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OREBNÉ  NEBO  BEZOREBNÉ  TECHNOLOGIE ?

v ČR:  

cca 3 mil. ha orné půdy kolem 1,8 mil. ha  se obdělává orbou

asi 1,2 mil. ha  se zpracovává bez orby

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  DŮVODY PRO ORBU:

 Příznivý vliv homogenizace ornice na fyzikální a chemické vlastnosti  

půdy

 Nutnost orby pro zaorávku zeleného hnojení, víceletých pícnin,

chlévského hnoje a posklizňových zbytků

 Význam při potlačování plevelů, chorob a škůdců (fytosanitární efekt)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  DŮVODY PROTI ORBĚ:

 Narušování půdního prostředí pro rozvoj půdních organismů

 Nepříznivý vliv na obsah OH v půdě a na odolnost půdy proti erozi                    

v ohrožených oblastech

 Negativní vliv na obsah vody v půdě, zejména v suchých oblastech

 Podíl na zhutňování podorničí

 Vyšší náklady na založení porostů v porovnání s redukovaným  

zpracováním půdy



CHARAKTERISTIKA  PŮDOOCHRANNÝCH  TECHNOLOGIÍ 

ZAKLÁDÁNÍ  POROSTŮ  POLNÍCH  PLODIN

PODLE  HLOUBKY  ZPRACOVÁNÍ PŮDY : Minimální zpracování (min till)

Bez zpracování  (no till)

PODLE  DRUHU  A  ZPŮSOBU  VYUŽITÍ  ORGANICKÉ  HMOTY:

1. Mulč:  a)  drcená sláma a další posklizňové zbytky předplodiny

b) mrazem, nebo chemicky umrtvená biomasa strniskových  

meziplodin

2. Organická hmota mělce zapravená do půdy:  

a)  drcená sláma +  posklizňové zbytky předplodin

b)  biomasa meziplodin

c)  komposty



Využití strniskových meziplodin

- Nezbytné při rostlinné výrobě bez zapojení živočišné 

výroby

- Dodávání organické hmoty do půdy

- Přerušovač obilních sledů

- Zlepšuje půdní podmínky pro makro a mikroedafon

- Fytosanitární působení

- Protierozní funkce

- Omezení vyplavování dusičnanů  a dalších živin do 

podzemních vod

- Zakrytí půdy a omezení zaplevelení (konkurence 

plevelům)



Zpracování půdy - rozdělení

- klasická orba - vrstevnicově

- napříč vrstevnicemi

- technologie minimálního (mělkého) zpracování půdy

- technologie bez zpracování půdy

- pěstované plodiny: čirok, kukuřice, slunečnice

- meziplodiny: hořčice bílá, žito ozimé

- použité přípravky (umrtvení meziplodiny): glyfosát,    

graminicid (fluazifop-P-butyl)



orba  x minimalizace

- Na půdě s bezorebnými technologiemi stoupá zastoupení: 

- trávovitých plevelů  (chundelka metlice, oves hluchý,

lipnice roční, béry, ježatky, psárka rolní aj.)

- vytrvalé plevele 

(pcháč oset, pýr plazivý, pelyněk černobýl, pampeliška aj. ),



Vliv hluboké orby na plevele
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Vliv minimálního zpracování na plevele
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Při 

minimálním 

zpracování se 

vyskytují 

oddenky 

převážně do 

hloubky 10 –

15 cm

Při 

klasickém 

zpracování se 

vyskytují 

oddenky až 

do hloubky 

30 cm

Prostorové rozmístění oddenků v půdním profilu 

při různých technologiích zpracování půdy



Šíření jednoděložných plevelů

technologie minimálního zpracování půdy

Ozimé trávy: chundelka metlice

psárka rolní

mrvka myší ocásek

sveřepy

Jarní trávy: oves hluchý

ježatka kuří noha

proso vláskovité

rosičky

béry



Chundelka metlice



Rosička krvavá



Sveřepy

Sveřep jalový

Sveřep měkký

Sveřep střešní

Sveřep jalový

Sveřep střešní



Mrvka myší ocásek







Béry

Bér přeslenitý

Bér sivý

Bér zelený



• redukované zpracování půdy s ponecháním 

rostlinných zbytků předplodiny na povrchu půdy a  

následný výsev hlavní plodiny do zpracovaných 

pásů půdy

• principem je pásové kypření půdy s možností 

aplikace živin

• následně probíhá výsev plodiny

Zakládání porostu do mulče



• Zachování vláhového režimu půdy a omezení 

povrchového odtoku srážkové vody

• Vysoká ochrana půdy v důsledku ponechání rostlinných

zbytků v meziřádcích (eliminace ztráty půdy a vody)

• Úspora nákladů a času při zpracování půdy

• Zhoršený fytosanitární efekt

• Obtížná regulace plevelů (nízká účinnost aplikací)



Porost ozimé pšenice založený do mulče







mělké zpracování půdy - čirok 



mělké zpracování půdy - kukuřice 



Klasická orba, vrstevnicové zpracování půdy



Děkuji za pozornost


