
Především na problematiku 
dopadů sucha na krajinu byl za-
měřen seminář uspořádaný na 
úřadu Agrární komory České re-
publiky v Praze. Zúčastněné při-

vítal ředitel pořadatelské organi-
zace Ing. Václav Suchan, CSc., 
MBA, který upozornil na to, že 
sucho představuje komplexní 
problém. Veřejnosti se ale často 
předkládá jako jediný viník ze-
mědělství, což není pravda.

Povětrnostní extrémy

O  problematice sucha obšírně 
hovořil prof. Ing. Zdeněk Žalud, 
Ph.D., z  Mendelovy univerzity 

v  Brně. V  úvodu své přednášky 
připomněl čtyři kategorie sucha 
– meteorologické, hydrologické, 
zemědělské a socio-ekonomické. 
V  letech 2012 až 2018 bylo na 
území České republiky zazname-
náno devatenáct plošných extré-

mů počasí, z  kterých jedenáct 
souviselo se suchem. Sucho při-
chází v  různou dobu. Může se 
jednat o  jarní sucho, letní nebo 
podzimní. Každý nedostatek vlá-
hy se jinak projeví na vegetaci. 
Sucho je ale pro rostliny nebez-
pečné v  průběhu celého roku. 
V roce 2018 kvůli suchu farmá-
řům schla úroda na polích a měli 
nedostatek krmení pro dobytek. 
Dařilo se jen řepce. Ke kritickým 
měsícům s  vysokými teplotami 
a nedostatkem srážek patřil pře-
devším duben spolu se srpnem. 
Jednalo se o  nejteplejší duben 
v historii měření. V průměru ČR 
byla teplota v roce 2018 o 2,1 °C 
vyšší než dlouhodobý normál 
a srážky dosáhly jen 77 %.

Sucho kvůli oteplování
Co se týče extrémů počasí v tu-

zemsku v  letech 2000 až 2018, 
převládalo sucho. V tomto obdo-
bí se sucho v  jednotlivých roční-
cích vyskytlo devětkrát, zatímco 
povodně jen pětkrát v  letech 
2002, 2006, 2010, 2013 a 2014.
Trend vývoje sucha na našem 
území byl ale patrný už v minu-
losti. V letech 1961 až 2012 větši-
na ze zhruba šesti set měřicích 
stanic v  ČR zaznamenala nega-
tivní trend sucha. Jedná se hlavně 

o naše nejúrodnější oblasti. Půda 
dlouhodobě vysychá v  nižších 
nadmořských výškách. Proč pů-
da vysychá? Prof. Žalud vysvětlil, 
že se tak děje, protože se otepluje. 
Průměrná roční teplota má stou-
pající tendenci. Tato skutečnost 
souvisí s globálním oteplováním 
Země. V  pěstitelském roce 
2014/2015 dosáhla průměrná 
teplota v ČR 9,4 °C a 8,7 °C v se-
zóně 2016/2017. Rok 2018 byl 
na našem území nejteplejší v his-
torii s průměrnou teplotou 9,6 °C. 
Srážky jsou ale pořád zhruba stej-
né, i když mají jiné rozložení než 
v minulosti. Na oteplování reagu-
je příroda. Stromy začínají dříve 
rašit a kvést, ptáci časněji hnízdí. 
Jako příklad prof. Žalud uvedl 
starý dub v Lednici, který pozoru-
jí. Ukázalo se, že za deset let raší 
o dva dny dříve. Hloh na stejném 
stanovišti vykvétá o 2,1 dne čas-
něji. Sýkorky mají první vajíčko 
v hnízdě o 1,6 dne dříve než před 
deseti lety.

Změna klimatu je trvalá
Změna klimatu není náhodná, 

ale představuje trvalý stav. Otep-

lování planety způsobuje zvyšo-
vání koncentrace skleníkových 
plynů, oxidu uhličitého, metanu 
a oxidu dusného v atmosféře. Ze-
mědělství sice také ovlivňuje 
změnu klimatu, ale minimálně. 
Často se jako viník uvádějí velké 
lány v ČR v porovnání například 
s Rakouskem. Přitom na rakous-
kých políčkách se suchem zápolí 
stejně jako u  nás. Jiný problém 
představuje zhutnění půdy kvůli 
špatné péči a  používání těžké 
techniky. Na našem území je více 
než čtyřicet procent orné půdy 
silně ohroženo utužením. De-
gradace půdy začíná ztrátou or-
ganické hmoty. Zhoršuje se půd-
ní struktura, což vede k utužení. 
Ve zhutnělé půdě se omezuje 
vsakování vody a  naopak se 
zrychluje povrchový odtok. Vzni-
ká vodní eroze. Způsob hospo-
daření má vliv na stav půdy a za-
držování vody v  krajině, ale jen 
do určité míry.

Stavby mají vyšší vliv
Planeta se více otepluje na pó-

lech než na rovníku. Kvůli změně 
klimatu se na Zemi vyskytuje ví-

ce tlakových výší než níží. Tlako-
vé výše přinášejí teplo a  sucho, 
zatímco níže vlhko. Mění se 
proudění vzduchu. Místo vlhka 
ze západu do tuzemska v  době 
vegetace proudí teplý a  suchý 
vzduch od východu. Výsušný vítr 
způsobuje větrnou erozi. Více než 
zemědělská činnost má vliv na 
oteplování zastavěnost. V  sou-
časnosti dosahuje zastavění půdy 
v  ČR jedenácti procent. Každý 
den se na našem území zastaví 
asi deset hektarů. Předpokládá se 
další oteplování v ČR i v následu-
jících letech. Předpovědní mode-
ly se však různí. Srážky se na 
rozdíl od teploty nezmění, ale 
budou mít jiné rozložení. Pro-
blém nastane při oteplení v zimě, 
kdy místo sněhu bude jen pršet. 
Voda z deště se na rozdíl od sněhu 
nezadrží v krajině.

Sucho přichází různě
Dopady sucha na výnosy pol-

ních plodin a možnosti adaptace 
zhodnotil doc. Ing. Petr Hlavin-
ka, Ph.D., z Ústavu výzkumu glo-
bální změny Akademie věd ČR. 

(Pokračování na str. 25)

Z  pěstovaných plodin jsou za-
stoupené v osevním sledu kukuři-
ce – 350 ha, ozimá řepka – 
250 ha, ozimá pšenice – 250 ha, 
ozimý ječmen – 50 ha, čirok – 
50 ha, hořčice na semeno – 10 ha, 
brambory na výrobu škrobu – 
15 ha, jetel – 80 ha a trávy na orné 
půdě – 45 ha. Další aktivitou 
podniku je výroba elektrické 
energie v zemědělské bioplynové 
statnici o výkonu 800 kW.

Na zkušenosti s pěstováním od-
růd kukuřice Dekalb ve VOD Ka-
dov u Blatné na Strakonicku jsme 
se zeptali Bc. Karla Dobřemysla.

Jakou máte zkušenost s  pěsto-
váním odrůd Dekalb?

S odrůdami Dekalb jsem se se-
známil již v  roce 2002, to jsme 
začali s  pěstováním Dekalb od-
růd řepky Extra, Executive, Exa-
gone. Postupně jsme zařadili do 
osevu i  odrůdy kukuřice. V  sou-
časné době je podíl Dekalb odrůd 
kukuřice zastoupen podílem 
z 30–50 %. V našich podmínkách 
pěstujeme kukuřice FAO 210 až 
280. Na ploše 350 ha střídáme 
běžně pět odrůd, přičemž dvě 
odrůdy vybíráme podle kvalita-
tivních parametrů pro krávy a tři 
odrůdy pro bioplynovou stanici.

Proč si vybíráte odrůdy Dekalb?
Mezi hlavní přednosti řadíme 

hlavně větší kořenový systém, 

díky němuž zaznamenáváme 
lepší příjem a využití živin, což se 
projevuje vyšším výnosem, kva-
litnější siláží – s  vyšší stravitel-
ností a vyšším obsahem škrobu. 
Dekalb odrůdy také vynikají lep-
ší plasticitou, stabilitou výnosu, 
odolností k  suchu a  zdravotním 
stavem. 

Na základě čeho odrůdu vybí-
ráte?

Sami si zakládáme každoroč-
ně pokusy v průměru s 20 odrů-
dami. Ty vybíráme na základě 
doporučení, z katalogu a zkuše-
ností z  veřejných polních dnů 
a sklizní. Pokud se nám odrůda 
dvakrát po sobě osvědčí, třetím 

rokem ji vyséváme na provozní 
plochu.

Jaký máte výsevek?
Na siláž pro dojnice 85 000 se-

men na hekter, pro bioplynovou 
stanici 90 000–95 000 semen na 
ha. Výnosy kukuřice jsou v  roz-
mezí 35–45 t/ha. V  posledních 
dvou letech experimentujeme se 
směsným výsevem kukuřice a či-
roku určeným pro BPS. Opti-
mální předplodinou je žito, které 
sklízíme na zeleno pro dojnice 
s výnosem 25–30 t/ha. Setí pro-
vádíme v řádcích o šíři 37,5 cm 
s pravidelným střídáním kukuři-
ce a  čiroku.  Touto kombinací 
získáváme větší množství zelené 

hmoty o 30–40 % než u sólo vý-
sevu kukuřice po žitě. 

Čím ošetřujete porosty kukuřice 
herbicidně, fungicidně, případně 
insekticidně?

Máme velký problém s  oplet-
kou, proto jsme přešli z preemer-
gentního na časně postemer-
gentní ošetření. Výbornou zku-
šenost máme jak s  přípravkem 
Adengo®, tak s  i  s  přípravkem 
Maister® Power.

Zkoušeli jsme i fungicidní ošet-
ření, které se nám jevilo zatím 
bez přínosu, poněvadž zde ne-
máme prozatím tak velký tlak 
chorob kukuřice. Insekticidní 
ošetření provádíme podle signa-

lizace a místního šetření. S Dia-
brotica jsme se prozatím nese-
tkali.

Jaké Dekalb odrůdy byste do-
poručil na základě vlastní zkuše-
nosti?

DK 3575 – hybrid vhodný pro 
krávy i BPS s FAO 270 a DK 3250 
(FAO 240) vhodný především 
pro krávy.

Na základě zkušeností z poku-
sů roku 2019 si letos vyzkouším 
kukuřici DK 3097 (FAO 220), 
která mě upoutala svým habitem, 
širokými listy a velkou palicí.

Ing. Jana Doubková, Ph.D.
Bayer s. r. o.

Na sucho si musíme zvyknout

Plastické kukuřice se stabilním výnosem

Výsledky rostlinné výroby z velké části ovlivňují povětrnostní podmínky. V posledních letech se pěstitelé nejen u nás, ale i v celé Evropě stále více potýkají 
s nedostatkem vláhy. Suchá období každoročně přicházejí v jinou dobu. Často ještě bývají spojena s vysokými teplotami.

Podnik VOD Kadov hospodaří na 1550 ha zemědělské půdy v průměrné nadmořské výšce 500 m s ročním úhrnem 450 mm srážek. Zaměřuje 
se na živočišnou, rostlinnou a energetickou výrobou. V živočišné výrobě chová 250 dojnic s roční užitkovostí 9400 l mléka a dále se zabývá chovem 
krav bez tržní produkce mléka s počtem matek asi 40 kusů. Rostlinnou výrobu tvoří 1100 ha orná půda a 450 ha trvalé travní porosty. 

  24 ROSTLINNÁ VÝROBA Zemědělec 49/2019

inzerce

Ani kukuřice neodolá extrémnímu suchu Foto Hana Honsová

Šlechtění odrůd je potřeba směřovat na odolnost vůči nepříznivým faktorům Foto Hana Honsová

V úvodu semináře promluvil 
Ing. Václav Suchan, CSc., MBA
 Foto Hana Honsová

Nejen o problematice sucha 
hovořil prof. Ing. Zdeněk 
Žalud, Ph.D. Foto Hana Honsová


