nebezpečnější pro poškození půdy 
(Lhotský 2000a,b, neruda, ulrich, valen-
ta 2005 a další). Uvádí se, že deformace 
půdy třením a smykem působí nejen na 
půdu, ale i na kořeny rostlin škodlivěji než 
deformace pouhým tlakem.
Velikost poškození půdy je dále závislá 
nejen na vlhkostních parametrech ornice 
a spodiny, které ovlivňují fyzikálně mecha-

Tab. 3.1. Penetrační odpor půdy v MPa u varianty bez zeleného pokryvu meziřadí  
(kultivováno - Čínov 5. 7. 2008)

Hloubka v mm
Meziřadí Hrůbek

střed kolej sloupový řad vnitřní řad

40 0,1 0,0 0,1 0,1

80 1,6 2,8 0,1 0,2

120 5,0 5,3 0,1 0,2

160 6,3 8,2 0,2 0,2

200 8,7 9,3 0,3 0,3

240 9,4 nad 10 0,2 0,4

280 9,8 nad 10 1,2 1,4

320 nad 10 nad 10 2,4 4,6

360 nad 10 nad 10 3,8 5,7

400 nad 10 nad 10 4,5 6,4

Poznámka: penetrační odpor byl zjišťován při vlhkosti půdy 13–15 % hm.
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Tab. 3.2. Penetrační odpor půdy v MPa u varianty bez zeleného pokryvu meziřadí  
(kultivováno - Čínov 21. 8. 2008)

Hloubka v mm
Meziřadí Hrůbek

střed kolej sloupový řad vnitřní řad

40 0,1 1,8 0,1 0,2

80 0,1 8,1 0,3 0,3

120 0,6 9,0 0,3 0,5

160 2,4 9,9 0,9 1,2

200 4,0 nad 10 1,2 1,8

240 5,6 nad 10 1,6 2,3

280 6,6 nad 10 1,8 4,0

320 7,8 nad 10 3,5 7,9

360 8,9 nad 10 5,2 9,8

400 nad 10 nad 10 7,3 nad 10

Poznámka: penetrační odpor byl zjišťován při vlhkosti půdy 14–16 % hm.
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nické vlastnosti, ale i na šíři pneumatik po-
užitých strojů, jejich huštění, dynamickém 
poloměru kol trakčního ústrojí, na prokluzu 
kol, na hmotnosti a jejím rozložení, způso-
bu uchycení a exploatačních parametrech 
agregovaného pracovního nářadí nebo 
strojů apod. (grečenko 1963, Salanci et al. 
1989, Schlaghamersky 1991, Lhotský 2000a, 
neruda, ulrich, valenta 2005 a další).
Problematice poškozování půdy a rostlin je 
věnována velká pozornost nejen v země-
dělství, ale i v lesnictví. Na lesních půdách, 
v důsledku používání velmi robustní těžeb-

ní mechanizace, dochází k ještě většímu 
poškození než na půdách zemědělských. 
Proto regenerace výrazněji poškozené les-
ní půdy v přirozených podmínkách je po-
malejší než půdy orné, zemědělské. Často 
se uvádí, že v průměru trvá 10–15 let a dé-
le (např. neruda, ulrich, valenta 2005).

3.3. Přímé poškozování 
chmelových rostlin přejezdy
Přejezdem mechanizace po povrchu 
chmelnic nedochází jen ke zhutnění půdy, 
a tím ke zhoršení řady půdních vlastností, 

Tab. 3.3. Penetrační odpor půdy v MPa u varianty se zeleným pokryvem meziřadí (řepka - Čínov 5. 7. 2008)

Hloubka v mm
Meziřadí Hrůbek

střed kolej sloupový řad vnitřní řad

40 0,1 0,5 0,0 0,0

80 0,3 1,9 0,0 0,1

120 0,7 4,0 0,1 0,3

160 2,6 5,8 0,1 0,3

200 4,3 7,9 0,1 0,2

240 5,8 9,4 0,2 0,4

280 8,3 nad 10 1,0 1,6

320 9,0 nad 10 1,6 4,0

360 9,7 nad 10 2,2 4,8

400 nad 10 nad 10 3,3 5,5

Poznámka: penetrační odpor byl zjišťován při vlhkosti půdy 13–15 % hm.

Tab. 3.4. Penetrační odpor půdy v MPa u varianty se zeleným pokryvem meziřadí (řepka - Čínov 21. 8. 2008)

Hloubka v mm
Meziřadí Hrůbek

střed kolej sloupový řad vnitřní řad

40 0,1 1,2 0,3 0,3

80 0,5 5,1 0,4 0,5

120 1,3 3,5 0,6 0,8

160 2,4 6,7 0,8 1,0

200 5,4 9,2 1,0 1,2

240 8,8 9,6 1,2 2,4

280 7,9 9,9 1,5 3,4

320 9,9 nad 10 2,4 8,7

360 nad 10 nad 10 4,9 9,1

400 nad 10 nad 10 4,0 9,2

Poznámka: penetrační odpor byl zjišťován při vlhkosti půdy 14–16 % hm.

Poškozování půdy a chmelových rostlin přejezdy chmelnice
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které významně ovlivňují růst, vývoj a pro-
dukční schopnost chmelových rostlin, ale 
nelze vyloučit ani přímé mechanické po-
škození těchto rostlin. Nevhodnými přejez-
dy mohou být narušovány a přetrhávány 
nejen jemné, ale i silnější kořeny, čímž je 
oslabována nebo zcela přerušována jejich 
absorpční funkce s následným přerušením 
transpiračního proudu ve vodivém systému 
rostlin (smith, hinckley 1995, Becker 1999 
- in martinková, gebauer 2005).
V případě, že jsou poškozena nebo zcela 
zničena krycí pletiva (včetně kambia) na 
horním povrchu kořenů, dřevní pletiva jsou 
pak plně vystavena hlubokému prosychání, 
které vede k postupnému zničení vodivého 
systému a k infekci a následnému rozkladu 
kořenů dřevokaznými houbami (Ronnberg 
2000 - in Nadeždina et al. 2005).

Vzhledem k funkčnímu rozdílu mezi 
horizontálními a vertikálními kořeny, kdy 

zvláště důležité jsou extenzivní dlouhé 
kořeny, zajišťující dostatečný příjem vody 
a živin (Drexhage, gruber 1998, Nadeždi-
na et al. 2005), je proto třeba dostatečně 
specifikovat kategorii poškozených kořenů. 
Případné poškození pouze povrchových 
kořenů může proto ovlivnit vodivost listů 
nebo jejich vodní potenciál výrazněji než 
kdyby byly poškozeny kořeny vertikální, 
kůlové (carlson et al. 1998, Nadeždina et 
al. 2005). S přihlédnutím ke skutečnosti, že 
u kořenů chmele jsme zjistili existenci my-
korhizy, lze při výraznější deformaci půdy 
předpokládat i narušení těchto symbiotic-
kých, pro chmelové rostliny prospěšných 
vztahů.

Při neusměrněných, zcela živelných 
pojezdech povrchu chmelnice těžkými me-
chanizmy v mimovegetačním období může 
pochopitelně dojít i k totálnímu zničení 
chmelových rostlin.

Tab. 3.5. Kategorizace zemědělských půd podle rizika zhutnění (podle lhotského 2000b)

Stupeň rizika Půdní představitel - (2. a 3. číslo kódu BPEJ)

silný
(většinou genetické  
zhutnění)

černozemě - smonice (07); rendziny (20) na slínech; oglejené půdy (53–54)  
na jílech a smíšených substrátech; nivní půdy glejové (61, 63) - se zrnitostí - ornice/
podorničí: H/J, H/JV, JH/JV, J/JH, J/J, J/JV, JV/J, JV/JV

silný až střední  
(většinou technogenní 
zhutnění)

černozemě vč. degradovaných a ilimerizovaných (06, 08, 09) na slinitých jílech 
a spraších; hnědozemě (10–12) na sprašových a smíšených materiálech;  
ilimerizované půdy (14–15); rendzina (19) na opuce; hnědé půdy (24, 26, 33)  
na jemnozrnných nebo smíšených podkladech; glejové půdy (42–49) na hlinitých 
substrátech; nivní (57) a lužní půdy (60, 62) na smíšených substrátech
- se zrnitostí - ornice/podorničí: PH/JH, H/H, H/JH, JH/H, HP/J, HP/JV, PH/J, 
PH/JV, JH/JH

nižší

černozemě (01, 02, 03, 05) na spraších a smíšených substrátech; ilimerizovaná 
půda (16) na štěrkopísku; rendzina (18) propustná na vápencích; hnědé půdy  
(25, 28, 29, 30) na lehčích substrátech; oglejené půdy (50–52) na lehčích  
substrátech; nivní půdy (56, 58) na štěrkopíscích - se zrnitostí - ornice/podorničí: 
P/JH, HP/H, HP/JH, PH/PH, PH/H, H/HP, JH/PH, JH/H, J/PH

ohrožené, ale bez  
možnosti opatření

hydromorfní půdy (64–76) na těžkých i středně těžkých substrátech; svažité půdy 
(nad 12° sklonu) a mělké půdy (méně než 0,3 m)

Vysvětlivky symbolů:
Půdní typy jsou upřesněny dvojčíslím z 2. a 3. místa kódu BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). 
Zrnitost je vyznačena symboly P - písčitá, HP - hlinitopísčitá, PH - písčitohlinitá, H - hlinitá, JH - jílovitohlinitá, 
JV - jílovitá, J - jíl

Poškozování půdy a chmelových rostlin přejezdy chmelnice
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Jestliže opomineme méně vhodné způso-
by přípravy povrchu půdy chmelnic k řezu 
chmele i vlastní mechanizovaný řez chme-
le, musíme upozornit na negativní dopady 
využívání plošin k zavěšování chmelovodů 
na půdu a chmelové rostliny. V důsledku 
často nevhodného konstrukčního řešení 
těchto plošin a při jejich nasazení při plas-
tické konzistenci půdy, dochází nejen k její-
mu výraznějšímu zhutnění, ale i k přímému 
poškozování chmelových rostlin. Největší 
negativní dopady má použití plošin v nově 
založených a mladých porostech chmele 
a dále pak v produkčních chmelnicích, kde 
byla ve větším měřítku realizována dosad-
ba chmelového porostu (za chybějící rost-
liny). Přejezdem povrchu půdy nad chme-
lovými rostlinami dochází nejen k jejímu 
silnému zhutnění, čímž je omezena růs-
tová aktivita těchto rostlin, zejména rostlin 
mladých (dosazených), které nezřídka od-
umírají „zadušením“, ale i k jejich přímému 
mechanickému poškození až zničení.
V letním období, při zavádění odkloně-

ných vegetačních vrcholů chmelových rév 
z plošin nebo ochranných zásazích při 
plastické konzistenci půdy chmelnic zase 
dochází k poškození horizontálního a jem-
ného vlásečnicového kořání chmele. A to 
opět s negativním dopadem na produkční 
schopnost chmelového porostu.
Ještě větší poškození půdy a podzemních 
orgánů chmelových rostlin nastává při stro-
jové sklizni chmele za deštivého počasí.
V době mimo vegetaci, při zvýšené vlhkos-
ti půdy, působí výrazné poškození jak půd-
ní stavby, tak chmelových rostlin nasazení 
nákladních automobilů k vápnění a aplika-
ci kejdy.
Absolutně největší přímé i nepřímé ško-
dy (zhutnění půdy, mechanické poškoze-
ní a zničení rostlin) však způsobují dříve 
již zmíněné větší opravy chmelnicových 
konstrukcí, zejména pak znovupostavení 
(opětovaná výstavba) padlých chmelnico-
vých konstrukcí a chaotické opravy dálko-
vých elektrických vedení nad chmelnicemi. 
V těchto případech, zejména v předjarním 

Tab. 3.6. Ekonomický dopad zhutnění, resp. výnosová odezva protiopatření (podle lhotského 2000b)

Kategorie Půdní představitel

I. vysoká výnosová odezva
většina černozemí, většina hnědozemí (mimo mělké a svažité), všechny nivní 
a lužní půdy (nezamokřené), část ilimerizovaných a oglejených půd (v teplých 
klimatických regionech), část hnědých půd (v teplých regionech)

II. střední výnosová odezva
menší část hnědozemí (23), rendziny (19–20), část ilimerizovaných půd 
(14–17), drnové půdy, většina hnědých půd (24–36)

III. nízká výnosová odezva
glejové půdy (65–78), nevyvinuté půdy (37–38), menší část oglejených půd 
(49–50) a ojediněle hnědé půdy (28–29) v suchých oblastech

Tab. 3.7. Mezní hodnoty kritických vlastností zhutnělých půd (podle Lhotského 2000b)

Půdní vlastnosti
Půdní druh

J JV, JH H PH HP P

obj. hmotnost redukovaná g.cm-3 > 1,35 > 1,40 > 1,45 > 1,55 > 1,60 > 1,70

pórovitost % obj. < 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38

minimální vzdušnost % obj. < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

penetrační odpor MPa 2,8–3,2 3,3–3,7 3,8–4,2 4,5–5,0 5,5 6,0

při vlhkosti % hm. 28–24 24–20 18–16 15–13 12 10

Poškozování půdy a chmelových rostlin přejezdy chmelnice
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období a při plastické konzistenci půdy, jsme 
zaznamenali až 6 % úplné zničení chmelo-
vých rostlin a v důsledku silného zhutnění 
půdy, která byla v podstatě ponechána při-
rozené regeneraci (bez realizace agromeli-
oračních opatření), došlo k výrazným pokle-
sům výnosů i kvality hlávek v následujících 
4–6 letech. V této souvislosti ještě pozna-
menáváme, že pokud jde o reakci kořenů 
rostlin na poškození z hlediska ročního ob-
dobí, uvádí se (Martínková 2008), že kořeny 
víceletých a vytrvalých rostlin jsou na po-
škození v jarním období podstatně citlivější 
než v období podzimním, event. zimním.

3.4. Možnosti prevence zhutnění 
půdy přejezdy strojů

Ze studia této problematiky vyplývá, že 
možnosti určité prevence poškození půdy 
jejím zhutněním přejezdy strojů se dají 

v podstatě rozdělit na tři skupiny. Jednak 
na agrotechnické a organizační, ty může 
ovlivnit především pěstitel a technické, kte-
ré jsou dány nejen celkovou technickou vy-
spělostí společnosti, ale i dalšími složitými 
vztahy a vazbami, na které má pěstitel jen 
malý vliv.

Agrotechnické možnosti  
prevence zhutnění půdy

Hnojení organickými hnojivy
Je mnohonásobně prokázáno, že hu-

mus a organické látky v půdě příznivě pů-
sobí nejen na její agrochemické a mikrobi-
ální vlastnosti, ale i na její fyzikální stav. 
Půdy, které se dostatečně organicky hno-
jí a půdy s vysokou zásobou humusu se 
zhutňují pomaleji a méně intenzívně než 
půdy s nižší zásobou humusu a organicky 

Foto 3.2. Zhutnění půdy a narušení podzemních orgánů chmele při sklizni
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méně hnojené. Půdy s větším obsahem 
humusu a organických látek mají schop-
nost udržovat si relativně stálý objem. Vli-
vem poměrně velké pružnosti, po skončení 
mechanického zatížení (po přejezdu stroji), 
částečně obnovují svůj objem do původní 
velikosti. Experimentálně se zjistilo, že se 
zvyšováním zhutnění půdy nabývají na vý-
znamu i kapilární a další síly vody.

Z výsledků řešení této problematiky vy-
plývá, že půdní profil našich chmelnic by 
měl být v příznivém fyzikálním, agroche-
mickém i mikrobiálním stavu minimálně do 
hloubky 60 cm.

Ukazuje se, že humusem nejbohatší by 
měla být především povrchová vrstva půdy 
(do hloubky 20 cm), která je pojezdovými 
mechanizmy strojů nejvíce poškozována. 
Obsah humusu by zde měl dosahovat min. 
2,0–2,5 %. V hloubce 20–40 cm by se měl 
obsah humusu pohybovat alespoň kolem 
2%.

Vápnění
V závislosti na půdní reakci chmelnice 
vápníme. Druh vápenatých hnojiv volíme 
s ohledem na mechanické složení půdy. 
Vápněním kyselých půd se udržuje pH 
půdy v optimálním stavu pro strukturotvor-
né procesy. Vápník (sloučeniny vápníku) 
sám o sobě současně působí jako vazeb-
ný prostředek při tvorbě půdní struktury 
(lhotský 2000a).

Mulčování a zelený pokryv půdy v mezi-
řadí chmelnic

Z dosavadních výsledků pokusů s mul-
čováním a s výsevem podplodin do me-
ziřadí chmelnic vyplývají přednosti těchto 
způsobů i možnosti praktické realizace. 
Uvedené metody snižují nepříznivý vliv 
mechanického zatížení půdy přejezdy 

nejen prostřednictvím obohacování půdy 
o organickou hmotu, ale i přímým působe-
ním na vodní, tepelný a mikrobiální režim 
půdy. Půda, zejména pod vrstvou mulče, si 
v letním období lépe udržuje půdní zralost, 
což umožňuje rychlejší odeznívání defor-
mačních účinků mechanického zatížení 
půdy, a tím i větší reverzibilitu jejích obje-
mových poměrů.

Minimalizace jarní a letní agrotechniky
Možnosti jak minimalizovat letní agro-

techniku chmele a omezit přejezdy chmel-
nice musíme hledat nejen ve snaze snížit 
potřebu lidské práce, PHM a celkových ná-
kladů, ale i ve snížení zhutnění půdy.

Pro řez, resp. jarní ošetření chmele, je 
třeba využívat dvoukotoučové ořezávače, 
které mimo jiné mají tu přednost, že pod-
statně usnadňují a minimalizují jarní pří-
pravu povrchu půdy chmelnic a ošetření 
chmele i ve sloupových řadech vykonávají 
při jednom průjezdu.

Pokud jde o letní zpracování chmelnic, 
je třeba uvést, že je limitováno hloubkou 
zásahu 10, popř. 15 cm (vzhledem ke ko-
řenovému systému chmele a možnosti ne-
produktivního výparu z půdy). Ke zlepšení 
fyzikálních vlastností proto dochází pouze 
v ošetřované povrchové vrstvě ornice, za-
tímco spodnější vrstvy jsou naopak zhutňo-
vány tlakem kol mechanizačních prostředků 
a tlakem vlastních pracovních orgánů. Letní 
kultivace půdy v meziřadí má proto opod-
statnění především v rozrušení a prokypře-
ní ulehlého povrchu půdy (půdního škralou-
pu), zejména po vydatnějších deštích nebo 
po závlaze. Dále umožní zapravení rychle 
působících hnojiv a likvidaci plevelů.

Základním předpokladem minimálního 
obdělání půdy v letním období je však její 
kvalitní a hluboké podzimní zpracování, 
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které působí celkově velmi pozitivně na 
hluboký profil půdy, hlavně na jeho fyzi-
kální poměry. V porovnání s letní kultiva-
cí je toto ošetření nejen podstatně hlubší, 
ale má i dlouhodobější účinek. Důkladné 
podzimní zpracování půdy, zejména peri-
odické hloubkové kypření meziřadí, je tak 
jedním ze základních předpokladů snížení 
počtu, popřípadě hloubky mechanizačních 
zásahů v době vegetace. Snížení počtu 
kultivačních zásahů také omezí rozklad 
humusu, který má mimo jiné význam pro 
udržení drobtovité struktury půdy (Štranc 
1985c).

Maximální omezení, popř. plné vyloučení 
kultivace ve druhé polovině vegetace a její 
náhrada pásovou aplikací herbicidů plně 
akceptuje nejen letní dynamiku morfogene-
ze a funkce povrchového kořání chmele, ale 
příznivě působí i na režim půdní vláhy, pro-
tože omezuje difúzně konvekční výpar z pů-
dy. S ohledem na tyto skutečnosti je proto 
velmi účelné využít a skloubit přednosti 
mechanického i chemického ošetření půdy, 
tzn. od jara do začátku květu chmele, tj. do 
5. 7., nejpozději 10. 7., využívat mechanic-
ké ošetření půdy a potom podle podmínek, 
zejména zaplevelení, uplatnit letní aplika-
ci herbicidů, která by měla udržet povrch 
chmelnic čistý až do sklizně.

Z pohledu omezení přejezdů jako fak-
toru, který snižuje deformační účinek 
kol mechanizačních prostředků na půdu 
a současně šetří PHM, je však nutné ra-
cionalizovat celý systém pěstitelské péče 
o chmel v době vegetace. Jako vhodné se 
v tomto směru ukazuje spojování více tech-
nologických zásahů v jeden. Tím se zlep-
šuje i celková ekonomika výroby chmele. 
Je účelné sloučit následující zásahy:

•  kypření meziřadí + přiorávku chmelo-
vých řadů

•  kypření meziřadí + přihnojování chme-
le do půdy, popř. kypření meziřadí + 
přiorávku chmelových řadů + přihnojo-
vání chmele do půdy (pevnými i kapal-
nými hnojivy)

•  mechanické zpracování půdy + aplika-
ci herbicidů

•  ošetření nadzemních orgánů chmele 
fungicidy + insekticidy + růstovými látka-
mi + hnojivy pro mimokořenovou výživu 
(v závislosti na charakteru přípravků).

Aby se předešlo negativnímu vlivu pře-
jezdů na půdu, bude rovněž účelné ově-
řit vybavení mechanizačních prostředků 
adaptéry ke kypření půdy ve stopách kol.
Z pohledu prevence škodlivého zhutnění 
půdy je nutné věnovat velkou pozornost 
i racionalizaci pracovních postupů při skliz-
ni chmele, především za deštivého poča-
sí. Z výsledků pokusů dále vyplývá, že jak 
mulčování půdy, tak i zelený pokryv mezi-
řadí, zejména zatravnění (vytvoření drnu), 
výrazně snížilo zhutnění půdy ve stopách 
kol sklizňových mechanizačních prostřed-
ků, resp. podstatně zvýšilo její únosnost.

Organizační možnosti prevence 
zhutnění půdy

Tyto otázky je třeba brát v úvahu již při 
výběru pozemku a vypracování projektu 
pro nové chmelnice. Při uspořádání chmel-
nicových bloků (šířka a délka bloků, umís-
tění podélných a příčných cest, stabilní ná-
drže apod.) je třeba vzít mimo jiné v úvahu 
kapacitu strojů (velikost zásobníků, nádrží, 
návěsů pro odvoz chmelových rév atd.), 
aby se co nejvíce vyloučilo opakované za-
jíždění nářadí a strojů do meziřadí.
Pro každý blok chmelnic by pak měl být 
vypracován racionální závazný způsob 
pohybu jednotlivých (používaných) mecha-
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nizačních prostředků po chmelnici, včetně 
jejich otáčení a doplňování PHM, hnojiv, 
postřikové jíchy apod.
Velmi důležitou zásadou v prevenci škod-
livého zhutnění půdy je maximální respek-
tování její konzistence při realizaci všech 
pěstitelských zásahů.
Všechny zásahy musíme provádět pokud 
možno při vhodné konzistenci půdy, kdy 
jsou deformace nejmenší, a proto dochází 
i k menšímu zhutnění.
Ukazuje se jako velmi účelné analyzovat 
hlavní příčiny, které způsobují anebo mo-
hou způsobit zmíněné nežádoucí poško-
zení půdy. Pro odhad možného poškození 
půdy při pěstování a sklizni chmele lze vy-
užít některých kritérií uváděných Wilpertem 
(1998 - in neruda, ulrich, valenta 2005) 

pro lesní půdy. V prvé řadě musíme posou-
dit vlhkost půdy (je-li mokrá, vlhká, vlahá, 
suchá event. vyprahlá - podle kosila 1962) 
dále pak její zrnitost (podíl jílovitých čás-
tic, prachu, písku), obsah skeletu (jedná se 
zejména o podíl štěrku v rendzinách a pa-
rarendzinách v pahorkatině Džbánu v polo-
hách Podlesí), biogenní možnost agregace 
(je-li nízká, střední, vysoká) a druh pokry-
vu půdy meziřadí (černý úhor - holá půda, 
mulč, zelený pokryv podplodin). Z technic-
kých parametrů musíme přihlédnout pře-
devším ke hmotnosti používaných strojů, 
typu, šířce a huštění pneumatik a počtu pří-
padných přejezdů v jedné linii (stopě). Na 
základě vyhodnocení těchto kriterií se pak 
rozhodneme zda agrotechnický zásah bu-
deme realizovat, event. jakým strojem a ja-
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kou pojezdovou rychlostí. Na vlhké půdě 
je vhodná vyšší rychlost, kterou poněkud 
zmírňujeme výši zhutnění a naopak při 
suché půdě rychlost snižujeme, abychom 
půdu co nejméně poškozovali rozprašová-
ním její struktury. Musíme rovněž dbát, aby 
hmotnost strojů (traktorů s návěsným či zá-
věsným nářadím) byla při jejich exploataci 
rovnoměrně rozložena na plochy, které se 
dotýkají půdy, a tím co nejvíce předcházet 
velmi škodlivému prokluzu kol.
soane et al. (1981 - in lhotský 2000a) při 
analýze příčin zhutňování půd charakte-
rizovali vliv hmotnosti (velikosti zatížení), 
velikosti kol, huštění pneumatik, rychlosti 
a počtu přejezdů. Uvádějí, že huštění je 
významnější než rychlost a počet přejez-
dů. Snížení kontaktního tlaku spatřují ve 
snižování zatížení osy strojů, rozšiřování 
pneumatik a ve snižování jejich huštění.

Ochranné postřiky, aplikaci herbici-
dů, přihnojování, zavádění odkloněných 

vegetačních vrcholů chmelových rostlin 
z plošin apod., je třeba provádět přede-
vším při sušším tvrdším povrchu půdy, za-
tímco k mechanickému zpracování půdy, 
tj. k plečkování a přiorávce přistupujeme, 
když je půda v polotvrdém stavu, při vlh-
kosti, která se rovná anebo je mírně nižší 
než je hodnota dolní meze plasticity (MPD 
- podle atterberga - in kosil 1962) - půda 
se začíná drobit. Hodnotu MPD jednotli-
vých půd je proto třeba alespoň orientačně 
znát a nelze, zejména u těžkých slévavých, 
tzv. minutových půd, připustit jejich zpraco-
vání při vlhkosti, která výrazněji převyšuje 
uvedenou mez.

K energeticky méně náročným techno-
logickým zásahům (některé kultivační zá-
sahy, postřiky, odvoz chmelových rév při 
sklizni apod.) by se měly využívat traktory 
s adekvátním výkonem, s menší hmotnos-
tí, a tím i menším specifickým tlakem na 
půdu.
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Fytosanitární význam zpracování 
půdy ve chmelnicích4.

Mechanické zpracování půdy, zejména na 
orné půdě, je jedním ze základních prvků 
technologie pěstování zemědělských plo-
din. Zpracováním půdy upravujeme pře-
devším její fyzikální a hydrofyzikální vlast-
nosti. Tím se bezprostředně mění vnitřní 
stavba půdy, její pórovitost, objemová 
hmotnost, strukturnost apod., které pod-
statně ovlivňují termodynamické vlastnos-
ti, fyzikální, chemické a biologické procesy 
v půdě a všechny půdní režimy. Při regulaci 
termodynamických podmínek v půdě plní 
významnou úlohu strukturnost půdy, která 
by se operacemi při zpracování půdy ne-
měla zhoršovat (demo, bielek a kol. 2000).
Orba a kypření, jako nejčastější způsoby 
zpracování půdy ve chmelnicích, podporují 
aeraci (provzdušnění) půdy, a tím její „sa-
močistící“ (ozdravovací) schopnost od celé 
řady choroboplodných mikroorganizmů 
a toxicky působících zplodin jejich meta-
bolizmu, hnilobných produktů a řady dal-
ších toxických látek. Proto je na zpracování 
půdy odedávna pohlíženo jako na efektivní 
způsob ničení škodlivých organizmů, je-
jichž vývoj je vázán na půdu. Kromě pří-
mého snížení četnosti půdních organizmů 
však zpracování půdy reguluje i složení 
agrobiocenóz (tanskij 2007). Nelze rov-
něž opomenout vliv zpracování půdy ve 
chmelnici na výše již zmíněné půdní reži-
my, zejména režim živin, s nímž úzce sou-
visí výskyt celé řady fyziologických poruch 
chmele, především různých chloróz.

Dostatečná (přiměřená) aerace půdy pod-
poruje nejen tvorbu, růst a metabolizmus 
kořenového systému chmelových rostlin, 
a tím jejich větší vitalitu a odolnost vůči 
různým stresům biotického i abiotického 
původu, ale i mineralizační procesy v půdě 
(karbonizační - s oxidací sloučenin uhlíku 
a nitrifikační - s oxidací dusíkatých látek), 
čímž umocňuje své pozitivní působení na 
produkční schopnost chmele. Aerace proto 
významně ovlivňuje enzymatickou činnost 
půdy.
Pro biochemii půdy jsou významné zejmé-
na enzymy povahy hydrolytické (proteáza, 
ureáza, fosfatáza, invertáza) a oxidačně 
- redukční (kataláza, dehydrogenáza, po-
lyfenoloxidáza, peroxidáza), které příz-
nivě ovlivňují kořenovou výživu chmele, 
úrodnost půdy, přeměnu organických látek 
a oxidačně-redukční režim půdy. Předpo-
kládá se, že hydrolytické lysozomální en-
zymy by se mohly podílet na hypersenzi-
tivních reakcích, majících důležitou úlohu 
v rezistenci rostlin, zejména proti biotrof-
ním patogenům. Uvádí se např., že některé 
enzymy (glukanáza, chitináza) lyzují gluka-
nové a chitinové složky nemelanizovaných 
buněčných stěn houbových patogenů, což 
má za následek ozdravění již infikovaných 
rostlin (horsfall, coWling 1980 - in kůdela 
a kol. 1989). Rovněž se předpokládá, že 
proteolytické enzymy by se mohly podílet 
i na inaktivaci virů. Skutečností rovněž je, 
že dostatečně humózní, tudíž mikrobiálně 
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a enzymaticky aktivní, provzdušená půda 
urychluje nejen detoxikaci řady již zmí-
něných škodlivých látek, ale i detoxikaci 
v pěstební technologii používaných pes-
ticidů, čímž příznivě ovlivňuje celé životní 
prostředí.
Anaerobní, tj. neprokypřené, neprovzdu-
šené půdní prostředí ve chmelnici nao-
pak podporuje výskyt a šíření řady chorob 
chmele. Jedná se např. o bakteriózy způ-
sobené bakteriemi Agrobacterium tumefa-
ciens, kdy se především na mladém dřevu 
vytvářejí nádory (blattný 1928, blattný, 
osvald 1950). V těžkých, neprovzdušených 
a zamokřených půdách se podle údajů 
blattného (1928) mohou rovněž vyskytovat 
fuzariózy, jejichž původci jsou Fusarium 
sp., hlavně však Fusarium sambucinum 
(blattný 1928). Uvedený autor zjistil, že na 
kořenech chmele napadených fuzariózou 
se současně vyskytovalo Verticillium sp. 

Trichothecium roseum a další saprofytické 
houby, které přispívaly k rozkladu kořenů.
U nás pravděpodobně dosud vzácné, 
avšak ve vlhkých chmelařských oblastech 
Anglie a SRN je značně rozšířené vertici-
liózní vadnutí chmele působené houbami 
Verticillium alboatrum R. et Berth., V. dah-
liae K1 (petrlík 1980). Parazit vnikající do 
rostliny kořeny ucpává cévní svazky, rost-
liny od spodu žloutnou a vadnou, listy po-
stupně usychají a opadávají.
Nověji fuzáriové vadnutí chmele v podmín-
kách Anglie popisuje neve (1990). Podle 
jmenovaného autora je původcem této 
choroby zřejmě houba Fusarium sambuci-
num. Podobného názoru jsou i pichlmaier 
a Zinkernagel (1992) v SRN a solarska 
(1994) v Polsku. Jako možné původce 
tohoto onemocnění chmele phalip et al. 
(2004) označují houby rodů Ascochyta, 
Fusarium a Phoma, které izolovali z napa-
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dených rostlin. Čatská (1993a,b) v úvaze 
o problému únavy půdy uvádí, že při mo-
nokulturním pěstování plodin (což se týká 
chmele) se škodlivé mikroorganizmy mo-
hou hromadit v půdě. Půdní mikroflóra se 
tak dostává do nerovnováhy, při níž i drob-
ná poranění mohou způsobit onemocnění.
V poslední době se příčinami vzniku fu-
záriového vadnutí chmele a možností 
jeho prevence zabývali krofta, gryndler 
(2008) a nádvorník, klapal (2008). Pokud 
jde o zpracování půdy tito autoři doporu-
čují při výskytu uvedeného onemocnění 
provést první přiorávku řadů chmelových 
rostlin co nejpozději a důkladné a pravidel-
né kypření půdy, zejména před nástupem 
zimy. Pravděpodobnost výskytu fuzariózy 
lze pak snížit včasným úklidem chmelnic 
a podzimní odorávkou řadů.
Z našeho sledování však vyplývá, že mimo 
uvedené skutečnosti je třeba, zejména ve 
vlhčích polohách a na těžkých půdách, do-
držovat ještě následující zásady (Štranc 
et al. 2008a):

-  přiorávky chmelových rostlin neprová-
dět při zvýšené vlhkosti půdy, tzn. „za 
mokra“,

-  jednou přiorávkou ke chmelovým rost-
linám nenahrnovat příliš vysokou vrst-
vu zeminy, max. 15–20 cm,

-  výška hrůbku po poslední přiorávce 
by neměla být vyšší než 35 cm (max. 
40 cm), přičemž jeho základna by měla 
být co nejužší, aby v okolí chmelové 
babky nedocházelo ke vzniku anae-
robního prostředí.

Účelem zpracování půdy z fytosanitár-
ního hlediska je vytvořit, anebo alespoň 
přispět k vytvoření takového půdního pro-
středí, v němž patogen není schopen se 
usídlit a pokud se usídlí, choroba se ne-

projeví, nebo intenzita napadení rostlin je 
pouze slabá.
Uvedená schopnost půd potlačovat pato-
geny bývá označována jako supresivnost 
a může být vlastností buď přirozenou, nebo 
indukovanou nějakým agrotechnickým zá-
sahem (Kůdela a kol. 1989). Lze ji dosáh-
nout např. obohacením půdy organickými 
či anorganickými látkami, určitými druhy 
organizmů, nebo podle našich předpokla-
dů již zmiňovaným vhodným zpracováním 
půdy. Jak dále uvádějí Kůdela a kol. (1989), 
vlastnost půdy potlačovat výskyt chorob je 
zpravidla podmíněna souborem abiotic-
kých (fyzikálně-chemických) a biotických 
(antagonistických) faktorů.
Některé poznatky nasvědčují tomu, že hu-
mózní, účelně prokypřená půda s vysokou 
enzymatickou aktivitou rychleji a účinněji 
rozkládá zejména přezimující stadia (my-
celia, kleistothecia – plodnice, oospory + 
výtrusy) ektoparazitických hub jako jsou 
peronospora chmelová (Peronoplasmo-
para = Pseudoperonospora humuli Wils.) 
a padlí chmelové (Sphaerotheca humuli 
Burr.), které napadají a vážně poškozují 
všechny nadzemní orgány chmele. Někte-
ré naše poznatky naznačují, že podzimní 
úklid a vhodné zpracování půdy, hlavně 
včasná a kvalitní podzimní orba, mohou 
poměrně úspěšně snižovat především vý-
skyt a škodlivost padlí.
S ohledem na ekologické požadavky padlí 
se ukazuje jako prospěšné realizovat po-
sklizňové zpracování půdy tak, aby kleis-
tothecia, která se vyznačují velkou odol-
ností vůči zimním mrazům a jsou zdrojem 
primární infekce chmele v následujícím 
jarním období, ještě koncem léta, příp. 
časně na podzim (v přítomnosti vláhy) na-
bobtnala a praskla (postačují teploty mírně 
nad 10 °C). Uvolněná vřecka a askospo-
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ry pak vyklíčí v primární přezimující my-
celium, které již podstatně méně odolává 
zimním mrazům, čímž se nebezpečí ma-
sivního rozšíření této choroby chmele sni-
žuje (blattný, osvald 1950, baudyš et al. 
1959). I z tohoto pohledu je proto účelné 
přistoupit k posklizňovému úklidu chmelnic 
včas a návazným kypřením povrchu půdy 
omezit ztráty půdní vláhy neproduktivním 
výparem.

Zpracování půdy ve chmelnicích ovliv-
ňuje i výskyt a šíření škůdců. Jednak tím, 
že likviduje plevelné hostitelské rostliny, 
které poskytují škůdcům úkryt nebo mož-
nost úživného žíru (např. sviluška chmelo-
vá, šedavka luční, plodomorka chmelová), 
jednak tím, že mění vlastnosti půdního pro-
středí v neprospěch jejich vývojového cyk-
lu. Například šedavce škodí jak ničení pýru 
a dalších trav (zejména v srpnu a září), 
tak i hluboká podzimní orba (miller 1956). 
Plodomorce pak neprospívá kypření půdy, 
hlavně koncem srpna a v září, kdy larvy 
zalézají do půdy, kuklí se a za přístupu 
vzduchu snadno vysychají. Kypřením se 
však zlepšuje i přístup přímého sluneční-
ho záření, které rovněž ničí tohoto škůdce 
(miller 1956). Zpracováním půdy (podzim-
ní orbou, plečkováním) poměrně úspěšně 
likvidujeme i larvy chroustků a ponravy 
chroustů, které se živí jemnějším kořáním 
chmele. Kypřením jsou ničena i mělce v pů-
dě nakladená vajíčka tesaříků, která již při 

relativní vlhkosti vzduchu 92% a nižší za-
sychají a hynou. Larvy kovaříků (drátovci) 
hynou při poklesu relativní vlhkosti vzdu-
chu na 25% (miller 1956). Při snižování 
vlhkosti půdy se jejich škodlivost snižuje 
a zalézají do hlubších vlhčích vrstev.
Teplomilným a světlomilným lalokonoscům 
naopak svědčí prokypření, provzdušnění 
a více prohřátá půda. Škodí jim však ne-
dostatek vzduchu (zhutnění půdy, její stav 
po větších deštích nebo po závlaze), kdy 
se buď přímo zadusí nebo jsou napadáni 
cizopasnými houbami (např. rod Beauveria 
– petrlík, Štys 1968, 1970). V důsledku 
nedostatku vzduchu larvy vylézají na po-
vrch půdy, kde hynou nebo jsou likvidová-
ny ptactvem (miller 1956).

Pokud jde o jednotlivé operace, které 
náležejí do zpracování půdy ve chmelni-
cích je třeba uvést, že jejich fytosanitární 
působení je málo prostudované a známé. 
Dále proto uvádíme některé poznatky do-
sažené při sledování vlivu různých způso-
bů zpracování půdy na výskyt škodlivých 
činitelů u dalších zemědělských plodin, 
a které po zobecnění mohou mít i určitý fy-
tosanitární význam v technologii pěstování 
chmele.

Hluboká orba
Tato základní operace v soustavě kon-
venčního zpracování půdy je obecně hod-
nocena jako efektivní způsob potlačování 
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mnoha škodlivých organizmů. Snižuje čet-
nost výskytu hmyzu, který se vyvíjí v půdě 
tím, že ničí kukly nebo tlumí výlez dospě-
lých jedinců z půdy (tanskij 2007) nebo 
naopak jejich přemístěním do povrchové 
vrstvy půdy, kde dochází k jejich ničení 
např. mrazem (váňová 2008). Orba působí 
i proti drátovcům, neboť samičky kovaříků 
zde nekladou vajíčka (tanskij et al. 2006). 
Rovněž Šefrová (2006) uvádí, že základ-
ní zpracování půdy, resp. orba přímo ničí 
mnohé škůdce, vystavuje je po odkrytí 
predaci a chorobám, brání drobným dru-
hům proniknout z větší hloubky (květilky, 
třásněnky, bejlomorky) a zvyšuje mortali-
tu během přezimování (zavíječ kukuřičný, 
krytonosec zelný, bodruška obilná, vrtalka 
ječná). Podobně i odstraňování posklizňo-
vých zbytků ihned po sklizni a včasná pod-
mítka podle uvedené autorky likvidují řadu 
škůdců v různých vývojových stadiích (třás-
něnky a plodomorky na obilninách, vrtalka 
ječná, listopasi, zrnokazi, obaleč hracho-
vý). Obděláváním půdy jsou však součas-
ně likvidováni někteří přirození antagonisté 
(střevlíci, pavouci) a dekompozitoři (žížaly). 
Orba významně ovlivňuje i další škodlivé 
organizmy. Časná podzimní orba, zapra-
vující posklizňové zbytky a vzcházející vý-
drol předplodiny, znemožňuje žír housenek 
(tanskij et al. 1981) a způsobuje až 85 % 
úhyn zimních vajíček travních mšic (Vron-
skich 1981, 2005).
Některé práce uvádějí, že likvidace škůd-
ců orbou je závislá na vlhkosti půdy. Při 
její dostatečné vlhkosti jsou přezimující 
larvy třásněnky pšeničné (Haplothrips tri-
tici Kurd.) likvidovány v hlubším půdním 
profilu plísněmi až z 50–75 % (Ščeglov 
1938). Naopak v suché půdě hluboká orba 
snižuje jejich mortalitu v důsledku menšího 
vymrzání (tanskij 1958).

Orba velmi efektivně potlačuje i různé škod-
livé organizmy nadzemních částí rostlin. 
Při její náhradě kypřením se fytosanitární 
účinky snižují (sokolov, toropova, Čulkina 
2007). Hluboká zaorávka rostlinných zbyt-
ků je tak jedním z důležitých faktorů snižu-
jících šíření různých chorob, např. rzí, sep-
torióz atd. (Vronskich 1981, 2005, Čulkina 
et al. 2000, Elen 2003 - in váňová 2008), 
hnilob kořenů a vytrvalých plevelů (tanskij 
et al. 2006).
Důslednou likvidací výdrolu a plevelných 
rostlin, které jsou hostiteli vektorů, je pod-
zimní orba, na rozdíl od minimálního zpra-
cování půdy, významným preventivním 
opatřením v ochraně proti virovým choro-
bám. Podle váňové (2008) orba likvidací vý-
drolu, zapravením rostlinných zbytků a je-
jich následným rozkladem snižuje výskyt 
snětí a napadení plodin černáním kořenů 
a pat stébel (Gaeumannomyces graminis). 
Oproti minimálnímu zpracování půdy však 
zvyšuje napadení plodin stéblolamem 
(preW et al. 1995 - in váňová 2008).
Bylo rovněž zjištěno, že klasická orba zpo-
maluje šíření a rozvoj běžné hniloby koře-
nů (Bipolaris Sorokiniana (Sacc.) Shoem 
- Čulkina et al. 2000).

Konvenční předseťové zpracování půdy 
(podmítka, orba) snižuje zaplevelení nově 
založených porostů ozimých plodin. Pod-
mítka strniště podporuje klíčení semen 
plevelů, které jsou následující orbou likvi-
dovány (Štranc et al. 2008b). Četnost vý-
skytu plevelů se při uvedeném způsobu 
snižuje podle některých autorů 4× (tanskij 
2007). Kromě toho zaorání semen plevelů 
do větší hloubky snižuje jejich následnou 
vzcházivost a vede ke ztrátě jejich živo-
taschopnosti. U semen některých plevelů 
v průběhu 4–5 let, u jiných plevelů během 
1–2 roků (Vronskich 1981, 2005).
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Obecně lze říci, že intenzita zpracování 
půdy ovlivňuje rozmístění semen plevelů, 
především ve vertikálním směru. Po orbě 
jsou semena rozmístěná rovnoměrně 
v celé vrstvě ornice, kdežto při minimali-
začních postupech dochází ke kumulaci 
životaschopných semen ve svrchní vrstvě 
ornice (Winkler, smutný 2008). Uvedené 
způsoby zpracování nestejnou mírou ovliv-
ňují i klíčení a celkovou životaschopnost 
plevelů. Po orbě dochází podle Winklera 
a smutného (2008) k větším změnám tep-
loty a vlhkosti půdy, k její větší provzdu-
šenosti, čímž jsou vytvořeny předpoklady 
pro vyšší mikrobiální aktivitu. Tím, oproti 
minimalizačním postupům, semena ple-
velů po orbě mnohem rychleji ztrácejí ži-
votaschopnost. Semena plevelů v těchto 
podmínkách jednak intenzivněji dýchají, 
čímž se oslabují, jednak jsou půdními mik-
roorganizmy, podobě jako ostatní organic-
ké látky, rozkládána (zvyšuje se tzv. samo-
čistící schopnost půdy). Z pokusů mikulky 
(1999) a mikulky a kneifelové (2005) vyplý-
vá, že způsoby zpracování půdy významně 
ovlivňují i spektrum plevelů a četnost jejich 
výskytu. Při minimalizačních postupech se 
rychle šíří především vytrvalé plevele, je-
jichž výskyt je orbou redukován.

Základní ochranou proti bejlomorkám, 
např. na řepce olejné, je kromě dodržování 
osevního postupu i hluboká orba, kterou 
se zaklápějí její kukly do hlubšího profilu 
půdy (vašák a kol. 1997, bečka et al. 2002, 
kaZda, baranyk 2003).

Mělké zpracování půdy
V porovnání s orbou povrchové (minimální) 
zpracování půdy poskytuje některé tech-
nologické výhody. Uvádí se, že zejména 
zvyšuje produktivitu práce, snižuje výrobní 
náklady, snižuje škodlivé působení eroze 
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Foto 4.5. Mladá chmelová babka poškozená 

v zimním období hrabošem polním a sekundár-

ně napadená saprofytickými houbami

Foto 4.6. Chmelové rostliny poškozené šedav-

kou luční
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(hlavně větrné), zvyšuje obsah organic-
kých látek v povrchové vrstvě půdy apod. 
(Čerkasov, pychtin 2007, hůla, procháZko-
vá a kol. 2008 a další).
Oproti orbě minimální zpracování půdy 
zvyšuje různorodost a celkové množství 
hmyzu (grigorjeva, Žavoronkova 1973), 
což souvisí se změnou ekologických pod-
mínek, zejména přítomností zbytků rostlin 
(strniště) a změnou vlhkosti různých vrstev 
půdy (tanskij, Čumakov 1984). V důsledku 
toho se škodlivé organizmy nacházejí blíže 
k povrchu půdy (bobinskaja 1959).
V oblastech se silnými zimními mrazy měl-
ké uložení škodlivých organizmů v půdě, 
následkem jejího povrchového zpracová-
ní, však zhoršuje jejich přezimování, do-
chází k jejich vymrzání. Tuto skutečnost 
dokumentuje tanskij (2007) na příkladu 
larev třásněnky pšeničné. Ve snadno pro-
sychajících povrchových vrstvách půdy, 
při mělkém zpracování půdy, se vytvářejí 
nepříznivé podmínky pro vajíčka a mladé 
larvy kovaříků (bobinskaja 1959). Proto je 
zde menší výskyt drátovců, kteří se nao-
pak soustřeďují v hlubším profilu půdy, kde 
jejich množství postupně narůstá a v prů-
běhu tří let dosahuje úrovně polí s hlubo-
kou orbou a dokonce ji i převyšuje (Šuva-
lov, kirnos 1957).
Podle Šefrové (2006) vláčením a plečko-
váním jsou ničena vývojová stadia škůdců 
uložená mělce v půdě (kukly osenic a bej-
lomorek, housenky zavíječe kukuřičného). 
Pokud jde o minimální zpracování půdy au-
torka uvádí, že tento systém sice prospívá 
drobné půdní fauně (chvostoskoci a další 
detritofágové), která vyžaduje vrstvu or-
ganické hmoty na povrchu, ale současně 
poskytuje vhodné podmínky pro rozvoj 
některých škůdců (drátovci). Minimální, 
zejména však nulové zpracování půdy při-

spívá např. k výskytu hraboše polního, sli-
máčků a plzáků (Štranc et al. 2003 a, b, c, 
2006e, bečka, Štranc, vašák 2003 a další) 
a květilky (kaZda, fábry 2005).

Pokud jde o fytopatogenní organizmy, 
mykologické výzkumy prokázaly, že množ-
ství hub Fusarium sp. na polích s kukuřicí 
je při minimálním zpracování půdy 2–3× 
větší než při orbě (gorkovjenko et al. 2007). 
V suchých oblastech minimální zpracování 
půdy oproti hluboké orbě výskyt půdních 
a kořenových infekcí snižuje (Čulkina, Čul-
kin 1995, Čulkina et al. 2000). Naopak ve 
vlhčích podmínkách mělké zpracování půdy 
v porovnání s orbou výskyt a šíření kořeno-
vých hnilob zvyšuje (michajlina 1970, Čulki-
na et al. 1982). Podobně i se zvyšujícím se 
množstvím rostlinných zbytků na povrchu 
půdy, po jejím mělkém zpracování, narůstá 
infekční potenciál (Čulkina, Čulkin 1995).

Z hlediska výskytu plevelů povrchové 
zpracování půdy zvyšuje zaplevelení jedno-
letými trávovitými plevely a výběžkatými 
a oddenkatými víceletými plevely, což sou-
visí s uložením semen těchto plevelů v po-
vrchové vrstvě půdy (krjaževa et al. 1986, 
Zacharenko 1995, mikulka 1999). Koncen-
trace semen plevelů v povrchové vrstvě 
půdy umožňuje jejich jednotnější klíčení 
a rychlejší nástup růstu. Tím tak urůstají 
kulturním plodinám, které se v počáteč-
ních etapách vývoje vyznačují sníženou 
konkurenční schopností. Proto mělké zpra-
cování půdy zvyšuje zaplevelení porostů 
kulturních plodin na počátku jejich vegeta-
ce. Kromě toho vliv povrchového zpracová-
ní půdy na výskyt plevelů závisí rovněž na 
zaplevelení předplodiny a na povětrnost-
ních podmínkách (tanskij 2007).
Podle Mikulky (1999), Winklera a smutné-
ho (2008) při minimalizačních postupech 
zpracování půdy stoupá zaplevelení a kle-
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sá druhová pestrost plevelů. Tyto postupy 
vytvářejí též lepší podmínky pro vzcházení 
plevelů, a proto zde nabývá velké důleži-
tosti jejich chemická regulace, resp. použití 
vhodných herbicidů v optimální době.
Jak uvádějí sokolov, toropova a Čulkina 
(2007), při dlouhodobém mělkém zpraco-
vání (na půdách se zhutnělým podorničím) 
je třeba realizovat periodické hloubkové 
kypření, které nejen zlepšuje hydrofyzikál-
ní vlastnosti půdy, zvyšuje její vsakovací 
schopnost apod., ale snižuje i poškození 
plodin (např. pšenice) kořenovými hniloba-
mi a listovými skvrnitostmi.

Nulové zpracování půdy
Téměř úplné vyloučení zpracování půdy vy-
tváří na polích ekologické podmínky, které 

jsou blízké přirozeným stanovištím. V sou-
ladu s tím se zde vytvářejí agrocenózy 
blízké k biogenocenózám (tanskij 2007). 
Podle house (1989) se při nulovém zpraco-
vání půdy, oproti konvenčnímu zpracování, 
zvyšuje druhová rozmanitost členovců (Ar-
thropoda), ale hustota populací fytofágů se 
snižuje (house, AlZugaray 1989). Naproti 
tomu u osenice (Scotia ypsilon Hfn.) byla 
zjištěna opačná závislost (Johnson et al. 
1984).
Ze sledování chorob rostlin vyplývá, že 
nulové zpracování půdy nezpůsobuje pod-
statně větší nebo menší rozšíření koře-
nové hniloby helmintosporiózního původu 
(Conner et al. 1987). Ve většině případů 
však nulové zpracování půdy zvyšuje vý-
skyt chorob. Tak např. napadení jarního 

Fytosanitární význam zpracování půdy ve chmelnicích
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ječmene a pšenice fuzáriovou hnilobou 
kořenů (Fusarium culmorum Sacc.) je vyš-
ší u porostů na nezpracované půdě než 
na porostech s konvenčním zpracováním 
půdy (SturZ, Johnston 1985). Podobně je 
tomu i s některými dalšími hnilobami koře-
nů. moore a cook (1984) tuto skutečnost 
vysvětlují tím, že na povrchu neobdělané 
půdy je velké množství infikovaných rost-
linných zbytků, které způsobují infekci pěs-
tované plodiny. Napadení klasů fuzariózou 
(Fusarium graminearum Schw.) však již 
nesouvisí se způsoby zpracování půdy 
(SturZ, Johnston 1985).
tanskij (2007) uvádí, že při nulovém zpraco-
vání půdy je v povrchové vrstvě půdy vždy 
více mikroorganizmů než při ostatních způ-
sobech zpracování půdy. Nulové zpracování 
půdy rovněž podporuje zvyšování obsahu 
půdního humusu, čímž se podle uvedeného 
autora snižuje infekční potenciál obvyklých 
kořenových hnilob. Bylo rovněž zjištěno, že 
zvýšení humusu v půdě napomáhá dlouho-
dobé supresivní schopnosti půdy, a tudíž 
i optimalizaci jejího fytosanitárního stavu 
(Čulkina et al. 2000).
Ve většině případů nulové zpracování půdy 
zvyšuje intenzitu chorob spojených s pů-
dou, ale nedochází k jejich katastrofickému 
rozvoji (tanskij 2007).
Půdoochranné, povrchové a nulové zpra-
cování půdy, při minimálním zapravení 
rostlinných zbytků a jejich pomalé humi-
fikaci, snižují tvorbu minerálních forem 
dusíku a následkem toho i ztráty nitrátů 
z vrstvy půdy prokořeněné plodinou. Tím 
však podle některých autorů (sokolov, to-
ropova, Čulkina 2007) dochází ke zvýšení 
biodiverzity a supresivní schopnosti půdy 
ve vztahu k původcům kořenových hnilob 
a dalším obdobně působícím půdním fyto-
patogenům.

Pokud jde o vliv na výskyt plevelů, nu-
lové zpracování půdy se podle řady au-
torů příliš neliší od povrchového zpraco-
vání, více však umožňuje šíření plevelů, 
především víceletých, hlavně při zvýšené 
vlhkosti půdy. Tato skutečnost má za ná-
sledek nezbytné zvýšení použití pesticidů. 
Jak uvádějí sokolov, toropova a Čulkina 
(2007) „pesticidní doprovod minimálních 
postupů při zpracování půdy však odporu-
je zásadám jejich biologizace. Nadbytečné 
využívání pesticidů potlačuje mezofaunu, 
čímž tak není dosaženo hlavního cíle - 
biologického samokypření půdy“.

Na základě dosažené úrovně poznání 
v oblasti fytosanitárních účinků různých 
způsobů zpracování půdy tanskij (2007) 
uvádí, že tyto způsoby ovlivňují výskyt 
škodlivých činitelů velmi nejednoznačně. 
Výskyt populací patogenů mohou jak sni-
žovat, tak i vytvářet příznivé podmínky pro 
jejich rozvoj. Uvedená zvláštnost zpracová-
ní půdy proto dokládá nutnost komplexního 
přístupu posouzení efektivnosti zpracování 
půdy jako metody ochrany rostlin, při kte-
ré je třeba brát v úvahu, že potlačováním 
jednoho patogena může dojít k vytvoření 
vhodných podmínek pro patogena jiného.
Závěrem je proto třeba poznamenat, že při 
volbě způsobu zpracování půdy musíme 
plně respektovat nejen biologické poža-
davky pěstované plodiny, v našem případě 
chmele (vč. celé jeho pěstební technolo-
gie), ale musíme přihlížet i k výskytu jed-
notlivých druhů škodlivých činitelů a zvážit 
jejich potenciální nebezpečnost, resp. je-
jich vliv na možné snížení výnosu a kvality 
finálního produktu.

Fytosanitární význam zpracování půdy ve chmelnicích
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Foto 4.8. Výhon chmele silně napadený peronosporou, tzv. klasovitý výhon
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Zpracování půdy nepůsobí jen na pato-
genní organizmy, ale významně ovlivňuje 
i pro pěstované plodiny užitečné orga-
nizmy, čímž usnadňuje pěstitelskou péči. 
Například Eskov et al. (2007) uvádějí, že 
hlubokou podzimní orbou se zapravuje do 
půdy až 33,6 % larev a kukel pestřenek 
a až 80 % vnitřních parazitů mšic, jednoho 
z nejvýznamnějších škůdců chmele. 
Podmítka do hloubky 14 cm snižuje četnost 
larev a kukel pestřenek o 53,5 % a úhyn 
parazitů mšic dosahuje až 34,6 %. Podle 
zjištění uvedených autorů zpracování půdy 
nářadím s plochořeznými radličkami prak-
ticky neovlivňovalo zastoupení entomo-
fágů, živících se hmyzem (např. pavouci, 
rosnatky, bakterie a některé houby).

Četná sledování Kolesnika a brunnera 
(1988) prokázala, že při mělkém zpracová-
ní půdy se zvyšuje jak druhové zastoupení, 
tak i četnost dravých střevlíků (Carabidae). 
Tím tak byla potvrzena dřívější zjištění dal-
ších autorů (např. Bobinskaja 1959, kičerov 
1982).

Rozvoji populace střevlíků vyhovuje 
právě mělké zpracování půdy s její vyšší 
aerací, nezaklopené strniště a povrchové 
rozmístění hmyzu.

Uvádí se (tanskij 2007), že povrcho-
vé zpracování půdy v porovnání s orbou 
zvyšuje množství fytofágních organizmů 
1,5 krát a entomofágů 1,3 krát. Poměr fy-
tofágů k entomofágům činil po orbě 1,1:1 
a po povrchovém zpracování půdy 1,3:1, 

Vliv zpracování půdy  
ve chmelnicích na užitečné  
organizmy5.
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Foto 5.1. Kukla pestřenky a larva dravé bejlo-

morky (Cecidomyiidae - Bejlomorkovití)

Foto 5.2. Mšice parazitovaná mšicomarem  

(Aphidiidae - Mšicomarovití)
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z čehož vyplývá, že změna způsobu zpra-
cování půdy příliš nemění obecnou povahu 
trofického složení agrocenózy. Podobnost 
trofického složení proto svědčí o tom, že 
změna způsobu zpracování půdy téměř ne-
narušuje ekologickou stabilitu agrocenózy.
Kromě pestřenek povrchové zpracování 
půdy zvyšuje efektivnost různých parazitů 
hmyzu, např. Collyria coxator Vill.

K problematice minimalizace zpracová-
ní půdy ve vztahu k ochraně rostlin Šefro-
vá (2006) uvádí, že tento způsob sice pro-
spívá drobné půdní fauně (chvostoskoci 
a další detrifágové), která vyžaduje vrstvu 
organické hmoty na povrchu, ale také po-
skytuje vhodné podmínky pro rozvoj někte-
rých škůdců (drátovci).
Pokud jde o původce chorob rostlin, bylo 
zjištěno, že povrchové zpracování podpo-
ruje rozvoj mikroorganizmů působících lýzy 
původců kořenových hnilob. Podle zjištění 
nestěrova et al. (1987) se při hluboké orbě 
antagonistická mikroflóra rozvíjí slaběji 
než při mělkém zpracování půdy. Proto tato 
mikroflóra výrazněji tlumí kořenové hniloby 
právě při mělkém zpracování půdy. Obecně 
lze tudíž konstatovat, že mělké zpracování 

stabilizuje fytosanitární situaci ve vztazích 
půdních fytopatogenů na vrub aktivizace 
procesů samoregulace ve vrchní vrstvě 
půdy (Štranc et al. 2008c).
Porovnání intenzity rozvoje antagonistické 
mikroflóry na pozemcích s různými způso-
by zpracování půdy ukázalo, že pozemky 
s mělkým zpracováním půdy se více při-
bližují přirozeným ekosystémům než po-
zemky s hlubokou orbou (Čulkina, Čulkin 
1995). Obdobná biocenotická situace jako 
při mělkém zpracování půdy je pozorová-
na i na pozemcích s bezorebným zpraco-
váním půdy. Rovněž stassart et al. (1983), 
house, alZugaray (1989) a někteří další 
autoři uvádějí, že ve většině případů na po-
zemcích bez orby je rozmanitost, četnost 
a aktivita entomofágů vyšší než na pozem-
cích s tradičním zpracováním půdy. Podle 
brusta et al. (1986) a Paolettiho (1987) se 
tato skutečnost týká zejména pestřenek. 
V nezpracované půdě vzrůstá mikrobiolo-
gická aktivita, zhoršují se podmínky rozvo-
je původců hnilob kořenů, resp. zvyšuje se 
množství mikroorganizmů, antagonisticky 
působících proti původcům hnilob kořenů 
(herman 1984).

Foto 5.3. Lumek z čeledi lumkovití - Ichneumo-

nidae

Foto 5.4. Denivka - dospělec  

(Hemerobiidae - Denivkovití)
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tanskij (2007) k uváděné problematice po-
znamenává, že snížení intenzity zpracová-
ní půdy (až k nulovému zpracování) půso-
bí relativně malé zvýšení výskytu škůdců 
a chorob rostlin, avšak výrazně zhoršuje 
situaci v zaplevelení. Počet plevelů pod-
statně vzrůstá jak při mělkém, tak i při nu-
lovém zpracování půdy.

Zpracováním půdy, především změnou 
jejího vodního a vzdušného režimu, ovliv-
ňujeme i populační hustotu a aktivitu žížal 
(Lumbricidae), které se významně podíle-
jí na úrodnosti půdy. V půdách chmelnic, 
hlavně v polohách Podlesí a Údolí Zlatého 
potoka, na zrnitostně těžkých permských 
červenkách se nejčastěji vyskytují žížaly 
druhu Lumbricus terrestris L., žížala obec-
ná - dešťovka (Šedivý 2006).
Žížaly se aktivně podílejí na tvorbě humusu 
a vytvářením chodbiček mísí a provzduš-
ňují půdu, čímž současně příznivě ovlivňují 
její mikrobiální činnost a rozklad organic-
kých zbytků. Půda, která prošla střevem 
žížal má vyšší obsah některých minerál-
ních látek včetně dusíku, humusu, je v ní 
více mikroorganizmů a má drobtovitou 
nerozmokavou strukturu (novák, káš, no-
sek 1959). Lze tedy říci, že žížaly příznivě 
ovlivňují mineralizaci živin, zlepšují fyzikál-

ní a biologické vlastnosti půdy a součas-
ně zvyšují obsah rostlinám prospěšných 
metabolických produktů. Žížaly prospívají 
i k translokaci kationtů K a Mg do hlubšího 
profilu půdy (kula et al. 2007).
Nadměrně prokypřená a v důsledku toho 
i prosychající povrchová vrstva půdy sou-
časně s její zvýšenou teplotou žížalám ne-
prospívá. Snižuje jejich populační hustotu, 
regenerační schopnost, celkovou aktivitu 
i životnost. Za těchto podmínek žížaly za-
lézají do hlubších horizontů s příznivějším 
režimem vláhy. Naopak v silně zhutnělé, 
mechanicky nezpracované půdě, zejmé-
na po deštích (při nedostatku kyslíku), 
žížalám hrozí zadušení. Proto vylézají na 
povrch půdy, kde často hynou v důsledku 
intenzivního působení světla, především 
jeho ultrafialové části (Šedivý 2004, Štranc 
et al. 2008c).

Kromě nevhodného způsobu zpraco-
vání půdy tlumí populační hustotu žížal 
i aplikace pesticidů (Šedivý 1997, 2006). 
Ve chmelnicích to jsou kromě herbicidů 
(hlavně triaziny) i insekticidy a fungicidy. 
V minulosti vysokou mortalitu žížal půso-
bily především velké dávky insekticidních 
chlorovaných uhlovodíků (s jejich vysokou 
persistencí se v řadě případů dosud setká-
váme) a dále pak mědnaté fungicidy, které 
jsou k ochraně chmele používány i v sou-
časné době. Měď, která je účinnou složkou 
i celé řady moderních fungicidů používa-
ných ve chmelařství a jejíž koncentrace 
jsou v půdách chmelnic zpravidla velmi 
vysoké, snižuje reprodukci žížal. Dále se 
uvádí, že měď obecně může být pro žížaly 
toxická (kula et al. 2007). Některé výsledky 
našeho sledování naznačují, že s postupu-
jícím okyselováním půdy našich chmelnic 
se rovněž snižuje reprodukce a migrace ží-
žal a naopak se zvyšuje jejich mortalita.

Vliv zpracování půdy ve chmelnicích na užitečné organizmy

Foto 5.5. Žízala druhu Lumbricus terrestris L.
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6.1. Způsob zpracování půdy, 
půdní organická hmota  
a dostupnost živin
Zpracování půdy změnou jejího vzduš-
ného, vodního a tepelného režimu, a tím 
změnou jejích fyzikálních, chemických 
a biologických vlastností významně ovliv-
ňuje režim živin a jejich využití rostlinami. 
A to jak z půdní zásoby, tak i z aplikova-
ných hnojiv.
Zpracováním půdy dochází především ke 
změnám objemových poměrů půdy, s ni-
miž úzce souvisí i dynamika půdní vláhy, 
v ní rozpuštěných živin a jejich dostupnost 
pro rostliny. Živiny, v závislosti na svém 
charakteru a formě, pak mohou být srážko-
vou nebo závlahovou vodou ze zhutnělé-
ho, mechanicky nezpracovaného půdního 
povrchu různou měrou splavovány nebo 
naopak na půdě s vyšší infiltrační schop-
ností (v důsledku jejího mechanického 
zpracování, event. následkem hrubšího zr-
nitostního složení) proplavovány do hlub-
ších horizontů (Štranc et al. 2008d).
V nezpracované anebo jen minimálně 
zpracovávané a značně zhutnělé půdě, 
zejména při její jemnější zrnitosti a při 
aridním průběhu povětrnostních podmínek 
(hlavně ve výparném typu vodního režimu 
půdy), živiny mohou být naopak přemísťo-
vány vzlínající vodou z větší hloubky půd-
ního profilu do povrchových vrstev.
Změnou objemových poměrů půdy, resp. 
jejím mechanickým zpracováním dále do-

chází i k výše zmíněným změnám jejího 
tepelného režimu, a tím rovněž k ovlivnění 
příjmu živin rostlinami. Uvádí se, že při tep-
lotě 5 až 10 °C většina pěstovaných plodin 
značně omezuje příjem živin svými kořeny. 
Např. příjem nitrátového dusíku je limitován 
teplotou půdy 5 až 6 °C, přičemž pro příjem 
fosforu by podle ivaniče et al. (1984) teplota 
půdy měla dosáhnout alespoň 10 °C. Tyto 
skutečnosti mají význam hlavně v jarním 
období, kdy prokypřená půda se rychleji 
prohřívá, a umožňuje tím časnější nástup 
růstu pěstovaných plodin. Podobně i doda-
tečné prokypření půdy anebo její přirozená 
vyšší aerace výrazně urychluje morfoge-
nezi a růst kořenového systému a adekvát-
ně tomu i tvorbu nadzemních orgánů jak 
jednoletých, tak i víceletých plodin.
K uvedenému jevu dochází prakticky kaž-
doročně u porostů chmele založených 
v oblasti pahorkatiny Džbán, na para-
rendzinách a rendzinách (tzv. opukách), 
v nadmořské výšce od cca 350 m do té-
měř 500 m (kat. území obcí Ročov, Třeboc, 
Kroučová, Hředle, Milý-Bor, Hříškov-Hvíž-
ďalka, Mšec, Řevničov atd.). V důsledku 
vyššího podílu skeletu v humusovém ho-
rizontu se tyto půdy ve 2. polovině jara ná-
stupem teplejšího počasí poměrně rychle 
prohřívají a získané teplo dobře akumulu-
jí. Chmelové rostliny, které počátkem jara 
vykazují jen velmi pomalý počáteční růst 
a mírný dlouživý růst zavedených výhonů, 
po uvedeném prohřátí půdy svoji růstovou 

Zpracování půdy a režim  
rostlinných živin ve chmelnicích6.
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aktivitu podstatně zintenzivňují. Vzniklé 
„růstové zpoždění“ v porovnání s chmelo-
vými porosty z nižších poloh téměř anulují, 
a to často i v případě, že dojde k přechod-
nému krátkodobějšímu ochlazení. Prohřá-
tý skelet humusové vrstvy pararendziny 
a rendziny si udržuje naakumulované tep-
lo, čímž umožňuje vysokou aktivitu kořeno-
vého systému chmelových rostlin, a tomu 
odpovídající relativně plynulou, tedy ne 
příliš narušenou, tvorbu jejich nadzemních 
orgánů (Štranc et al. 2008d).

Způsob a intenzita zpracování půdy 
mají výrazný vliv na obsah a kvalitu orga-
nické hmoty v půdě, které do značné míry 
vypovídají o úrodnosti, resp. produkční 
schopnosti půdy.
Je všeobecně známé, že přeměnou pa-
nenských půd s přirozenými rostlinnými 
společenstvy a půdní živěnou na půdy 
orné dochází při každém způsobu jejich 
mechanického zpracování k výraznému 
úbytku organické hmoty. Ukazuje se však, 
že zpracování půdy nezpůsobuje jen po-
kles obsahu organické hmoty, ale snižuje 
se i její kvalita. V případě, že je soustav-
ně mechanicky zpracovávaná vrstva půdy 
(ornice) totožná s humusovým horizon-
tem a nejedná-li se o hlubší černozemě 
a hnědozemě, pak v hlubší části půdního 
profilu dochází zvláště k poklesu kvalitativ-
ních parametrů organické hmoty (Dryšlo-
vá 2006). Tyto skutečnosti byly potvrzeny 
v dlouhodobém polním pokusu porovná-
vajícím orbu a bezorebné zpracování půdy 
(v SRN). V pokusu bylo zjištěno, že obsah 
půdní organické hmoty v ornici do hloubky 
0,3 m je srovnatelný s bezorebnou varian-
tou. V hloubce pod 0,3 m však následoval 
jak prudký pokles obsahu organické hmo-
ty, tak i zhoršení jejích kvalitativních para-
metrů. V části profilu od 0,3 do 0,55 m byl 

obsah organické hmoty signifikantně nižší 
oproti stejné vrstvě u bezorebné technolo-
gie a podobně tomu bylo i u kvalitativních 
parametrů. Obdobné výsledky byly zjiště-
ny i v polních pokusech na kambizemích 
v ČR (Dryšlová 2006).

K výše zmíněné problematice růžek et 
al. (2008 - in hůla, procháZková 2008) uvá-
dějí, že nahrazení orby půdoochranným 
zpracováním má zpravidla za následek 
postupný nárůst organické hmoty v povr-
chové vrstvě půdy, zatímco s hloubkou její 
koncentrace klesá. U konvenčně zpraco-
vávaných půd s orbou je však organická 
hmota rovnoměrněji distribuována v celé 
hloubce ornice. S vyšším obsahem orga-
nické hmoty v horní vrstvě půdy se zvy-
šuje i množství mikrobní biomasy a její 
biologická aktivita, která je při používání 
půdoochranných technologií zpracování 
půdy všeobecně vyšší než při konvenční 
technologii s orbou (v důsledku rovnoměr-
nějšího a stálejšího přísunu uhlíku z po-
sklizňových zbytků a příznivého působení 
mulče na povrchu půdy na mikro a makro-
organizmy, např. žížaly - staley et al. 1988). 
Prospěšností půdních mikrobů se zabýval 
např. dalal (1998) a zdůrazňují ji i růžek et 
al. (2008 - in hůla, procháZková 2008).

Biomasa půdních mikrobů tvoří zpravi-
dla méně než 5 % organické hmoty v pů-
dě, ale je nejdostupnějším zdrojem uhlíku, 
dusíku, fosforu a síry, degraduje rezidua 
pesticidů a podporuje agregaci půdy.
Z našich sledování vyplývá, že v půdách 
chmelnic je biomasa mikrobů rozvrstvena 
obdobně jako u běžných orných půd. Čas-
to je však decimována vysokými dávkami 
pesticidů a minerálních hnojiv, především 
při absenci organického hnojení. Při kon-
venční orbě je zastoupena relativně rov-
noměrně ve zpracovávaném profilu půdy 
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(s výjimkou období silných přísušků, kdy 
směrem do určité hloubky se obvykle zvy-
šuje).
V pokusech s vynecháním orby a její náhra-
dou mělkým kypřením jsme zjistili největší 
biomasu mikrobů v povrchové vrstvě půdy, 
která se s přibývající hloubkou snižovala. 
V této vrstvě jsme rovněž zjistili i vyšší ob-
sah organických látek, živin a zpravidla i ví-
ce vláhy než na dílcích s orbou. Uvedené 
poměry v půdě nepochybně ovlivnily i mor-
fogenezi a rozmístění podzemních orgánů 
chmelových rostlin. Na dílcích s vynecha-
nou orbou se utvářel relativně mělký, „kolá-
čovitý“, kořenový systém s mělkým ulože-
ním babek. Tato skutečnost si po několika 
letech pokusů prakticky vynutila realizovat 
tzv. rovinný způsob řezu chmele, při kterém 
jsou chmelové rostliny seřezávány téměř 
v úrovni povrchu půdy chmelnice, a který 
působí na morfogenezi podzemních orgánů 
a následně na fyziologii a produkční schop-
nost chmelových rostlin negativně (Štranc 
et al. 2005). V této souvislosti poznamená-
váme, že do určité míry obdobně na mor-
fogenezi podzemních orgánů chmele, ze-
jména na mělčí rozmístění kořenů, působí 
nevhodná aplikace kapkové závlahy, resp. 
použití malých, ale relativně četných dávek 
vody. Takto zavlažované chmelové rostliny 
po několika letech přebudují (změní) archi-
tekturu podzemních orgánů a více podlé-
hají různým stresorům, zejména nedostat-
ku vláhy, popř. vysoké teplotě a nedostatku 
živin nebo jejich kombinaci. Negativní vliv 
tohoto způsobu závlahy se zvyšuje při sou-
časném přimíchávání minerálních hnojiv.

Obecně se uvádí, že rozhodující část 
půdního dusíku, cca 95–98 %, je vázána 
v organické hmotě. Jen jeho malé množ-
ství proto připadá na dusík minerální, 
přičemž jeho obě formy podléhají v půdě 

neustále probíhajícím procesům, tj. mine-
ralizaci organického dusíku na minerální 
formy a imobilizaci minerálního dusíku do 
organických látek (Bielek 1998). Přestože 
minerální dusík představuje jen malou část 
z celkového obsahu dusíku v půdě, jeho 
množství v průběhu roku podléhá rych-
lým a kvantitativně velkým změnám. Kro-
mě mineralizačně-imobilizačních procesů 
je obsah minerálního dusíku ovlivňován 
i denitrifikací, volatilizací (amoniak) a vy-
plavováním. Tyto procesy, mimo přírodních 
podmínek, ovlivňuje i antropogenní činnost 
vč. zpracování půdy.
Technologické postupy zpracování půdy 
proto významně ovlivňují využití dusíku 
chmelem, a to jak z jeho půdní zásoby, tak 
i z aplikovaných hnojiv a současně vytvá-
řejí nestejné podmínky pro jeho přeměny 
v půdě. Intenzivní hluboké kypření, ke kte-
rému dochází především při orbě, vytvá-
ří ve zpracovávané vrstvě půdy aerobní 
podmínky, čímž dochází k intenzivnějšímu 
uvolňování dusíku z půdní zásoby a jeho 
přeměně na nitráty. Při všech minimali-
začních postupech probíhá mineralizace 
dusíku z půdní organické hmoty naopak 
pozvolněji, což je zřejmě způsobeno změ-
nou objemových poměrů půdy, která je 
provázena sníženým obsahem vzduchu 
resp. kyslíku, vyšším obsahem vody a nižší 
záhřevností půdy. V porovnání s orbou se 
u všech minimalizačních způsobů obecně 
předpokládá nižší obsah nitrátových ion-
tů v půdě (Dryšlová 2006). Z těchto sku-
tečností proto vyplývá nutnost odlišného 
způsobu hnojení chmelnic při nestejných 
postupech zpracování půdy a v rozdílných 
stanovištních podmínkách (půdní typ, druh, 
expozice pozemku, klima apod.).

V našem sledování zjištěné hlavní odliš-
nosti mělkého podzimního zpracování půdy 
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ve chmelnicích (oproti konvenční techno-
logii podzimního zpracování půdy s orbou) 
ve vztahu k výživě chmele, korespondují-
cí s některými údaji růžka et al. (2008 - in 
hůla, procháZková, 2008), jsou tyto:

•  Vyšší koncentrace živin v povrcho-
vé vrstvě půdy, která se s přibývající 
hloubkou výrazně snižuje. Chmelové 
rostliny proto mění architekturu pod-
zemních orgánů, hlavně kořenového 
systému, který je více „koláčovitý“, 
mělčeji uložený.

•  Zvyšuje se objemová hmotnost půdy 
(hlavně povrchové vrstvy).

•  V teplejších a sušších polohách našich 
chmelařských oblastí, zejména na Ža-
tecku (na tzv. polních chmelnicích), 
lze po aplikaci vyšších dávek hnojiv 
předpokládat větší či menší zasolová-
ní povrchové vrstvy půdy s negativním 
dopadem na růst chmele.

•  V důsledku méně intenzivního prokyp-
ření a celkově menšího povrchu půdy 
(v porovnání s orbou) dochází k men-
ším ztrátám vody výparem. Vzhledem 
k termínu orby a aktuální ontogenezi 
chmele (rostliny přecházejí do zimního 
klidu) však zvýšená ztráta půdní vláhy 
nepůsobí příliš negativně (podzemní 
orgány chmele naopak rychleji „vyzrá-
vají“). Kromě toho takto vzniklé snížení 
vody v půdě je zpravidla ještě v průbě-
hu podzimu odstraněno relativně čet-
nými a vydatnými dešťovými srážkami, 
které jsou v důsledku zvýšené infiltrač-
ní schopnosti půdy (následkem orby) 
efektivněji využity.

•  Nižší aerace půdy zpomaluje v jarním 
období její prohřívání, a tím i uvolňo-
vání a dostupnost živin a dalších bi-
ologicky aktivních látek potřebných 
k růstu chmele.

•  Větší mikrobiální aktivita v povrchové 
vrstvě půdy.

•  Větší imobilizace aplikovaného dusíku 
a dalších živin půdními mikroorganiz-
my. Chmelové rostliny proto mohou tr-
pět jejich přechodným deficitem.

•  Menší účinnost malých dávek dusí-
katých hnojiv aplikovaných na povrch 
půdy.

•  Větší efekt lokální aplikace minerálních 
hnojiv.

•  Některá sledování naznačují snížení 
ztrát živin erozí.

•  Výsledky agrochemických rozborů 
půdy naznačují větší pravděpodob-
nost ztrát dusíku (zřejmě denitrifikací 
a volatilizací).

•  Z výsledků sledování na stanovištích 
Pnětluky (poloha Podlesí, těžké půdy) 
a Čínov (Poohří, středně těžká až lehčí 
půda) je patrné, že na těžkých a zpra-
vidla vlhčích půdách, zejména v chlad-
nějších letech, se při vynechání orby, 
resp. její náhradě mělkým kypřením, 
snižuje celková účinnost hnojení (sní-
žené uvolňování živin z organických 
vazeb, jejich větší ztráty vyplavením 
a denitrifikací - zejména dusíku). Z to-
ho vyvozujeme celkově nižší účinnost 
hnojení chmele, především v poloze 
Podlesí a dále pak v Údolí Zlatého 
potoka, na těžších a těžkých vaz-
kých a chladnějších půdách, hlavně 
u chmelnic ve vyšší nadmořské výšce, 
se severní event. severovýchodní ex-
pozicí a při chladnějším průběhu po-
časí ve vegetační době chmele.

Na základě dosaženého stupně pozná-
ní lze souhrnně konstatovat, že uplatnění 
bezorebné technologie zpracování půdy 
ve chmelnicích v důsledku změny přede-
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vším jejích fyzikálních vlastností, a tím po-
malejšího uvolňování živin z organických 
vazeb, vyžaduje podstatně citlivější, ope-
rativnější, celkově fundovanější a zřejmě 
i nákladnější systém hnojení chmele, než 
který je uplatňován v současné době. Na 
rozdíl od konvenčního zpracování s orbou, 
která částečně mírní nedostatky ve výživě 
chmele, při minimálním zpracování se tyto 
nedostatky mohou projevit rychleji a vý-
razněji nejen na výnosu hlávek, ale i v je-
jich kvalitě. Domníváme se proto, že tento 
systém obdělávání půdy ve chmelnicích 
je v současné době obtížně realizovatelný 
hlavně na těžkých a chladnějších půdách 
v polohách Podlesí a Údolí Zlatého potoka 
(Štranc et al. 2008d).

6.2. Zpracování půdy se součas-
ným zapravením hnojiv
Ze studia biologie kořenového systému 
chmele, zejména jeho mohutnosti, archi-
tektury a aktivity ve vztahu k dostupnosti 
a příjmu živin byly získávány následující 
poznatky:

•  Hlavní masa kořání chmelových rost-
lin se nachází zpravidla v hloubce 
20–60 (80) cm.

•  K velmi aktivnímu příjmu živin z půdy 
chmelovou rostlinou dochází obvykle 
z hloubky 25–40 cm.

•  Regeneraci kořenů chmele pozitivně 
ovlivňuje přítomnost živin a optimální 
vlhkost a ulehlost půdy, resp. přítom-
nost kyslíku.

•  Bylo prokázáno, že ještě v hloubce 
60 cm (při vzdálenosti 80 cm od chme-
lové rostliny) je příjem fosforu značně in-
tenzivní. Velmi významné je rovněž zjiš-
tění, že při stejné vzdálenosti od rostliny 
(80 cm) byl v hloubce 60 cm vyšší pří-
jem fosforu než v hloubce 15 cm.

•  Agrochemickým šetřením profilu půd 
chmelnic jsme zjistili, že obsah živin 
do hloubky 15 až 20 cm je zpravi-
dla dobrý až vysoký, ale s přibývající 
hloubkou se výrazně snižuje. V hloub-
ce 40–60 cm, v níž se rozkládá pod-
statná část kořenové soustavy chme-
le, jsme v mnoha případech zjistili až 
pětkrát (i vícekrát) nižší obsah živin 
než v povrchové vrstvě.

Pro zvýšení efektivnosti hnojení chmel-
nic jsme proto nejprve doporučili (Štranc 
1985a) zapravovat organická hnojiva a vět-
šinu minerálních hnojiv (vápenatá, drasel-
ná, fosforečná) hlouběji do půdy (do jejích 
vlhčích vrstev) podzimní orbou. Při mělčím 
zpracování půdy zůstává většina hnojiva 
v povrchové, poměrně rychle prosychající 
vrstvě půdy, čímž se efekt dodaných živin 
(kromě N) výrazně snižuje.
Ukázalo se, že hlubší zapravení zejména 
základní dávky minerálních hnojiv v pod-
zimním období je velmi důležité hlavně 
v semiaridní až aridní oblasti Žatecka.

Vzhledem k malé pohyblivosti fosforu 
v půdě (5–7 cm/rok) je obecně doporu-
čováno zapravovat fosforečná hnojiva do 
zóny růstu kořenů. Tento způsob je pova-
žován za podstatně efektivnější než rov-
noměrné promísení hnojiva v celé orniční 
vrstvě. Zdůvodňováno je to tím, že rych-
lost, kterou je fosfor přijímán, se více regu-
luje koncentrací fosfátů v kontaktu s koře-
ny rostlin, než rychlostí jejich rozpustnosti 
v půdě. Za ideální stav se považuje vysoká 
koncentrace fosforu v části profilu půdy - 
v blízkosti kořání (v dosahu jeho růstu), po 
celé vegetační období.
Z výše uvedených důvodů jsme dosavadní 
způsoby aplikace minerálních hnojiv, spočí-
vající v jejich rozhozu „na široko“ na povrch 
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půdy, vyhodnotili jako neefektivní a přistou-
pili k ověřování tzv. lokální podpovrchové 
aplikace hnojiv (Štranc 1985a). Na podzim 
jsme zapravovali základní dávku především 
pevných fosforečných a draselných hnojiv, 
současně s hloubkovým kypřením (pomocí 
příslušného adaptéru na hloubkovém kyp-
řiči), v dávce až 1000 kg/ha, do hloubky 
40 (60) cm. V době vegetace, při letní kulti-
vaci půdy v meziřadí chmelnic, jsme pomocí 
příslušného adaptéru umístěného na univer-
zální plečce lokálně zapravovali jak pevná, 
tak i kapalná hnojiva. Aplikovali jsme pře-
devším dusíkatá hnojiva, do hloubky max. 
15 cm, ve vzdálenosti cca 45 cm od podélné 
osy řadů chmelových rostlin a v dávce do 
150 kg nebo l/ha. Kontrolní plochy chmelnic 
jsme přihnojovali stejnými hnojivy, v obdob-
ných dávkách, ale tradičním způsobem.
Výsledky polních technologických pokusů 
prokázaly oprávněnost a reálnost koncep-
ce lokálního hnojení chmelnic minerálními 
hnojivy. V prvé řadě je třeba uvést, že:

•  Lokální hnojení při podzimním hloub-
kovém kypření půdy v meziřadí chmel-
nic zvyšuje efekt hloubkového kypření 
(intenzivnější regenerace kořání - čas-
nější nástup, intenzivnější a dlouho-
dobější průběh, zejména v období 
přísušku, zvýšení produkčního poten-
ciálu chmelových rostlin). Samotné 
hloubkové kypření těžkých půd zvy-
šovalo výnos hlávek v 70. letech min. 
století až o 12,4 %, v 90. letech však 
již o 15,1 % (zřejmě v důsledku zvy-
šující se degradace půdy), kdežto při 
hloubkovém kypření se současným 
zapravením hnojiv se výnos hlávek 
zvýšil o 16,2 %, resp. o 17,8 %.

•  Značně obdobně jako lokální hnojení 
v podzimním období působilo na pro-
dukční stav chmelových rostlin i je-

jich lokální hnojení v době vegetace. 
V porovnání s tradičním způsobem ve-
getačního přihnojování největší efekt 
lokálního zapravení hnojiv jsme zazna-
menali při aplikaci kapalných dusíka-
tých hnojiv v období mírného přísušku 
(až 7 % zvýšení výnosu hlávek).

Výhody lokálního zapravení hnojiv ve 
chmelnicích, v porovnání s tradičními způ-
soby jejich aplikace, lze v souladu s před-
nostmi lokálního hnojení dosaženými 
u polních plodin (růžek et al. 2008) obecně 
formulovat takto:

•  Lokální aplikace zvyšuje využití živin 
z dodaných hnojiv.

•  Živiny hnojiv jsou ve větší blízkosti ko-
řenového systému chmele a v důsled-
ku toho i dostupnější. Pro plevele ros-
toucí v meziřadí se však dostupnost 
živin snižuje.

•  Při lokální aplikaci hnojiv dochází 
k menší imobilizaci živin půdními mik-
roorganizmy (především dusíku).

•  Živiny hnojiv jsou uloženy v hlubším 
profilu půdy se zpravidla vyšší vlhkos-
tí, a proto jejich využitelnost je méně 
závislá na průběhu povětrnostních 
podmínek. Tento efekt je velmi výrazný 
při zapravení hnojiv současně s pod-
zimním hloubkovým kypřením a lze 
dokumentovat určitým zvratem v růstu 
jemného kořání, ke kterému dochá-
zí v důsledku letních přísušků. Zjistili 
jsme, že před přísuškem byl růst těch-
to kořínků nejintenzivnější v hloubce 
od 15 až 20 cm do cca 40 cm. S po-
stupným prosycháním půdy (často 
koncem července) se však situace 
v rhizogenezi měnila ve prospěch in-
tenzivnějšího růstu kořínků v hloub-
ce 40–60 cm, při vyšší vlhkosti půdy 
a lepší dostupnosti živin.

Zpracování půdy a režim rostlinných živin ve chmelnicích
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•  Při lokální aplikaci (v době vegetace 
chmele) dochází k pomalejší hydro-
lýze močoviny a k menším ztrátám 
amoniaku jeho volatilizací. Podobně 
k menším ztrátám amoniaku dochá-
zí i při použití hnojiv s amoniakálním 
a amidickým dusíkem. Následkem po-
malejší nitrifikace amonného dusíku 
se rovněž snižuje vyplavování nitrátů 
z půdy.

•  Lokální hnojení zlepšuje využití a účin-
nost fosforu a některých stopových 
prvků, hlavně na půdách s vyšším pH 

(půdy na křídovém útvaru v Úštěcké 
chmelařské oblasti, černozemě a hně-
dozemě na spraši, některé rendziny 
a pararendziny apod.). Uvedený způ-
sob hnojení rovněž umožňuje společ-
nou aplikaci mikro a makroživin a vy-
tvoření vhodného prostředí pro jejich 
příjem chmelovou rostlinou.

•  Lokální hnojení umožňuje aplikovat 
hnojiva současně s biologicky aktivní-
mi látkami, event. i se systemicky pů-
sobícími pesticidy.

Zpracování půdy a režim rostlinných živin ve chmelnicích
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7.1. Charakteristika způsobů 
podzimního zpracování půdy

Vývoj podzimního zpracování půdy
Původním způsobem základního zpra-

cování půdy chmelnic v podzimním období 
bylo ruční přerývání, které bylo poměrně 
záhy nahrazeno orbou potažními pluhy. 
V českých oblastech se podle povahy půdy 
a místních zvyklostí ještě v polovině minu-
lého století prováděla buď přiorávka nebo 
odorávka chmelových řadů s prooráním 
meziřadí.

Přiorávka byla doporučována v těžkých 
půdách s nepropustnou spodinou, aby 
chmelové babky byly lépe chráněny před 
zimní povětrností a dalšími škodlivými či-
niteli (dřevokazné houby, fuzariózy, bakte-
riózy apod.). Uvedený zásah byl doporu-
čován rovněž pro sušší oblasti za účelem 
zadržení většího množství vláhy v zimním 
období a pro usnadnění a zkvalitnění přio-
rávky v průběhu vegetace příštího roku.

Při hnojení chlévskou mrvou se chmelo-
vé řady, zejména na Žatecku, nejprve mír-
ně odoraly a po vložení mrvy do vzniklých 
brázd opět následovala přiorávka (Zima, 
ZáZvorka 1938, ZáZvorka, Zima 1956).

Nevýhodou přiorávky bylo pozvolné 
osychání hřebenů brázd, a tím zpoždění 
počátku jarních prací. Větší množství na-
orané zeminy nad chmelovými babkami 
rovněž zvyšovalo potřebu práce k jejich 
odkrývání před řezem.

Podzimní odorávka chmelových řadů 
byla uplatňována především na lehčích pů-
dách s propustnou spodinou a v oblastech 
s většími dešťovými srážkami. Hlavní před-
ností odorávky bylo usnadnění a urychlení 
jarních prací, neboť promrzlý zbytek hřebe-
nu v okolí chmelových babek rychleji pro-
sychal a lépe se s ním pracovalo (Štranc 
1984).

V posledních cca 40 letech, aby se 
urychlilo a usnadnilo jarní urovnání půdy 
pro mechanizovaný řez chmele, se však ve 
většině případů na podzim provádí odoráv-
ka chmelových řadů s částečným proorá-
ním meziřadí.

Minimalizační tendence při podzim-
ním zpracování půdy

Obecně lze konstatovat, že na úseku 
technologie zpracování orných půd byl 
v posledních 30 letech, zejména však kon-
cem minulého století, zaznamenán velký 
technický pokrok. U řady zemědělských 
plodin byl propracován tzv. systém mini-
málního obdělávání, který vychází z nej-
novějších vědeckovýzkumných poznatků 
fyziologie a ekologie kulturních rostlin, 
pedologie, zejména půdní fyziky a z dosa-
ženého stavu techniky. Podstatou nových 
způsobů obdělávání je buď omezení, popř. 
sloučení většího počtu různých kultivač-
ních zásahů do jedné pracovní operace, 
nebo vynechání základního zpracování 
půdy, tj. orby, spolu s omezením dalších 

Podzimní zpracování půdy
ve chmelnicích7.

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích
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pracovních operací na minimum (Štranc 
1984, Suškevič 1994, 2003, Šimon et al. 
2001, Demo a kol. 1995, hůla, Zelená 1995, 
hůla, procháZková et al. 2000, hůla, pro-
cháZková, kovaříček a kol. 2004, hůla, pro-
cháZková a kol. 2008 a další).

Minimální obdělávání je nejvíce propra-
cováno u obilnin, dále pak u sóji, řepky, 
cukrovky, brambor apod.

V porovnání s hlavními plodinami byla 
problematika minimálního obdělání půdy 
ve chmelnicích studována později, což je 
s ohledem na velmi malou plochu, kterou 
chmel v celosvětovém měřítku zaujímá po-
chopitelné. V minulosti byly konány převáž-
ně pokusy s vynecháním řezu chmele.

S řešením uvedené problematiky v pod-
mínkách tehdejšího československého 
chmelařství se započalo v roce 1965. Prv-
ní poznatky z ověřování minimalizace při 
pěstování chmele v tzv. rovinné kultuře, 
publikované v letech 1968–1970, byly po-
zitivní.
Při dalším sledování uvedené problemati-
ky jsme však zjistili negativní dopady mi-
nimálního podzimního zpracování půdy 
zejména na fyzikální vlastnosti půdy, na 
morfogenezi podzemních orgánů chmele, 
a tím i na výnosy chmele.

V souvislosti s „rovinnou kulturou pěsto-
vání chmele“, která byla ověřována a zčás-
ti i uplatňována ve chmelařské praxi kon-
cem 60. let a počátkem 70. let, se rovněž 
objevila tendence nahradit podzimní orbu 
chmelnic jejich povrchovým kypřením do 
hloubky asi 15 cm, a to zpravidla ve dvou 
směrech (v podélném a příčném směru ke 
chmelovým řadům).

Snaha po uplatnění uvedeného způso-
bu podzimního obdělání chmelnic byla vy-
volána řadou okolností, zejména:

•  Požadavkem intenzívního prokypření 

a dobrého urovnání povrchu chmelnice 
do roviny pro kvalitní práci strojů k řezu 
chmele v jarním období následujícího 
roku, především pro práci upravených 
ořezávačů pro rovinný řez chmele.

•  V některých případech značně radi-
kálním uplatňováním přeměny tradiční 
hřebenové kultury pěstování chmele 
na kulturu rovinnou.

•  Požadavkem rychlého a snadného za-
pravení organických hnojiv do půdy.

•  Všeobecnou snahou o zjednodušení 
(minimalizaci) pěstitelských zásahů ve 
chmelařství, především v podzimním 
období. Cílem bylo nahradit podzimní 
orbu ve chmelnicích povrchovým kyp-
řením (kypření je jak energeticky, tak 
i při posuzování objemu vynaložených 
přímých nákladů na 1 ha výhodnější 
než orba, jejíž kvalita je mimoto znač-
ně limitována technikou, aktuálním 
stavem půdy apod.).

Na základě poznatků ze studia různých 
technologických postupů podzimního ob-
dělávání půdy ve chmelnicích lze význam 
podzimního povrchového (mělkého) kypře-
ní chmelnic zhodnotit takto:

•  Tento mechanický zásah zjednodušuje 
a usnadňuje jarní přípravu půdy k me-
chanizovanému řezu chmele.

•  V porovnání s orbou je při povrchovém 
kypření dosahováno větší produktivity 
práce při menší energetické náročnosti.

•  Kypřením nelze zapravovat organická 
hnojiva s hrubší strukturou, zejména 
chlévský hnůj.

•  Při povrchovém kypření, zejména v příč-
ném směru ke chmelovým řadům, se 
zvyšuje poškození chmelových babek, 
čímž se negativně ovlivňuje výkonnost 
a životnost chmelových rostlin.

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích
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•  Vzhledem k malé hloubce zásahu 
nemá povrchové kypření výrazný po-
zitivní vliv na fyzikální stav půdy po 
sklizni chmele, zejména na snížení její 
ulehlosti v podorničí. Mimoto je zřejmé, 
že uplatňováním uvedeného zásahu 
by se výrazněji zvýšila koncentrace ži-
vin v povrchové vrstvě půdy.

Z analýzy hlavních předností a nedo-
statků povrchového kypření vyplývá, že 
tento mechanický zásah má jako náhrada 

orby určité opodstatnění jen ve zcela vý-
jimečných případech. I tehdy však musí 
být prováděn výlučně v meziřadí chmelnic. 
Lze ho doporučit při kumulaci nepřízni-
vých podmínek, z nichž je třeba jmenovat 
především mimořádný průběh povětrnost-
ních podmínek, silně rozježděný povrch 
půdy po mechanizované sklizni, nevhodné 
orební nářadí, nedostatek energetických 
prostředků, krátkou agrotechnickou lhůtu 
apod. Zastupitelnost podzimní orby povr-
chovým kypřením je třeba považovat pou-

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích

Příčný profil půdy v meziřadí po podzimním úklidu chmelnice

Příčný profil půdy v meziřadí po podélném kypření do hloubky 10 – 12 cm

Příčný profil půdy v meziřadí po orbě bez předchozího kypření, hloubka orby 15 cm

Příčný profil půdy v meziřadí po orbě bez předchozího kypření, hloubka orby 20 cm

Schémata podzimního zpracování půdy
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ze za doplňující („nouzové“) řešení a nelze 
ho uplatňovat několik let po sobě.

7.2. Specifikace potřeby  
podzimního zpracování půdy

Biologické zvláštnosti chmele ve vzta-
hu k podzimnímu zpracování půdy

Jak letní, tak i podzimní zpracování půdy 
ve chmelnicích musí vycházet ze znalostí 
biologie chmelové rostliny. Podzimní zpra-
cování musí respektovat zejména mohut-

nost, uspořádání a regenerační schopnost 
kořenového systému chmele, jeho nároky 
na fyzikální stav půdy, a tím i na její me-
chanické zpracování. Dosaženou úroveň 
poznatků na tomto úseku lze shrnout takto 
(upraveno podle Štrance 1984, 1987a):

•  Podzemní části chmele, jejichž mor-
fogeneze úzce souvisí s vlastnostmi 
půdy a s jejím zpracováním, jsou tvo-
řeny soustavou podzemních lodyžních 
orgánů - babkou a vlastním kořeno-
vým systémem.

Příčný profil půdy v meziřadí po orbě s předchozím kypřením, hloubka orby 25 cm

Příčný profil půdy v meziřadí po orbě bez předchozího kypření, hloubka orby 25 cm

Příčný profil půdy v meziřadí po orbě s předchozím kypřením, hloubka orby 15 cm

Příčný profil půdy v meziřadí po orbě s předchozím kypřením, hloubka orby 20 cm

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích
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•  Babka je v podstatě několikaletý zkrá-
cený oddenek a plní v životě chmelo-
vých rostlin specifickou úlohu tím, že 
zajišťuje jejich víceletost. Významnými 
orgány babky jsou vertikální lodyžní 
orgány (jednoleté a víceleté dřevo), 
horizontální lodyžní orgány (jednoleté 
oddenky - nové vlky a víceleté staré 
oddenky - staré vlky) a pupeny, udržu-
jící si životaschopnost po několik let.

•  Kořenový systém vyrůstající z babky 
je u chmele zpravidla velmi mohutný, 
značně větvený a hluboký. Člení se na 
kořeny kosterní (skeletové) a konco-
vé kořínky (fyziologicky velmi aktivní). 
Kosterní kořeny jsou pak členěny na 
kořeny vertikální (kůlové), mezi něž 
náleží i tzv. kotevní kořeny a kořeny 
horizontální (postranní), které ozna-
čujeme buď jako babkové - vyrůstají-
cí z vlastní babky, nebo jako etážové, 
jestliže vyrůstají z kořenů vertikálních.

•  Mezi vertikální kořeny náleží i tzv. ko-
řenové hlízy, tj. druhotně ztlustlé verti-
kální kořenové větve, které slouží jako 
zásobní orgány. Jednoleté horizontální 
povrchové kořínky vyrůstající z nové-
ho dřeva jsou označovány jako „letní 
kořeny“.

•  Z hlediska podzimního zpracování 
půdy ve chmelnicích musíme vycházet 
zejména z velikosti, obvodu a hloubky 
uložení temene babek, množství od-
denků - vlků, směřujících (rostoucích) 
do meziřadí a z rozmístění horizontál-
ních kořenů.

•  Pokud jde o vlastnosti půdy, bylo něko-
likanásobně prokázáno, že chmel vy-
žaduje hluboké hlinité až jílovitohlinité 
humózní půdy v příznivém fyzikálním 
stavu, tzn. přiměřeně kypré a propust-
né, s hlubší hladinou podzemní vody.

•  Hluboké zpracování půdy v malé vzdále-
nosti od chmelových rostlin (řadů) může 
způsobit významné poškození jejich 
podzemních orgánů. Lze proto uvést, že 
čím je zpracování půdy hlubší a čím je 
prováděno blíže k rostlinám, tím je po-
škození kořenového systému větší.

•  Kořenový systém chmele se v přízni-
vých půdních podmínkách (příznivý 
fyzikální, chemický a biologický stav 
půdy) vyznačuje dobrou regenerační 
schopností.

•  Je-li maximální intenzita regenerace 
kořenového systému chmele vhodně 
sladěna s růstovou a vývojovou fází 
jeho nadzemních orgánů, vytvářejí se 
předpoklady pro vysokou produkční 
schopnost chmelových rostlin jak z hle-
diska množství, tak i kvality hlávek.

•  Při silném poškození kořání chmele 
v podzimním období dochází k jeho 
nejintenzívnější regeneraci zpravidla 
koncem jara a počátkem letního ob-
dobí, popř. až v době jeho fruktifikace, 
tzn. v době vysoké tvorby nadzemní bi-
omasy (přírůstku sušiny), což je z hle-
diska tvorby výnosu relativně příznivé.

•  Vzhledem k regenerační schopnosti 
kořenového systému chmele je žádou-
cí provádět podzimní zpracování půdy 
ve chmelnicích podstatně hlouběji než 
v letním nebo jarním období.

•  Minimální vzdálenost mechanického 
zásahu od podélné osy chmelových 
řadů je závislá na morfologickém utvá-
ření chmelových babek, zejména na 
jejich velikosti (okruhu) a hloubce ulo-
žení pod povrchem půdy. Rozhodující 
je vlastní okraj babek. Za účelem od-
stranění podzemních oddenků (vlků) 
od babek je vhodné, aby tato vzdále-
nost byla relativně malá.

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích
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•  Se zvětšujícím se odstupem od řadů 
chmelových rostlin směrem do středu 
meziřadí lze hloubku zpracovávané 
půdy zvětšovat.

•  Ukazuje se, že hloubka zpracování 
půdy v blízkosti chmelových babek (od-
orávka) může být asi 15 cm. Při mělkém 
uložení babek (po realizaci tzv. rovinné-
ho řezu chmele) je vhodné tuto hloubku 
ještě mírně snížit, příp. zvětšit odstup 
mechanického zásahu od chmelových 
řadů a chmelových rostlin.

Povrch půdy chmelnic na počátku 
podzimního období

Ke konci vegetačního období je v dů-
sledku letních přiorávek a ochranných 
zásahů povrch půdy chmelnic nerovný, 
hřebenitý. Mechanizovanou sklizní chme-
le, především na těžších a vlhčích půdách 
a při sklizni v deštivém počasí, se stav 
půdy dále zhoršuje. Podstatně se zvyšují 
hodnoty ulehlosti půdy, v meziřadí zůstá-
vají hluboké rýhy po průjezdu mechanizač-
ních prostředků.

Vláčení

Orba - odorávka řadů se současným prooráním meziřadí

Kypření meziřadí do hloubky 10–12 cm

Technologie podzimního zpracování půdy ve chmelnicích  
se zařazením orby
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Vláčením při posklizňovém úklidu chmelnic 
nejsou hřebeny a rýhy zpravidla dostateč-
ně urovnány a rovněž tak slitý a ulehlý po-
vrch půdy je branami jen slabě rozrušen.
Jestliže za této situace následuje po vlá-
čení přímo orba, pak je z technologického 
hlediska nejen obtížně uskutečnitelná, ale 
je především energeticky vysoce náročná. 
Kvalitativní ukazatelé orby, takto zařazené 
v technologii podzimního zpracování půdy 
ve chmelnicích, zpravidla nevyhovují ag-
rotechnickým požadavkům a její efekt se 
snižuje. Je proto velmi potřebné provést 
před základním zpracováním půdy hlubší 
mechanický zásah, než je vláčení.

Podzimní zpracování půdy jako 
součást ochrany chmele

Podzimní zpracování půdy ve chmelni-
cích má dosud své opodstatnění rovněž 
jako nedílná součást agrotechnického 
způsobu boje proti plevelům, chorobám 
a škůdcům chmele. Uvedený způsob 
ochrany chmele má sice převážně pre-
ventivní charakter, avšak je velmi na ško-
du věci, že jeho význam není v současné 
době plně doceňován.

Včasný a kvalitní posklizňový úklid 
chmelnic spolu s ničením plevelných (hos-
titelských) rostlin má velký význam zejmé-
na pro ochranu chmele proti peronospoře, 
svilušce a šedavce luční. Při podzimním 
ošetřování je třeba věnovat zvýšenou po-
zornost překotvení chmelnic, rámovým 
a kotevním řadům a okrajům chmelnic.

Důkladné podzimní zpracování půdy je 
nezbytné rovněž na těžkých a zamokře-
ných půdách, kde vzniká nebezpečí na-
padení chmele bakteriózou a fuzariózou. 
V těchto případech nelze opomenout ze-
jména důkladnou odorávku chmelových 
řadů a hloubkové kypření meziřadí.

Souhrnně lze konstatovat, že příznivý 
fyzikální stav půdy, vytvořený jejím vhod-
ným zpracováním, je nejen základním 
předpokladem zdravého růstu chmele, 
ale i prevencí před škodlivými činiteli. Po-
drobnější rozbor jsme uvedli v kapitole 
„Fytosanitární význam zpracování půdy 
ve chmelnicích“.

7.3. Analýza mechanických  
zásahů vhodných k začlenění  
do nové technologie podzimní-
ho zpracování půdy ve chmelni-
cích

Mezi hlavní způsoby eliminování ne-
příznivého vlivu velkovýrobní technologie 
pěstování a sklizně chmele na povrch a fy-
zikální stavbu profilu půdy ve chmelnicích 
náleží, kromě hnojení organickými hnojivy, 
pěstování podplodin na zelený pokryv půdy, 
mulčování, vápnění, racionálního hnojení 
minerálními hnojivy a různých metod vy-
lehčování půdy především účelný systém 
jejich mechanického zpracování. Techno-
logické pokusy prokázaly, že z mechanic-
kých zásahů přichází v úvahu zejména 
mělké kypření meziřadí, orba a hloubkové 
kypření meziřadí chmelnic (Štranc 1980, 
Štranc, libich 1982, Štranc 1984).

K vyrovnání povrchu půdy a ke zlepšení 
jeho fyzikálních vlastností jsme ověřovali 
možnost využití mělkého kypření meziřadí. 
Pro zlepšení fyzikálních vlastností hlub-
ší vrstvy ornice, zejména k intenzívnímu 
drobení, promísení a obracení půdy, k za-
pravení hnojiv - hlavně statkových a k po-
třebnému formování podzemních orgánů 
chmele jsme využili tradiční orby. K dosa-
žení příznivějšího fyzikálního stavu hlub-
šího profilu půdy jsme studovali možnost 
využití periodického podzimního hloubko-
vého kypření.

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích
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Mělké kypření meziřadí
Jestliže má základní zpracování půdy 

ve chmelnicích, tj. orba, nebo jiný hlubší 
mechanický zásah plnit požadovanou úlo-
hu, musí být pro jeho úspěšnou realizaci 
vytvořeny potřebné předpoklady. Jedním 
z nejdůležitějších je urovnání a prokypře-
ní pozemku, resp. meziřadí, jež umožňuje 
dobré ovládání a plynulou jízdu trakčního 
prostředku, a tím i správnou funkci nářadí 
na zpracování půdy.
Za účelem odstranit nepříznivý stav po-
vrchu půdy chmelnic, pro jeho urovnání 

a zlepšení agrofyzikálních vlastností, jsme 
zařadili do systému podzimního zpracová-
ní chmelařských půd kypření meziřadí.
S ohledem na charakter půdních podmí-
nek a klimatu většiny chmelařských oblas-
tí České republiky jsme stanovili hloubku 
kypření na 10–12 (15) cm. Systém kyp-
ření meziřadí s následnou orbou (kypře-
ní - orba) je v podstatě obdobou běžně 
uplatňovaného a osvědčeného systému 
základního zpracování orných půd, tj. 
podmítky, po které má být co nejdříve pro-
vedena orba.

Vláčení

Hloubkové kypření meziřadí

Kypření meziřadí do hloubky 10 – 12 cm s odorávkou řadů

Technologie podzimního zpracování půdy ve chmelnicích  
se zařazením hloubkového kypření
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Naším záměrem nebylo zkoumat ty 
efekty podmítky či kypření, které byly již 
dříve zjištěny a mnohonásobně potvrzeny 
(ničení plevelů, chorob a škůdců, přeruše-
ní kapilarity z hlubších vrstev půdy a sní-
žení neproduktivního výparu, zvýšení infil-
trace srážkové vody, zvýšení aerace půdy 
a ovlivnění všech chemických a biologic-
kých procesů, zvyšujících úrodnost půdy). 
Účelem polních pokusů bylo především 
prokázat technologické přednosti, a tím 
opodstatnění tohoto zásahu.

V pokusech jsme zjistili, že v porovnání 
s přímou orbou má systém kypření - orba 
tyto přednosti:

-  větší vyrovnanost v hloubce zpracová-
ní (v orbě),

-  lepší překlápění půdních skýv (zlepše-
ní jejich návaznosti a přímosti),

-  účinnější zapravení plevelů a orga-
nické hmoty (zeleného hnojení, kom-
postů, hnoje atd.),

-  snížení hrudovitosti půdy, především 
podstatné omezení výskytu celistvých 
půdních skýv a rovnoměrnější prokyp-
ření a promísení zpracovávaného pro-
filu půdy,

-  menší hřebenitost (větší vyrovnanost) 
povrchu půdy v meziřadí,

-  výrazné snížení procenta poškoze-
ných nebo zničených babek chmele 
(o 20–30 %),

-  snížení orebního odporu, a tím zmen-
šení energetické náročnosti (v dů-
sledku menšího zatížení pracovních 
orgánů se snižuje jejich opotřebení 
a výskyt deformací),

-  menší výskyt ucpávání pracovních or-
gánů,

-  možnost pracovat s vyššími pojezdo-
vými rychlostmi, čímž se zvyšuje ploš-
ná výkonnost.

V případě, že po kypření následovalo 
periodické hloubkové kypření, pak jsme 
zjistili tyto přednosti:

-  současně (jednofázově) s kypřením 
lze provést velmi potřebnou odorávku 
chmelových řadů,

-  zlepšují se kvalitativní ukazatele hloub-
kového kypření,

-  snižuje se energetická náročnost 
hloubkového kypření,

-  při stejné energetické náročnosti lze 
hloubkově prokypřit větší (mocnější) 
profil půdy,

-  lze pracovat s vyšší pojezdovou rych-
lostí, čímž se zvyšuje plošná výkon-
nost.

Orba
Potřebu a opodstatnění orby v podmín-

kách současné a perspektivní technologie 
výroby chmele jsme se pokusili prokázat 
zhodnocením jak obecně platných poznat-
ků dosažených při výzkumu opodstatnění 
a významu orby, tak i našich výsledků po-
kusů s orbou chmelnic (štranc, vodrážka 
1978, štranc 1984).

Mnoho autorů (např. straňák, řídký 
1966, straňák 1971, suškevič 1991, 1994, 
2003, vach, javůrek 2003, javůrek, šimon 
2005, demo a kol. 1995, procháZková et al. 
2000) svými pokusy prokázalo, že při ná-
hradě nebo vynechání orby u jednoletých 
plodin se nejen nesnížil výnos, ale v ně-
kterých případech došlo dokonce ke zvý-
šení výnosu. Pokud jde o víceleté kultury, 
staněk (1975, 1993) uvádí, že několikaletý 
herbicidní úhor v ovocných výsadbách, na 
pokusných plantážích VÚO v Holovousích, 
působil pozitivně jak na samotnou půdu, 
tak i na výnosy.

Podobně i z některých našich pokusů vy-
plývá (štranc 1974, štranc a kol. 1977), že 
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dočasné vynechání orby nepůsobilo negativ-
ně na výši výnosu. Rovněž v praxi se nezříd-
ka stává, že na chmelnicích s přechodným 
vynecháním podzimního zpracování půdy je 
dosahováno dobrých výnosů chmele.
Tyto skutečnosti proto často vedou ke 
zdánlivě jednoznačnému závěru, že orba 
chmelnic není účelná.

Výsledky hovořící pro vyloučení orby je 
však třeba důkladně analyzovat a posuzovat 
v komplexu všech pěstitelských podmínek. 
Musíme brát v úvahu výživný a mikrobiální 
režim půdy, obsah humusu, zaplevelení, ze-
jména však její mechanický a fyzikální stav, 
dále pak průběh povětrnostních podmínek 
apod. Nemalý význam má i charakter sa-
motné pěstované plodiny.
K výsledkům týkajícím se vlivu vynechání 
orby chmelnic na výši výnosu považujeme 
za důležité uvést, že se jednalo zpravidla 
o půdy středně těžké, humózní, s příznivý-
mi fyzikálními poměry.

Zdánlivý nesoulad ve výsledcích získa-
ných při výzkumu i praktickém ověřování 
vlivu podzimního zpracování půdy na vý-
nosy lze vysvětlit interpretací poznatků 
z oblasti půdní fyziky (mičurin 1959, heino-
nen 1968, revut 1971 a další).
Vědecky zdůvodněná teorie zpracování 
půdy, plně respektující biologické poža-
davky rostlin, vychází ze vztahu optimální 
ulehlosti půdy pro růst pěstované plodiny 
k rovnovážnému stavu ulehlosti, který je 
charakteristický pro danou půdu a určova-
ný zejména jejím mechanickým složením 
a fyzikálními vlastnostmi. Bylo prokázáno, 
že rovnovážný stav ulehlosti dané půdy má 
tím vyšší hodnoty, čím je tato půda těžší, 
méně strukturní, méně humózní a celkově 
méně zkulturněná.
V případě, že se hodnoty obou ulehlostí 
k sobě přibližují nebo je rovnovážná uleh-

Foto 7.3. Odorávka řadů se současným proorá-

ním meziřadí

Foto 7.1. Kypřič pro mělké až středně hluboké 

kypření půdy ve chmelnicích

Foto 7.2. Pluh do chmelnic
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lost menší než optimální, je možné nebo 
i účelné mechanické zpracování půdy vy-
loučit. Naopak, čím vyšší je ulehlost rov-
novážného stavu oproti ulehlosti optimální, 
tím je potřeba zpracování půdy větší.
Na půdách s hrubší zrnitostí a s příznivější-
mi fyzikálními vlastnostmi, zejména s nižší-
mi hodnotami ulehlosti, byla proto potřeba 
mechanické kultivace menší. Tím lze i vy-
světlit dosažení dobrých výnosů na těchto 
půdách při omezení, popř. při úplném vylou-
čení jejich podzimního zpracování (orby).

U další víceleté kultury - vinné révy, kte-
rá je z hlediska nároků na zpracování půdy 
do značné míry srovnatelná s chmelem, je 
podzimní orba meziřadí dosud považová-
na za osvědčený a nejrozšířenější systém 
podzimního obdělávání vinohradů. Pokud 
jde o zapravení zeleného hnojení ve vino-
hradech, je podzimní orba zcela nevyhnu-
telná (moser 1974, dohnal, kraus, pátek 
1975, vereš a kol. 1984, vanek a kol. 1996, 
braun, vanek 2003, kraus 2008).

Na základě dosažené úrovně poznatků 
o významu orby lze proto konstatovat, že 
i v podmínkách současné technologie vý-
roby chmele má podzimní orba své uplat-
nění. Orba totiž ani v moderní základní 
agrotechnice neztrácí svůj pedologický 
význam. Jedná se zejména o její specific-
kou funkci, kterou je obracení svrchního 
plástu půdy o určité mocnosti, čímž dochá-
zí nejen k zapravení různých organických 
a minerálních substancí včetně hnojiv, 
plevelných rostlin a různých patogenů, ale 
i k vynášení vyplavených látek. Chmelnice, 
vyžadující intenzívní organické hnojení by 
se proto již z tohoto důvodu neobešly bez 
orby prováděné alespoň periodicky, tedy 
v určitých časových cyklech (např. v sou-
ladu s plánem hnojení chmelnic). Orba 
však plní i další významné funkce, jako je 

drobení a částečné promíchání půdy, čímž 
napomáhá tvorbě příznivější struktury. 
grodZinskij a kol. (1979) uvádějí, že orba je 
rovněž opatřením regulujícím rozvoj půd-
ní mikroflóry, čímž se částečně omezuje 
škodlivý proces únavy půdy.

V pokusech jsme prokázali následující 
přednosti orby chmelnic:

•  Orba v porovnání s kypřením půso-
bí podstatně intenzívnější objemové 
změny půdy (vyšší hodnoty pórovitos-
ti, provzdušenosti apod.) a ze všech 
mechanických zásahů nejlépe zapra-
vuje organická hnojiva do půdy.

•  Tvorbou specifického mikroreliéfu po-
vrchu chmelnice orba hlavně těžkých 
půd výrazně přispívá k retenci povrcho-
vé vody ze zimních srážek (snížením 
odtoku) a k tvorbě předjarní zásoby 
půdní vláhy, která pozitivně ovlivňuje 
ontogenezi chmelových rostlin po vel-
kou část vegetačního období. Tato re-
tence může činit až 40 mm (kasprZak 
1982 - in hejduk, kasprZak 2003).

•  Zařazení orby v technologii podzimní-
ho zpracování půdy (včetně odorávky 
chmelových řadů) snižuje hřebenitost 
povrchu chmelnice, a tím usnadňuje 
nejen jarní přípravu půdy k mechani-
zovanému řezu chmele, ale i vlastní 
řez chmele.

•  Při uplatňování rovinného řezu chmele, 
kdy klasická orebná tělesa ořezávačů 
byla nahrazena dláty, je orba či odoráv-
ka chmelových řadů prospěšná v tom, 
že odřezáváním podzemních postran-
ních oddenků (vlků) omezuje rozrůstá-
ní chmelových babek ve směru do me-
ziřadí. Tím se jednak udržuje potřeba 
práce při zavádění chmelových výhonů 
na přijatelné výši, jednak se příliš vý-
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razně neurychluje segmentace chme-
lových babek, s níž souvisí i stárnutí 
rostlin chmele (štranc 1984, štranc et 
al. 2005a,b, štranc et al. 2007b).

Hloubkové kypření
Ze studia fyzikálních a agrochemických 

vlastností půd chmelnic a způsobů jejich 
mechanického zpracování vyplynuly tyto 
poznatky:

•  Nepříznivý fyzikální stav spodní části 
ornice a spodiny půdy chmelnic vyža-
duje nejen zvýšené organické hnojení, 
ale i hlubší mechanické zpracování, 
než je možno docílit orbou.

•  Pro dočasné zlepšení fyzikálních vlast-
ností hlubšího profilu půd chmelnic se 
ukázalo jako vhodné využít periodické 
podzimní hloubkové kypření v meziřadí. 
Při stanovení potřeby uvedeného zása-
hu je třeba přihlédnout jak k základním 
objemovým poměrům půdy (objemová 
hmotnost, pórovitost, provzdušenost), 
tak i ke geneticko-agronomické charak-
teristice půdního profilu.

Výsledky pokusů a praktické zkušenosti 
s podzimním hloubkovým kypřením chmel-
nic lze shrnout takto:

•  Hloubkové kypření půdy ve chmelni-
cích eliminuje nepříznivý fyzikální stav 
půdy v podstatně hlubším profilu než 
orba.

•  Nejvýraznější objemové změny půdy 
jsme zaznamenali u hloubkového 
kypření do 60 cm, přičemž tento zá-
sah měl i nejdelší účinnost (životnost). 
Hloubkové kypření snížilo objemovou 
hmotnost půdy a naopak zvýšilo její 
pórovitost a provzdušenost.

•  Zlepšením fyzikálních poměrů zhut-
nělých půd (po hloubkovém kypření) 
došlo ve většině případů i k pozitivním 
změnám v režimu živin a ke zvýšení 
mikrobiální aktivity půdy.

•  Je-li hloubkové kypření meziřadí pro-
vedeno v dostatečné vzdálenosti od 
řadů chmele (cca 50 cm), nedochází 
k významnému mechanickému poško-
zení jeho podzemních orgánů. Mírné 
poškození kořenů hladkým řezem 

Foto 7.4. Povrch půdy chmelnice po podzimní orbě
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spolu s příznivějšími vlastnostmi půdy 
po zásahu naopak podporuje jejich in-
tenzívní regeneraci.

•  Hloubkové kypření svým příznivým 
působením hlavně na fyzikální stav 
půdního profilu a morfogenezi pod-
zemních orgánů chmele pozitivně 
ovlivňuje tvorbu výnosu. Z dosažených 
výsledků dále vyplývá, že hloubkové 
kypření přispívá ke stabilizaci výnosů 
chmele, zejména při větších výkyvech 
v průběhu povětrnostních podmínek.

•  Mechanické nakypření relativně hlubo-
kého profilu půdy podstatně urychluje 
infiltraci srážkové a závlahové vody 
do spodiny. Vytvoření těchto „zasako-
vacích pásů“ v meziřadí chmelnic má 
velký praktický význam, zejména pro 
chmelnice na těžších půdách, s menší 
zásobou humusu, ve svažitějších po-
lohách a v podmínkách závlahového 
hospodářství. „Zasakovací pásy“ zmír-

ňují vodní erozi půdy, snižují výskyt 
povrchového zamokření apod.

•  Pro dosažení požadovaných efektů je 
třeba hloubkové kypření provést při 
vlhkosti půdy cca 18–22 % hm. nebo 
23–30 % obj., tj. v rozmezí vlhkosti, 
kdy půda je drobivá. Hloubkové kyp-
ření musí být rovněž posledním ag-
rotechnickým zásahem na chmelnici 
v daném roce, aby v průběhu dalšího 
období (konec podzimu, zima a před-
jaří) došlo k potřebné stabilizaci vznik-
lých objemových poměrů.

•  Z dynamiky fyzikálních vlastností půd 
chmelnic, ze zjištěné vratnosti objemo-
vých poměrů těchto půd po hloubko-
vém kypření, jsme stanovili životnost 
zásahu u středně těžké humózní půdy 
na 4–5 let a u těžké mírně humózní 
půdy na přibližně 3 roky. Při nevhod-
ných podmínkách při kypření a ne-
správné následné agrotechnice (pře-

Foto 7.5. Hloubkový kypřič do chmelnic Foto 7.6. Povrch půdy meziřadí při hloubkovém 

kypření
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jezdy chmelnice brzy po hloubkovém 
kypření, tj. před stabilizací fyzikálního 
stavu, přejezdy při zvýšené vlhkosti 
půdy apod.) lze očekávat menší efek-
tivnost a životnost uvedeného zásahu.

•  Na podzim hluboko zpracovaná půda 
chmelnic se na jaře dostává dříve do 
tzv. půdní zralosti, povrch dříve osy-
chá a umožňuje proto kvalitní přípravu 
k řezu chmele a optimální vlastní řez. 
Hloubkové kypření rovněž usnadňuje 
i následující kultivační zásahy.

•  Hloubkové kypření meziřadí chmelnic 
je energeticky vysoce náročným zása-
hem.

Souhrnně lze uvést, že hloubkové kyp-
ření zhutnělé vrstvy půdy odstraňuje barié-
ru transformačních a transportních pocho-
dů v půdě a současně mobilizuje využívání 
celého půdního profilu, obnovuje aktivní 
hloubku půdy. Z druhotných účinků byl 
pochopen a je z části využíván odvodňo-
vací efekt kypření profilu, avšak jeho pro-
tierozní účinnost nebyla dosud dostatečně 
doceněna. Uplatňuje se však místo orby 
v systémech minimálního zpracování půdy 
(lhotský 2000a).

Z literatury vyplývá (např. lhotský 
2000a), že životnost hloubkového kyp-
ření orných půd je různá (2–4 i více let). 
Záleží na půdních podmínkách, na kvalitě 

provedení a na průvodních okolnostech, 
zejména na komplexnosti regradačního 
systému (na uplatnění preventivních a ná-
sledných opatření). Vlastní kypřící zásah je 
vhodné opatření (pouze však startovací), 
po kterém by ve chmelnici měl následovat 
komplex opatření navazujících či posilují-
cích regeneraci půdní struktury a stavby 
(výsev hlouběji kořenící a strukturotvorné 
podplodiny, obohacující půdu o org. hmo-
tu, diferencovaná úprava hnojení - podle 
potřeby vápnit, používat nekyselá a ne-
peptizující hnojiva apod.). Podle lhotského 
(2000a) však existují i rizika hloubkového 
mechanického zásahu - vedle rizik ne-
správné aplikace - a to možnost zrychle-
né mineralizace, zvýšeného vyplavování 
živin a snížení únosnosti půdy. Proto se 
podle uvedeného autora rozšiřují způso-
by částečného (pruhového) kypření, které 
únosnost půdy tolik nesnižují. K posílení 
struktury půdy byly u nás a v Rusku ověřo-
vány i způsoby využití magnetického pole 
(lhotský 2000a).

7.4. Hlavní zásady podzimního 
zpracování půdy
1.  Po stažení asimilátů z nadzemních 

posklizňových zbytků chmele do jeho 
podzemních orgánů se tyto zbytky spo-
lu s dalšími nežádoucími materiály ze 
chmelnice odstraní a hřebenitý povrch 

Tab. 7.1. Kategorizace zhutnělých půd podle vhodnosti hloubkového kypřícího zásahu  
(podle lHOTSKÉHO 2000b)

Kategorie Vymezení

I. hloubkové kypření vhodné  
bez omezení

na hlubokých půdách (>0,6 m) bezskeletovitých, v rovině nebo  
se sklonem do 3°, v oblasti s ročním úhrnem srážek do 600 mm

II. hloubkové kypření možné  
s podmínkou doplňujícího zjištění,  
popř. opatření

středně hluboké půdy (0,3–0,6 m), bezskeletovité nebo se slabou  
příměsí skeletu, sklon max. 8°, roční úhrn srážek 600–800 mm

III. hloubkové kypření nevhodné 
mělké (<0,3 m) a skeletovité půdy, svažité půdy (nad 8°),  
oblasti s ročním úhrnem srážek nad 800 mm
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chmelnic se částečně urovná a prokypří 
vláčením.

2.  Po posklizňovém úklidu chmelnic 
s vláčením a po hnojení minerálními 
hnojivy nebo po vápnění se všechny 
plochy chmelnic kypří do hloubky 10–
12 (15) cm. Cílem je prokypření a urov-
nání meziřadí, ničení plevelů, zlepšení 
fyzikálních vlastností povrchu půdy 
a usnadnění a zkvalitnění následujících 
operací.

3.  Po mělkém kypření meziřadí, popř. po 
organickém hnojení se na cca dvou třeti-
nách ploch chmelnic provede orba mezi-
řadí do hloubky 18–20 cm se současnou 
odorávkou chmelových řadů do hloubky 
12–15 (18) cm, v závislosti na hloubce 
uložení babek. Orbou zlepšíme fyzikál-
ní vlastnosti půdy, zapravíme minerální 
a organická hnojiva a plevele a odstraní-
me podzemní oddenky chmele rostoucí 
do meziřadí. Orba je též nezbytná na 
silně zaplevelených chmelnicích a k za-
pravení zeleného hnojení.

4.  Po mělkém prokypření meziřadí hloub-
kově kypříme meziřadí až do 60 cm 
(na cca jedné třetině ploch chmelnic). 
Význam tohoto zásahu spočívá v od-
stranění nepříznivých důsledků silného 
zhutnění spodní části ornice a spodiny 
na růst a produkční schopnost chmele, 
resp. ve zlepšení fyzikálních, chemic-
kých a biologických vlastností půdního 
profilu a současném podpoření rege-
nerace kořenového systému chmele. 
Aby byla splněna zásada každoroční 
odorávky chmelových řadů, jejímž úče-
lem je mimo jiné potřebné formování 
chmelových babek, je nutno provést 
před hloubkovým kypřením prokypře-
ní meziřadí se současnou odorávkou 
chmelových řadů.

7.5. Technologický sled  
a charakteristika mechanických 
zásahů a doporučené nářadí

Posklizňový úklid chmelnic a vláčení
Po ukončení translokace plastických 

látek (asimilátů) ze zbytků chmelových 
rév (po jejich dekapitaci při strojové sklizni 
chmele) do podzemních orgánů se chme-
lové révy nebo jejich zbytky ručně odřezá-
vají nebo odstřihují, stahují se na hromady 
a po dostatečném proschnutí se zpravidla 
spalují (výhodnější by bylo tyto zbytky 
kompostovat). Vodicí drátek a háčky se vy-
vážejí z chmelnice. Potom následuje vláče-
ní povrchu chmelnice.
Účel: Odstranit posklizňové zbytky, čás-
tečně prokypřit a urovnat hřebenitý po-
vrch chmelnice a umožnit tak provedení 
následujících zásahů, tj. hnojení, vápnění 
a zpracování půdy.
Termín: Ukončit do 5. 10.
Nářadí: K vláčení použijeme hřebenové 
brány do chmelnic.

Mělké kypření půdy v meziřadí
Meziřadí uklizených chmelnic, urče-

ných k orbě, prokypříme do hloubky 10–
12 (15) cm. U chmelnic, kde plánujeme 
hloubkové kypření, provedeme současně 
s mělkým kypřením odorávku chmelových 
řadů do hloubky 12–15 (20) cm.
Účel: Částečné ničení plevelů, snížení ne-
produktivních ztrát půdní vláhy (z hlubších 
půdních vrstev), zvýšení infiltrace srážko-
vé vody, a tím i zintenzivnění chemických 
a mikrobiologických procesů, ovlivňují-
cích úrodnost půdy. Současně snižujeme 
orební odpor, a tím potřebu tažné síly, 
zvyšujeme kvalitu orby a méně poškozu-
jeme chmelové babky. Kypření meziřadí se 
současnou odorávkou chmelových řadů 
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před hloubkovým kypřením má za účel 
usnadnit a zjednodušit jarní přípravu půdy 
pro mechanizovaný řez chmele, tzn. snížit 
počet mechanických zásahů potřebných 
pro urovnání povrchu chmelnice. Méně 
intenzívní jarní přípravou půdy rovněž 
snižujeme poškození chmelových rostlin. 
Odorávkou též odstraňujeme do meziřadí 
prorůstající podzemní mělce uložené or-
gány chmele a omezujeme tak nežádoucí 
rozšiřování chmelových babek.
Termín: Provádět v návaznosti na poskliz-
ňový úklid chmelnic s vláčením a ukončit 
do 10. 10.
Nářadí: Ke kypření meziřadí použijeme 
univerzální plečku do chmelnic s pevnými 
slupicemi a dláty. K současné odorávce 
řadů je univerzální plečka vybavena jed-
ním pravostranným a jedním levostran-
ným orebným tělesem pro odorávku řadů 
a pevnými slupicemi s dláty ke kypření 
meziřadí.

Hlubší základní zpracování půdy 
chmelnic
Orba meziřadí s odorávkou řadů

Odorávka chmelových řadů při součas-
ném proorání meziřadí se provádí jedním 
průjezdem do hloubky 12–15 (20) cm. Ve 
tříletém cyklu se každá chmelnice proorá 
dvakrát.
Účel: Zlepšení především fyzikálních vlast-
ností půdy (drobení a částečné promíchá-
vání půdy, které napomáhá tvorbě přízni-
vější půdní struktury, zlepšení výživného 
a mikrobiálního režimu půdy). Zapravení 
organických a minerálních hnojiv a plevelů 
s částečným odhrnutím zeminy od chme-
lových babek. Usnadnění a zjednodušení 
jarní přípravy půdy pro mechanizovaný řez 
chmele, omezení rozšiřování chmelových 
babek do meziřadí (odřezávání a odklápě-
ní podzemních oddenků chmele) a zjed-
nodušení mechanického zpracování půdy 
v době vegetace.

Foto 7.7. Detailní pohled na povrch zhutnělé půdy meziřadí při hloubkovém kypření
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Termín: Ukončit do 20.11.
Nářadí: Šestiradličný pluh pro orbu chmel-
nic.

Periodické hloubkové kypření půdy 
v meziřadí

Kypření meziřadí provádíme jednou za 
3 až 5 let podle druhu a typu půdy a je-
jího fyzikálního stavu. Hloubka zásahu je 
v rozmezí 35 až 60 cm. Na těžších, fyzikál-
ně méně příznivých půdách kypříme vždy 
hlouběji, přičemž tzv. izolační vzdálenost 
od podélné osy chmelového řadu rostlin je 
55–70 cm. Řez horizontálně rozmístěných 
kořenů chmele musí být hladký, nesmí do-
cházet k jejich trhání a drcení.
Účel: Intenzívně a rovnoměrně prokyp-
řit zpracovávaný půdní profil (rozrušit ze-
jména zhutnělé podbrázdí). Tím se zlepší 
jeho fyzikální poměry. Usnadní se proniká-
ní srážkové vody do spodiny a vytvoří se 
„zasakovací pásy“ v meziřadí chmelnic. 
Tím se, zejména v polohách na větších 
svazích, rovněž omezí vodní eroze půdy. 
V rovinatých polohách nebo v menších 
depresích se snižuje výskyt povrchového 
zamokření půdy. Zlepšením fyzikálních po-
měrů a narušením části kořenového systé-
mu chmele (periferních kořenů) se podpoří 
jeho regenerace, čímž se příznivě ovlivní 
růst, vývoj a produkční schopnost chmelo-
vých rostlin. Usnadní se všechny následné 
operace týkající se zpracování půdy, popř. 
lze do určité míry minimalizovat kultivaci 
půdy v době vegetace chmele.
Termín: Ukončit do 15.11.
Nářadí: Hloubkový kypřič do chmelnic 
nebo vinohradů.

7.6. Problematika kvality  
podzimního zpracování půdy

Faktory ovlivňující kvalitu zpraco-
vání půdy

Úrodnost půdy, a tím produkční schop-
nost chmelového porostu je výrazně ovliv-
ňována celým systémem podzimního 
obdělávání, tedy i kvalitou jednotlivých me-
chanických (agrofyzikálních) zásahů.

Kvalitativní ukazatelé zpracování půdy 
závisí na vlastnostech samotné půdy, na 
pracovní funkci strojů a nářadí a v neposled-
ní řadě i na organizaci práce (štranc 1981).

Půdní podmínky
Z vlastností půdy ovlivňuje kvalitu jejího 

zpracování nejvýrazněji mechanické slože-
ní (půdní druh) a fyzikální stav, především 
ulehlost a vlhkost. Dále lze jmenovat ně-
které agrochemické vlastnosti půdy, hlavně 
obsah humusu a vápna, přítomnost sod-
ných a draselných solí a množství dalších 
vazných a tmelivých látek.

Obdělávatelnost půdy příznivě ovlivňuje 
zvyšování obsahu humusu v půdě (orga-
nické hnojení, pěstování podplodin a plodin 
na zelené hnojení apod.) a vápnění nebo 
další zásahy (vylehčování půdy, použití tzv. 
chemoefektorů, magnetizace apod.), které 
zvyšují rozpojitelnost zeminy (vysrážení 
koloidů). Nepříznivě naopak působí půdní 
vlastnosti, látky a zásahy zvyšující soudrž-
nost půdy (sodné, draselné a železité sole, 
koloidní a jílovité částice apod.).
S výše uvedenými skutečnostmi pak úzce 
souvisí konzistenční stav půdy, jako je spo-
jivost (soudržnost), vláčnost, lepkavost, 
plastičnost - drobivost apod., které vyjad-
řujeme v příslušných hodnotách obsahu 
vody v půdě, jako jsou mez spojivosti (sou-
držnosti), mez vláčnosti, horní mez lepka-
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vosti, dolní mez plasticity apod. Všechny 
jmenované znaky a vlastnosti půdy se 
pak souborně promítají v jejích technolo-
gických vlastnostech, jež přímo ovlivňují 
nejen strukturu půdy, její drobivost, ulé-
havost, propustnost, specifický odpor, ale 
i kvalitu jejího zpracování.

Vhodná mechanizace a její použití
Pokud jde o pracovní funkci strojů a ná-

řadí, je třeba uvést, že doporučené mecha-
nizační prostředky pro podzimní obdělání 
chmelnic musí plně vyhovovat danému 
účelu. To znamená, že jak pluh, univerzál-
ní plečka, tak i hloubkový kypřič musí plnit 
požadované agrotechnické, technologické, 
technické a exploatační parametry.

Je samozřejmé, že pěstitelé musí za-
bezpečit používání zmíněného nářadí 
na potřebné úrovni. Jedná se především 
o agregaci nářadí s vhodnými energetický-
mi prostředky a jejich správné seřizování 

a obsluhu v daných podmínkách.
Velkou pozornost je třeba věnovat i pra-

videlné údržbě nářadí, zejména vlastním 
pracovním orgánům (vyrovnávání, ostření, 
výměna apod.), na nichž především závisí 
efekty zpracování půdy.

Organizace práce
Pečlivou organizací podzimních prací 

v úzké návaznosti na dokonalou znalost 
terénních a půdních podmínek a celkového 
stavu jednotlivých bloků chmelnic musíme 
zajistit maximální využití mechanizačních 
prostředků v období vhodného technologic-
kého stavu půdy. Pro tento účel jsme dopo-
ručili časové termíny ukončení jednotlivých 
prací tak, aby při relativně příznivých pově-
trnostních podmínkách a vhodné konzisten-
ci půdy bylo dosaženo dobrých ukazatelů 
kvality práce jednotlivých zásahů, a tím po-
třebného efektu celého systému podzimní-
ho zpracování půdy ve chmelnicích.

Foto 7.8. Profil zhutnělé půdy meziřadí při 

vnikání kypřících těles

Foto 7.9. Profil zhutnělé půdy meziřadí po 

vniknutí kypřících těles
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Správnou organizací a řízením postupu 
prací s ohledem na polohu a půdní pod-
mínky jednotlivých bloků chmelnic a celko-
vý stav chmelových rostlin tak nejen účel-
něji využijeme mechanizace a současně 
zkvalitníme její práci, ale především celko-
vě zefektivníme výrobu chmele.

Určení vhodného stavu půdy pro 
její mechanické zpracování

Pro vymezení konzistenčního (techno-
logického) stavu půdy vhodného pro re-
alizaci jejího mechanického zpracování, 
zejména hloubkového kypření, nelze ak-
ceptovat všechny půdní vlastnosti a znaky, 
jejichž vliv jsme charakterizovali.

Při praktické realizaci mechanických zá-
sahů postačuje vycházet z technologicky 

nejvýznamnějších vlastností půdy, tj. z ob-
sahu jílnatých částic (I. kategorie zrnitosti 
podle Nováka) a z vlhkosti půdy.

Podle shrbené a lhotského (1976) jsou 
pro těžké půdy základními kritickými vlast-
nostmi obsah jílnatých částic a jejich kvalita, 
která se projeví jak v objemové měnlivosti, 
tak v konzistenčních vlastnostech, přede-
vším v plasticitě. Kritérium vhodnosti zása-
hu pak určíme jako interval vlhkosti půdy 
v rozpětí konzistenčních mezí: mez plas-
ticity dolní (MPD) a mezí spojivosti (MS). 
Při tomto rozmezí vlhkosti je půda drobivá 
a umožňuje dosáhnout maximální účinnos-
ti a efektivnosti mechanického zásahu.

lhotský, váchal, ehrlich (1981) doporu-
čují dodržet zmíněný interval vlhkosti v celé 
hloubce ošetřovaného profilu půdy, aby bylo 

Tab. 7.2. Podzimní odorávka řadů (prováděná současně s kypřením půdy v meziřadí  
(upraveno podle Štrance 1984)

Kritéria hodnocení
Stupeň kvality

optimální vyhovující nevyhovující

Hloubka  
 
a její rovnoměrnost

14–16 cm 

dobrá

10–13 cm  
nebo 17–20 cm 

dobrá

9 cm a méně  
nebo 21 cm a více 

špatná

Šířka izolačního pásu (podřádku) do 45 cm 46–60 cm nad 60 cm

Mechanické poškození  
chmelových babek

0% do 1% 1% a více

Tab. 7.3. Podzimní mělké kypření půdy v meziřadí (upraveno podle Štrance 1984)

Kritéria hodnocení
Stupeň kvality

optimální vyhovující nevyhovující

Hloubka a její 
rovnoměrnost

10–12 cm
dobrá

7–9 cm  
nebo 13–15 cm

dobrá

7 cm a méně
špatná

Výskyt nezpracovaných  
míst (oplazy)

0% do 1,5% nad 1,5%

Vyrovnání a hrudovitost  
povrchu meziřadí

vyrovnaný, většina 
hrud ve velikosti  

5–6 cm

relativně vyrovnaný, 
většina hrud velikosti 

5–8 cm

nevyrovnaný, jsou patrny stopy 
kol sklizňových mechanizačních 

prostředků, silně hrudovitý

Ničení plevelů 100–80% 79–60% 60% a méně

Mechanické poškození  
chmelových babek

0% do 0,1% 0,1% a více

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích
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docíleno maximálního efektu nakypření, 
úpravy makrostruktury a rozdělení pórovitos-
ti ve smyslu vhodného poměru mezi hydrau-
lickou vodivostí a vododržností, jakož i z dů-
vodu vyloučení vysokého orebního odporu.

Abychom eliminovali nebezpečí zhutnění 
spodních vrstev půdy při vlastním zásahu, 
je třeba (zejména při hloubkovém kypření) 
vyvarovat se vlhkostí na hranici nebo těsně 
pod hranicí dolní meze plasticity.
Z regresních vztahů mezi obsahem jíl-
natých částic a kritických konzistenčních 
mezí, ohraničujících pásmo optimální vlh-
kosti vhodné pro mechanické zpracování 
půdy, vypracovali lhotský, váchal, ehrlich 
(1981) příslušný nomogram. Tohoto nomo-
gramu doporučujeme využít při realizaci 
mechanického zpracování půdy, zejmé-
na hloubkového kypření ve chmelnicích 
(graf 7.1.).

Jestliže neznáme přesné mechanické 
složení půdy, pak alespoň pro hrubou ori-
entaci uvádíme, že vlhkost půdy umožňu-
jící potřebnou účinnost zpracování půdy 
(zejména opět hloubkového kypření) by 
se u většiny těžkých půd měla pohybovat 
v rozmezí 18–22 % hm. Při vyšších hod-
notách vlhkosti půdy bývá při zpracování 
půdy často dosahováno větších plošných 
výkonů (nedojde-li k prokluzu), ale kvalita 
zásahů se snižuje, popř. mechanické zá-
sahy mohou působit i škodlivě (poškozová-

Graf 7.1. Vhodný rozsah vlhkosti pro kypření  
v závislosti na obsahu I. kategorie zrn  
(<0,01 mm)

0

10

3020 40 50 60 80 9070

20

30

40

50

půdní vlhkost % hm

obsah částic <0,01 mm 1. kategorie zrn

doporučená vlhkost 
pro hloubkové kypření

pásmo vhodné vlhkosti 
pro mechanické zpracování

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích

Tab. 7.4. Periodické hloubkové kypření chmelnic (upraveno podle Štrance 1984)

Kritéria hodnocení
Stupeň kvality

optimální vyhovující nevyhovující
Vlhkost půdy v době 
kypření (v % hm.) 18–22 % 23–24 % 24 % a více

Hloubka a její
rovnoměrnost

do 60 cm
dobrá

do 60 cm
dobrá

pod 35 cm
špatná

Kypření  
a drobení půdy

intenzívní a rovnoměrné 
prokypření zpracováva-
ného půdního profilu

relativně intenzívní 
a rovnoměrné prokypření 
zpracovávaného půdního 

profilu

málo intenzívní a nerovnoměrné 
prokypření zpracovávaného 

půdního profilu (zpravidla při 
zvýšené vlhkosti půdy)

Izolační vzdálenost1) 55–75 cm 45–55 cm nebo
80–90 cm pod 40 cm

Řez horizontálních 
kořenů chmele hladký relativně hladký dochází k trhání  

a drcení kořenů
Pozn.: platí pro většinu těžkých půd v závislosti na zrnitosti a fyzikálních vlastnostech půdy
1) vzdálenost krajních pracovních orgánů od podélné osy chmelových řadů
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Tab. 7.5. Podzimní orba se současnou odorávkou řadů (upraveno podle Štrance 1984)

Kritéria hodnocení
Stupeň kvality

optimální vyhovující nevyhovující
Hloubka orby  
v meziřadí 
a její rovnoměrnost

15–20 cm
dobrá

12–14 cm 
dobrá

12 cm a méně
špatná

Hloubka odorávky  
řadů a její  
rovnoměrnost

14–16 cm
dobrá

10–13 cm  
nebo 17–20 cm

dobrá

9 cm a méně  
nebo 21 cm a více

špatná

Nakypření  
a drobení půdy,  
obracení skýv

rovnoměrné prokypření 
a promísení zeminy 

v hloubce zpracování, malý 
výskyt svislých půdních 
skýv, brázdy jsou velmi 
dobře obráceny, těsně 

k sobě přiléhají, jsou přímé

poměrně rovnoměrné 
prokypření a promísení ze-
miny v hloubce zpracování, 

ve vazčích půdách se již 
vytvářejí větší půdní skývy, 
v suchých půdách cca 20% 
hrud velikosti nad 10 cm, 

brázdy jsou dobře obráceny, 
přiléhají k sobě, jsou přímé

ve vazčích půdách větší 
část zpracované orniční 

vrstvy zůstává v celistvých 
skývách, mísící efekt orby je 
téměř vyloučen, v suchých 
půdách silná hrudovitost, 

brázdy jsou špatně obráce-
ny, nepřiléhají k sobě, jsou 

zvlněné, nepravidelné

Charakter stěn  
a dna brázdy

stěny jsou svislé, hladké, 
dno je rovněž hladké, čisté, 

rovnoběžné s povrchem 
naorané půdy

stěny jsou svislé, hrubé, dno 
je mírně drsné, rovnoběžné

stěny se bortí,  
dno je drsné, nerovné

Hřebenitost  
(vyrovnanost)  
povrchu meziřadí

hřebeny relativně nízké, 
zaoblené, povrch ornice 

vyrovnaný

hřebeny vyšší, ostřejšího 
tvaru, povrch ornice méně 
vyrovnaný, v podélné ose 

meziřadí je zemina nahrnuta 
do mírných „skladů“

hřebeny vysoké, povrch 
meziřadí nevyrovnaný, 

v podélné ose meziřadí jsou 
naorány vysoké „sklady“

Zaklopení hnoje 100–90% 89–80% pod 80%
Šířka izolačního  
pásu (podřádku) do 45 cm 46–60 cm nad 60 cm

Mechanické poškození  
chmelových babek 0% do 1% 1% a více

Podzimní zpracování půdy ve chmelnicích

ní půdní struktury, zvýšení ulehlosti půdy, 
nadměrná hrudovitost apod.). Naopak při 
nízké vlhkosti půdy lze předpokládat nejen 
vysoký nakypřovací efekt mechanických 
zásahů, ale i podstatný nárůst potřeby 
energie pro práci nářadí.

Hodnocení kvality podzimního 
zpracování půdy

Pro rámcové hodnocení kvality jednot-
livých mechanických zásahů technologie 
podzimního zpracování půdy ve chmelni-
cích jsme vypracovali postup, který je uve-
den v tab. č. 7.2. až 7.5.
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Letní zpracování půdy  
ve chmelnicích8.

8.1. Význam a specifikace potře-
by letního zpracování půdy

Význam letního zpracování půdy ve 
chmelnicích

Zpracování půdy chmelnic v době ve-
getace byl a stále je přikládán značný vý-
znam. Letní kultivace je nejen v přímém 
vztahu k půdě a jejím vlastnostem, jejichž 
prostřednictvím působí na produktivitu 
chmelových rostlin, ale je i v přímém vzta-
hu k samotným chmelovým rostlinám, pře-
devším při přiorávce (štranc 1986a).
Mechanická kultivace půdy chmelnic v do-
bě vegetace je zpravidla členěna na vlast-
ní zpracování půdy v meziřadí, tj. kypření 
nebo plečkování a na přiorávku (hrůbková-
ní) řadů chmelových rostlin. Hlavním úče-
lem zpracování půdy v meziřadí chmelnic 
je optimalizace fyzikálních vlastností po-
vrchové vrstvy půdy tak, aby byl zabezpe-
čen harmonický růst a vývoj chmelových 
rostlin, čímž jsou vytvářeny předpoklady 
pro dosažení vysokého výnosu a potřebné 
kvality výnosu finálního produktu. Význam-
ná je i v současné době funkce kypření, 
resp. plečkování z hlediska ničení plevelů.
Kultivací se drobí a kypří půda, zejména se 
rozrušuje půdní škraloup a ulehlý povrch 
půdy, a tím se rovněž zlepšuje infiltrace 
srážkové či závlahové vody. Přerušením 
kapilarity povrchové vrstvy půdy se snižuje 
ztráta půdní vláhy neproduktivním výpa-
rem. V důsledku aerace půdy dochází rov-

něž k ovlivňování jejího fyzikálně-chemic-
kého, chemického a mikrobiálního režimu, 
a tím i celé fyziologie chmele (štranc et 
al. 2006a).
Hlavním účelem přiorávky je zejména za-
klápění plevelů v řadech a omezení růstu 
přebytečných výhonů chmele v době po 
zavedení. Navršením zeminy nad babka-
mi je rovněž umožněna intenzívní tvorba 
jednoletého povrchového kořenového vlá-
šení. Na matečných chmelnicích umožňují 
kvalitní a včasné přiorávky tvorbu kvalitní-
ho sadbového materiálu (sádí). Při letním 
zpracování půdy se částečně odstraňují 
i podzemní oddenky (vlky) chmele, a tím 
se omezuje nežádoucí rozšiřování chme-
lových babek (štranc et al. 2006b).

Specifikace potřeby letního zpraco-
vání půdy ve chmelnicích

V souladu s obecným trendem vývoje 
meziřádkové kultivace půdy v porostech 
kulturních plodin existovaly a dosud exis-
tují i ve chmelařství snahy zjednodušit - re-
dukovat či minimalizovat obdělávání půdy 
v průběhu vegetace chmele. Ke snížení 
počtu kultivačních zásahů, popř. k plnému 
vyloučení některých zásahů vedou důvody 
jak agrotechnické (především zhutňování 
půdy při častých přejezdech), tak i ekono-
mické (zvyšování produktivity práce, úspo-
ra nákladů, energie apod.).
S řešením této problematiky v našem 
chmelařství bylo započato v 60. letech 
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minulého století, současně se zaváděním 
pěstování chmele v širokých sponech. 
Během uplynulých cca 40 let byla získá-
na řada cenných poznatků potvrzujících 
skutečnost, že při stanovení potřeby me-
chanické kultivace půdy ve chmelnicích 
nelze postupovat paušálně, ale že je třeba 
individuálního přístupu plně respektující-
ho jak biologické zvláštnosti chmele, tak 
i dané agroekologické podmínky (štranc 
1986a,b, štranc et al. 2006a).
Z analýzy dosažené úrovně poznatků na 
tomto úseku vyplývá, že základními mini-
malizačními kritérii, z nichž se při letním 
zpracování půdy musí vycházet, jsou:

-  znalost biologie chmele (zejména zna-
lost mohutnosti, rozmístění a morfo-
geneze kořenového systému chmele, 
jeho nároků na fyzikální stav půdy),

-  zvláštnosti chmele v pěstitelské kultuře,
-  kvalita a hloubka podzimního zpraco-

vání půdy ve chmelnici,
-  poznání celého souboru agroekolo-

gických podmínek, ve kterých se bude 
mechanická kultivace půdy realizovat 
(především půdní podmínky - hlavně 
fyzikální a mechanické, celková úro-
veň zkulturnění půdy, podmínky klima-
tické, orografické apod.).

Mimo uvedená kritéria je třeba přihlížet 
k vlivu různých způsobů mechanické kul-
tivace na strukturu půdy, na uchování půd-
ní vláhy, na změny obsahu humusu a na 
chemický a mikrobiální stav půdy. Rovněž 
je třeba důsledně respektovat intenzitu 
výskytu plevelů, jejich druhové zastoupe-
ní včetně výskytu tzv. úporných plevelů 
a seznámit se s moderními, efektivními 
způsoby jejich chemického ničení. V nepo-
slední řadě je třeba též přihlížet k vhodnos-
ti dostupné techniky pro zpracování půdy 
(štranc 1985b).

Vztah mechanického a chemického 
ničení plevelů ve chmelnicích
Do konce 50. let minulého století byla letní 
mechanická kultivace půdy ve chmelnicích 
prakticky jediným způsobem ničení pleve-
lů. Postupně, s rozvojem chemizace, tuto 
funkci začala přebírat aplikace herbicidů, 
která byla v porovnání s mechanickou kul-
tivací, nezřídka ještě ruční, nesrovnatelně 
levnější, produktivnější a celkově racionál-
nější. Často se argumentovalo tím, že apli-
kace herbicidů umožňuje úplné vyloučení 
mechanické kultivace půdy ve chmelnicích, 
a to bez ohledu na půdně-klimatické a dal-
ší podmínky. Tak došlo k jednostrannému 
přecenění významu použití herbicidů.
Za značně dlouhé období poměrně inten-
zivního uplatňování herbicidů se situace 
poněkud změnila. Byly získány některé po-
znatky o negativních účincích intenzivního 
a někdy nesprávného (necíleného) použí-
vání herbicidů (štranc 1983d), a to:

•  Bylo zaznamenáno zvyšování odol-
nosti některých obtížně hubitelných 
(úporných) plevelů vůči používaným 
herbicidům. Dávky herbicidů se proto 
zvyšovaly, značně se rozšířily vytrvalé 
výběžkaté plevele, zejména pýr plazivý, 
z dalších plevelů to jsou pcháč oset, 
merlíky, lebedy, ptačinec žabinec atd.

•  Účinnost herbicidů je značně závislá 
na průběhu povětrnostních podmínek 
a z tohoto důvodu proto došlo k určité-
mu ústupu od jarní aplikace herbicidů 
ve chmelnicích.

•  Intenzívní, soustavné používání her-
bicidů nejen narušuje půdní prostředí, 
zejména jeho mikrobiální činnost, ale 
ohrožuje celé životní prostředí.

•  Ceny herbicidů se neustále zvyšují, 
čímž vzrůstají i celkové náklady na 
chemické ošetření. Původně vysoká 
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efektivnost použití herbicidů, v porov-
nání s mechanickou kultivací půdy ve 
chmelnicích, se v současné době čás-
tečně mění ve prospěch mechanické 
kultivace (samozřejmě i v důsledku 
technického pokroku v mechanizaci 
kultivačních zásahů).

Na rozdíl od aplikace herbicidů, racionální 
mechanické kultivaci nelze upřít přednosti 
pokud jde o její příznivé působení na fyzi-
kální stav povrchové vrstvy půdy chmelnic 
(viz. výše již zmíněné rozrušování půdního 
škraloupu, provzdušování půdy, a tím zlep-
šení růstových podmínek rostlin, zvýšení 
infiltrace srážkové vody, menší nebezpečí 
eroze půdy apod.).

Pokud jde o některé významné funkce 
přiorávky jako jsou podpora tvorby letní-
ho kořání chmele, prospěšnost tloustnu-
tí a částečné etiolizace bazální části rév 
z hlediska větší výtěžnosti a kvality sádí 
chmele apod., ty nelze použitím herbici-
dů vůbec nahradit. V tomto směru je proto 
přiorávka zcela nezastupitelná. Mimo to 
mechanické ošetření půdy při správném 
použití, vhodném a výkonném nářadí, je 
nejen relativně levné, ale má i řadu dalších 
předností, zejména v případě vlivu na ži-
votní prostředí.
S ohledem na negativa aplikace herbicidů, 
resp. jejich účinných látek, je proto třeba 
při jejich využívání postupovat podstatně 
obezřetněji. Musíme důkladně znát nejen 
biologii a ekologii plevelů, ale i komplexní 
účinky jednotlivých herbicidů na vyskytující 
se plevele, zejména na úporné plevele, na 
půdu a na celé životní prostředí. Současně 
je třeba brát v úvahu i ekonomiku jejich po-
užití (štranc 1987b,c, štranc et al. 2006a).
Dále je třeba racionálně posuzovat celou 
problematiku výskytu a hospodářské škod-
livosti plevelů. Jejich dříve zdůrazňovaná 

významná škodlivost, týkající se odběru ži-
vin, má v dnešní době již menší závažnost. 
Rovněž tak s ohledem na rychlost růstu 
chmelových výhonů po zavedení nejsou 
důvody pro obavy z utlačování a zastiňo-
vání chmele v plodných chmelnicích ple-
vely. Naopak zastiňování půdy a produkce 
biomasy (kořenové a nadzemní hmoty) 
plevelnými rostlinami je pro úrodnost půdy 
prospěšná. Není proto účelné ničit plevele 
při jejich slabém výskytu, totálně a s vyso-
kými náklady. Je třeba znát hranici jejich 
neškodného působení na hospodářský 
výnos, tzn. znát takovou intenzitu zaple-
velení, která se ještě neprojeví snížením 
výnosu a kvality hlávek.

Vzhledem k výše uvedeným skuteč-
nostem, biologickým nárokům chmele 
a zvláštnostem současné kultury chmele 
se ukázalo jako velmi výhodné účelně vy-
užít a skloubit přednosti aplikace herbicidů 
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Foto 8.1. Velmi silně zaplevelený porost chmele 

v prvním roce po výsadbě (jarní období)
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a mechanické kultivace půdy. Bylo prokázá-
no, že podstatně více vyhovuje letní aplika-
ce herbicidů počátkem července, než dří-
ve jejich široce uplatňovaná jarní aplikace 
ihned po řezu chmele. Jarní aplikace měla 
sporadickou účinnost přibližně do poloviny 
června, kdežto letní aplikace poměrně spo-
lehlivě udržuje povrch chmelnice bez pleve-
lů prakticky až do podzimu, a to v období, 
kdy je mechanická kultivace méně vhodná 
(zejména v době květu chmele).
Pro vyšší účinnost herbicidů v řadech 
chmelových rostlin je vhodné, aby naora-
né hrůbky měly zaoblený hřeben a pozvol-
ně se svažující strany. Tím jsou zajištěny 
předpoklady pro vytvoření souvislého filmu 
herbicidů na hrůbku po postřiku.

8.2. Letní zpracování půdy 
a podzemní orgány chmele

Podzemní orgány chmele ve vztahu 
k mechanické kultivaci půdy

Podzemní orgány chmele jsou tvořeny 
tzv. chmelovou babkou a kořenovou sou-
stavou (obr. 8.1).

Babka zahrnuje všechny vertikální a ho-
rizontální podzemní lodyžní orgány, které 
vznikly modifikací lodyhy pod povrchem 
půdy. Má zcela nezastupitelné místo nejen 
svou polohou, mezi kořenovou soustavou 
a nadzemními orgány chmelové rostliny, ale 
především v důsledku přítomnosti a funkce 
spících pupenů, zajišťujících její víceletost. 
Vertikální lodyžní orgány rozdělujeme pod-
le stáří na jednoleté nové dřevo a víceleté 
staré dřevo. Podobně horizontální podzem-
ní orgány (vlky) jsou tvořeny jednoletými 
novými vlky a víceletými starými vlky.

Kořenová soustava, odlišující se morfo-
logicky od babky tím, že nemá nody a ne-
nese pupeny, je tak tvořena kořeny kos-
terními (kůlovými s výskytem kořenových 
ztlustlin a kořeny postranními) a fyziologic-
ky aktivními mladými koncovými kořínky.
Kosterní kůlové kořeny vyrůstají z chmelo-
vé babky převážně svislým směrem a ně-
kolikrát se rozvětvují. V příznivých půdních 
podmínkách dosahují velké hloubky (až 
4 m i více). Krátké a často i deformované 
jsou naopak v nevhodných mechanických, 
fyzikálních a hydrologických půdních pod-
mínkách. Pro běžnou letní kultivaci půdy 
v meziřadí nejsou kůlové kořeny překážkou, 
a proto většinou nedochází k jejich poško-
zování. Rovněž tak nedochází k poškozo-
vání kořenových ztlustlin (hlíz), které slouží 
jako zásobní orgány (rybáček a kol. 1980).
Morfogenezi a rozmístění kůlových ko-
řenů v hlubokém profilu půdy, které jsou 
z hlediska vitality chmele velmi prospěšné, 
příznivě ovlivňuje hluboké podzimní zpra-
cování půdy, výrazně zlepšující fyzikální 
vlastnosti spodní části ornice a spodiny.
Kosterní postranní kořeny, které se v příz-
nivých podmínkách rovněž intenzivně vět-
ví, směřují z obvodu chmelové babky šikmo 
dolů, do půdního horizontu. V některých 
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případech, např. při zvýšené hladině spod-
ní vody, v těžké silně ulehlé a nepropustné 
podorniční vrstvě půdy (v důsledku jejího 
nevhodného mechanického zpracování, 
častých a neúčelných přejezdů po povrchu 
půdy), jsou však uloženy více horizontál-
ně (štranc 1982, 1983a,b). V současné 
době doporučované periodické podzimní 
hloubkové kypření půdy (realizované při 
izolační vzdálenosti asi 60 cm od podél-
né osy chmelových řadů) je sice částečně 
mechanicky poškozuje, avšak v důsledku 
zlepšených růstových podmínek toto ko-
řání poměrně rychle regeneruje a celkově 
zintenzivňuje svoji aktivitu a zajišťuje tak 
větší produktivitu chmelových rostlin.
Výraznější mechanické poškození postran-
ních kořenů hlubší letní kultivací půdy usku-
tečňovanou v malé izolační vzdálenosti od 
řadů chmelových rostlin působí, zejména 

v době květu a tvorby hlávek, zpravidla vel-
mi negativně. Je přirozené, že intenzivnímu 
nárůstu biomasy chmele musí odpovídat 
i zvýšený příjem živin a vody z půdy, který 
poškozené kořeny nemohou zajistit. Z toho-
to hlediska a s ohledem na celkem příznivý 
fyzikální stav spodní vrstvy ornice a spodi-
ny, dosažený podzimním zpracováním půdy, 
se předpokládá, že hloubka mechanického 
zpracování půdy (v případě jeho potřeby) by 
v prvních růstových fázích chmele u plod-
ných chmelnic neměla přesahovat 10 cm, 
maximálně 15 cm (štranc 1983c).

Jednoleté povrchové (letní) kořání je 
rozmístěno horizontálně v okruhu babky. 
Zasahuje do hloubky 10–15 cm, jeho délka 
je však v příznivých půdních podmínkách 
značně velká. Tuto skutečnost dokumentu-
je obr. 8.2., kde letní kořání dvou soused-
ních rostlin chmele navzájem prorůstá, a to 

Obr. 8.2. Jednoleté (letní) kořání dvou sousedních rostlin chmele (podle Mohla 1924)
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nejen v podélném směru (ve chmelových 
řadech), ale i v příčném směru, tj. v celé 
šíři meziřadí (mohl 1924). Mohutnost to-
hoto kořání je pozitivně ovlivněna výškou 
a včasností nahrnutí zeminy ke chmelo-
vým rostlinám. Poslední přiorávka chmelo-
vých řadů by proto měla být ukončena ješ-
tě před počátkem jeho intenzivního rozvoje 
(štranc 1986a).

K silnému růstu letních kořínků dochá-
zí na kyprých, biologicky činných půdách, 
zvláště při vlhčím průběhu počasí, přibliž-
ně v období počátku fruktifikace chmele. 
V této době se uvedené kořání významně 
podílí na celkovém příjmu vody, zejména 
však živin chmelovou rostlinou, a tím tak 
napomáhá intenzívní tvorbě biomasy. Me-
chanické ošetření půdy toto kořání silně 
poškozuje, a proto lze jednoznačně dopo-
ručit maximální omezení, resp. úplné vy-
loučení kultivace půdy v době květu chme-
le. Při akutní potřebě kypření, tj. při silném 
zaplevelení a při slitém a zhutnělém povr-
chu půdy, zamezujícím potřebnou aeraci 
půdy a infiltraci vody, doporučujeme kypře-
ní realizovat, avšak jen mělce, do hloubky 
asi 5 cm. Také v dalším období, při tvorbě 
hlávek, je vhodné omezit mechanickou kul-
tivaci půdy a kypřit jen při jeho skutečné 
potřebě do hloubky 5 cm, popř. 8 cm.

Podzemní oddenky (vlky) se rozprostí-
rají v menším nebo větším okruhu kolem 
babky v poměrně malé hloubce pod povr-
chem půdy. Vzhledem k tomu, že zelené 
nadzemní výhony, které z nich vyrůstají, 
se vyznačují velkou energií růstu a na-
pomáhají tak nežádoucímu rozšiřování 
babky, je účelné jejich odstranění již v prů-
běhu vegetace. Je pravděpodobné, že 
nejintenzivnější růst a aktivita vlků spadá 
do období intenzivního dlouživého růstu 
chmele, popř. až do počátku butonizace, 

kdy ještě lze půdu poněkud hlouběji kulti-
vovat. Z tohoto hlediska je výhodné zajistit 
odstraňování oddenků, popř. z nich vyrůs-
tajících zelených výhonů, v rámci běžného 
mechanického zpracování půdy v meziřadí 
(štranc 1987b,c, štranc et al. 2006a,b).

Vliv přiorávky na morfogenezi  
podzemních orgánů chmele
Kromě vytváření optimálních (zejména fy-
zikálních) poměrů v půdě pro tvorbu, růst 
a vysokou fyziologickou aktivitu kořeno-
vého systému chmele, s níž úzce souvisí 
jeho produktivita, tj. výnos i jakost sklize-
ných hlávek, plní mechanické zpracování 
půdy chmelnic v době vegetace ještě další 
funkce biologického a technologického 
charakteru. V rámci letní kultivace se pro-
vádí nejen kypření půdy v meziřadí, ale 
i přiorávka chmelových řadů.
Z biologického hlediska plní nahrnování 
zeminy (přiorávka) ke chmelovým rostli-
nám tyto funkce (štranc 1986a):

-  umožňuje intenzivnější tvorbu jedno-
letého povrchového (letního) kořání, 
a tím zvýšený příjem vody a živin,

-  podporuje tloustnutí podzemních částí 
zavedených chmelových rév (tzv. jedno-
letého nového dřeva), a tím umožňuje 
získat větší množství kvalitního sadbo-
vého materiálu z matečných chmelnic 
(nové dřevo je delší s větším počtem 
kruhů dobře vyvinutých oček - pupe-
nů, obr. 8.3.); nahrnutí kypré, humózní 
a vlahé zeminy podporuje podle mohla 
(1924) i tvorbu jemného kořání z ba-
zálních částí rév (nového dřeva), a tím 
nejen zvyšuje příjem vody a živin, ale 
výrazně zlepšuje užitnou hodnotu sádí.

Z technologického hlediska plní nahrno-
vání zeminy (přiorávka) ke chmelovým 
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rostlinám a částečně i kypření meziřadí 
tyto funkce (štranc 1986a, štranc et al. 
2006a,b):

-  omezuje růst přebytečných výhonů 
chmele po zavedení,

-  částečně odstraňuje podzemní odden-
ky (vlky),

-  omezuje růst plevelů v řadech chmele.

U běžných produkčních porostů chmele 
mají přiorávky opodstatnění především 
při rovinném způsobu mechanizovaného 
řezu, kdy jsou temena chmelových babek 
jen mělce pod povrchem půdy. Výška prv-
ního nahrnování (přiorávky) by měla být 
u těchto chmelnic přibližně 15 cm, u ma-
tečných chmelnic pak 25 cm, aby posta-
čovala k tvorbě kvalitního jednoletého 
dřeva, z něhož se získávají sádě. Hrůbky 
vysoké 35–40 cm a vyšší nejsou vhodné, 
a to jak z hlediska vláhového, popř. teplot-
ního režimu půdy, zejména v aridní Žatec-
ké chmelařské oblasti (velký povrch půdy 
- větší ztráty půdní vláhy neproduktivním 

výparem), tak i z hlediska technologické 
náročnosti na jejich urovnání v podzimním 
event. jarním období.

Z dosažených poznatků vyplývá, že 
hrůbky by měly být formovány s dvojitým 
zaobleným hřebenem a rýhou (prohlubní) 
uprostřed, umožňující lepší využití sráž-
kové a závlahové vody (především v pod-
mínkách kapkové závlahy). Takto tvarova-
né hrůbky nepochybně usnadňují i přístup 
vzduchu k podzemním orgánům chmele, 
čímž pozitivně ovlivňují jejich vitalitu. Jako 
ochrana chmele proti vymrzání v zimním 
období nemají hrůbky v našich chme-
lařských oblastech opodstatnění, neboť 
chmelové rostliny v našich běžných agro-
ekologických podmínkách nevymrzají.
Poslední nahrnování zeminy ke chmelovým 
babkám by mělo být ukončeno před květem 
chmele, tj. ve 3 dekádě června, výjimečně 
počátkem července. V tomto období by 
mělo být i omezeno, popř. zcela vyloučeno 
i kypření meziřadí, aby nedocházelo k po-
škozování letního kořání chmele.

Obr. 8.3. Dobře vyvinuté nové dřevo s velkým počtem oček po kvalitní přiorávce chmele  

(podle Mohla 1924)
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8.3. Vliv letní kultivace na obsah 
vody v půdě, její strukturu a dal-
ší vlastnosti

Zpracování půdy v meziřadí
Často se uvádí, že meziřádková kultivace 
půdy v porostech kulturních plodin je mimo 
jiné velmi prospěšná pro uchování potřeb-
né půdní vláhy. Vyskytují se však i názory 
opačné. Vzhledem k tomu, že otázka ucho-
vání vláhy v půdě je zejména pro podstat-
nou část Žatecké chmelařské oblasti velmi 
aktuální a životně důležitá, je třeba pro 
objasnění této problematiky interpretovat 
výsledky výzkumu z této oblasti.

Souhrnně lze vliv meziřádkové kultivace 
zhodnotit tak, že časté a intenzívní kypření 
povrchové vrstvy půdy působí nepříznivě 
v těchto směrech (štranc et al. 2006c,d):

•  Nadměrná kyprost půdy snižuje její ob-
jemovou hmotnost (ulehlost), čímž se 
snižuje koncentrace (obsah) jak půdní 
vláhy, tak i rostlinných živin v jednotce 
objemu. V důsledku toho musí rostliny 
vytvářet mohutnější kořenový systém, 
voda i živiny jsou přijímány obtížněji 
(tato skutečnost nepůsobí však podle 
některých autorů příliš negativně, nao-
pak v důsledku podpory rozvoje koře-
nů spíše pozitivně).

•  Kypré půdy rychle uléhají, přičemž do-
chází k poškozování kořenového sys-
tému mladých rostlin, což má značně 
nepříznivý vliv na tvorbu výnosu, ze-
jména u jednoletých plodin. Pokud 
však jde o chmel, zmíněnou skuteč-
nost nelze považovat za významnou.

•  Nadměrně kypré půdy neproduktivně 
ztrácí vláhu. Bylo např. zjištěno, že zvý-
šení objemové hmotnosti půdy z 0,85 g.
cm-3 , kdy její celková pórovitost činila 
67%, na hodnotu 1,05 g.cm-3, snížilo 

celkovou pórovitost na 55% a součas-
ně s tím se snížil neproduktivní výpar 
vody z půdy v průměru tří let o 20%.

•  Časté kypření půdy, zejména při méně 
vhodných konzistenčních hodnotách, 
poškozuje půdní strukturu.

•  Při povrchovém kypření je sice horní 
vrstva půdy provzdušňována, avšak 
hlubší (nekypřené) půdní vrstvy jsou 
naopak zhutňovány.

Naopak vysoká ulehlost povrchové vrstvy 
půdy v důsledku její nevhodné zrnitosti, 
malého obsahu humusu, ovzdušných srá-
žek, pěstitelských zásahů a dalších vlivů, 
při omezení popř. úplném vyloučení kulti-
vace působí rovněž nepříznivě, a to zejmé-
na z těchto důvodů:

•  Neprokypřený, slitý povrch půdy se vy-
značuje silnou kapilaritou a velkými ztrá-
tami vláhy neproduktivním výparem.

•  Aerace půdy, při níž dochází k potřeb-
né výměně O2 a CO2 mezi atmosférou, 
půdou a kořeny chmele, je podstatně 
snížena nebo i zastavena. Tato situace 
vyvolává poškození kořenového sys-
tému rostlin a následně pak narušení 
jejich celkového metabolizmu, včetně 
kořenového dýchání, příjmu živin, vody 
apod., čímž je negativně ovlivněna on-
togeneze chmele. Za kritické minimum 
O2 ve vzduchu pro udržení kořání kul-
turních rostlin mezofytního typu, tedy 
i chmele, při životě je považován ob-
sah 3% O2. Pro normální metaboliz-
mus a růst kořenů je považována kon-
centrace 10–12% O2, popř. až 15% O2. 
V anaerobních podmínkách dochází 
mimoto k rozvoji hnilob kořenů chmele 
(fuzariózy, verticiliózy apod.).

•  Silně zhutnělá půda je těžko prostupná 
pro kořání chmele, neboť působí jako 
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mechanická bariéra, zejména při nízké 
vlhkosti. Dochází k redukci a přeměně 
kořenového systému chmele, a tím 
k výraznému snížení jeho výkonnosti.

•  Zhutnělá povrchová vrstva půdy výraz-
ně snižuje její propustnost, a tím rych-
lost infiltrace srážkové nebo závlahové 
vody. U chmelnic na svazích se tak 
zesiluje vodní eroze půdy, v údolních 
rovinatých polohách a v mírných te-
rénních depresích dochází zase k za-
mokření.

Experimentálně bylo prokázáno, že největ-
ší potenciální výpar je při nejsušším povr-
chu půdy. Při sledování intenzity výparu, 
v závislosti na různém obsahu volné vody, 
je za jinak stejných podmínek povrch půdy 
tím více vysoušen, a tím menší je skuteč-
ná intenzita výparu, čím hlouběji je hladina 
podzemní vody. Po provlhčení celého pro-
filu půdy vodou, když nedochází k jejímu 
dalšímu dosycování, je rychlost výparu při 
stejných vnějších podmínkách zpočátku 

vysoká, ale postupně se snižuje v důsled-
ku ztráty vody z povrchové vrstvy půdy.
Vysychající povrch půdy snižuje rychlost 
výparu, větší část kapilární vody se pak 
ještě pod vysušeným povrchem přeměňuje 
v páru a difunduje do atmosféry (uvádí se, 
že tato ztráta vody však nedosahuje 20% 
max. rychlosti její ztráty výparem z půdy při 
vlhkém povrchu). Vyschlá povrchová vrstva 
půdy je sama poměrně efektivní překážkou 
výparu. Vytvoření kypré povrchové vrstvy 
je nejefektivnější pravděpodobně na pů-
dách, u nichž při vysychání dochází k sil-
nému smršťování a k vytváření hlubokých 
trhlin (podle blacka 1968 činil výpar z měl-
kých bočních stěn u hlinité půdy v Texasu 
35–91 % výparu povrchové vrstvy půdy).
Za účelem snížení půdního výparu byly 
sledovány různé způsoby kypření a mulčo-
vání a porovnávány s neošetřenou holou 
půdou, která sloužila jako kontrola. Z vý-
sledků vyplývá, že velmi efektivně se uplat-
nil mulč suchou drobtovitou půdou o moc-
nosti přibližně 3,5–5 cm.

Foto 8.2. Univerzální plečka pro kypření meziřadí a přiorávku řadů
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K problematice vztahu zpracování půdy 
a ztráty půdní vláhy je třeba dále uvést, 
že při mechanické kultivaci půdy prosychá 
kypřená vrstva a urychluje se rozklad půd-
ní organické hmoty. Potřebu mechanického 
zpracování půdy je proto třeba stanovit in-
dividuálně, s ohledem na půdní a klimatic-
ko-povětrnostní podmínky. Obecně lze na 
základě výsledků výzkumu doporučit pro 
sušší oblasti nebo při kontinentálním prů-
běhu povětrnostních podmínek (což se týká 
zejména Žatecké chmelařské oblasti) menší 
počet kultivačních zásahů při menší pracov-
ní hloubce. V této souvislosti je třeba rovněž 
uvést, že podle výsledků některých zahra-
ničních pokusů se v suchých letech vláha 
lépe uchovává u ulehlejší půdy, kdežto ve 
vlhčích letech naopak v kypřejší půdě.
Ze studia vztahů fyzikálních vlastností půdy 
(orniční vrstvy) k výparu dále vyplývá, že 
pohyb vody ve formě par a odpařování do 
atmosféry je značně větší v tom případě, 
když je povrchová vrstva půdy hrubě drob-
tovitá (agregáty větší než 5 mm). Naopak 
nejmenší výpar je při velikosti agregátů 
3–0,25 mm. Vysoká nekapilární pórovitost 
a silná aerace napomáhají odvodu (odpa-
řování) vody z hlubších horizontů.

Křivka průběhu intenzity výparu má dvě 
maxima, a to:

I.  na hranici největší hodnoty nekapilární 
pórovitosti (při více než 40% z celkové 
pórovitosti),

II.  na hranici největší hodnoty kapilární 
pórovitosti (při více než 70% z celko-
vé pórovitosti).

Proto např. pro černozemní půdy s celko-
vou pórovitostí 60–65% by měl činit poměr 
kapilárních a nekapilárních pórů 1,5–2:1.
Nejmenší výpar mají půdy s jemně drobto-

vitou strukturou, což vyjádřeno v ulehlosti 
horní poloviny ornice znamená hodnoty 
1,2–1,25 g.cm-3. Hlavním prostředkem ke 
snížení neproduktivního výparu z půdy je 
proto jemná drobtovitá struktura a přiměře-
né mírné utužení půdy.
Z vlastního půdně-technologického hledis-
ka je významné, že v první polovině léta, 
když se vláha z půdy vypařuje do značné 
míry v důsledku kapilárního zdvihu, je nut-
no přerušovat kapilaritu vytvářením kypré 
vrstvy půdy bez obracení. V tuto dobu je 
mechanická kultivace půdy ve chmelni-
cích velmi účelná. Kultivace v meziřadí 
chmelnic ve zmíněném období je rovněž 
prospěšná z hlediska ničení plevelů. Ve 
druhé polovině léta, když začíná převládat 
konvekčně difuzní výpar je třeba pro jeho 
snížení vytvořit zhutnělou vrstvičku (resp.
mezivrstvičku) a nad ní, na povrchu půdy, 
pak mulč z jemně drobtovité vrstvy půdy.

Přiorávka (hrůbkování) chmelových 
řadů
Funkční opodstatnění přiorávky v systému 
letní kultivace půdy ve chmelnicích je pře-
vážně dáno pěstitelskou kulturou chmele. 
Její význam byl prokázán již zakladatelem 
půdní fyziky Wollnym, dále pak tomešem 
(1891) atd. již koncem 19. století.
Z hlediska vláhového a teplotního režimu 
půdy je třeba uvést, že hrůbky v porovnání 
s okolním rovným povrchem půdy se vy-
značují zejména těmito negativními jevy:

•  Intenzivnější ztrátou vláhy neproduk-
tivním výparem (větší prohřívání hrůb-
ků během dne v důsledku většího úhlu 
dopadu slunečních paprsků. Větší po-
vrch nahrnuté zeminy - větší odpařo-
vací plocha apod.).

•  Větším kolísáním denních a nočních 
teplot.
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Tím lze vysvětlit, že v aridnějších oblastech, 
při kontinentálním průběhu povětrnostních 
podmínek a na lehčích půdách jsou hrůbky 
sušší než okolní půda v rovině - v meziřadí 
(větší prohřívání hrůbků během dne mimo-
to působí i intenzivnější rozklad humusu).
Škodlivé je především vysoké nahrnová-
ní hrůbků v aridnějších podmínkách a na 
lehčích půdách. Při něm se odebírá sil-
nější vrstva zeminy z prostoru směrem do 
meziřadí, nad povrchovým horizontálním 
kořáním chmelových rostlin, které se tím 
dostává do méně příznivých vláhových 
poměrů. Toto kořání je též při hrůbkování 
často mechanicky poškozováno, čímž se 
snižuje celkový příjem vody a živin.
Na základě zjištěných poznatků lze sou-
hrnně konstatovat, že na těžších půdách 
s větší vodní jímavostí, ve vlhčím klimatu 

a při chladnějším a deštivějším průběhu 
počasí, jsou vhodnější vyšší a poněkud 
širší hrůbky. Naopak v aridnějších podmín-
kách, na lehčích vysychavějších půdách 
a při hlubším řezu babek jsou výhodnější 
hrůbky nízké (štranc et al. 2006c).

Vliv zpracování půdy na její strukturu
Chmel vyžaduje půdy v příznivém struktur-
ním, drobtovitém stavu. Toho lze dosáhnout 
zejména systematickým organickým hno-
jením, vápněním a kvalitním zpracováním 
půdy. Všechny kultivační zásahy je proto nut-
né realizovat při vhodných konzistenčních 
(technologických) hodnotách půdy. Je též 
třeba plně respektovat požadavek omezení 
počtu kultivačních zásahů z hlediska ucho-
vání půdního humusu, neboť jeho úbytek na-
pomáhá rozpadu drobtovité struktury půdy.

Foto 8.3. Povrch chmelnice po dobře provedeném prokypření meziřadí a přiorávce řadů
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Zpracování půdy, která je v příznivém kon-
zistenčním stavu (ve stavu půdní zralosti), je 
rovněž energeticky méně náročné, a lze pro-
to využít traktory s menším výkonem a pře-
devším s menší hmotností, a tím i s menší-
mi deformačními účinky na půdu. Případné 
poškození struktury půdy je závislé též na 
typu, konstrukci a pracovní rychlosti použi-
tého nářadí (značný vliv má i speciální povr-
chová úprava pracovních orgánů).
Ve chmelnicích je však třeba z technolo-
gického hlediska některá opatření (aplikaci 
pesticidů popř. hnojiv, zejména pak sklizeň) 
realizovat i při vyšších vlhkostech půdy. Za 
této situace právě dochází k největší defor-
maci půdní struktury a k nejvýraznějšímu 
a nejškodlivějšímu zhutňování půdy. Z to-
hoto pohledu je proto výhodné redukovat 
počet kultivačních zásahů.
Prokypřená povrchová vrstva půdy se vy-
značuje velkou vodní jímavostí, je po deš-
tích silně plastická, a proto velmi citlivá na 
mechanické tlaky při přejezdech. Naopak 
půda mechanicky nekultivovaná má znač-
ně větší únosnost - více odolává mecha-
nickým tlakům.
K největšímu poškozování půdní struktury 
a k nejvýraznějšímu zhutnění půdy do-
chází při sklizni chmele. Výhodně předejít 
těmto škodám lze vynecháním kultivace ve 
druhé polovině vegetace a její náhradou 
vhodným herbicidním programem (štranc 
1987b, štranc et al. 2006d).

Vliv zpracování půdy na obsah hu-
musu a mikrobiální činnost
Sledováním obsahu humusu při různých 
způsobech kultivace půdy ve chmelnicích 
bylo zjištěno, že časté a intenzívní zpraco-
vání půdy působí v důsledku nadměrného 
provzdušení velmi silný rozvoj aerobních 
mikrobů, aktivně odbourávajících („spalují-

cích“) humus. Za těchto podmínek byl obsah 
humusu nižší. U chmelnic s redukovaným 
zpracováním půdy, nebo při úplném vylouče-
ní kultivace došlo naopak v povrchové vrstvě 
půdy k akumulaci humusu a mikroorganizmů 
(štranc 1984, štranc et al. 2006d).
Z tohoto aspektu lze doporučit přiměřenou 
ulehlost půdního povrchu chmelnice, kte-
rá vyjádřena v objemové hmotnosti zhru-
ba odpovídá hodnotám optimální ulehlosti 
pro růst a vývoj chmele (1,15–1,35 g.cm-3, 
v závislosti na zrnitosti půdy). Toto zjištění 
je velmi významné a prakticky prospěšné 
proto, že téměř stejné hodnoty ulehlosti 
odpovídají jak požadavkům rostlin na růst, 
utváření a metabolizmus jejich kořenového 
systému, tak i požadavku na fyzikální stav 
půdy s ohledem na minimální ztráty půdní 
vláhy a humusu. Jediný mechanický zásah 
zajišťující optimální ulehlost tak splňuje 
všechny uvedené účely.
Pokud jde o vztah zpracování půdy a je-
jí mikrobiální činnosti uvádí se, že není-li 
půda mechanicky obdělávána, anebo jen 
minimálně, zůstává celé půdní prostředí 
do značné míry v přirozeném stavu. V prů-
běhu vegetačního období zde existuje 
poměrně ustálená ekologická rovnováha, 
nenarušovaná mechanickými zásahy.
Jak prokázaly výsledky pokusů, na kyprých 
a humózních úrodných půdách chmelnic je 
bohatší mikrobiální život při redukovaném 
zpracování než při zpracování intenzívním. 
Naproti tomu při redukovaném zpracování 
uléhavých, těžkých půd (hnědé půdy a hně-
dozemě na těžkých permských substrátech 
- permské červenky), při nedostatku kyslíku, 
značně převažovaly mikroorganizmy anae-
robní nad aerobními a docházelo k větší de-
nitrifikaci. Prostředí v obdělávané půdě bylo 
zase vhodnější pro vytváření a akumulaci 
nitrátového dusíku, dostupného pro rostliny.
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Velmi úzký vztah mezi zpracováním půdy 
a rozvojem mikrobiální činnosti je respek-
tován v tzv. alternativním obhospodařování 
půdy. Uvádí se, že v tomto případě půda již 
není v první řadě zásobárnou živin a sta-
novištěm rostlin, ale místem velmi složitých 
biologických procesů syntézy, rozkladu 
a přeměn, které ve svém souhrnu zajišťují 
zdravý růst rostlin.
Na půdu je třeba pohlížet jako na jednot-
nou soustavu kybernetického charakteru, 
vyúsťující ke známé závislosti od zdravé 
půdy - ke zdravé rostlině - ke zdravému 
zvířeti - ke zdravému člověku.
Veškeré zásahy do půdy musí zajišťovat 
podporu života v půdě, vytváření trvalé 
struktury půdy a půdní zralosti, zvyšovat 
podíl stabilizovaného humusu v půdě, 
účinně ničit plevele a bránit rozvoji půdních 
nemocí.

Pro alternativní zemědělství je aktivní 
a mnohostranný půdní život garantem 
zdraví, udržení půdní úrodnosti a zdravé-
ho stavu rostlin. Zpracování půdy a hno-
jení musí podporovat tento stav a jeho 
požadavkům co nejvíce odpovídat. Z ana-
lýzy funkcí jednotlivých půdních horizontů 
(podle zásobenosti kyslíkem, teploty a tím 
výskytu a činnosti buď aerobních nebo 
anaerobních mikroorganizmů) hoffmann 
(1983) vyvozuje zásadu mělkého zpra-
cování půdy a současného hloubkového 
kypření.

Vliv zpracování půdy na agroche-
mické vlastnosti půdy
V podmínkách redukovaného, zejména 
však nulového letního zpracování půdy ve 
chmelnicích, se poměrně rychle snižuje 
pH půdy v její povrchové vrstvě (snižuje se 

Foto 8.4. Zhutnělý povrch meziřadí po nahrnování půdy k řadům pomocí šípového smyku

Letní zpracování půdy ve chmelnicích



80

obsah vápníku a hořčíku a naopak přibý-
vá hliníku a manganu). Tato skutečnost je 
primárně způsobena povrchovou aplikací 
fyziologicky kyselých dusíkatých hnojiv. Ze 
sledování pH půdy ve chmelnicích vyplývá, 
že v tomto směru nejvýrazněji působí síran 
amonný. Použití tohoto typu dusíkatého 
hnojiva je proto třeba z výše uvedeného 
hlediska důkladně zvažovat.
Jak vyplývá z předchozí části, intenzívní 
kultivace chmelnic podporuje mineraliza-
ci půdního dusíku a jeho přijatelnost pro 
chmelovou rostlinu (dusík se rozděluje rov-
noměrně mezi rostlinu a půdu bez rozdílu 
dávky). Tím se snižuje potřeba hnojení tou-
to živinou. Naopak při redukovaném zpra-
cování půdy dochází ke ztrátám dusíku 
denitrifikací, k jeho biologické fixaci a po-
třeba hnojení dusíkatými hnojivy se zpravi-
dla zvyšuje. Pro zlepšení příjmu dusíku je 
třeba při redukovaném obdělávání půdy ve 
chmelnicích zapravovat dusíkatá hnojiva 

do hloubky asi 8 cm (povrchová aplikace je 
n e v h o d n á).

Závěrem je třeba ještě poznamenat, že 
z některých půdně-technologických poku-
sů vyplývá, že při redukovaném zpraco-
vání půdy byl zaznamenán určitý vzestup 
obsahu fosforu a draslíku v půdě (štranc 
et al. 2007c,d).

8.4. Letní kultivace ve specific-
kých podmínkách

Zvláštnosti letního zpracování půdy 
v matečných chmelnicích
Při zpracování půdy chmelnic určených 
k odběru sadby musí kultivační zásahy 
vedle své běžné funkce vytvářet příznivé 
podmínky jednak pro tvorbu kvalitní biolo-
gicky hodnotné sádě, jednak pro její vel-
kou výtěžnost. Také je třeba mít na zřeteli 
okolnost, že uplatňované kultivační zásahy 
nesmějí příliš znesnadňovat použití me-

Foto 8.5. Mechanicky vhodně ošetřený povrch půdy ve výsazu chmele
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chanizace k úpravě povrchu půdy chmelni-
ce k řezu chmele i vlastní odběr sádí. Sáď 
musí být čerstvá (nezavadlá) a co nejméně 
mechanicky poškozená.

Z dosažených poznatků na tomto úseku 
vyplývá, že pro vytvoření kvalitní sádě a její 
velkou výtěžnost je třeba věnovat pozornost 
zejména přiorávce chmelových rostlin. Aby 
přiorávka co nejlépe splnila daný účel, musí 
splnit tato kritéria (štranc et al. 2006f):

•  S ohledem na dynamiku tvorby sádě je 
třeba chmel přiorávat včas, dokud jsou 
pletiva bazálních, zahrnovaných částí 
zavedených rév mladá, nezdřevnatě-
lá, pokud možno ještě s etiolovanými 
bázemi.

•  Musíme se snažit přiorávat půdu 
v kyprém, strukturním stavu, pokud 
možno vlahou. V žádném případě by-
chom neměli přiorávat chmel zeminou 
suchou, nebo dokonce přeschlou, hru-
dovitou nebo naopak zeminou příliš 
vlhkou, která často vytváří souvislé 
skývy, tzv. lavice. Při aridním průběhu 
povětrnostních podmínek, zejména 
při hrudovitém povrchu hrůbku, po-
případě při jeho celkově hrudovitém 
profilu dochází k poklesu půdní vláhy 
prakticky až na úroveň vláhy hygro-
skopické. Tato vláha je pro chmel ne-
jen zcela nepřístupná, ale půda má při 
této vlhkosti velkou sací sílu (pF větší 
než 4,7), a proto lze za těchto kritic-
kých podmínek očekávat dehydrataci 
a postupné odumírání povrchového 
jednoletého kořání chmele (zejména 
ve vysokých hrůbcích).

•  Zemina nahrnovaná ke chmelovým řa-
dům musí být rovněž humózní, s dostat-
kem přijatelných živin. Tím jsou umož-
něny jak dobrý vývin sádí, tak i tvorba 

jednoletého kořání a následně i inten-
zivnější růst nadzemních vegetativních 
a později i generativních orgánů.

•  Ve vegetačním období se chmel přiorá-
vá minimálně dvakrát (nejlépe třikrát).

•  Poprvé je třeba přiorávat okamžitě po 
zavedení chmele a naposledy před 
květem chmele.

•  Jednou přiorávkou není vhodné nahr-
novat větší množství zeminy než 12 až 
15 cm. Větší výška nahrnování zpravi-
dla vyžaduje větší zahloubení pracov-
ních orgánů, čímž dochází k odkrý-
vání a k mechanickému poškozování 
podzemních orgánů chmele.

•  Mezi dvě po sobě následující přioráv-
ky je účelné zařadit kultivaci meziřadí 
talířovými bránami, při níž se půda ze 
středu meziřadí přihrne ke chmelovým 
řadům, popř. k již vytvořeným hrůbkům. 
Jinak by podél chmelových řadů vznik-
la brázda, která umožňuje prosychání, 
popř. i poškozování mělce uloženého 
kořání chmele.

•  Celková konečná výška přiorané ze-
miny, po jejím přirozeném slehnutí, by 
měla být přibližně 25 cm.

•  V konkrétních podmínkách se určuje 
výška přiorávky zejména podle druhu 
půdy a hloubky uložení babek. Přio-
rávka se zvyšuje především na lehčích 
půdách a při mělkém uložení babek (až 
na 30–35 cm). Na těžších, strukturních 
půdách a při hlubším uložení babek 
stačí přiorávat do výšky 18–20 cm.

•  Přiorávat musíme šetrně, zejména 
krátce po zavedení, při malé výšce 
révy, v dopoledních hodinách a při 
chladnějším počasí (kdy je větší turgor 
pletiv), aby nedocházelo k odkláně-
ní a poškozování chmele (především 
jeho vegetačních vrcholů).
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Zvláštnosti zpracování půdy chmel-
nic silně ohrožených vodní erozí
Vodní eroze působí fyzikální, agrochemic-
kou a biologickou degradaci půdy. Nená-
vratnou ztrátou nejúrodnější části orniční 
vrstvy dochází ke snížení obsahu humusu, 
rostlinných živin, a je utlumena mikrobiální 
činnost. Tento proces jednoznačně vede 
k celkovému snížení produkční schopnosti 
půdy (poklesu úrodnosti). Někdy dochá-
zí i k přímému mechanickému poškození 
chmelového porostu (podzemních i nad-
zemních orgánů rostlin chmele).

Značná část z celkové plochy chmelnic 
v ČR je umístěna na svazích větších než 6°. 
Jedná se především o některé polohy Ža-
tecké chmelařské oblasti, zejména v Podlesí 
a zčásti v Údolí Zlatého potoka. Z uvedeného 
důvodu je problém vodní eroze a možnosti 
její prevence v našem chmelařství velmi ak-
tuální a významný (štranc et al. 2006f).

Ve svažitých polohách Podlesí byla 
ověřena řada agrotechnických opatření 
ke snížení vodní eroze půdy chmelnic. Ze 
sledovaných opatření (zatravnění meziřa-
dí, výsev podplodin na zelené hnojení a na 
mulčování, mulčování slámou, kůrou nebo 
štěpkou, herbicidní úhor, různé způsoby 
mechanické kultivace půdy) se jako nej-
účinnější ukázaly zatravnění, výsev pod-
plodin na zelené hnojení a na mulčování. 
Velmi účinná byla i silná vrstva kůry nebo 
štěpky aplikovaná v meziřadí chmelnic. 
Nejoperativnější a poměrně i účinné bylo 
hrubé zdrsnění povrchu půdy v meziřadí 
univerzální plečkou do chmelnic se šípo-
vými, zejména pak s dlátovými radličkami, 
které budeme dále analyzovat.

Úspěšnost speciálního plečkování zá-
visí na konzistenčních (technologických) 
hodnotách půdy. Provádí se zpravidla 
3–5 dnů po silnějším dešti, kdy se na po-

vrchu těžkých permských červenek začíná 
vytvářet půdní škraloup. V důsledku poně-
kud většího časového odstupu zásahu po 
dešti, resp. při větším proschnutí povrchu 
půdy, než činí její vláhové rozpětí příznivé 
pro mechanické zpracování, byl povrch 
půdy v meziřadí po ošetření hrudkovitější, 
drsnější a tedy i příznivější pro větší infil-
traci a retenci srážkové vody. V důsledku 
toho se zmenšoval povrchový odtok, a tím 
i smyv půdy (odhadem až o 35–40 %).

Při plečkování se osvědčily univerzální 
šípové radličky, které mají větší elevační 
úhel než radličky šípové plochořezné a vy-
tvářejí hřebenitější povrch meziřadí. Maxi-
mální hloubka zásahu činila 6–8 (10) cm.

Účinnější než plečkování bylo dlátová-
ní. U plodných chmelnic do období před 
květem chmele jsme dlátovali do hloubky 
10–14 cm, po květu chmele do hloubky při-
bližně 8 cm.

U mladých chmelnic s prostorově méně 
rozvinutým kořenovým systémem včetně 
tzv. jednoletého kořání se do období kvě-
tu chmele dlátovalo do hloubky 16–18 cm 
a po květu chmele do hloubky 12–14 cm.

Lze konstatovat, že uvedený způsob 
kultivace půdy je z hlediska své funkce 
jednak nedílnou součástí systému letního 
zpracování půdy ve chmelnicích, jednak 
je i významným protierozním opatřením. 
Na chmelnicích silně ohrožených erozí je 
vhodné četnost kypření snížit, neboť sou-
držná, ulehlá půda zpevněná kořínky rost-
lin lépe odolává erozním jevům.

Závěrem poznamenáváme, že s ohle-
dem na velkou škodlivost vodní eroze půdy 
v našich chmelařských oblastech je tře-
ba věnovat agrotechnickým protierozním 
opatřením soustavnou a intenzívní pozor-
nost. Neustále se musí zdokonalovat jak 
používaná technika (např. vybavení nářadí 
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speciálním zařízením k efektivnímu mode-
lování půdního povrchu pro větší zadržo-
vání vody - vytváření jamek, důlků apod.), 
tak i technologie agrotechnických zásahů 
za účelem zvýšení infiltračního koeficientu 
půdy, a tím snížení její eroze.

Zvláštnosti zpracování půdy chmel-
nic v závlahových podmínkách
Podstatná část Žatecké chmelařské oblasti 
se nachází v aridních podmínkách Podkruš-
nohorského zlomu a Doupovských vrchů. 
Správně realizovaná závlaha chmele zde 
proto pravidelně přináší výrazný výnosový 
efekt. Při aridním průběhu povětrnostních 
podmínek je však doplňkové zavlažení 
chmele efektivní i v ostatních chmelařských 
oblastech. Důležitým předpokladem vysoké 
účinnosti závlahy hlavně postřikem je příz-
nivý fyzikální stav půdy, který při přiměře-
né závlahové dávce k daným podmínkám 
zajišťuje její maximální využití a vylučuje 
zamokření (rozbahnění) povrchu chmelnice 
(štranc 1986a, štranc et al. 2006f).

Při zpracování půdy zavlažovaných 
chmelnic rovněž vycházíme ze systému 
obdělání půdy běžných produkčních po-
rostů chmele. Musíme však mít na zřeteli 
zejména tyto skutečnosti:

•  Zlepšení vlhkostních podmínek (při zá-
vlaze) zvyšuje zaplevelení chmelnice 
(větší hustota a rychlost růstu plevelů).

•  Závlahová voda (obdobně jako dešťo-
vá) působí disperzi a mechanické roz-
bíjení půdních agregátů a vyplavování 
jemných půdních částic a rostlinných 
živin do hlubších horizontů. Dochá-
zí tak ke vzniku půdního škraloupu 
a k intenzivnímu ulehání půdy.

Po každé závlahové dávce, v odstupu asi 
3–5 dnů (v závislosti na půdně-klimatických 

podmínkách), se mělce kypří. Tím se roz-
rušuje půdní škraloup, zlepšuje se aerace 
půdy, snižuje se ztráta půdní vláhy evapora-
cí a naopak se zvyšuje infiltrační schopnost 
půdy. V případě suchého, ulehlého půdního 
povrchu chmelnice je třeba realizovat kyp-
ření i před plánovanou závlahou.

8.5. Hodnocení současného 
sortimentu mechanizačních 
prostředků ke zpracování půdy 
v době vegetace

Současný stav v sortimentu nářadí 
ke kultivaci chmelnic
Ke kultivaci půdy v meziřadí a k přiorávce 
řadů se používá značně široký a nejednot-
ný sortiment nářadí. Ve velmi malém roz-
sahu se uplatňují rotační kypřiče z polní 
výroby. Zcela výjimečně jsou ke kultivaci 
využívány hřebové brány. Zemědělské 
podniky si někdy vlastními silami upravu-
jí potřebné nářadí z kypřičů určených pro 
polní výrobu.
Ke kultivaci chmelnic potřebné kypřiče se 
šípovými plochořeznými nebo univerzál-
ními, popř. dlátovými radličkami s pevný-
mi slupicemi jsou k dispozici v poměrně 
omezeném rozsahu. V široké chmelařské 
praxi se proto často užívají upravené staré 
kypřiče z polní výroby s pružnými slupice-
mi, které nejsou zejména pro těžší půdy 
vhodné (štranc 1985b, 1986a, štranc 
et al. 2007c,d).

Hlavní druhy kultivačního  
nářadí a jejich agrotechnická  
charakteristika

Kypřiče s pevnými slupicemi
Slupice kypřičů jsou vyrobeny z oceli ob-
délníkového průřezu se zaoblenou nebo 
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zaostřenou náběhovou hranou. V půdě mají 
malý odpor. Nevýhodou je, že se při nárazu 
na překážku snadno deformují. V kameni-
tějších půdách lze využít dvoudílné slupice 
jištěné střižným kolíkem nebo celá slupice 
může být opatřena pojistkou umožňující vy-
chýlení slupice při najetí na překážku a její 
zpětné vrácení do pracovní polohy.
Kypřiče s těmito slupicemi jsou nejvhod-
nější ke zpracování těžkých půd, do větší 
hloubky. Kypření je rovnoměrné, nedochá-
zí k vynášení hrud na povrch. Tyto kypřiče 
poměrně dobře pracují i v ulehlých a su-
chých půdách. Nejsou však vhodné pro po-
vrchovou práci a k vytahování plevelů.
Vývojové trendy nasvědčují tomu, že ve 
chmelařství bude docházet k širšímu uplat-
nění kypřičů s pevnými slupicemi. Jejich 
použití lze hodnotit jako vhodné (štranc 
et al. 2007c).

Kypřiče s pružnými slupicemi
Slupice těchto již velmi dlouho ve chme-
lařství používaných kypřičů jsou vyrobeny 
z ploché pružinové osovitě nebo oblouko-
vitě zahnuté oceli. U rámu jsou zpravidla 
zdvojené.
Ke spodní části je přišroubována obracecí 
kypřící radlička. Při práci vlivem změn v od-
poru půdy slupice kmitá, čímž se zintenziv-
ňuje kypření (působí tlakem i úderem), ale 
tím se mění i hloubka a šířka zpracování 
půdy. Kmitání v suché půdě silně poško-
zuje půdní strukturu, v mokré půdě se na-
opak po široké čelní ploše odvalují hrudky, 
které na povrchu vysychají a těžko se drtí.
Výhodou pružných slupic je, že se při ná-
razu na překážku vychýlí a nedochází tak 
k poškození pracovních orgánů. Kypřiče 
s těmito slupicemi jsou vhodné pro povr-
chové kypření, mělké zapravení průmys-
lových hnojiv a k vytahování oddenkatých 

plevelů. V polní výrobě se uplatňovaly ze-
jména na půdách s mělkou a kamenitou 
ornicí a při předseťové přípravě půdy. Pro 
těžší hluboké půdy chmelnic nejsou tyto 
kypřiče vhodné především z těchto důvodů 
(štranc et al. 2007c):

•  Vyznačují se nerovnoměrným chodem 
a nerovnoměrnou hloubkou kypření, 
zejména ve velmi těžkých půdních 
podmínkách. Špatně pracují při slitém 
a ulehlém povrchu půdy.

•  Pracovní orgány půdu částečně mísí, 
přičemž vynášejí zeminu ze spodních 
vrstev, a tím dochází k přemístění se-
men plevelů do zóny vhodné pro jejich 

Univerzální plečka do chmelnic v sestavě s šípo-

vými radličkami pro plečkování meziřadí a oreb-

nými tělesy pro přiorávku chmelových řadů

Univerzální plečka do chmelnic v sestavě s dlá-

tovými radličkami pro kypření meziřadí a oreb-

nými tělesy pro přiorávku chmelových řadů
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vyklíčení a růst. Mimo to se po jejich 
použití zvyšuje neproduktivní výpar, 
tzn., že prosychá větší vrstva ornice 
a chmel se tak ochuzuje o potřebnou 
vláhu (tento zásah je proto nejméně 
příznivý v době největší vláhové potře-
by chmele, tj. ve 2. polovině července 
a začátkem srpna).

•  Při větší vlhkosti půdy způsobují zvý-
šenou hrudovitost.

•  Plevelné rostliny sice dobře vytahují, 
avšak špatně podřezávají.

Kypřiče s kombinovanými slupicemi
Slupice mají spodní, do půdy vnikající, část 
pevnou, aby se snížil jak odpor kypřiče, tak 
i poškozování struktury. Horní část je dvo-
jitá obloukovitá pružina, jejímž účelem je 
zamezit poškození pracovního orgánu.
Z hlediska hodnocení kvality práce jsou 
kypřiče s těmito slupicemi přibližně upro-
střed mezi kvalitou práce kypřičů s pevný-
mi a pružnými slupicemi.

Rotační kypřiče
Technický princip těchto kypřičů je obecně 
známý. Pokud jde o zpracování půdy v me-
ziřadí chmelnic v době vegetace, lze po-
znatky dosažené na tomto úseku shrnout 
takto (štranc et al. 2007c):

Přednosti:
-  intenzivní drobení půdy a stejnoměrná 

hloubka zásahu,
- neutužuje se podbrázdí,
-  dobré zapravení plevelů, popř. zelené-

ho hnojení a průmyslových hnojiv,
-  změnou hloubky zpracované vrstvy 

(skývy) půdy lze regulovat intenzitu je-
jího zpracování,

-  snadné a účinné seřízení zahloubení 
pracovních orgánů,

-  možnost nastavení minimálního za-
hloubení, jež má velký význam přede-
vším z hlediska snížení ztráty půdní 
vláhy neproduktivním výparem v arid-
ních oblastech,

-  relativně malá energetická náročnost,
-  využitelnost i ve svazích.

Nedostatky:
-  při vyšší pojezdové rychlosti je větší 

hřebenitost dna brázdy, a tím potenci-
álně větší možnost ztráty půdní vláhy 
neproduktivním výparem,

-  pracovní záběr používaných rotačních 
kypřičů neumožňuje, zejména ve spo-
nech chmelnic s roztečí řadů 300 cm, 
zpracovat potřebnou šíři meziřadí jed-
ním průjezdem,

Kombinátor do chmelnic pro letní zpracování 

půdy

Talířové brány do chmelnic
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-  používané rotační kypřiče jsou jednoú-
čelové; v případě přiorávky chmelových 
řadů je třeba vykonat další operaci za 
použití jiného nářadí, čímž se zvyšu-
jí náklady na jednotku výnosu i počet 
neproduktivních, z hlediska fyziky půdy 
nežádoucích, přejezdů v meziřadí,

-  intenzivní zpracování půdy poškozuje 
její strukturu a podporuje rozvoj někte-
rých druhů plevelů, zejména oddenka-
tých, v důsledku „nařízkování“ jejich 
podzemních orgánů,

-  konstantní šířka pracovního záběru 
kypřiče (nesrovnatelně menší mož-
nost seřízení šířky pracovního záběru 
než u klasických radličkových kypři-
čů - vzhledem k existujícím roztečím 
chmelových řadů).

Z uvedených poznatků vyplývá, že z ag-
rotechnického hlediska je použití rotačních 
kypřičů při letní kultivaci meziřadí chmel-
nic podstatně výhodnější než při podzimní 
orbě.
S ohledem na závažnost většiny uvede-
ných nedostatků lze předpokládat, že 
nejen v současné době, ale ani v kratší 
perspektivě nedojde k širšímu uplatně-
ní rotačních kypřičů při letním ošetřování 
půdy ve chmelnicích.
V dlouhodobém výhledu, po plném sjedno-
cení rozteče chmelových řadů v praxi, se 
však ukazuje jako velmi prospěšné vyvinout 
pro letní kultivaci půdy ve chmelnicích speci-
ální rotační kypřič, resp. rotační hrobkovač, 
s dvěma bočními hrobkovacími rotory. Ty 
by nejen podstatně snižovaly tvorbu hrud, 
ale přispívaly by i k drcení hrud vzniklých 
předchozími mechanickými zásahy. Stla-
čení půdy v hrůbcích v řadech chmelových 
rostlin (oproti tradičnímu způsobu přiorávky) 
by bylo jen minimální, zejména při její vyšší 

vlhkosti a umožnilo by tak intenzivní rozvoj 
tzv. letního kořání chmele.

Brány
V tomto případě jde o konstrukčně i funkč-
ně velmi různorodou skupinu nářadí a stro-
jů. Hlavním účelem těchto mechanizačních 
prostředků je (z hlediska využití ve chme-
lařství) mělké povrchové urovnání a zkyp-
ření půdy do 4–10 cm, max. 12 cm, roz-
rušení půdního škraloupu, ničení plevelů 
a zapravení průmyslových hnojiv.
Z hlediska využití ve chmelnicích přichá-
zejí v úvahu zejména brány hřebové, rad-
ličkové, kývavé a talířové (štranc 1986a, 
štranc et al. 2007c,d).

Brány hřebové a radličkové
V minulosti se tyto typy bran využívaly pod-
statně více než dnes. Je samozřejmé, že 
se jednalo pouze o brány potažní. V ně-
kterých oblastech byly oblíbeny zejména 
brány radličkové, které jsou vhodné jak 
ke kypření, tak i k podřezávání poněkud 
vzrostlejších plevelů.
Obdobně i čtyřdílné hřebové brány měly 
být mimo podzimní a jarní plošné ošetření 
povrchu chmelnic využívány i k vegetační-
mu ošeření meziřadí chmelnic založených 
v širokých sponech. Vzhledem k tomu, že 
technologie pěstování chmele v širokých 
sponech přinesla i některé negativní prvky, 
v tomto případě zejména zvýšené zhutnění 
půdy, uplatnění bran se příliš nerozšířilo.
V současné době, v důsledku malé účinnos-
ti (především na těžších půdách), se tyto 
brány používají jen ojediněle. Větší rozsah 
jejich uplatnění (popř. radličkových bran) je 
mimo jiné značně problematický i z hlediska 
existence různých typů roztečí chmelových 
řadů (obtížnost konstrukce za účelem seři-
ditelnosti šířky pracovního záběru).

Letní zpracování půdy ve chmelnicích
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Kývavé brány
Tyto brány jsou někdy označovány jako 
kmitavé nebo vibrační. Jejich využití k ploš-
nému ošetření chmelnic, popř. i k dalším 
účelům, bylo ověřeno. V porovnání s tra-
dičními bránami kývavé brány pracují in-
tenzívněji a hlouběji. Zejména spolehlivěji 
ničí drobnější, mělkokořenící druhy plevelů. 
Vytrvalé hlubokokořenící plevele spolehli-
vě ničí jen v ranějších vývojových stádiích. 
Ucpávání pracovních orgánů těchto bran 
je rovněž menší než u tradičního nářadí.
Souhrnně lze říci, že využití kývavých bran 
k letní kultivaci chmelnic je limitováno jejich 
sníženou univerzálností, obdobně jako je 
tomu u rotačních kypřičů a tradičních bran. 
Brány mají konstantní šířku pracovního zá-
běru a mohou odpovídat pouze jedné roz-
teči chmelových řadů, přičemž k přiorávce 
chmele je třeba mít další nářadí.

Talířové brány
K letní kultivaci chmelnic se od 60. let minu-
lého století v širokém měřítku používají jed-
nosledé talířové (diskové) brány. Skládají se 
ze dvou pracovních jednotek výkyvně upev-
něných na pevném rámu. Zkušenosti s vyu-
žíváním tohoto nářadí lze shrnout takto:

Přednosti:
-  při kultivaci chmelnic jsou talířové brá-

ny oblíbeny z důvodu velké plošné vý-
konnosti a malé náročnosti na obsluhu 
a údržbu,

-  na lehčích, středně těžkých a ne příliš 
suchých půdách talíře půdu dobře dro-
bí, kypří a mísí; nedokonalé obracení 
nelze v tomto případě považovat za 
nedostatek, protože při letní kultivaci 
chmelnic se dosud nezapravuje orga-
nická hmota do půdy,

Foto 8.6. Nevhodně zpracovaná půda v meziřadí (hřebenitý povrch, nadměrná hloubka = silné 

prosychání půdy)
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-  talířové brány poměrně dobře udržu-
jí nastavený směr jízdy; na lehčích 
a středně těžkých přiměřeně vlhkých 
půdách jsou vhodné jak ke kultivaci 
meziřadí, tak i k přiorávce,

-  po ošetření talířovými bránami dno bráz-
dy není hladké, ale je drsné a umožňu-
je tak dobré zasakování vody,

-  v důsledku dobrého mísení půdy se 
semena plevelů dostávají do různých 
hloubek, a proto se jich jen část dosta-
ne do optimální hloubky a vyklíčí,

-  talířové brány jsou poměrně málo ná-
ročné na energetický zdroj,

-  při vyšší pojezdové rychlosti se kvalita 
práce nezhoršuje, ale naopak zlepšu-
je; při zvýšené rychlosti se talíře méně 
zahlubují, což je vhodné jak pro sní-
žení hloubky vlastního ošetření (mělčí 
prokypřená vrstva - menší ztráta vlá-
hy), tak i proto, že se potřeba tažné 
síly nezvětšuje úměrně s pojezdovou 
rychlostí. Povrch ošetřeného meziřa-
dí je rovněž celkově urovnanější, což 
nepochybně zpětně působí na snížení 
ztrát půdní vláhy.

Nedostatky:
-  uplatnění talířových bran je značně 

problematické při silnějším zapleve-
lení, zejména při větším vzrůstu ple-
velů a na půdách těžkých, slévavých 
a s malým obsahem humusu,

-  na těžkých půdách a na půdách s cel-
kově méně příznivými fyzikálně-mecha-
nickými vlastnostmi je třeba před přio-
rávkou talířovými bránami nejprve půdu 
v meziřadí prokypřit jiným nářadím,

-  hloubka ošetření (zásahu) není rovno-
měrná; závisí na pracovním úhlu talí-
řů, stavu půdního povrchu, zrnitosti, 
vlhkosti a odporu půdy,

-  intenzívní drobení půdy talířovými bra-
nami zvyšuje slévavost půdy a na sva-
zích podporuje vodní erozi,

-  při práci je půda talíři odhrnována od 
podélné osy nářadí (meziřadí) na obě 
strany směrem ke chmelovým řadům. 
Tím vzniká ve středu meziřadí, mezi 
pracovními jednotkami, odkrytá bráz-
da (funkce středové radličky je nedo-
stačující) se zvýšeným neproduktiv-
ním výparem.
 Po několikerém použití nářadí v se-
stavě pro přiorávku dochází k vyhrnutí 
značného množství zeminy směrem 
k řadům. V podélné ose meziřadí tak 
vzniká rozor, kdežto nad chmelovými 
babkami se vytváří nízký, avšak značně 
široký hrůbek. Tímto způsobem formo-
vaný profil chmelnic nejen znesnadňuje 
podzimní a jarní práce spojené s urov-
náním (přípravou) povrchu chmelnice 
k mechanizovanému řezu chmelnic, ale 
stává se i potenciálním faktorem nega-
tivně ovlivňujícím morfogenezi podzem-
ních orgánů chmele (povrchové uspo-
řádání kořenového systému, jeho větší 
mechanické poškozování při kultivaci, 
tvorba podzemních oddenků apod.),

-  pro použití ve sponech s roztečí řadů 
280 cm a 300 cm má nářadí nedosta-
tečný pracovní záběr; v důsledku ně-
kolikanásobné přiorávky se proto šíř-
ka hrůbků nad řady chmelových rostlin 
dále zvětšuje,

-  při práci v těžkých půdních podmín-
kách dochází k deformacím rámu 
a hřídelů pracovních jednotek,

-  pevný rám nářadí je příliš krátký a neu-
možňuje potřebné seřízení pracovních 
jednotek,

-  všechny talíře jsou hladké a neumož-
ňují dostatečně efektivní rozřezání 
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a zapravení rostlinné hmoty (plevelů); 
tím má uvedené nářadí menší účin-
nost zejména v těžších půdách,

-  v kamenitých půdách dochází k vy-
lamování a vyštipování talířů (vzhle-
dem k tomu, že se v našich oblastech 
chmel pěstuje na půdách s menším 
výskytem kamenů, není uvedený ne-
dostatek příliš závažný).

Šípový smyk
Smyk ve tvaru šípu je určen pro urov-

nání povrchu půdy v meziřadí chmelnic 
při současném nahrnutí zeminy k řadům 
chmelových rostlin. Toto nářadí se v řadě 
modifikací používá v poslední době zejmé-
na na Rakovnicku.
Smyk po předchozím prokypření půdy 
chmelnice dobře urovná povrch meziřadí 
a kyprou zeminu přihrne ke chmelovým 
rostlinám.

Největším nedostatkem jeho použití je 
nutnost předchozího prokypření půdy 
(tzv. nadělání zeminy) při současném 
podřezání plevelů jiným nářadím. Vážným 
nedostatkem je i ta skutečnost, že smyk 
zhutňuje půdu v meziřadí, čímž se zvyšuje 
neproduktivní výpar z půdy a snižuje její 
infiltrační schopnost (menší využití dešťo-
vých srážek, větší nebezpečí vodní eroze). 
V některých modifikacích je smyk vhodně 
doplněn kypřicími radličkami a stavitelnými 
křídly pro práci v meziřadí 260–300 cm.

Podle špičky (1959) mají smyky s hlad-
kou spodní hranou při práci na středních 
a těžkých půdách tyto nedostatky:

-  vlivem značného hrnutí a přemisťová-
ní půdy se obnažuje vlhčí spodní část 
ornice a zvyšuje se výpar,

-  způsobují zvýšené zhutnění (utužení) 
povrchové vrstvy,

-  velmi poškozují strukturu a způsobu-

Foto 8.7. Příliš hluboko zpracovaná těžká půda (silně utužená, při vysoké vlhkosti = nadměrná 

hrudovitost + vysoký neproduktivní výpar)
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jí rozprašování povrchové vrstvy, což 
společně s utužením povrchové vrstvy 
podporuje tvorbu půdního škraloupu,

-  nekypří povrch a nerozdrcené hroudy 
pouze zamačkávají (jedinou předností 
těchto smyků podle uvedeného autora 
je dobré vyrovnávání povrchu a drcení 
hrud).

Ukazuje se proto jako účelné, aby spodní 
hrana šípového smyku byla opatřena zuby 
(princip Hroudova smyku). Lze předpoklá-
dat, že takto upravený smyk by nejen dob-
ře urovnával půdní povrch a drtil hroudy, 
ale ničil by klíčící plevele, mírně kypřil půdu 
v meziřadí a méně by poškozoval půdní 
strukturu.

Agrotechnické požadavky na kulti-
vační nářadí ve chmelnicích
Na základě hodnocení jednotlivých druhů 
kultivačního nářadí používaného ve chme-
lařské praxi a poznatků našeho sledování 
lze formulovat agrotechnické požadavky 
na nářadí ke kultivaci půdy chmelnic takto 
(štranc 1986a, štranc et al. 2007c,d):
a)  Požadavky na nářadí pro kultivaci půdy 

v meziřadí
•  Spolehlivé ničení plevelů v celé šíři 

zpracovaného meziřadí.
•  Dostatečné a rovnoměrné prokypření 

půdy v požadované hloubce zásahu, 
přičemž půda nesmí být obracena. 
Spodní, relativně vlhká vrstva půdy 
nesmí být vynášena na povrch, aby 
nedocházelo ke zvýšení neproduk-
tivního výparu, a tím k nadměrnému 
prosychání půdního profilu.

•  Hloubka zpracování musí být přesně 
nastavitelná. Dno brázdy musí být po-
kud možno rovné, souvislé, bez vyne-
chaných (nezpracovaných) míst.

•  Nesmí docházet k poškozování půd-
ní struktury, ke zvýšené hrudovitos-
ti a ke zhutňování spodních vrstev 
půdy.

•  Povrch půdy po ošetření musí zůstat 
pokud možno rovný, nesmí se vysky-
tovat nezpracovaná místa (oplazy). 
Na půdách výrazněji se rozplavu-
jících (peptizujících) a v polohách 
ohrožovaných erozí je však vhod-
nější přiměřeně zdrsněný, hrudkovitý 
a mírně hřebenitý půdní povrch, který 
snižuje rychlost stékající vody a nao-
pak usnadňuje její infiltraci.

•  K poškození chmelových rostlin může 
dojít jen ojediněle.

•  Vzhledem k nestejné rozteči chme-
lových řadů a utváření povrchu půdy 
chmelnic je nutné, aby šířka pracov-
ního záběru byla stavitelná.

b)  Požadavky na nářadí pro přiorávku 
chmelových řadů

•  Rovnoměrné přihrnování relativně 
kypré zeminy ke chmelovým rostli-
nám. Nesmí docházet ke zvýšené 
hrudovitosti.

•  Hrůbky musí být po celé délce řadu 
rovnoměrné (zejména z hlediska 
výšky a šířky).

•  Hloubka zpracování půdy a výška při-
orávky musí být přesně stavitelná.

•  Spolehlivé ničení (podřezání) pleve-
lů v šířce záběru přiorávacího tělesa 
a dobré zahrnutí plevelů v řadech 
chmele.

•  Nesmí docházet ke zhutňování spod-
ních vrstev půdy.

•  Poškození chmelových rostlin je pří-
pustné jen v minimální míře.
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Nářadí pro zdokonalenou techno-
logii letního zpracování půdy ve 
chmelnicích

Ze zhodnocení morfogeneze podzem-
ních orgánů chmele ve vztahu k mecha-
nické kultivaci půdy a z analýzy stávajícího 
sortimentu kultivačního nářadí z hlediska 
agrotechniky a použitelnosti ve chmelni-
cích, při současném akceptování zásad 
zdokonalené technologie letního zpraco-
vání půdy, zcela jednoznačně vyplynuly 
požadavky na techniku potřebnou k zajiš-
tění této technologie.

S ohledem na rozdílnost výrobních pod-
mínek, zejména půdních, jsme vytipovali 
potřebu dvou druhů nářadí - univerzální 
plečky a kombinátoru do chmelnic.

Univerzální plečka do chmelnic
Určení a popis nářadí

Univerzální plečka je určena k mecha-
nickému ošetření půdy v meziřadí chmel-

nic s roztečí řadu 260–300 cm, zejména na 
těžších půdách. Nářadí lze využít k jedno-
fázovému prokypření půdy, ničení plevelů 
a k zapravení průmyslových hnojiv v mezi-
řadí se současnou přiorávkou chmelových 
řadů. Po sklizni chmele, v podzimním ob-
dobí, je výhodné ji využít k prokypření me-
ziřadí se současnou odorávkou řadů.

Plečka je třísledová. Skládá se ze tří za 
sebou uložených příčníků, které jsou po 
obou stranách spojeny dvěma podélníky. 
Do prvního a třetího příčníku jsou vsunuty 
výsuvné části příčníku na svých koncích 
propojené přestavitelnými rameny a třme-
ny.

K příčníkům je připevněn tříbodový zá-
věs s čepy. Pro přiorávku chmele v době 
vegetace je na levé straně plečky upev-
něna k přestavitelnému ramenu slupice 
s levostrannou radlicí a na pravé straně 
plečky je k přestavitelnému ramenu upev-
něna slupice s pravostrannou radlicí. 

Foto 8.8. Talířové brány (jednosledé)
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Při odorávce řadů chmele na podzim se 
slupice s levostrannou radlicí a slupice 
s pravostrannou radlicí vzájemně vymění. 
K příčníku, popř. k výsuvným částem příč-
níků, jsou pomocí třmenů připevněny pev-
né slupice s univerzálními šípovými radlič-
kami nebo dlátovými radličkami. V přední 
části plečky jsou k příčníku přichycena 
pojezdová kola. Plečka je nesena na hyd-
raulice traktoru.

Nejdůležitější poznatky z ověřování plečky
Plečka v sestavě s dlátovými případ-

ně šípovými radličkami splňuje agrotech-
nické požadavky kladené na tento druh 
mechanizačního prostředku. Uvedená 
sestava plečky doplněná o pravostrannou 
a levostrannou radlici je vhodná k letním 
přiorávkám chmelových řadů. Po vzájem-
né výměně radlic, za současného připojení 
dlátovitých pracovních orgánů, lze plečku 
rovněž využít k jednofázové podzimní odo-
rávce chmelových řadů a k prokypření me-
ziřadí před podzimním periodickým hloub-
kovým kypřením půdy.

Zahloubení pracovních orgánů plečky 
je seřiditelné v poměrně velkém rozsahu. 
S plečkou lze provádět jak mělkou, tak 
i středně hlubokou až hlubší kultivaci.

Použití plečky v sestavě s dlátovými 
radličkami je výhodné zejména v těžkých 
slévavých a silně ulehlých půdách, kde 
ostatní nářadí má minimální účinnost. Sta-
vebnicové řešení umožňuje využít plečku 
ve všech současných typech chmelnic se 
širokými spony.

Univerzálnost plečky, zejména její staveb-
nicové řešení a možnost sestavy většího 
počtu variant k obdělávání půdy je příno-
sem nejen z organizačního a ekonomic-
kého hlediska, ale v důsledku soustředění 

více pracovních operací do jedné (zejmé-
na kypření meziřadí + přiorávka chmelo-
vých řadů nebo kypření meziřadí + odo-
rávka chmelových řadů) dochází k úspoře 
potřeby lidské a strojové práce (asi 2,5 Lh 
a 2,5 Th na 1 ha), a tím k zefektivnění vý-
roby chmele.
Snížení počtu průjezdů kultivačních me-
chanizačních prostředků v meziřadí 
chmelnic v důsledku uplatnění plečky je 
významné především pro udržení přízni-
vých fyzikálních vlastností půdy.
Plečka má některé exploatační přednosti, 
zejména poměrně velkou plošnou výkon-
nost, provozní spolehlivost a dobrou ma-
névrovatelnost.

Kombinátor do chmelnic
Určení a popis nářadí

Kombinátor je určen k mechanickému 
ošetření půdy v meziřadí chmelnic s roz-
tečí 260–300 cm, zejména na lehčích 
a středně těžkých půdách. Nářadí lze vy-
užít k jednofázovému prokypření půdy, 
ničení plevelů a k zapravení minerálních 
hnojiv v meziřadí se současnou přiorávkou 
chmelových řadů.

Kombinátor se skládá ze tří navzájem 
spojených a za sebou umístěných rámů. 
První rám zhotovený z ocelových tyčí 
čtvercového průřezu slouží k uchyce-
ní dlátových pracovních orgánů (rydel). 
V přední části prvního rámu je umístěn 
stojánek pro zavěšení stroje na tříbodo-
vý závěs traktoru. Druhý a třetí rám slouží 
pro uchycení baterií talířů. Tyto rámy jsou 
zhotoveny z ocelových plochých a profilo-
vých tyčí.

Rámy talířových baterií lze vůči sobě 
nastavovat pod různým úhlem. Talíře před-
ní baterie jsou vykrojené a odhazují zemi-
nu doprava. Talíře zadní baterie jsou hlad-
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ké a odhazují zeminu na levou stranu ve 
směru jízdy. Při základním nastavení jdou 
talíře zadního rámu mezi stopami talířů 
předního rámu.

Čištění nalepené zeminy z talířů je za-
jištěno škrabkami upevněnými na rámu ba-
terie. Úhel náběhu baterie talířů je zajištěn 
pásovým mechanizmem (táhly). Kombiná-
tor je nesený na hydraulice traktoru.

Nejdůležitější poznatky z ověřování kom-
binátoru

V porovnání s jednosledými talířovými 
bránami kombinátor pracuje podstatně 
kvalitněji (půdu lépe drobí a kypří, podstat-
ně intenzívněji ničí i větší plevele). Hloubka 
ošetření je rovněž větší a rovnoměrněj-

ší. Před přiorávkou talířovými branami je 
zpravidla třeba půdu v meziřadí prokypřit 
jiným nářadím. Při použití kombinátoru tato 
pomocná operace odpadá. Vybavení nářa-
dí dláty umožňuje jeho uspokojivou práci 
i v sušších a těžších půdách.

Po průjezdu kombinátoru zůstává po-
vrch půdy meziřadí chmelnice v rovině. 
Naproti tomu při použití jednosledých talí-
řových bran vzniká v podélné ose meziřadí 
rozor, který zvyšuje neproduktivní výpar 
z půdy a současně i znesnadňuje podzim-
ní a jarní práce spojené s přípravou povr-
chu chmelnice k mechanizovanému řezu 
chmele. Tato skutečnost je i potenciálním 
faktorem negativně ovlivňujícím morfoge-
nezi podzemních orgánů chmele (povrcho-

Foto 8.9. Povrch meziřadí po ošetření jednosledými talířovými branami (hřebenitost středu meziřadí 

= zvýšený výpar)
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vé uspořádání kořenového systému, větší 
tvorbu podzemních oddenků apod.).
Při dvou přiorávkách se současnou kulti-
vací meziřadí pomocí kombinátoru dochá-
zí k úspoře asi 2,6 Lh a 2,6 Th na 1 ha. 
V důsledku úspory dvou průjezdů meziřadí 
se významně snižuje spotřeba PHM na 
1 ha a mimo to nedochází k výraznému 
utužování půdy v meziřadí chmelnic, což 
má příznivý vliv na výnos chmele.
Kombinátor má velkou výkonnost a je ne-
náročný na obsluhu a údržbu.

8.6. Hlavní ukazatele kvality  
letního zpracování půdy  
ve chmelnicích

Ukazatele kvality zpracování půdy, vý-
znamně ovlivňující výkonnost chmelového 
porostu, úzce závisí na vlastnostech půdy, 
na pracovní funkci nářadí a na organizaci 
a kvalitě práce (štranc et al. 2006g).

Při kultivaci půdy v meziřadí (kyp-
ření, plečkování) je třeba dodržovat 
a sledovat zejména tyto kvalitativní 
ukazatele:

-  stanovenou hloubku zásahu a její rov-
noměrnost (hloubka by měla být přes-
ně stavitelná; dno brázdy musí být rov-
né, souvislé, bez vynechaných míst),

-  souvislost zpracování půdy v celé šíři 
meziřadí (bez výskytu neošetřených 
míst),

-  vyrovnanost prokypřeného povrchu půdy 
v meziřadí, bez obracení orniční vrstvy 
(spodní relativně vlhká vrstva půdy ne-
smí být vynášena na povrch), s drobto-
vitou, mechanicky nepoškozenou struk-
turou (na těžkých půdách na svazích je 
vhodný zdrsněný, hrudkovitý povrch pro 
zvýšení infiltrace srážkové vody), bez 
zhutňování spodních vrstev půdy,

-  spolehlivou účinnost při ničení plevelů 
(jedním průjezdem by mělo být zniče-
no maximální množství plevelů),

-  plynulost práce nářadí bez poškozová-
ní nadzemních částí a kořenů chmele.

Při přiorávce chmelových řadů je 
třeba dodržovat a sledovat zejména:

-  stanovenou výšku hrůbku, jeho rovno-
měrnost (jak z hlediska tvaru jeho příč-
ného profilu, tak i v podélné ose řadu) při 
relativně úzké základně (max. 60 cm),

-  rovnoměrné nahrnování relativně kyp-
ré, drobivé, strukturní zeminy k bazál-
ním částem zavedených chmelových 
rév (nesmí docházet ke zvýšené hru-
dovitosti, popř. k rozprašování nebo ke 
zvýšené lepivosti půdy) při co nejmen-
ším zhutňování spodních vrstev půdy,

-  spolehlivost ničení (podřezávání) 
plevelů, popř. odříznutí nežádoucích 
podzemních oddenků chmele v šířce 
záběru přiorávacího tělesa (při jejich 
výskytu) a kvalitu zahrnování (zaklá-
pění) plevelů a přebytečných výhonů 
chmele v řadech,

-  plynulost práce nářadí bez poškozová-
ní nadzemních částí a kořenů chmele.

Je třeba připomenout, že kvalitu, a tím 
i celkový efekt letního zpracování půdy 
dále výrazně ovlivňují:

-  svědomitá a kvalifikovaná práce trak-
toristy,

-  seřízení a údržba nářadí, zejména pra-
covních orgánů,

-  volba správného typu pracovních or-
gánů pro dané podmínky,

-  vhodnost energetického prostředku - 
traktoru (s ohledem na jeho rozměry, 
hmotnost, výkon apod.),

-  pracovní rychlost nářadí.
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Pokud jde o konzistenci půdy, která je 
z hlediska kvality mechanických zásahů 
rozhodující, je nutné uvést, že postřiky pro-
ti škodlivým činitelům, aplikaci herbicidů, 
přihnojování, zavádění odkloněných vege-
tačních vrcholů chmelových rostlin z plošin 
apod. je třeba realizovat především při suš-
ším a tvrdším povrchu půdy, aby nedochá-
zelo k její deformaci a ke zhutňování, čímž 
se zhoršují podmínky nejen pro růst chme-
le, ale i pro následné kultivační zásahy.

K mechanickému zpracování půdy, tj. 
k plečkování a přiorávce je vhodné přistou-
pit, když je půda v polotvrdém stavu. A to 

při vlhkosti rovnající se nebo mírně nižší, 
než je hodnota dolní meze plasticity (MPD 
podle Atterberga), kdy se půda začíná dro-
bit. Hodnotu MPD jednotlivých půd je třeba 
alespoň orientačně znát a nelze, zejména 
u těžkých a slévavých, tzv. minutových 
půd, připustit jejich zpracování při vlhkosti 
výrazněji převyšující uvedenou mez.
Hlavní kriteria používaná při hodnocení 
kvality letní kultivace chmelnic uvádíme 
v tab. 8.1. a 8.2.

Foto 8.10. Talířové brány (dvousledé) v kombinaci s prutovým válcem
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Tab. 8.1. Hodnocení kvality plečkování meziřadí chmelnic

Kritéria hodnocení
Stupeň kvality

Optimální Vyhovující Nevyhovující

Hloubka a její rovnoměrnost
5–10 cm

dobrá
11–14 cm

dobrá
15 cm a více

špatná

Ničení plevelů 100–90 % 89–75 % méně než 75 %

Mechanické poškození chmel. rostlin 0 % 0 % 0,2 %

Pozn. V případě použití šípových radliček je vhodnější menší hloubka zásahu (5–8 cm). Poslední plečkování je 
vhodné s ohledem na tvorbu tzv. letního kořání uskutečnit mělčeji (do 8 cm, max. do 10 cm).

Tab. 8.2. Hodnocení kvality přiorávky chmelových řadů

Kritéria hodnocení
Stupeň kvality

Optimální Vyhovující Nevyhovující

Výška hrůbku 11–15 cm
8–10 cm 

nebo 16–20 cm
7 cm a méně

Zaklopení plevelů a přebytečných 
výhonů chmele

100–90 % 89–75 % méně než 75 %

Mechanické poškození chmel. rostlin 0 % 0,4 % 0,5 % a více

Letní zpracování půdy ve chmelnicích



97

Ošetřování půdy v integrovaném 
pěstování chmele9.

Některé speciální plodiny (kultury), např. 
vinná réva, ovoce, zelenina apod. začínají 
být, anebo již jsou, pěstovány v systému 
integrované produkce. U chmele tomu tak 
dosud není. Proto se domníváme, že ze-
jména s ohledem na výjimečnou jakost, 
význam a postavení Žateckého chmele ve 
světě by i v našem chmelařství měly být 
uplatňovány alespoň některé zásady jeho 
integrované produkce, které by v koneč-
ném efektu výjimečnost a atraktivnost na-
šeho chmele ještě umocnily.

Integrovaný pěstitelský systém konkrét-
ní plodiny neznamená jen její integrovanou 
ochranu, jejíž základní definice vypracova-
ná v roce 1973 Mezinárodní organizací pro 
biologickou ochranu (IOBC) je následující: 
„Integrovaná ochrana je systém regulace 
škodlivých činitelů, který využívá všechny 
ekonomicky, ekologicky i toxikologicky při-
jatelné metody pro udržení škodlivých or-
ganizmů pod prahem hospodářské škodli-
vosti s přednostním záměrným využitím 
přirozených omezujících faktorů“.

Foto 9.1. Povrch meziřadí při běžné kultivaci (bez zeleného pokryvu)
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U integrovaného systému jde v podstatě 
o kvalitativně nový přístup k pěstování ur-
čité plodiny, jehož základem je komplexní 
pohled na stěžejní význam celého agro-
ekosystému, jehož samoregulační schop-
nost je nejen chráněna, ale i rozvíjena. 
Jsou v něm podporovány přirozené regu-
lační faktory se současným uplatňováním 
šetrných agrotechnických zásahů vč. péče 
o půdu, výběru vhodných a ekologicky sta-
bilních pozemků apod.

Na rozdíl od konvenčního způsobu pěs-
tování by integrovaná produkce chmele 
měla být založena na podstatně důkladněj-
ším poznání jeho biologie, přírodních pod-
mínek jeho přirozených i kulturních stano-
višť a na celkově bližším vztahu pěstitele 
k přírodě. V zásadě se jedná o ekologicky 
orientované ošetřování chmele a zachová-
ní, popř. i zvýšení úrodnosti půdy při do-
sažení optimálních výnosů hlávek vysoké 
kvality způsoby, které podstatně méně za-
těžují životní prostředí.
Za tímto účelem je třeba vytvořit harmonic-
ké vztahy mezi všemi složkami ekosysté-
mu chmelnice, tj. mezi půdou, přirozenou 
vegetací, populacemi živočichů, chmelem 
a pěstitelem. Hlavními cíli jsou ochrana, 
event. zlepšení životního prostředí a posí-
lení výše již zmíněné výjimečnosti a atrak-
tivnosti Žateckého chmele.

Důležitou součástí integrovaného sys-
tému pěstování chmele by měla být kom-
plexní péče o úrodnost půdy vč. jejího ob-
dělávání. Dosud převládajícím, prakticky 
jediným, systémem obdělávání půdy ve 
chmelnicích je její mechanické zpracování 
kultivačním nářadím, které se místy kom-
binuje s postemergentní aplikací herbici-
dů. Kladem je, že ve většině případů se již 
ustoupilo od perzistentních preemergent-
ních herbicidů aplikovaných „naslepo“, kte-

ré zvyšovaly vstupy do výroby, přispívaly 
k růstu rezistence plevelů a silně narušo-
valy biologickou rovnováhu nejen agroeko-
systému chmelnic, ale celých stanovišť.

Výsledky pokusů, které jsme uskuteč-
nili již koncem minulého století, prokáza-
ly, že pro zvýšení úrodnosti půdy, a tím 
i produkční schopnosti chmelových rostlin, 
může být prospěšné kombinovat mecha-
nické zpracování půdy s dalšími způsoby 
péče o půdu, např. s mulčováním, výsevem 
podplodin na zelený pokryv půdy apod.
Z analýzy dosažených poznatků vyplývá, 
že tyto postupy je třeba volit velmi uváženě, 
zejména s ohledem na půdní typ a druh, 
topografii a geomorfologii chmelnice a při-
lehlého okolí (poloha, nadmořská výška, 
reliéf, svažitost, expozice), vodní režim 
příslušné polohy, klima (především srážko-
vé poměry stanoviště), spon chmelových 
rostlin a orientaci jejich řadů. Současně 
musíme brát v úvahu i celou řadu ekono-
mických aspektů (ceny osiv podplodin, do-
stupnost potřebné mechanizace, aktuální 
ekonomickou situaci podniku apod.).

Mulčování
V pokusech jsme nejčastěji používali řeza-
nou slámu, kterou jsme rozprostírali ve vrs-
tvě cca 20 cm, což představuje množství 
7,5–8,5 tuny slámy na 1 ha. Na slámu jsme 
rozhodili močovinu v dávce přibližně 10 kg 
č.ž. N/t slámy. Účelem bylo zúžení pomě-
ru C:N v organické hmotě na cca 20:1 pro 
podporu mikrobiální aktivity urychlující roz-
klad slámy, a tím její snadnější zaorávku 
v podzimním období. Díky tomu rovněž 
nedošlo ke snížení hladiny přijatelného du-
síku v půdě a k narušení růstu chmelových 
rostlin jeho deficitem. Slámu jsme nastýlali 
buď v každém meziřadí, nebo jen v kaž-
dém druhém meziřadí (např. štranc, char-
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vát, svoboda 1977). Zjištěné výsledky jsme 
porovnali s kontrolou (obvyklé mechanické 
zpracování půdy - černý úhor).
Přednosti mulčování:

-  výrazně nižší zaplevelení jednoletými 
plevely (víceleté plevele, zejména pýr 
plazivý a pcháč oset však mulčem pro-
růstaly),

-  vyšší vlhkost půdy, resp. příznivější re-
žim půdní vláhy pro růst chmelových 
rostlin v důsledku snížení neproduktiv-
ního výparu a větší zasakovací schop-
nosti půdy,

-  vyrovnanější režim teploty půdy, resp. 
snížení rozdílů mezi denní a noční 
teplotou, což zejména při vysokých 
letních teplotách (28°C a více) pozitiv-
ně ovlivnilo ontogenezi chmele,

-  zlepšení fyzikálních vlastností půdy, 
především snížení její ulehlosti a zlep-
šení struktury,

-  snížení eroze,
-  zlepšení biologických vlastností půdy,
-  zvýšení únosnosti půdy, umožňující 

operativnější nasazení aplikační tech-
niky k ošetření chmele proti škodlivým 
činitelům v kalamitních situacích,

-  v důsledku světlé barvy slámy, a tím 
většího odrazu dopadajících sluneč-
ních paprsků, jsme především v silněji 
zahuštěných porostech chmele za-
znamenali zlepšení světelných pomě-
rů, které provázely pozitivní změny ve 
fruktifikaci chmelových rostlin (v jejich 
spodních patrech).

V důsledku uvedených předností, v závis-
losti na ročníku a stanovišti, jsme zazna-
menali zvýšení výnosů chmele až o 17 % 
(ve velmi chladných letech však nelze vy-
loučit mírnou růstovou depresi chmele). 
K významnému zlepšení půdních vlast-

Foto 9.2. Meziřadí se zeleným pokryvem oz. řepky
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ností a produkčních schopností chmele 
však došlo po dlouhodobějším opakování 
pokusů. Největší výnosové efekty jsme 
zjistili u chmelových porostů založených na 
výsušnějších stanovištích (lehčí půdy, jižní 
a jihozápadní expozice, návětrné polohy), 
a při aridním průběhu povětrnostních pod-
mínek, zejména koncem jara a v 1. polo-
vině léta.
Nedostatky mulčování:

-  největším nedostatkem byla velmi 
vysoká pracnost uvedené technolo-
gie, která prakticky znemožňovala její 
uplatnění v praxi.

V pokusech se ukázala jako značně pozitiv-
ní (zejména z hlediska pracnosti) kombina-
ce mulčování slámou a černého úhoru, kdy 
v každém druhém meziřadí byla realizová-
na obvyklá mechanická kultivace půdy.

V návaznosti na mulčování slámou jsme 
pokusně ověřovali mulčování chmele dal-
šími organickými hmotami, např. dřevní 
štěpkou, hoblinami, pilinami a kůrou, je-
jichž aplikace byla v porovnání se slámou 
značně snadnější. V důsledku reorganiza-
ce chmelařského výzkumu byly tyto poku-
sy zastaveny. Z dosažených výsledků lze 
však přesto vyvozovat značně podobné 
efekty jako při mulčování slámou.
V této souvislosti uvádíme, že účinnost 
mulčování slámou i ostatními organickými 
hmotami pozitivně ovlivnila aplikace růz-
ných pomocných přípravků a půdních kon-
dicionérů před jejich zaoráním. Osvědčil se 
např. přípravek Amalgerol Premium, což 
je směs rostlinných olejů, výtažků z moř-
ských řas a různých bylin, parafinových 
destilátů a éterického oleje. Uvedený pří-
pravek významně zlepšil především mikro-
biální aktivitu půdy. Zvýšil hlavně zastou-
pení prospěšných bakterií a aktinomycet, 

zintenzivnil fixaci vzdušného dusíku (větší 
počet bakterií rodu Azotobacter) a rozklad 
celulózy. Po jeho aplikaci jsme zjistili vyšší 
bazální respiraci půdy. Orientační šetření 
prokázalo i poněkud vyšší aktivitu mykorhi-
zních hub na kořenech chmele.
Komplexní mikrobiální oživení půdy po 
několika letech pokusů s aplikací příprav-
ku Amalgerol Premium zřejmě způsobilo 
anebo se alespoň výrazně podílelo na zjiš-
těném zlepšení fyzikálních a chemických, 
resp. agrochemických vlastností půdy 
(obsahu humusu, strukturním stavu půdy 
a jejím pH, režimu živin apod.) a návazně 
na kvalitativně vyšším fyziologickém (me-
tabolickém) stavu a produkční schopnosti 
chmelových rostlin. Příznivě působila apli-
kace i dalších přípravků, zejména Humexu 
(Fortehumu L/K) a Lignohumátu B, založe-
ných na bázi huminových kyselin, příprav-
ků Azoter a Azotobac a dalších.

Zelený pokryv půdy
Chmel jako zemědělská plodina je pěsto-
ván ve víceleté monokultuře. V porovnání 
s běžnými polními plodinami je úspěšnost 
dlouhodobého monokulturního pěstování 
chmele proto podstatně více závislá na 
co největším a pokud možno neustálém 
souladu jeho biologických nároků a zvlášt-
ností s přírodními podmínkami stanoviště. 
Tento soulad musí být udržován adekvátní 
pěstitelskou péčí. Je proto pochopitelné, 
že poněkud menší vhodnost stanovištních 
(ekologických) podmínek musí být kom-
penzována zvýšeným pěstitelským úsilím, 
resp. většími energetickými vstupy.
Obecně je známé, že monokultury, zejmé-
na jsou-li dlouhodobé a plošně rozsáhlé, 
silně narušují až ničí přirozenou dyna-
mickou rovnováhu nejen biocenózy, ale 
celého ekosystému, resp. ekologickou sta-
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bilitu pěstitelských stanovišť, příp. celé kra-
jiny. Ve chmelnicích se rozšiřují nežádoucí 
a konkurenční plevelné rostliny, choroby 
a škůdci. Zhoršují se fyzikální a chemické 
vlastnosti půdy, je narušena její biologická 
aktivita, dochází k tzv. únavě půdy. Dů-
sledkem uvedeného zhoršování růstového 
prostředí je postupné snižování odolnosti 
chmelových rostlin k biotickým i abiotickým 
stresům s následným poklesem jejich pro-
dukční schopnosti a dlouhověkosti, a tím 
i pěstitelského úspěchu.
Jednou z cest jak zlepšit vitalitu a produkč-
ní schopnost chmele, a tím i ekonomiku 
jeho pěstování, zejména při snižujících se 
vstupech organických hnojiv, je rozšíření 
diverzity ekosystému chmelnic pěstováním 
podplodin. Ukazuje se, že dobře zvolené 
a využívané druhy a odrůdy podplodin ve 
chmelnicích plní anebo mohou plnit násle-
dující funkce:

-  jsou vyrovnávajícím faktorem při tvor-
bě a následném využití organické 
hmoty v půdě, čímž pozitivně ovlivňují 
nejen její kvalitativní vlastnosti, ale ce-
lého životního prostředí,

-  omezují ztráty živin (především nitrá-
tového dusíku), snižují erozi půdy, pů-
sobí fytosanitárně a snižují zastoupení 
plevelů,

-  rozšířením spektra pěstovaných plodin 
ve chmelnici se zvyšuje biodiverzita 
biocenózy chmelnice, což má pozitiv-
ní vliv na její ekologickou stabilitu, tj. 
schopnost lépe odolávat různým ruši-
vým a stresovým situacím.

Z výše naznačených funkcí zeleného 
pokryvu („ozelenění“) půdního povrchu 
chmelnic je patrné, že řešení této proble-
matiky je nejen velmi potřebné, ale i znač-
ně náročné. Rozsáhlé pokusy, které jsme 
za tímto účelem zakládali a sledovali, byly 

Foto 9.3. Meziřadí se zeleným pokryvem pelušky
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při již zmíněné reorganizaci chmelařského 
výzkumu zastaveny. V dalším řešení této 
problematiky jsme proto pokračovali jen 
v rámci soukromých iniciativ (našich a ně-
kterých chmelařů), avšak v podstatně re-
dukovaném rozsahu.

Zelený pokryv půdy jednoletými 
plodinami
Na řadě stanovišť Žatecké a Úštěcké 
chmelařské oblasti jsme ve chmelnicích 
pokusně vysévali zpravidla 1-leté plodi-
ny v jarním (duben), časně letním (2. pol. 
května až poč. června - po zavedení chme-
le) a pozdně letním (1/2 srpna až počátek 
září) období.
Na jaře a v časném létě jsme ověřovali vý-
sevy zejména pelušky, vikve, bobu, jetele 
plazivého, tolice, řepky, hořčice, svazenky, 
ovsa, jílku 1-letého a jejich různé směsky.

U podplodin, resp. jejich směsek z čas-
ně letního výsevu jsme rovněž sledovali 
možnost retardace růstu jejich nadzemní 
hmoty. Účelem bylo snížení vláhové po-
třeby porostu zeleného pokryvu a úspora 
půdní vláhy ve prospěch intenzivně rostou-
cích rostlin chmele. V pozdně letním období 
jsme hodnotili pokusy založené především 
s hořčicí, řepkou, svazenkou a směskou 
ozimého žita s ozimou vikví.
Porosty uvedených plodin a směsek jsme 
zakládali: v každém druhém meziřa-
dí, v každém meziřadí a celoplošně (vč. 
řadů). Současně s těmito variantami jsme 
sledovali i varianty s přirozeným zeleným 
pokryvem běžnými plevely. V odstupu cca 
6–10 týdnů byly porosty na variantách 
s jarním a časně letním zeleným pokryvem 
namulčovány anebo po předchozím uvá-
lení mělce zapraveny do půdy jako zelené 
hnojení. Porosty plodin z pozdně letního 
výsevu jsme buď zaorávali co nejpozdě-

ji na podzim (po vytvoření co největšího 
množství nadzemní i podzemní biomasy) 
nebo jsme je ponechali do jara. Porosty 
svazenky a hořčice vymrzly, kdežto oz. 
řepka a směska žita s vikví byly na jaře za-
praveny do půdy (nejpozději do zavádění 
chmele).

Zelený pokryv půdy víceletými pod-
plodinami
V tomto případě jsme pokusy zakládali 
a sledovali s travními, převážně však s je-
telotravními směskami. Nejčastějšími kom-
ponenty byly jílek vytrvalý, kostřava čer-
vená (výběžkatá, trsnatá), kostřava ovčí, 
lipnice luční, jetel plazivý, tolice dětelová 
a štírovník růžkatý. Porosty jsme zakládali 
převážně v jarním období, v návaznosti na 
přípravu povrchu chmelnice k mechanizo-
vanému řezu chmele, v menší míře kon-
cem srpna až v první dekádě září.
Výsevy jsme realizovali buď v každém mezi-
řadí, nebo v každém druhém meziřadí, při-
čemž každé první meziřadí bylo konvenčně 
mechanicky kultivováno (černý úhor). Celo-
plošný výsev podplodin jsme neověřovali, 
neboť vzhledem k dlouhodobějšímu charak-
teru založených porostů (až 5 let) by byla 
jejich plošná souvislost narušena řezem 
chmele a zpracováním půdy chmelových 
řadů a znesnadňovala by zavádění chmele. 
Za účelem snížení vláhové potřeby těchto 
porostů jsme rovněž ověřovali jejich kosení 
(sežínání) a chemickou retardaci.

Přehled poznatků

Ekologické podmínky ve chmelnicích 
a růst podplodin
Půdní podmínky
Chmelnice jsou zpravidla zakládány na 
středně těžkých až těžkých hlubokých pů-
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dách se značně vysokou přirozenou úrod-
ností. Výměnná půdní reakce se nejčastěji 
pohybuje v rámci hodnot 6,6–7,2. Obsah 
humusu je obvykle v rozmezí 1,8-2,9%, 
tedy nižší až střední, s poměrně příznivým 
poměrem huminových kyselin k fulvokyse-
linám (1,0–1,2:1,0). Výměnná sorpční ka-
pacita vykazuje hodnoty ponejvíce v roz-
mezí 16–28 mval/100g, je proto střední až 
vysoká a sorpční komplex je nasycený až 
plně nasycený (79–95 %). Obsah přijatel-
ných živin bývá většinou dobrý až vyšší.
Vodní režim půd chmelnic, v závislosti na 
klimatické oblasti, orografii, půdním typu 
a druhu, lze charakterizovat jako promyv-
ný, periodicky promyvný až nepromyvný.
Z charakteristiky půdních podmínek chmel-
nic ČR vyplývá, a výsledky našich pokusů 
to i potvrzují, že tyto podmínky vyhovují 
edafickým a trofickým nárokům snad všech 
plodin, které jsou u nás využívány do pod-
sevů, jako meziplodiny, strniskové plodiny, 
k zelenému hnojení nebo jako zelený mulč.

Teplota, srážky, půdní vláha
České chmelařské oblasti (Žatecko, Úštěc-
ko) mají klima teplé až mírně teplé, mír-
ně suché až suché, s mírnou až převážně 
mírnou zimou. Průměrná roční teplota se 
pohybuje mezi 7–10 °C (v závislosti na 
poloze). Dlouhodobé úhrny ročních srážek 
jsou 430–600 mm (opět v závislosti na po-
loze). Z toho vyplývá, že podstatná plocha 
chmelnic, zejména v nižších polohách Ža-
tecka, je pod vlivem semiaridního až arid-
ního klimatu (v dešťovém stínu Krušných 
hor a Doupovských vrchů) a trpí poměrně 
častým deficitem srážek, obvykle v období 
největší vláhové potřeby chmele.
Moravská chmelařská oblast (Tršicko) má 
klima teplé až mírně teplé, mírně vlhké, 
s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se 

pohybuje mezi 7–9 °C. Dlouhodobý úhrn 
ročních srážek dosahuje 550–700 mm. 
Srážkové poměry jsou zde, zejména oproti 
Žatecku, výrazně příznivější, roční ontoge-
neze chmele je proto méně narušována.
Pokud jde o toleranci chmele k působení 
srážkových deficitů, zejména na Žatecku, 
lze na základě dlouhodobého sledování 
uvést, že hluboko a intenzivně kořenící 
chmel na hlubokých těžkých jílovitohlini-
tých půdách, v polohách Podlesí a Údolí 
Zlatého potoka (obsah I. zrnitostní kate-
gorie 45–60 %, nebo písčitá jílovitá hlína 
popř. písčitý jíl), v důsledku vysoké vodní 
jímavosti a kapilární vzlínavosti těchto půd 
a za předpokladu jejich dobrého kulturního 
stavu, se s mírnými a kratšími přísušky vy-
rovnává relativně dobře.

Z pokusů vyplývá, že teplota, jako jeden 
z hlavních vegetačních faktorů, není limitu-
jící pro klíčení, růst a vývoj podplodin vy-

Foto 9.4. Meziřadí se zeleným pokryvem 

svazenky
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setých ve chmelnicích, ať již na jaře nebo 
v časném či pozdním létě. I v pozdním létě 
založené porosty podplodin ve chmelni-
cích poměrně dobře vzcházejí a odrůstají, 
ovšem za předpokladu dostatku sluneční-
ho záření. Např. hořčice, svazenka a sa-
mozřejmě i oz. řepka a žito s vikví vegetují 
dlouho i v pozdním podzimu. V průběhu 
zimy porosty hořčice a svazenky sice vy-
mrzají (kromě mimořádně teplých zim 
2006/2007 a 2007/2008), což však není 
na závadu, neboť svůj účel splnily. Směsky 
žita s vikví a oz. řepka však přezimují dob-
ře a plní požadovaný účel až do jejich jar-
ního zapravení. Předností je podle branta 
a kol. (2008) i ta skutečnost, že mohou za-
jistit biologickou sorpci dusíku i při teplém 
průběhu zimy a časně na jaře, před ná-
stupem jarního růstu chmele. Mimoto žito 
svým alelopatickým působením poměrně 
účinně potlačuje plevele vč. jejich regulace 
(samson 1991 - in brant a kol. 2008).

Podobně jako teplota a světlo je pro 
pěstování podplodin ve chmelnicích velmi 
důležitým vegetačním faktorem i voda. Její 
deficit může nejen brzdit, ale zcela zasta-
vit klíčení, růst i vývoj zasetých podplodin, 
a tím tak anulovat pěstitelský záměr.
Výsledky pokusů prokázaly, že z hlediska 
zásoby půdní vláhy nejsou zpravidla problé-
my se zakládáním porostů podplodin v jar-
ním období (výjimkou byl silný přísušek na 
jaře 2007). Dosavadní sledování rovněž na-
značují, že z pohledu dostatku vláhy v půdě 
nejsou příliš velké problémy ani se zaklá-
dáním porostů podplodin ve chmelnicích 
v časněletním a pozdněletním období. Na 
rozdíl od branta et al. (2006), kteří uvádějí, 
že voda je nejkritičtějším faktorem z hledis-
ka pěstování letních a strniskových mezi-
plodin, neboť jejich porosty jsou zakládány 
v nejsušších obdobích roku, ve chmelnicích 

tak kritická situace zpravidla nenastává. Uve-
dená rozdílnost je zřejmě způsobena odliš-
nými agroekologickými podmínkami zcela 
otevřených polních stanovišť od chmelnic. 
Podílejí se na ní hydropedologické vlast-
nosti půd chmelnic, které lépe regulují svůj 
vodní režim, zejména však celkově přízni-
vější mikroklima chmelnic agroklimatickým 
působením chmelového porostu. Ten nejen 
brání nadměrnému zahřívání povrchu půdy 
a zvýšené evaporaci, resp. neproduktivním 
ztrátám půdní vláhy, ale současně zvlhčuje 
a ochlazuje vzduch v prostoru chmelnice 
(coufal 1974, klabZuba, coufal 1975).
Výsledky pokusů prokázaly výrazný vliv 
nejen půdních vlastností, zejména textu-
ry a fyziky půdy, ale i expozice chmelnice 
a orientace chmelových řadů na utváření 
agroklimatu, a tím na růst podplodin. Ve 
chmelnicích s jižní a jihozápadní expozicí, 
založených na vysychavějších půdách, při 
směru řadu chmelových rostlin sever-jih 
a navíc v návětrných polohách, byl obsah 
vody v půdě při výraznějším letním přísuš-
ku nejkritičtějším faktorem nejen pro pod-
plodiny, ale i pro chmelové rostliny. Za této 
situace je proto zakládání porostů podplo-
din nejen naprosto neúčelné, ale zvýšenou 
evapotranspirací dochází ke zhoršení vlá-
hového režimu chmelového porostu a ke 
snížení jeho produkční schopnosti.

Pokud jde o vláhový režim chmelového 
porostu je třeba uvést, že pěstováním pod-
plodin se tento režim obecně zhoršuje, a to 
i na celkově produktivnějších stanovištích. 
Svými nároky na půdní vláhu podplodiny 
nesporně konkurují chmelu. Pozorova-
li jsme však, že hlediska vodního režimu 
půdy malé srážky (do cca 5 mm) měly vět-
ší význam pro vyseté podplodiny než pro 
rostliny chmele, u nichž došlo v podstatě 
jen k ovlhčení jejich nadzemních orgánů. 
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Proto předpokládáme, že za této situace 
podplodiny chmelovým rostlinám nekonku-
rovaly. S ohledem na kompetice podplodin 
a hlavní kultury ve vztahu k půdní vláze je 
proto „ozelenění“ či „zatravnění“ např. vino-
hradů doporučováno při průměrných roč-
ních srážkách alespoň 550 mm (dohnal, 
kraus, pátek 1975) nebo 600 mm (vanek 
a kol. 1996). Podobné limity srážek jsou 
doporučovány i pro zatravnění sadů.
Pěstování letních a strniskových meziplodin 
zakládaných v nejsušších obdobích roku 
považují brant a kol. (2008) za problema-
tické v oblastech, které jsou zařazeny dle 
Klimatické regionalizace České republiky 
(moravec, votýpka 2003) do tříd I., II., III., 
VI. a IX. Tyto oblasti o celkové ploše téměř 
2,4 mil. ha jsou charakterizované průměr-
ným ročním úhrnem srážek ≤580 mm a ob-
dobím bez srážek delším než 22 dní.
Některé výsledky našich pokusů však na-
značují, že vzhledem ke specifickému 

mikroklimatu chmelových porostů lze ve 
chmelnicích, které jsou založeny na těžších 
vododržných půdách a v chráněných polo-
hách, zakládat porosty podplodin i při prů-
měrném úhrnu ročních srážek 500 (550) mm. 
Podmínkou však je jejich poměrně rovno-
měrné rozdělení v průběhu roku a regulace 
tvorby nadzemní hmoty podplodin. Přichází 
v úvahu regulace kosením, chemická retar-
dace, využití druhů a odrůd relativně rychle 
a intenzivně kořenících, avšak s nižší nebo 
pomalou produkcí nadzemní biomasy (jetel 
plazivý, tolice dětelová, jílky, kostřava červe-
ná, kostřava ovčí apod.). V této souvislosti 
je třeba rovněž zdůraznit, že všeobecně vý-
hodnější podmínky pro pěstování podplodin 
ve chmelnicích jsou při využití závlahy.
Z pokusů rovněž vyplývá, že ve srážkově 
chudších letech a u chmelových porostů 
založených na výsušnějších stanovištích se 
k dlouhodobějšímu zelenému pokryvu lépe 
osvědčily podplodiny (resp. jejich směsky) 

Foto 9.5. Povrch chmelnice s přirozeným zeleným pokryvem (kobercem) z ptačince žabince
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mělčeji kořenící, s menšími nároky na vlá-
hu. Tím méně konkurovaly chmelovým rost-
linám a výrazněji nezvyšovaly jejich vláhový 
stres (např. jílek vytrvalý, kostřava červená 
trsnatá, kostřava ovčí, jetel plazivý a štírov-
ník růžkatý). I při použití těchto podplodin 
se ukázalo jako vhodné, zejména při výraz-
nějších přísušcích, jejich porosty retardovat 
mulčováním či nižším sežínáním nebo po-
mocí chemických přípravků.
Z hlediska zajištění co nejvhodnějšího 
vláhového režimu půdy, a tím i chmele, se 
více osvědčil (podobně jako z organizač-
ních důvodů) zelený pokryv v každém dru-
hém meziřadí než v každém meziřadí.

Z pohledu ochrany půdní vláhy a ně-
kterých dalších ekologických faktorů a pa-
rametrů jsme zjistili zajímavé poznatky 
z pokusů s přirozeným zeleným pokryvem 
chmelnic, které korespondují s údaji hrn-
čára (1996). Uvedený autor tento pokryv 
proto upřednostňuje ve vinohradech zalo-
žených v suchých podmínkách. Přirozený 
pokryv má dále tu výhodu, že indikuje stav 
půdy vč. jejího pH a obsahu živin. hrnčár 
(1996) dále uvádí, že přirozený pokryv re-
guluje režim živin v půdě tím, že je zabudo-
vává do tvořící se biomasy, přičemž nelze 
opomenout jeho význam při eliminaci ztrát 
dusíku jeho vyplavováním.
Oproti ostatním způsobům „ozelenění“ 
půdy má přirozený zelený pokryv tu před-
nost, že nevyžaduje náklady na založení 
(příprava půdy, osivo, výsev, válení apod.). 
V důsledku toho, že vzniká spontánně, 
bez jakéhokoliv mechanického zásahu do 
půdy, dochází nejen k úspoře půdní vláhy, 
ale lze předpokládat jeho příznivý vliv ne-
jen na mikrobiální aktivitu půdy, ale na celý 
agroekosystém chmelnice.
Poznatky však prokázaly, že pro dosažení 
jmenovaných efektů, především za účelem 

ochrany půdní vláhy, je třeba uplatňovat dů-
sledně řízený (regulovaný) zelený pokryv 
jeho opakovaným sečením či mulčováním při 
výšce porostu 250–300 mm nebo chemickou 
retardací při jeho výšce do 150–180 mm. 
V případě, že je tento pokryv ponechán bez 
ošetření, dochází zejména při větším zastou-
pení vzrůstově mohutných plevelů (lebedy, 
merlíky, laskavce apod.) k velkému odčerpá-
vání půdní vláhy a k přesušení značně sil-
né povrchové vrstvy půdy. Tím je limitována 
vláhová potřeba chmelových rostlin, mající 
negativní dopad na jejich růst.

Velmi zajímavé a cenné poznatky jsme 
získali např. při sledování přirozeného 
zeleného pokryvu chmelnic ptačincem 
žabincem. Mělce kořenící, ozimý plevel 
ptačinec žabinec se hojně vyskytuje např. 
ve chmelnicích v oblasti vrchoviny Džbán, 
založených na rendzinách a pararendzi-
nách. Zastínění chmelovým porostem mu 
vyhovuje. V důsledku vysoké rozmnožova-
cí schopnosti a vitality se stává od jara pře-
vládajícím plevelem, který potlačuje ostat-
ní plevelné druhy a vytváří ve chmelnicích 
souvislý, značně homogenní a kompaktní 
„zelený koberec“, tzv. živý mulč.
Díky rychlému klíčení a vývinu mladých 
rostlin ze semen půdní zásoby v krátké 
době obnovuje „zelený koberec“ i po opa-
kovaném plečkování meziřadí. Účinně tím 
snižuje neproduktivní ztráty půdní vláhy 
a současně udržuje vysokou biologickou 
aktivitu půdy od jara až do pozdního pod-
zimu. Sledování rovněž prokázalo menší 
rozdíly mezi denní a noční teplotou půdy. 
Tato skutečnost měla příznivý vliv na růst 
chmele, především při aridním průběhu 
povětrnostních podmínek. Dalšími vý-
znamnými přednostmi jsou nejen úspora, 
resp. úplná absence nákladů na založení 
zeleného pokryvu, ale i minimální konku-
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rence chmelovým rostlinám. Vzhledem 
k malé vzrůstnosti „žabincového koberce“ 
zcela odpadají i náklady na jeho ošetřová-
ní (sečení, mulčování, chemická retarda-
ce), neboť se neprovádí.

Mikroklima chmelového porostu
Téměř do poloviny května se mikroklima 

chmelnice podstatně neliší od volného ven-
kovního prostoru (mimo chmelnici). K jeho 
změně začíná docházet s postupným ná-
růstem chmelových rév. Snižuje se ozáření 
povrchu půdy a posléze i spodních partií 
chmelových rostlin. V důsledku toho (opro-
ti volnému prostoru) je nižší teplota půdy 
a vzduchu, přičemž jeho relativní vlhkost 
stoupá. Uvedené změny jsou intenzivnější 
v době maximální tvorby a růstu pazochů 
a vrcholí na počátku tvorby hlávek.

Největší změny mikroklimatu lze pozo-
rovat u silně zapojených porostů chmele 
s velmi mohutným, tzv. boudovitým (kyjo-
vitým) habitem rostlin, u nichž se zhoršu-
je především světelný režim. V přízemní 
vrstvě chmelnice se výrazně snižuje nejen 

intenzita světla, ale mění se i jeho spektrál-
ní složení. Světlo se proto stává limitujícím 
faktorem fotosyntézy (je přibližně na úrovni 
světelného kompenzačního bodu) jak lis-
tů spodních partií chmelových rostlin, tak 
i vysetých podplodin (při velmi mohutném 
habitu chmele osvětlení klesá i pod 300 
luxů). Výsledky pokusů prokázaly, že za 
uvedené situace některé podplodiny, např. 
svazenka, tolice dětelová a hořčice špatně 
prospívaly. Přestaly růst, etiolovaly a polé-
haly. Naproti tomu jetel plazivý, lipnice a jí-
lek, podobně jak uvádějí ammon a scherrer 
(1994 - in brant a kol. 2008), vykazovaly 
uspokojivý růst.
V období intenzivního hlávkování chmele, 
v důsledku nárůstu hlávek a jejich hmot-
nosti, se pazochy pod jejich tíhou ohýbají 
a prvky mikroklimatu začínají mít opačný 
trend. Prostup sluneční radiace do meziřa-
dí chmelnice se zvyšuje a růstové podmín-
ky podplodin se zlepšují. V této souvislosti 
je třeba dále uvést, že mikroklima chmelo-
vého porostu je výrazně ovlivňováno i ex-
pozicí chmelnice a orientací chmelových 

Tab. 9.1. Odhad ideální denní doby (v hod a min.) přímého ozáření povrchu chmelnice v údolí různé 
orientace v agroekologických podmínkách ČR (upraveno podle romanové et al. 1983 - in Štranc et al. 2008)
Úhel horizontu 
(v °)1) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

severo-jižní orientace údolí
0 7.56 9.06 10.44 12.42 14.38 15.52 16.06 15.08 13.22 11.30 9.38 8.12

10 5.56 5.38 8.36 10.26 12.28 13.48 14.06 13.10 11.08 9.28 7.32 7.14

20 3.58 4.08 6.24 8.00 9.44 11.20 11.22 10.38 8.42 7.34 4.58 4.00

30 3.14 3.38 4.54 6.12 7.52 8.34 9.00 8.40 7.16 5.58 4.22 3.34

45 2.02 2.46 3.30 4.36 5.22 6.14 6.20 6.00 5.04 3.54 3.00 2.10

západo-východní orientace údolí
0 7.56 9.06 10.44 12.42 14.38 15.52 16.06 15.08 13.22 11.30 9.38 8.12

10 5.40 7.40 10.10 12.30 13.44 14.40 14.50 14.20 12.58 11.16 8.20 6.02

20 0 4.12 9.04 12.20 13.12 13.48 13.56 13.30 12.40 10.52 6.04 0

30 0 0 5.16 12.14 12.44 13.08 13.12 12.50 12.26 9.40 0 0

45 0 0 0 0 12.12 12.16 12.18 12.12 12.06 0 0 0
1) Úhel zakrytí povrchu chmelnice horizontem přilehlého svahu (v °)
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řadů ke světovým stranám (viz tab. 9.1.). 
Přístup intenzivního slunečního záření 
(v poledních a časně odpoledních hodi-
nách) se výrazně zvyšuje při směru řadů 
sever-jih. Při výběru druhů a odrůd podplo-
din do chmelnic je proto třeba přihlížet ke 
všem výše uvedeným skutečnostem.

Vliv podplodin na zdravotní stav chmele
Výběr podplodin k zelenému pokryvu 
chmelnice může ovlivnit zdravotní, fyzio-
logický, a tím produkční stav chmelových 
rostlin nejen prostřednictvím změny zá-
kladních půdních vlastností a mikroklima-
tu, ale i ovlivněním výskytu chorob, škůdců 
a produkcí různých sekundárních metabo-
litů (alelopatik).
Při vhodném výběru podplodin dochází 
k potlačení škodlivých činitelů a k syner-
gickému (pozitivnímu) vztahu mezi podplo-
dinou a chmelem. Naopak jejich nevhodná 
volba může podpořit rozvoj chorob, škůdců 
a antagonistických (negativních) vztahů 
podplodin a chmele, což zvýší jeho stre-
sovou zátěž. Negativní alelopatické vztahy 
mezi podplodinou a chmelem se pak mo-
hou projevit i zhoršením zdravotního stavu 
půdy, její „únavou“. Konečným efektem pak 
může být narušení celého agroekosysté-
mu chmelnice.
U chmele nebyly tyto otázky dosud syste-
maticky řešeny, a proto uvádíme jen něko-
lik dedukcí, hypotéz a vlastních poznatků.

Podle prokinové (2008 - in brant a kol. 
2008) se obecně předpokládá, že u podse-
vových meziplodin podsev vytváří bariéru, 
která omezuje šíření spor z jedné rostliny 
na druhou. Např. podsev jetele plazivého 
výrazně omezil jak horizontální, tak verti-
kální šíření pyknospor v porostu pšenice ve 
srovnání s kontrolou. Podobně i ve vinohra-
dech plodiny pěstované na zelené hnojení 

nebo zatravnění snižují napadení vinné 
révy peronosporou (dohnal, kraus, pátek 
1975). Snižuje se především výskyt prvních 
infekcí vinné révy (kraus 2008). Tato sku-
tečnost, velmi významná i pro výskyt a ší-
ření peronospory chmele, je vysvětlována 
tak, že podplodina snižuje kinetickou ener-
gii dešťových kapek a současně chrání listy 
hlavní plodiny (vinné révy, chmele) před je-
jich kontaminací infikovanou půdou.

Vzhledem k narůstající závažnosti one-
mocnění chmele fuzariózou (původcem je 
zejména Fusarium oxysporum a dále pak 
Fusarium culmorum atd.) je proto význam-
né zjištění, že zařazení hořčice bílé, ředkve 
olejné, řepky ozimé, slunečnice nebo sva-
zenky jako strniskové meziplodiny snížilo 
napadení pat stébel ječmene, na kterém 
se podílí právě Fusarium culmorum.
Podle prokinové (2008 - in brant a kol. 
2008) se často udává fytosanitární vliv 
především brukvovitých plodin jako před-
plodin pro obilninu s odkazem na účinek 
v nich obsažených glukosinolátů, a to hlav-
ně v souvislosti se snížením populace dru-
hů rodu Fusarium. Jak uvádějí smolinska et 
al. (2003 - in prokinová 2008) fungistatický 
efekt na Fusarium oxysporum mají rovněž 
isothiokyanáty, které jsou též obsaženy 
v brukvovitých rostlinách.
Z hlediska ochrany chmele před verticilio-
vým vadnutím, jehož výskyt na chmelových 
rostlinách je v posledních letech také čas-
tější, je cenné zjištění davise et al. (1996 
- in prokinová 2008), kteří potvrdili pozitivní 
vliv zeleného hnojení hrachu a čiroku na 
redukci verticiliového vadnutí.
Souhrnně je tedy možné uvést, a všeobec-
ně se to i předpokládá, že zelené hnojení 
přispívá ke zvýšení mikrobiální aktivity půdy 
a vede tak ke snížení možnosti přemnožení 
populace fytopatogenních půdních hub.
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Pokud se jedná o výskyt a rozšíření 
škůdců na polních plodinách prokinová 
(2008 - in brant a kol. 2008) uvádí, že velké 
pozemky oseté jednou plodinou bývají na-
padány častěji a poškození je větší než při 
střídání plodin na malých plochách. Tento 
jev je vysvětlován jednak tím, že hmyz je 
lákán koncentrací zdroje potravy, která je 
v monokultuře snadno dostupná, jednak 
tím, že v monokultuře je málo přirozených 
nepřátel škůdců. V druhově pestrém pro-
středí se vyskytuje více přirozených ne-
přátel, nedochází k přemnožení jednoho 
(škodlivého) druhu. Proto podle prokinové 
(2008 - in brant a kol. 2008) v každém pří-
padě větší druhová pestrost v daném pro-
storu vede k menšímu napadení jednoho 
hostitelského druhu škůdci.
Význam a platnost tohoto faktu je třeba 
zdůraznit u chmele jako speciální kultury, 
která v porovnání s běžnými polními plo-
dinami (někdy nesprávně označovanými 
jako 1-leté monokultury) je skutečnou 
monokulturou, a navíc víceletou. Proto je 
chmel velmi často poškozován kalamitními 
výskyty škůdců a chorob, zejména mšicí, 
sviluškou a peronosporou.

Prospěšnost podsevových meziplodin 
jako regulátorů hmyzích škůdců je známa 
hlavně v pěstování zeleniny, zejména z če-
ledi brukvovitých (prokinová 2008 - in brant 
2008). Velmi výrazný efekt mělo např. vyu-
žití podsevu jetele plazivého a jetele pod-
zemního v porostu hlávkového zelí, kde 
došlo k podstatnému snížení výskytu vají-
ček a larválních stádií můry zelné, květilky 
zelné a mšice zelné. Podle theunissena et al. 
(1995 - in prokinová 2008) byl efekt tak vel-
ký, že nebylo nutné použít žádný pesticid. 
Obdobně i kukuřice vysetá do neumrtve-
ného a mechanicky regulovaného porostu 
jetelotrávy byla méně napadena zavíječem 

a mšicemi. Mulč z hořčice a ze slámy obilnin 
rovněž snížil nálety mšic u bobu a řepky.

Pokud jde o alelopatické vztahy mezi 
chmelem, rostlinami v jeho podrostu (vč. 
plevelů) a edafonem, tuto problematiku 
jsme systematicky nesledovali. Můžeme 
pouze uvést, že např. silné zaplevelení 
chmelnice pýrem plazivým, zřejmě v dů-
sledku agropyrenu (1-fenylhexadiin-2,4) 
uvolňovaného tímto plevelem, výrazně 
brzdí růst chmelových rostlin.
Jako pozoruhodný se ukázal i vztah mezi 
chmelem a jeho významným škůdcem, 
mšicí chmelovou. Po napadení chmelového 
porostu mšicí v době zrání hlávek, resp. na 
jeho počátku, jsme zaznamenali tendenci 
většího nárůstu obsahu α-hořkých kyselin 
než u porostu nenapadeného. Jako jeden 
z možných způsobů vysvětlení této reakce 
chmelových rostlin se jeví jejich fyziologic-
ká (metabolická) odezva na poranění (sání) 

Foto 9.6. Sledování bilance záření v porostu 

chmele se zeleným pokryvem meziřadí

Ošetřování půdy v integrovaném pěstování chmele



110

mšicemi. Při potvrzení tohoto jevu lze usu-
zovat i na možné působení metabolických 
produktů chmelových rostlin nejen na pod-
plodiny, ale i na celý edafon. Chmel jako 
siličnatá rostlina si v rámci svého porostu 
(chmelnice) nepochybně vytváří specifický 
agroekosystém, který v méně příznivých 
stanovištních podmínkách a při neadekvát-
ní pěstitelské péči, bude pravděpodobně 
urychlovat únavu půdy, vč. nárůstu zastou-
pení patogenních organizmů. Dále bude 
snižovat svoji vitalitu, dlouhověkost a v dů-
sledku toho i produkční schopnost.

Přínosy pěstování podplodin  
ve chmelnicích

Podpora ekologické optimalizace eko-
systému chmelnic
Zelený pokryv půdy meziřadí chmelnic 
vytváří předpoklady pro nižší vstupy herbi-
cidů, zejména herbicidů preemergentních 
(půdních), silně perzistentních, které jsou 
často aplikovány „naslepo“.
Podplodiny umožňují ustoupit od celoploš-
ného herbicidního ošetření. V případě ne-
zbytnosti lze volit pásovou nebo bodovou 
likvidaci plevelů biologicky snadno odbou-
ratelnými herbicidy.
Větší druhová diverzita rostlinného společen-
stva (fytocenózy) je hlavním předpokladem 
k vytvoření prospěšných a stabilních vzá-
jemných vztahů v agroekosystému chmel-
nice. Případnou nabídkou pylu a nektaru 
kvetoucími podplodinami ve chmelnici, do-
chází k podpoře výskytu a aktivity užitečné-
ho hmyzu (slunéčko sedmitečné, pestřenky, 
lumci, chalcidky, pavouci, střevlíkovití apod.). 
Rovněž lze předpokládat větší výskyt indi-
ferentních fytofágních druhů hmyzu (motýli 
aj.), které jsou podmínkou existence a ze-
síleného tlaku řady prospěšných predátorů 

a parazitoidů na populace škodlivých druhů 
hmyzu (mšice, svilušky, nosatci apod.). Vý-
razně se zvyšuje i množství žížal, které svo-
jí činností pozitivně ovlivňují úrodnost půdy. 
Přítomnost luskovin či jetelovin v symbióze 
s hlízkovými bakteriemi pak může oboha-
tit půdu ročně o více než 100 kg dusíku 
na hektar (hluchý et al. 2008). Rovněž lze 
předpokládat větší přítomnost mykorhizních 
hub na kořenech chmele, zlepšujících jeho 
zásobení hlavně vodou a fosforem, což má 
velký význam v období přísušků. hluchý et 
al. (2008) uvádějí, že tyto houby jsou schop-
ny v období sucha zásobovat rostliny vinné 
révy až 20 % vody a celoročně více než 
50 % přijímaného fosforu.

Snížení eroze půdy a snížení povrcho-
vého odtoku vody z přívalových dešťů
 Jedná se především o vodní erozi, ke kte-
ré dochází nejvíce ve svažitých polohách 
Podlesí (v Žatecké chmelařské oblasti) 
následkem pozdně jarních a letních příva-
lových dešťů. V horní části svahů lze pozo-
rovat tzv. plošnou erozi, která je vizuálně 
méně patrná, kdežto ve středních, přede-
vším však ve spodních partiích svahů, vli-
vem intenzivnějšího odtoku vody, dochází 
již k rýhové event. výmolové erozi.
Uvádí se, že v podmínkách ČR se 10 mm 
půdy vytváří cca 100 let a déle (vašků 2002). 
Sledováním erozních jevů jsme zjistili, že na 
chmelnici v katastrálním území obce Pnět-
luky došlo v roce 1981 jedním přívalovým 
erozně nebezpečným deštěm (déšť s úhr-
nem větším než 12,5 mm a intenzitou nad 
24 mm/h) k výmolové erozi, přičemž prů-
měrný smyv půdy dosáhl téměř 10 mm.
V porovnání s vodní erozí se eroze půdy 
chmelnic větrem vyskytuje hlavně v otevře-
ných, k větru exponovaných polohách, na 
výsušnějších půdách se značným podílem 
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prachových částic, převážně koncem zimy 
a počátkem jara, při suchém a větrném po-
časí. Oproti vodní erozi je však její škodli-
vost na půdách chmelnic podstatně nižší.
V souvislosti s očekávanými, resp. již pro-
bíhajícími, globálními změnami klimatu, 
kdy trendy výskytu erozně nebezpečných 
dešťů signalizují větší nebezpečí erozního 
ohrožení půd vodní erozí (toman 2001) je 
proto třeba ošetřování půdy chmelnic, ze-
jména v polohách již zmíněného Podlesí, 
věnovat mimořádnou pozornost.
Nejúčinněji ze všech podplodin půdu 
chmelnic ochrání před vodní a větrnou 
erozí travní porosty, a to hlavně v důsledku 
celoročního pokryvu půdy travním drnem 
a jeho vyšší infiltrační schopností. Na půdě 
pokryté travním drnem zůstává neustále 
poměrně velké množství biomasy (živé 

i mrtvé), která brání přímému mechanické-
mu působení kinetické energie dešťových 
kapek na půdní agregáty. Zmíněná bioma-
sa je současně úkrytem a zdrojem potravy 
pro řadu organizmů žijících v půdě a na 
jejím povrchu, které v půdě vytvářejí růz-
né chodbičky a dutiny zvyšující infiltrační 
rychlost vody do zatravněných půd (he-
jduk 2008). Přestože naše poznatky jsou 
v plném souladu s uvedenými skutečnost-
mi, je třeba uvést, že zatravnění meziřadí 
chmelnic nepřesáhlo rámec pokusů a je 
pro agrotechniku našich chmelnic zcela 
novým a neobvyklým fenoménem, na který 
bude chmelařská praxe nahlížet s rozpaky. 
S ohledem na zejména protierozní význam 
tohoto opatření v polohách Podlesí pova-
žujeme proto za nutné tuto problematiku 
urychleně dořešit.

Foto 9.7. Sledování teploty v různých hloubkách půdního profilu (při zeleném pokryvu meziřadí)
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Podplodiny v meziřadí chmelnic (zejmé-
na opět travní porosty) nejen snižují erozi 
půdy, ale právě snížením povrchového od-
toku vody z přívalových dešťů, resp. zvýše-
ním infiltrační schopnosti půdy chmelnic ve 
svažitých polohách, výrazně zvyšují záso-
bu využitelné půdní vláhy. Ta pak může být 
velice prospěná v období stále četnějších 
přísušků.

Zvýšení únosnosti půdy po dešti
Intenzívní deště smývají ochranný film pes-
ticidů aplikovaných proti chorobám a škůd-
cům chmele (zejména proti peronospoře, 
mšici a svilušce). V případě velkého nebez-
pečí rozvoje škodlivých činitelů, především 
peronospory, je často třeba bezprostředně 
po dešti provést nový ochranný postřik a ne-
lze čekat až povrch půdy oschne. Podobně 
je tomu i při sklizni chmele za deštivého po-
časí. Za této situace má zelený pokryv me-
ziřadí chmelnice, zejména opět v podobě 
travního porostu, dále tu přednost, že zvy-
šuje únosnost půdy, resp. snižuje její devas-
taci koly mechanizačních prostředků. Pod-
le hejduka (2008) je vyšší únosnost půdy 
dána jednak větším podílem vody, který se 
po intenzivních deštích dostává do hlubších 
vrstev půdy díky makropórovému proudění, 
ale hlavně silně vyvinutou kořenovou sou-
stavou trav a spletí rhizonů, popř. stolonů, 
výrazně omezujících devastaci vlhké půdy 
mechanizací. Velký význam zde samozřej-
mě plní i stabilní, drobtovitá struktura půdy.

Zvýšení obsahu humusu v půdě
Podplodiny ve chmelnicích se významně 
podílejí na tvorbě organické hmoty v půdě 
a podstatně podporují její mikrobiální aktivi-
tu. Nejprospěšnější jsou v tomto směru opět 
travní a jetelotravní porosty a dále pak lus-
kovinoobilní směsky. Humusové látky, pře-

devším huminové kyseliny, stmelují půdní 
agregáty, a tím zlepšují nejen fyzikální vlast-
nosti půdy (infiltrační schopnost, provzdu-
šenost, pórovitost atd.), ale výrazně zvyšují 
i retenční schopnost půdy pro vodu a živiny. 
Humus dokáže poutat asi sedmkrát více 
vody než jílové minerály. Rovněž kationo-
vá sorpční kapacita je u humusu 3–10 krát 
vyšší než u minerálních půd. Významné je, 
že pod 1 ha travního porostu může být vá-
záno ve vrstvě půdy 0–20 cm až 110 t uhlí-
ku, zatímco na stejné ploše orné půdy je to 
jen 12–30 t uhlíku (hejduk 2008).

Ovlivnění mikroklimatu chmelnic
Při letních teplotách vzduchu nad 28 °C 
podplodiny oproti černému úhoru příznivě 
ovlivňují mikroklima chmelového porostu 
tím, že zvyšují relativní vlhkost vzduchu 
až o 16 % i více. Tím současně dochází 
i k příznivému snížení teploty chmelových 
rostlin (až o 1,1 °C). Tyto skutečnosti zvyšují 
fotosyntetickou aktivitu chmelových rostlin, 
což má pozitivní dopad nejen na hmotnost 
sklizených hlávek, ale i na jejich obsah (zvy-
šuje se obsah α-hořkých kyselin). hluchý et 
al. (2008) uvádějí, že v důsledku ozelenění 
vinice došlo při teplotách nad 30 °C ke zvý-
šení relativní vlhkosti vzduchu až o 20 %, ke 
snížení teploty listů až o 1,3 °C, ke zvýšení 
intenzity fotosyntézy až o 40 % a ke zvýšení 
cukernatosti až o 20 %, tj. až o 4° ČSN.

Nevýhody pěstování podplodin ve 
chmelnicích

Náklady na založení a ošetřování pod-
plodin
Jedná se o náklady na zajištění osiva, 
přípravu půdy, výsev, sečení (mulčová-
ní), event. retardaci porostu a zvýšené 
náklady na hnojení (na živiny, které od-

Ošetřování půdy v integrovaném pěstování chmele



113

čerpají podplodiny a následně akumulují 
ve své nadzemní a podzemní biomase). 
V případě využití přirozeného zeleného 
pokryvu odpadají náklady na založení po-
rostu a zůstávají náklady na jeho sečení 
(mulčování), event. retardaci. V porovnání 
s černým úhorem se snižují, anebo zcela 
odpadají náklady na mechanickou kultiva-
ci půdy.
Pokud se jedná o víceleté porosty podplodin 
(trávy a jetelotrávy) uvádí se (např. hejduk 
2008), že ke zvýšenému odčerpávání živin 
z půdy dochází hlavně v prvních dvou letech 
po založení porostu, kdy je největší akumu-
lace organické hmoty v půdě. V pozdějších 
letech, zejména jsou-li v porostu zastoupeny 
jeteloviny a travní biomasa není odvážena 
(na píci), dochází k rovnováze mezi tvorbou 
a rozkladem organické hmoty a není proto 
nutno dodávat zvýšené dávky živin.

Větší potřeba půdní vláhy
Pravděpodobně kromě již zmíněného při-
rozeného „zeleného koberce“ (přirozený 
pokryv ptačincem žabincem) podplodiny 
odčerpávají z půdy více vody než syste-
matické letní kypření (plečkování) půdy 
v meziřadí chmelnic. Existují proto opráv-
něné obavy, že zejména v semiaridních 
až aridních podmínkách Žatecka a při 
sušším průběhu povětrnostních podmínek 
i v ostatních chmelařských oblastech, bu-
dou ve chmelnicích pěstované podplodiny 
svými vláhovými nároky konkurovat chme-
lovým rostlinám. Některé poznatky však 
nasvědčují, že toto negativní působení 
podplodin lze zmírnit následujícími opat-
řeními:

-  retardací nárůstu nadzemní bioma-
sy (dlouživého růstu) podplodin je-
jich častějším sečením (mulčováním) 

Foto 9.8. Sledování fotosyntézy v porostu chmele
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nebo aplikací růstových regulátorů se 
sníží jejich vláhová potřeba (v korelaci 
s menší výškou podplodin jejich čas-
tějším sečením bude zřejmě i jejich 
mělčí kořenění, ale v případě ošetření 
podplodin růstovými regulátory tomu 
tak nemusí být),

-  využitím pomaleji rostoucích a celko-
vě méně vzrůstných podplodin s měl-
čím kořenovým systémem, které jsou 
méně náročné na vláhu,

-  ponecháním chmelových řadů v šířce 
50–60 cm bez zeleného pokryvu, čímž 
dojde nejen k úspoře půdní vláhy, ale 
usnadní se i následná agrotechnika,

-  založením porostu podplodin pouze 
v každém druhém meziřadí (opatření 
má určité předosti i z hlediska realiza-
ce pěstebních postupů, zejména zavá-
dění chmelových rév).

Výskyt hrabošů
Především ve víceletém zeleném pokryvu 
(trávy, jetelotrávy), a to hlavně v zimním 
období, lze pozorovat větší výskyt hra-
bošů, kteří zde hledají úkryt před dravci. 
Ojediněle, po zimním období, jsme zazna-
menali i poškození podzemních orgánů 
chmelových rostlin těmito hlodavci.

Větší pokles teplot v jarním období
Při radiačním typu počasí, zejména v ob-
dobí „ledových mužů“, jsme ve chmelnici 
se zeleným pokryvem zaznamenali, v dů-
sledku menšího vyzařování dlouhovlnných 
paprsků (tepla), větší pokles teplot vzduchu 
(až o 0,6 °C). Uvedené snížení teplot však 
nezpůsobilo výraznější poškození chmelo-
vých rostlin. V extrémních případech došlo 
pouze k intenzivnějšímu zežloutnutí ve-
getačních vrcholů zavedených rév a listů, 
event. k větší přechodné stagnaci dlouživé-
ho růstu. Po oteplení rozdílnosti v uvede-
ných symptomech mezi chmelovými rost-
linami variant zeleného pokryvu a černého 
úhoru rychle odezněly.
Vzhledem k tomu, že chmelařská praxe 
přistupuje k uplatnění zeleného pokryvu 
ve chmelnicích se značnými rozpaky, do-
poručujeme zpočátku zakládat porosty 
podplodin jen v každém druhém meziřadí 
a na kratší dobu, spíše v letním období 
a s jejich podzimní zaorávkou (tzv. zelené 
hnojení). Po získání větších zkušeností, 
v závislosti na konkrétních stanovištních 
podmínkách, lze pak využívat ekologicky 
efektivnější způsoby zeleného pokryvu.
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Souhrn11.
Zpracování půdy je jedno z nejstarších 
a nejdůležitějších agrotechnických opatření, 
které má i v současné době plné opodstat-
nění. Je to soubor operací, kterými mecha-
nickým způsobem měníme vlastnosti nejen 
ornice, ale často i celé rhizosféry.
Zpracováním půdy upravujeme půdní pro-
středí tak, aby co nejvíce splňovalo poža-
davky pěstovaných plodin na jejich zakoře-
ňování a na následující růstové a vývojové 
procesy. Jeho konečným efektem je při-
spět k vysoké produkční schopnosti pěs-
tovaných plodin jak z hlediska kvantity, tak 
i kvality finálního produktu. Význam zpra-
cování půdy je však podstatně širší. Netý-
ká se pouze jeho přímého vztahu k pěsto-
vané plodině a k půdě, ale k celé krajině 
tím, že ovlivněním především fyzikálních 
vlastností a úrodnosti půdy mění vodní re-
žim jak vlastní zemědělské půdy tak i celé 
krajiny. Tato skutečnost proto nabývá stá-
le většího významu v současné době, při 
globálním oteplování Země, které je prová-
zeno zvyšující se nepravidelností srážek, 
především ve vegetačním období a stále 
četnějšími přísušky.
Závažnost této situace musíme brát plně 
v úvahu právě v podmínkách ČR, kde jsou 
vodní zdroje odkázány výhradně na atmo-
sférické srážky a kde všechny vodní toky 
odvodňují celé naše území do sousedních 
zemí.

Zpracováním půdy ve chmelařství umož-
ňujeme a usnadňujeme výsadbu chmele, 

regulujeme především vodní a vzdušný 
režim půdy, následně pak i její režimy tep-
la a živin a biologickou aktivitu. Významně 
ovlivňujeme příjem živin chmelem, jeho 
růst a vývoj, zejména morfogenezi jeho 
podzemních orgánů, likvidujeme plevele, 
urovnáváme povrch chmelnice po strojové 
sklizni, zapravujeme minerální a statková 
hnojiva, vytváříme předpoklady pro reali-
zaci některých agrotechnicky významných 
zásahů jako je řez chmele apod.
Hlavním úkolem zpracování půdy ve 
chmelnicích je však úprava jejich fyzikální-
ho stavu (označovaného někdy jako půdní 
fyzika), který spolu s chemickými, agroche-
mickými a biologickými vlastnostmi půdy 
náleží mezi základní a rozhodující ukaza-
tele půdní úrodnosti, na nichž v podstatné 
míře závisí výnosy a kvalita chmele. Má-li 
však být zpracování půdy ve chmelnicích 
účelné a efektivní musí vycházet z poznat-
ků řady vědních disciplín, hlavně z pedolo-
gie, agrochemie, mikrobiologie a biologie 
chmele. Současně s tím musí být plně ak-
ceptovány a využívány i nejnovější poznat-
ky zemědělského strojírenství.

V předložené práci jsou analyzovány 
různé způsoby zpracování půdy, které 
v průběhu roční ontogeneze chmele jsou 
anebo mohou být realizovány. Jedná se 
o soubor mechanických zásahů do půdy 
prováděných po sklizni chmele, v podzim-
ním období, který je proto označován jako 
podzimní zpracování půdy chmelnic 
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(vláčení, kypření meziřadí, odorávka řadů 
s prooráním meziřadí, hloubkové kypření 
meziřadí). Na ně pak navazuje zpracová-
ní půdy od počátku jara, resp. od rašení 
pupenů na podzemních orgánech chme-
lových rostlin, které pokračuje v průběhu 
celé vegetační doby až do jejich sklizně. 
Souborný, obecně vžitý termín pro uvede-
né zpracování půdy je letní zpracování 
půdy ve chmelnicích (kypření - plečková-
ní, přiorávky řadů).
Závěrečná část publikace pojednává 
o ošetřování půdy v integrované produkci 
chmele, neboť tato otázka nabývá při pěs-
tování rostlin stále větší aktuálnosti, a proto 
by měla být akceptována i ve chmelařství.

Klíčová slova: chmel (Humulus lupulus L.), 
biologie chmele, agrotechnika, zpracování 
půdy, pedologie, výživa, integrovaná pro-
dukce
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Abstract11.
Soil processing is one of the oldest and 
the most important agrotechnical meas-
ures, which is still justified. It is a collection 
of operations, which mechanically change 
properties of not only arable land but also 
quite often of the whole rhizosphere.
Soil processing modifies soil environment 
so it would meet requirements of growed 
crops on their rooting and on consequent 
growth and development processes. Its fi-
nal effect is to contribute to high production 
ability of growed plants regarding quantity 
and quality of final product. But importance 
of soil processing is much wider. It concerns 
direct relation not only to growed crop and 
to soil, but to the whole landscape, by influ-
encing i.e. physical properties and soil fer-
tility, which change water regime of agricul-
tural soil and also of the whole landscape. 
This fact becomes still more important at 
present time with global warming, which 
is accompanied by increasing irregularity 
of precipitations, i.e. during vegetation pe-
riod, and by still more frequent short-term 
droughts.
Seriousness of this situation must be fully 
considered under conditions of the CR, 
where water resources are fully depend-
ent on precipitations and where all our wa-
tercourses drain off the whole area to the 
neighbour countries.

Soil processing in hop growing enables 
and facilitates hop planting, regulates water 
and air regime of soil, and consequently also 

warm and nutrients regimes and biological 
activity. We significantly influence nutrients 
uptake by hop plant, its growth and develop-
ment, i.e. morphogenesis of below-ground 
organs, we liquidate weeds, we level sur-
face of hop garden after machine harvest, 
we fertilize with industrial and barnyard ma-
nures, we create conditions for realization of 
some agrotechnically important measures, 
e.g. hop pruning etc.
The most important task in soil process-
ing in hop gardens is treatment of physical 
state of soil („soil physics“), which belongs 
together with chemical, agrochemical and 
biological properties of soil among ba-
sic and crucial markers of soil fertility, on 
which yield and hop quality are significantly 
dependent. But effective soil processing in 
hop gardens must come from knowledges 
of many scientific disciplines, i.e. pedology, 
agrochemistry, microbiology and hop phys-
iology. Also new findings in agricultural en-
gineering must be used.

Presented work analyses different ways 
of soil processing, which are or can be 
realized during year hop ontogenesis. It 
is group of mechanical measures in soil 
performed after hop harvest, in autum-
nal period („autumnal hop gardens soil 
processing“ - harrowing, loosening of in-
terrow, ploughing of rows with interrows 
ploughing, deep loosening of interrow). Soil 
processing from the beginning of spring 
then follows, or from buds sprouting at 

Abstract



129

below ground organs of hop plants, which 
continues during all vegetation period to 
harvest. Summary, generally established 
term for above mentioned soil processing 
is summer soil processing in hop gar-
dens (loosening – line weeding, ploughing 
of rows).
Final part of publication deals with soil treat-
ment in integrated hop production, because 
this question is still more important and 
should be accepted also in hop growing.

Keywords: hop (Humulus lupulus L.), hop 
biology, agrotechnics, soil processing, ped-
ology, nutrition, integrated production

Abstract
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Zusammenfassung11.
Die Bodenbearbeitung gehört zu den 

ältesten und wichtigsten agrotechnischen 
Massnahmen, die auch heute große Be-
deutung hat. Es handelt sich um einen 
Komplex von den Operationen, mit dennen 
wir mechanisch die Eigenschaften des 
Ackerbodens verändern können. Es kann 
mann auch die Rhisosphäre beeinflüssen.

Durch die Bodenbearbeitung modifi-
zieren wir das Bodenmilieu, um die An-
sprüche von den angebauten Pflanzen 
gut ausgefühlt wären, es geht vor allem 
um richtige Entwicklung von den Wurzeln 
und folgende Wachstumprozesse und die 
Ontogenese. Als das Endeeffekt sehen 
wir hohe Produktionsmöglichkeiten der 
Plazen, gute Qualität und Quantität. Die 
Bedeutung der Bodenbearbeitung ist ei-
gentlich sehr breit. Die Bodenbearbeitung 
beeinflusst die physikalische Bodenei-
genschaften, die Bodenfruchtbarkeit und 
ändert das Wasserregime des Bodens. In 
den letzten Jahren gehört es zu den aktu-
ellen Themen, wei globale Erwärmung der 
Erde existiert, dazu kommen die Trocken-
zeiten und ungeichmässige Verteilung des 
Regens im Laufe des Jahres.

In der Tschechischen Republik ist es 
bedeutungvolles Problem, weil alle Was-
serquellen nur vom Regen versorgt wer-
den und die Flüsse holen das Wasser von 
uns zu den Nachbarn ab.

Duch die Bodenbearbeitung in der Hop-
fenproduktion beeinflussen wir positiv, 

ändern wir, usw. die folgenden Sachen: 
Erleichterung des Hopfeneinpflanzens, 
Wasserregime- und Luftregimeregulation, 
Bioaktivität, Nährstoffregime, Wärmere-
gime. Sehr deutlich wird die Nährstoffzu-
nahme in die Pflanze, das Wachstum, die 
Morfgogegenese der Unterbodenpflanzen-
teilen, die Unkrautbekämpfung, die Hinein-
mischung von den organischen und anor-
ganischen Düngungsmitteln in den Boden 
beeinflusst. Mit der Bodenbearbeitung bil-
den wir die Voraussetzungen für den Hop-
fenschnitt.

Der Hauptsinn der Bodenbearbeitung 
im Hopfengarten ist die Verbesserun der 
Bodenphysik zusammen mit den chemi-
schen, agrochemischen und biologischen 
Eigenschaften des Bodens. Devon hängt 
der Ertrag und die Qualität des Hopfens. 
Zu den Voraussetzungen für richtige Bo-
denbearbeitung gehören gute Kentnisse 
aus allen wissenschaftlichen Disziplinen 
(Pedologie, Agrochemie, Mikrobiologie, 
Hopfenbiologie, Landwitschaftmaschinen-
bau).

In dieser Arbeit werden mehrere Boden-
bearbeitungsysteme analysiert. Es handelt 
sich um die mechanische Operationen 
nach der Ernte im Herbst (Schleppen, Zwi-
schenreihenauflockerung, Ackern, Tiefauf-
lockerung) und die Bodenbearbeitung im 
Frühling und im Sommer (Auflockerung mit 
der Hacke, Reihenackern).

Am Ende der Arbeit ist die Bodenbear-
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beitung in der integrierten Hopfenproduk-
tion beschrieben, weil diese Problematik 
aktuell ist und sollte akzeptiert werden.

Schlüsselwörter: Hopfen (Humulus lu-
pulus L.), Hopfenbiologie, Agrotechnik, 
Bodenbearbeitung, Pedologie, Pflanzener-
nährung-Düngung, integrierte Produktion

Zusammenfassung
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Резюме11.
Обработка почвы является одним из са-
мых древних и самых главных агротех-
нических мер, которая даже и сегодня 
остается в полном смысле обоснован-
ной. Это система операций, с помощью 
которых мы механическим образом ме-
няем качество не только пахотной зем-
ли, но часто и всей корневой зоны. 
Обработкой почвы можно переобра-
зовать почвенную среду так, чтобы как 
можно больше удовлетворяла требо-
ваниям выращиваемых культур к уко-
ренению и к последущим ростовым и 
эволюционным процессам. Конечным 
эффектом обработки является содей-
ствие высокой производительности вы-
ращиваемых культур как в отношении 
количества, так и качества конечного 
продукта. Но значение обработки почвы 
намного шире. Оно касается не только 
прямой связи с выращиваемыми культу-
рами и с почвой, и всей местности, так 
как из-за влияния в первую очередь на 
физические качества и плодородие по-
чвы меняется водный режим как сель-
скохозяйственной земли, так и всей 
местности. Этот факт таким образом 
приобретает все большее значение в 
настоящее время, время глобального 
потепления, которое сопровождается 
возрастающей нерегулярностью осад-
ков, в первую очередь во время вегета-
ционного периода, и многочисленными 
засухами.

Серьезность этой ситуации мы должны 
принимать во внимание главным обра-
зом в условиях ЧР, где гидроресурсы 
полностью зависят от атмосферных 
осадков и где все водные токи отводят 
воду со всей нашей территории в сосед-
ние страны. 

Обработка почвы в сфере хмеле-
водства облегчает посадку хмеля, с ее 
помощью мы регулируем в первую оче-
редь водяной и воздушный режим по-
чвы, а также ее температурный режим, 
поступление питательных веществ и 
биологическую активность. Значитель-
но влияем на прием питательных ве-
ществ хмелем, на его рост и развитие, в 
особенности на морфогенезис его под-
земных органов, ликвидируем сорняки, 
выравниваем поверхность хмельника 
после механической сборки урожая, 
вносим минеральные и естесственные 
удобрения, создаем условия для неко-
торых из агротехнически важных воз-
действий напр. подрез хмеля и т.п. 
Но основным заданием обработки по-
чвы хмельников является обработка 
физического состояния почвы (иногда 
обозначаемого как почвенная физика), 
которая вместе с химическими, агро-
химическими и биологическими свой-
ствами почвы принадлежит к основным 
и решающим показателям плодородия 
почвы, от которых существенно зависит 
урожайность и качество хмеля. Если мы 
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хотим, чтобы обработка почвы хмель-
ников была целесообразной и эффек-
тивной, она должна базироваться на 
сведениях ряда отраслей наук, глав-
ным образом на педологии, агрохимии, 
микробиологии и биологии хмеля. Одно-
временно должны быть акцептированы 
и использованы новейшие сведения 
сельхозмашиностроения. 

В данной работе анализируются раз-
ные способы обработки почвы, которые 
в течение годового онтогенезиса хмеля 
реализируются, или же могут быть реа-
лизированы. Речь идет о системе меха-
нических воздействий на почву, которые 
проходят после уборки урожая хмеля, 
в течение осеннего периода, который 
поэтому называют осенняя обработка 
почвы хмельников (боронование, рых-
ление междурядий, удаление вспашкой 
рядов вместе с пропаханием междуря-
дий, глубинное рыхление междурядий). 

Продолжается работа в начале весны, 
или же с начала распускания почек на 
подземных органах хмелевых растений, 
она продолжается в течение вегетаци-
онного периода вплоть до уборки уро-
жая. Общий, общепринятый термин для 
такого типа обработки почвы летняя 
обработка почвы хмельников (рыхле-
ние – междурядная обработка, припаш-
ка рядов). 
Заключительная часть публикации изла-
гает уход за почвой в интегрированном 
производстве хмеля, так как данный во-
прос приобретает в контексте в выращи-
вания растений большую актуальность, 
и поэтому должна была бы быть акцеп-
тирована также и в хмелеводстве. 

Ключевые слова: хмель (Humulus 
lupulus L.), биология хмеля, агротехни-
ка, обработка почвы, педология, пита-
ние, интегрированное производство
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Příloha12.
Tab. 12.1. Charakteristika a sled kultivačních a orebných zásahů v podzimním období  
(upraveno podle srpa et al. 1981)

Pracovní operace Dílčí cíle zpracování půdy Časový termín

1.  Posklizňový úklid  
chmelnic a vláčení

Odstranit posklizňové zbytky, částečně prokypřit 
a urovnat povrch chmelnic, omezit neproduktivní výpar, 
usnadnit provedení následujících operací

Do 5.10.

2.  Mělké kypření půdy v meziřadí 
(včetně odorávky řadů v roce 
hloubkového kypření)

Prokypření a urovnání povrchu půdy v meziřadí, ničení 
plevelů, omezení neproduktivního výparu, usnadnění 
a zkvalitnění následujících operací

Do 10.10.

3. Základní hnojení
Hnojení organickými a minerálními hnojivy,  
především fosforečnými a draselnými, popř. vápnění

Těsně před 
operací 4

4.  Orba chmelnic
Zlepšení fyzikálních vlastností půdy, zapravení hnojiv 
a plevelů (dále viz cíl odorávky řadů)

Do 20.11.

5.  Hloubkové kypření půdy  
v meziřadí (provádíme jednou  
za 3–5 let místo orby)

Prokypřit zhutnělé podbrázdí a celkově zlepšit fyzikální vlast-
nosti ornice a spodiny, zvýšit koeficient infiltrace srážkové 
vody, podpořit regeneraci kořenového systému chmele, 
usnadnit, event. zjednodušit jarní a letní zpracování půdy

Do 15.11.

Stručný přehled agrotechniky chmele
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Tab. 12.2. Přehled prací ve chmelnicích v jarním období (upraveno podle srpa et al. 1981)

Pracovní operace Cíle agrotechniky Časový termín Fenologická fáze

1.  Jarní hnojení
Plošné rozmetání minerálních hnojiv, zejména 
dusíkatých (cca 50% z celkové dávky N)

Těsně před  
operací 2

Konec dormance 
chmele

2.  Vláčení příčné  
a podélné

Snížit výpar z povrchu půdy a urovnat  
pozemek k řezu

Od 30.3. do 10.4.
Počátek  

podpovrchového 
rašení oček chmele

3.  Řez chmele
Regulovat růst a vývoj chmelových rostlin  
ve vztahu k půdním, zejména však  
k povětrnostním podmínkám

Od 1.4. do 25.4.
Prvé prorůstání 

chmelových klíčů  
nad povrch půdy

4.  Zavěšování  
chmelovodů

Na podélný drát stropu konstrukce zavěsit 
a v půdě upevnit dva chmelovody ke každé 
chmelové rostlině

Od 5.5.
Druhé prorůstání 
chmelových klíčů  
nad povrch půdy

5. Zavádění výhonů

Zavést dva popř. tři stejně vzrostlé výhony 
chmele rostoucí ze středu babek na každý 
chmelovod (u každé rostliny ponechat dva 
výhony náhradní)

Od 5.5. do 25.5.
Dlouživý růst  

výhonů, při jejich 
délce 50–60 cm

6.  Prvé a druhé  
opravné zavádění 
výhonů chmele

U každé rostliny zkontrolovat počet a kvalitu 
zavedených rév. V případě potřeby doplnit počet 
rév na chmelovodu zavedením náhradních 
výhonů. Všechny přebytečné výhony odstranit

Od 15.5. do 30.5.
Dlouživý růst rév, 

jejich délka do 
200 cm

7.  Přihnojování  
N-hnojivy

Přihnojování N-hnojivy k řadům chmelových 
rostlin

Od 15.5. do 5.6.
Dlouživý růst rév 

a poč. tvorby 
pazochů

Tab. 12.3. Charakteristika a sled kultivačních zásahů v letním období (upraveno podle srpa et al. 1981)

Pracovní operace Dílčí cíle zpracování půdy Časový termín Fenologická fáze

1.  Plečkování meziřadí
Prokypření půdy v meziřadí, mechanické ničení 
vzešlých plevelů, omezení neproduktivního 
výparu, zapravení průmyslových hnojiv

V průběhu 
května

Dlouživý růst rév, 
jejich délka do 

200 cm

2.  Přihnojování  
před květem

Přihnojení rychle působícími N hnojivy ke 
chmelovým řadům (pevnými - těsně před přio-
rávkou, nebo tekutými hnojivy spec. plečkou)

Od 30.6. do 
10.7.

Před květem až 
v průběhu květu 

chmele

3. a)  První přiorávka  
se současným  
plečkováním 
meziřadí

Přihrnutí zeminy k bazálním částem rév, ničení 
plevelů a přebytečných výhonů chmelových 
rév, částečné odstraňování podzemních 
oddenků chmele, prokypření půdy a omezení 
neproduktivního výparu

Do 10.6. Dlouživý růst 
rév a vytváření 

postranních 
větévek, délka rév 

200–600 cm

3. b)  Druhá přiorávka  
se současným  
plečkováním 
meziřadí

Do 10.7.

4.  Zavádění odkloněných 
veg. vrcholů

Dosažení max. počtu rév dorostlých stropu 
konstrukce

Do 10.7.
Od 30.5. do  
dosažení rév  

stropu chmelnice

5.  Zavěšování spadlých 
rév (keřů)

Dosažení max. počtu rév dorostlých stropu 
konstrukce

Do sklizně  
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Některé další znaky a vlastnosti půdy ovlivňující její zpracovatelnost 
a růst rostlin (chmele)

Tab. 12.4. Novákova stupnice zrnitosti půd (upraveno podle tomáŠka 2007)

Obsah I. kateg. < 0,01 mm v % Označení zeminy Druh půdy

0–10
20–30

písčitá (p)
hlinitopísčitá (hp)

lehká

20–30
30–45

písčitohlinitá (ph)
hlinitá (h)

střední

45–60
60–75

jílovitohlinitá (jh)
jílovitá (j)

těžká

Tab. 12.5. Zrnitost půd podle „Trojúhelníkového“ klasifikátoru (upraveno podle tomáŠka 2007)

Označení zeminy Druh půdy

písek (P), hlinitý písek (hP) lehká

písčitá hlína (pH) středně lehčí

hlína (H), prachovitá hlína (rH), prach (R) střední

písčitá jílovitá hlína (pjH), jílovitá hlína (jH),  
prachovitá jílovitá hlína (rjH)

středně těžší

písčitý jíl (pJ), jíl (J), prachovitý jíl (rJ) těžká

Použití „Trojúhelníkového“ klasifikátoru je vhodné pro detailnější definování zrnitostní skladby zemin.

Tab. 12.6. Pevnost (soudržnost) půdy (upraveno podle nováka 2000)

Zrnitost zeminy Stupeň pevnosti ornice v kg.cm-2

písek 1,2

lehká půda 2,1

středně těžká půda 3,4

těžká půda 4,6

velmi těžká půda až 6,3

Stupeň pevnosti ornice charakterizuje sílu, která je nutná k drcení strukturních elementů a hrud a do určité 
míry souvisí se sklonem k tvorbě hrud.

Tab. 12.7. lepivost půdy (upraveno podle Špičky a kol. 1958 a nováka 2000)

Zrnitost zeminy Mez lepivosti (průměrná síla adheze při vlhkosti)

písek 0,3 g.cm-2 při 14%

lehká půda 2,8 g.cm-2 při 21%

středně těžká půda 3,6 g.cm-2 při 28%

těžká půda 5,2 g.cm-2 při 34%

velmi těžká půda 6,5 g.cm-2 při 39%

Lepivost (přilnavost) půdy je dána silou její adheze k tělesu (např. k plužní oceli), které do ní vniká. Na lepivost 
k cizím tělesům působí obsah vláhy v opačném smyslu než u pevnosti (soudržnosti). Voda zvyšuje lepivost 
jen do určitého stupně ovlhčení půdy. Lepivost je důležitým ukazatelem vhodnosti doby pro zpracování půdy.



137Příloha

Tab. 12.8. Skeletovitost půd (upraveno podle nováka 2000)

Kód Označení skeletovitosti Objem skeletu

0 bez skeletu 0%, příp. s příměsí štěrku do 10%

1 slabě skeletovité do 25% štěrku a kamení

2 středně skeletovité 25–50% štěrku a kamení

3 silně skeletovité nad 50% štěrku a kamení

Obsah skeletu nad 50% limituje hloubku půdního profilu. Pevnost ornice a orební odpor se s vyšším  
obsahem skeletu zvyšují. Příměs drobného, měkkého štěrku do 10% (kód 0) zpracovatelnost půdy  
nezhoršuje. S dalšími stupni skeletovitosti (kód 1, 2, 3) se orební odpor zvyšuje s každým stupněm  
asi o 10%. Koeficient energetické náročnosti narůstá s každým stupněm skeletovitosti o 0,10–0,15.

Tab. 12.9. Hloubka půdy a humusového horizontu (podle tomáŠka 2007) 

Hloubka půdy Hloubka humusového horizontu

pod 30 cm mělká pod 18 cm mělká

30–60 cm střední 18–25 cm střední

60–120 cm hluboká 26–30 cm hluboká

nad 120 cm velmi hluboká nad 30 cm velmi hluboká

Tab. 12.10. Obsah humusu v půdě  
(podle tomáŠka 2007)

Obsah humusu

velmi nízký pod 1,0

nízký 1,0–2,0

střední 2,1–3,0

vysoký 3,1–5,0

velmi vysoký nad 5,0

Tab. 12.11. Orební odpor půdy  
(upraveno podle nováka 2000) 

Rozdělení půd dle 
zrnitosti

Odpor (kg.dm-2)

Písky 15–20

Lehké půdy 20–50

Středně těžké půdy 25–70

Těžké půdy 35–90

Extrémně těžké půdy až 200

Orební odpor (měrný odpor) půdy je odpor při 
odříznutí, vyzdvižení, drolení a obracení příčného 
řezu plástu půdy.

Tab. 12.12. Sklon půd k hrudovitosti (upraveno podle Špičky a kol. 1958 a nováka 2000)

Hrudovitost Charakteristika půdy

malá
Lehčí a humózní nivní půdy a černozemě, středně hluboké půdy na zvětralinách opuk nebo 
břidlic (pararendziny v polohách Podlesí v Žatecké chmelařské oblasti)

střední
Těžší hnědozemě, degradované černozemě, středně těžké kambizemě (středně těžké permské 
červenky)

velká

Smonice, těžké kambizemě na bezkarbonátových permských a permokarbonských horninách 
(typické těžké permské červenky), těžké černozemě, nivní, lužní a hnědé půdy a hnědé rend-
ziny na slinitých a jílovitých těžkých substrátech, v některých případech s různým stupněm 
oglejení

Poklesem vlhkosti o 1% se zvětšuje hrudovitost v těžkých humózních půdách asi o 2%, kdežto v slabě 
humózních půdách asi o 5% (Špička a kol. 1958).
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Tab. 12.13. Skupiny zpracovatelnosti půd a koeficienty energetické náročnosti zpracování  
(podle ZLatuŠkové, nováka, vincíkové 2004)

Skupina zpracovatelnosti I. II. III. IV. V. VI. VII.

Koeficient energetické 
náročnosti

0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8

Nejobtížněji zpracovatelné půdy - skupina VII. – HPJ: 07, 20, 54, 59, 61, 63; skupina VI. – HPJ: 06, 49, 57.
Obecně lze uvést, že velmi obtížně zpracovatelné půdy se vyznačují následující zrnitostí (zrnitost ornice/zrnitost 
podorničí): h/j, h/jv, jh/jv, j/jh, j/j, j/jv, jv/j, jv/jv (jedná se o půdy těžké, silně zhutnělé, nutně vyžadující mecha-
nickou melioraci půdní stavby – hloubkové kypření a následnou diferencovanou agrotechniku ke stabilizaci 
kypřícího zásahu. Menší obtížností zpracování se vyznačují půdy střední zrnitosti s těžší spodinou: hp/j, hp/jv, 
ph/j, ph/jv, jh/jh dále pak ph/jh, h/h, h/jh, jh/h. Nejsnadněji zpracovatelné jsou půdy se zrnitostí: p/jh, hp/h, hp/jh, 
ph/ph, ph/h, h/ph, jh/ph, jh/h, j/ph (Němec 1988).

Tab. 12.14. Přibližné hodnocení strukturního stavu humusového horizontu podle objemové hmotnosti  
a pórovitosti (podle kutíLka 1966)

Strukturní stav humusového horizontu Objemová hmotnost (g.cm-3) Pórovitost (%)

výborný < 1,2 > 54

dobrý 1,2–1,4 46–54

nevyhovující 1,4–1,6 39–46

nestrukturní půda 1,6–1,8 31–39

Tab. 12.15. Vlastnosti půdy se strukturním a nestrukturním humusovým horizontem (podle kutíLka 1966)

Vlastnost Strukturní půda Nestrukturní půda

soudržnost menší větší

ulehlost menší větší

kvalita pórů lepší horší

infiltrace vysoká nízká

povrchový odtok nízký vysoký

výpar menší větší

hospodaření s vláhou dobré špatné

provzdušněnost dobrá nedostatečná

počátek vegetačního období časný zpožděný

biologická činnost přiměřená nevhodná

chemické procesy ve vlhkém období vhodné převažuje redukce

živinný režim přiměřený zhoršený

ohrožení erozí menší větší
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Tab. 12.16. Kategorizace propustnosti půd (upraveno podle nováka 2000)

Stupeň propustnosti 
půdy

Rychlost  
(při nasycení vodou)

Charakteristika půdy

velmi propustná nad 0,25 mm.min-1 převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky a štěrky

propustná 0,12–0,25 mm.min-1 hlinitopísčité profily nebo středně těžká svrchní část půdy uložená 
na písku (např. spraš do mocnosti 40 cm uložená na písku)

středně propustná 0,05–0,12 mm.min-1 hlinité půdy v celém profilu nebo středně těžké v povrchové 
vrstvě s jílovitohlinitou spodinou

nepropustná 0,025–0,05 mm.min-1 jílovitohlinité půdy (v celém profilu) nebo půdy s těžší (méně 
propustnou) spodinou; půdy se silně utuženým podorničím

velmi nepropustná pod 0,025 mm.min-1 převážně jílovité půdy nebo jíly s vysokou bobtnavostí, některé 
mělké půdy nad téměř nepropustným podložím

Propustnost půdy (infiltraci = vnitřní drenáž) ovlivňují hlavně: zrnitost, konzistence, ulehlost a strukturní stav 
půdního profilu.

Tab. 12.17. Hodnoty hydro-fyzikálních charakteristik jednotlivých půdních druhů (upraveno podle Dema, 
BieLeka a kol. 2000)

Půdní druh Oh (t.m-3) P (% obj.) PVK (% obj.) BV (% obj.) VVK (% obj.)

písčitá půda
průměr 1,65 38 15 7 8

rozpětí 1,55–1,80 32–42 19–20 4–10  

hlinitopísčitá  
průměr 1,50 43 21 9 12

rozpětí 1,40–1,60 40–47 15–27 6–12  

písčitohlinitá  
průměr 1,40 47 31 14 17

rozpětí 1,35–1,50 43–49 25–36 11–17  

hlinitá  
průměr 1,35 49 36 17 19

rozpětí 1,30–1,40 47–51 31–41 15–20  

jílovitohlinitá
průměr 1,30 51 40 19 21

rozpětí 1,25–1,35 49–53 35–46 17–23  

Vysvětlivky: Oh - objemová hmotnost, P - celková pórovitost, PVK - polní vodní kapacita, BV - bod vadnutí, 
VVK - využitelná vodní kapacita
Půdy s hodnotami využitelné vodní kapacity (VVK) menší nebo rovnající se 12,5 %, resp. 17,5 % objemu 
zeminy jsou hodnoceny jako vysychavé (ZlatuŠková, Novák, viNcíková 2004). Jedná se o lehké až lehčí středně 
těžké půdy na propustných substrátech nebo mělké půdy v suchých, mírně teplých až velmi teplých  
klimatických regionech.



Silně hrudovitý (velmi nevhodný) povrch 

meziřadí chmelnice po letní kultivaci 

(poloha Poohří - Stekník)

Povrch meziřadí chmelnice po dobře provedené 

letní kultivaci (Úštěcká oblast - Siřejovice)

Nevhodně využívaný porost podplodiny 

v meziřadí chmelnice (poloha Poohří - Stekník)

Správně využívaný porost podplodiny v meziřadí 

chmelnice (poloha Poohří - Čínov)

Zjišťování intenzity fotosyntézy na pokusných 

parcelkách s různými způsoby ošetřování půdy 

při integrované produkci chmele

Zjišťování bilance záření na pokusných parcel-

kách s různými způsoby ošetřování půdy při 

integrované produkci chmele



PLEČKA CH 1–011
•   umožňuje prokypření půdy v meziřadí do hloubky 5–20 

cm a přiorávku či odorávku chmelových řadů
•   v kombinaci s aplikátorem kapalných hnojiv lze plečku 

využít k jejich zapracování 
•   skládá se z rámu, 7 kypřících rydel a dvou orebních těles

Chmelařství, družstvo Žatec, závod Mechanizace, Svatováclavská 618, 438 01 Žatec
tel.: 415 727 417 (18, 20), fax: 415 727 419, mechanizace@chmelarstvi.cz, www.chmelarstvi.cz

HLOUBKOVÝ KYPŘIČ CH 1–017
•   hloubkové kypření meziřadí chmelnic ve všech 

chmelařských oblastech s možností drénování pomocí 
přídavného tělesa

•   skládá se z rámu a tří pracovních orgánů
•   pracovní orgány jsou výškově stavitelné 

BRÁNY NESENÉ DO CHMELNIC
•   příčné i podélné vláčení, dokonalé urovnání 

i prokypření půdy
•   zapravení průmyslových hnojiv 
•   vyčištění chmelnic od zbytků vodícího drátku
•   použití na pozemku o sklonu max 4°
•   čtyři bránové dílce se 100 ks hřebů

PLUH DO CHMELNIC PH 4–007
•   je určen k orbě chmelnic o sponu 3000 mm ve všech 

chmelařských oblastech, tvar pozemků může být různý
•   připojuje se k traktoru tříbodovým závěsem. Pluh má 

šípovitý tvar, tvoří ho hlavní rám, na kterém je tříbodový 
závěs a po stranách má výškově nastavitelná pojezdová 
kola. Dále jedno střední rameno a dvě boční, kde  jsou 
přišroubována orebná tělesa (6 ks). Ramena jsou 
zpevněna příčníkem. Celý pluh je zpevněn výztuhou, 
která spojuje příčník se třetím bodem.

STROJE
NA OBDĚLÁVÁNÍ CHMELNIC



UNIHOP - univerzální boční 
nosič chmelového nářadí
•   použití pro ošetřování chmelových rostlin, zejména 

v  místech obtížně dostupných pro běžné nářadí 
(ve sloupových a kotevních řadech)

•  likvidátor zbytků chmelových rév
•   lze namontovat na traktory ZETOR, Case IH, John 

Deere, Steyr, New Holland, Massey  Ferguson, Claas, 
Same, Landini - připevněním na bok traktoru do 
zorného pole řidiče

•   skládá se z hydraulicky ovládaných ramen 
s univerzálním držákem pro následující nářadí: 
vrták pro dosazování rostlin, kruhová brána, 
přihrnovací disk (dvoudisk), dvoukotoučová řezačka

Chmelařství, družstvo Žatec, závod Mechanizace, Svatováclavská 618, 438 01 Žatec
tel.: 415 727 417 (18, 20), fax: 415 727 419, mechanizace@chmelarstvi.cz, www.chmelarstvi.cz

STROJE
NA OBDĚLÁVÁNÍ CHMELNIC

DISKOVÝ PODMÍTAČ DP–12
•   stroj určený k mechanickému ošetření půdy v meziřadí 

chmelnic, vinic a sadů, zejména 
v lehčích a středně těžkých půdních podmínkách

•   libovolné nastavení délky obou ramen a jejich 
- použití v meziřadí o různých  šířkách

•   jednofázové prokypření půdy, ničení plevelů 
a zapravování průmyslových hnojiv v meziřadí 
se současnou přiorávkou nebo odorávkou 
chmelových řadů

•   výhodou je jednoduchá manipulace při práci 
i seřizování stroje a minimální údržba během 
sezónních prací



Agrovital
•   silné smáčedlo k posílení a prodloužení 

účinnosti pesticidů
•   chrání přípravky před smyvem deštěm
•   umožňuje snížit množství postřikové jíchy
•   zproduktivňuje a zlepšuje ekonomiku 

ochrany chmele

Multifunkční smáčedlo  

Flowbrix
•   nová speciální tekutá formulace 
•   fl exibilní dávkování v závislosti na množství 

aplikační kapaliny, růstové fázi chmele 
a infekčním tlaku chorob

•   vhodný do antirezistentních programů 
a integrované ochrany

•   v TM s Agrovitalem se podstatně zvyšuje 
a prodlužuje účinek

Měďnatý fungicid nové generace

Agrisorb
•   chrání kořenáče při výsadbě i v průběhu 

pěstování a jejich dalšího růstu ve chmelnici 

Pomocná půdní látka

AgroProtec s.r.o. � Kubatova 6 � 370 04 České Budějovice � info@agroprotec.cz
Lukáš Svoboda, tel.: +420  606 135 742, e-mail: lukas.svoboda@agroprotec.cz
Jan Strobl, tel.: +420 725 518 725, e-mail: jan.strobl@agroprotec.cz
Daniel Štranc, tel.: +420 602 202 013, e-mail: daniel.stranc@agroprotec.cz



Výrobce a distributor 
huminových přípravků, 
hnojiv a stimulátorů růstu 
na jejich bázi

AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10
tel.: 272 739 785 • info@amagro.com • www.amagro.com

Stimulátor růstu rostlin, 
adaptogen a půdní kondicioner

Huminový koncentrát 
se stimulačními 
a regeneračními účinky

   nejvyšší čistota a koncentrace 
huminových látek

  standardní složení výrobků
   kompatibilita se všemi 

ošetřeními
   vysoká efektivnost a výhodný 

poměr cena - efekt

Dobré výsledky ve chmelové sadbě 
a při stimulaci chmele.
Zvyšuje výnos chmele a obsah alfa-
hořkých kyselin.

Pomocný rostlinný přípravek





Dobroměřice čp. 451, 440 01 Louny 
 Česká Republika

Tel.: + 420 415 679 995 • Fax: +420 415 679 996
E mail: chmel.rocov@stuna.cz



Hopex Louny s. r. o.
Vladimírská 2431, 440 01 Louny
tel./fax: 415 654 511
e-mail: hopexlouny@seznam.cz

Jednatelé:  Ing Jaromír Češka
Ing. Jaroslav Maťátko

ZEMĚDĚLSKÁ OBLASTNÍ LABORATOŘ

          Malý a spol.                                                                             

Zajišťujeme dodávky:

• průmyslových hnojiv

•  speciálních kapalných hnojiv 
pro mimokořenovou výživu

•  vhodných regulátorů a stimulátorů 
růstu chmele

•  pesticidů pro ochranu chmele

Poradenskou činnost pro pěstitele chmele:

• založení a výstavba chmelnic

• plány hnojení chmele a ochrana chmele

• závlahy chmele

•  prognóza chorob a škůdců u chmele, 
dle zpracovaných meteorologických údajů

Masarykova 300, 439 42 Postoloprty
Tel.: 415 784 309–10 * Fax: 415 784 309–10 * Mob.: 602 374 442, 777 225 066 

e-mail: maly@zol.cz * www.zol.cz

LABORATORNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST:

* Výživa chmele   - zakládání nových porostů 
- hnojení půdy
- listová výživa rostlin
- stanovení KH

* Výživa a kvalita sladovnického ječmene

  - základní hnojení půdy
- výživa rostlin
- kvalitativní parametry

*  Výživa a hnojení ostatních polních 
kultur, sadů, vinic, zeleniny…

*  Rozbory krmiv, hnojiv, kompostů, 
kalů, vod…

*  Svoz vzorků a poradenská činnost



n   Zaručeně vyroben  
z přírodní suroviny

n   Má příznivý komplexní  
vliv na rostliny a půdu

n   Zvyšuje klíčení u semen  
a zakořeňování rostlin

n  Zvětšuje kořenový bal

n   Zvyšuje obsah chlorofytlu  
v rostlinách

n   Pomáhá překonat stresy  
při nedostatku vláhy

n   Ověřené výsledky  
při pěstování chmele

n   Ověřené výsledky při  
zakládání chmelové sadby

n   Zvyšuje produkci alfa hořkých  
kyselin v chmelových hlávkách

Použití nejúčinnější jako postřik na list nebo zálivka,  
dále na moření osiva, semen a k namáčení kořenů sazenic

Výrobce:
SD - Humatex, a.s.
418 01 Bílina, ul. Důlní čp. 199
www.humatex.cz, tel. 417805511

FORTEHUM L/K
Pomocný rostlinný přípravek



SUMI AGRO CZECH  s.r.o.
tel.: 261 090 281-6, fax 261 090 280
www.sumiagro.cz

KOMPLEXNÍ OCHRANA CHMELE

Účinná látka imidacloprid – 
ochrání proti mšici chmelové

WARRANT   700WG



Naše činnost:
- nákup, zpracování a prodej chmele

- dovozy chmelů a chmelového extraktu
- prodej fi ltrační křemeliny

Svoboda
  Fraňková

spol. s r. o. • Puškinova 2296 • 43801 Žatec

Kontakty:
Tel:  731 578 452

731 589 441
602 454 090

Tel./fax:  415 740 744
415 711 732

e-mail:  svoboda.frankova@quick.cz
rigl.ceradice@quick.cz

Čeradice 
Sklad fi rmy

směr Louny

směr Most

směr Plzeň



V. F. HUMULUS, s.r.o.
člen TOP HOP GROUP

zabývající se výzkumem a ozdravováním 
žateckého poloraného červeňáku

si Vám dovoluje nabídnout

ozdravené materiály
Osvaldových klonů 31, 72 a 114,

které pocházejí 
z vlastního udržovacího šlechtění ŽPČ.

Balíčkovanou ozdravenou sadbu  
všech tří Osvaldových klonů  

nabízíme k odběru  
na podzim.

Cena uvedené sadby chmele je 29,50 Kč bez DPH.
Množstevní slevy.

Dále nabízíme:
- sledování zdravotního stavu ozdravených chmelových porostů
-  chemické rozbory předsklizňových, nákupních a obchodních vzorků chmele  

(stanovení chmelových pryskyřic a silic)
-  stanovení reziduí pesticidů ve chmelu na nejmodernějším zařízení (GC-MS, LC-MS)
- meteorologická data

V.F. HUMULUS, s.r.o. Chmelařská výzkumná laboratoř 
U Odborů 787 Dr. Osvalda společnosti V.F. HUMULUS, s.r.o. v Deštnici
438 01 ŽATEC 1 tel./fax: 415 729 005
tel: 415 711 712, fax: 415 711 715  www.hop.cz, e-mail: vfhumulus@seznam.cz

V.F.HUMULUS Ltd. 

V.F.HUMULUS Ltd. 



VERTIMEC
sviluška chmelová

Fungicidy: 
Ridomil® Gold Combi Pepite®

Ortiva® 

Herbicidy:
Fusilade® Forte 150 EC 

Insekticidy: 
Chess® 50 WG 

Karate® se Zeon technologií 5 CS
Vertimec® 1,8 EC  



LEXICON s.r.o., Brandejsovo nám. 1251/3, 165 00 Praha 6 - Suchdol, tel.: 773 598 992

Špičkový stimulátor růstu rostlin 
a adaptogen, který zaručeně zvýší 
výnos chmele a obsah hořkých kyselin
•    jeho použití je univerzální pro všechny zemědělské kultury
•    jedná se o velmi efektivní kombinaci auxinů a huminových látek
•    působí nejen jako rostlinný stimulátor, ale i jako půdní kondicionér
•    podporuje dělení buněk, dlouživý růst, tvorbu cévních svazků a chlorofylu
•    napomáhá příjmu živin kořeny i listy rostlin
•    zvyšuje produktivitu fotosyntézy a transport asimilátů do semen a plodů
•    podporuje zakořeňování a regeneraci rostlin
•    rostliny po jeho aplikaci jsou celkově vitálnější, zdravější, lépe odolávají 

působení různých stresů, zvyšují výnos a jeho kvalitu
•    vyznačuje se výbornou mísitelností s vodou a jednoduchou aplikací
•    lze ho aplikovat s různými hnojivy a pesticidy - postřikem 

nebo zálivkou 
•    vyniká výhodným poměrem cena-efekt

Výnos suchého chmele (při 10 % vlhkosti) a % KH na stanovišti Siřejovice 2007

Varianta Výnos t/ha Výnos rel. v %
% KH v sušině 

30. 8. 2007
KH rel. v %

Kontrola 1,155 100,0 2,5 100,0

Lexin 2× *) 1,405 121,6 3,7 148,0

KH - konduktometrická hodnota hlávek (obsah α-hořkých kyselin)
*) aplikace při dosažení stropu konstrukce a v době hlávkování (tj. 29. 6. a 5. 8. 2007) v dávce 2×0,33 l/ha

Výnos suchého chmele (při 10 % vlhkosti) na stanovišti Čínov 2007

Varianta Výnos t/ha Výnos rel. v %

Kontrola 1,325 100,0

Lexin 2× *) 1,668 125,9

*) aplikace před dosažením stropu konstrukce a v době plného květu (tj. 21. 6. a 14. 7. 2007) v dávce 2×0,25 l/ha

Výsledky pokusů provedených ČZU v Praze (Chmelařství 6/2008)
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