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VLIV POVRCHOVÉHO MUL�OVÁNÍ NA TEPLOTU P�DY A VÝNOS 
KONZUMNÍCH BRAMBOR 

Petr Dvořák, Karel Hamouz, Jaroslav Tomášek 
ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 
dvorakp@af.czu.cz  

Souhrn
V roce 2009 byly na dvou lokalitách (v Leškovicích a v Praze-Uh�ín�vsi) založeny pokusy s aplikací dvou 
rozdílných mul�ovacích materiál� (travního mul�e a mul�ovací textilie). B�hem vegetace byly v porostu u dvou 
odr�d brambor sledovány teplota a sací tlaky p�dy, teplota a vlhkost vzduchu. Po sklizni byly zjiš	ovány výnosy 
hlíz. Výsledky prokázaly, že p�dn�-mikroklimatické podmínky daných stanoviš	 byly ovlivn�ny použitým 
mul�ovacím materiálem, který ve výsledku ovlivnil i kone�ný výnos konzumních hlíz. Hlavním faktorem, který 
rozhodoval o vhodnosti použití mul�ovacího materiálu na daném stanovišti, bylo zajišt�ní optimální vlhkosti a 
teploty p�dy pro r�st bramborových hlíz. Na chladn�jším a srážkov� bohatším stanovišti v Leškovicích 
(bramborá�ská výrobní oblast) poskytovala lepší mikroklimatické podmínky, a tím i vyšší výnos hlíz (34,2 t.ha-1) 
mul�ovací textilie, zatímco na teplejším a srážkov� chudším stanovišti v Praze-Uh�ín�vsi (�epa�ská výrobní 
oblast) byly p�íhodn�jší podmínky pro r�st hlíz (výnos 40,4 t.ha-1) p�i použití travního mul�e. 

Klí�ová slova: mulč, teplota, vlhkost, výnos, brambory 

 

ÚVOD 

Sypké materiály jako sláma, seno, kůra nebo zakompostovaný rostlinný odpad  

(např. z údržby městské zeleně apod.) mohou poskytnout účinnou ochranu proti plevelům, 

pokud jsou aplikovány v dostatečné vrstvě /3/. Další možností je využití plastických materiálů 

(folií či textilií). Jejich použití je obvykle omezeno na víceleté plodiny. V polních pokusech 

již byly testovány kromě černé další různé barevné formy textilií a fólií /2/. Vliv mulče na 

výnos hlíz může být různý v závislosti na daných podmínkách prostředí. Někteří autoři uvádí 

v teplých a suchých oblastech zvýšení výnosu po aplikaci slaměného mulče na porost /1/. 

Naopak jiní autoři zjistili pokles výnosu brambor po aplikaci slámy, což v chladnějších 

podmínkách dávají do souvislosti se snížením teploty v porostu pod optimum /4/. 

Cílem tohoto výzkumu bylo porovnání přínosu povrchového mulčování brambor  

v různých půdně-klimatických podmínkách, tam kde je omezeno použití herbicidů 

(ekologické zemědělství) a kde je třeba optimalizovat některé půdní podmínky.  

 

MATERIÁL A METODA 

V roce 2009 byly na dvou stanovištích (Tab. 1) založeny polní pokusy s využitím 

různých typů povrchového mulčování, resp. mulčovacích materiálů: 1. travní řezanka  

s aplikací 14 dní od výsadby, 2. černá mulčovací textilie, 3. kontrolní nemulčovaná varianta  

(s mechanickou kultivací během vegetace).  

Mulčovací textilie s prořezanými otvory v požadovaném sponu byla natažena na 

vytvarované hrůbky před výsadbou. Ruční  výsadba do  připravených  otvorů  byla provedena 
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následně pomocí automatického sazeče cibulovin.  

Tab. 1: Charakteristika pokusných stanoviš	 
Stanoviště Nadmořská 

výška (m n. m.) 
Průměrná roční 

teplota (°C) 
Suma ročních 
srážek (mm) 

Výrobní oblast Převládající půdní druh 

Uhříněves 295 8,4 575 ŘVO černozem 
Leškovice 498 7,7 630 BVO kambizem 

 

Pokusy byly založeny na ekologicky certifikovaném pozemku pokusné stanice katedry 

rostlinné výroby ČZU v Praze-Uhříněvsi. Pokusná plocha v Leškovicích nebyla ekologicky 

certifikována (pokusy však byly vedeny dle zásad Nařízení Rady č. 2092/1991 Sb.,  

o ekologickém zemědělství).        

Na obou stanovištích byla použita předklíčená sadba odrůdy Finka a Katka. Během 

vegetace byla v intervalu 15 min měřena teplota půdy (v hloubce 100 mm pomocí 

dataloggeru Migrolog SP ve třech opakováních), sací tlaky půdy (čidly Watermark 200SS-X 

v hloubce 250 mm) a teplota vzduchu (500 mm nad hrůbkem čidly Minikin TH). 

Po sklizni (v Leškovicích 109. den a v Uhříněvsi 106. den po výsadbě) byly 

zjišťovány výnosy hlíz z jednotlivých pokusných variant, a poté bylo provedeno statistické 

zhodnocení vlivu jednotlivých mulčovacích materiálů na výnosy brambor (metodou ANOVA 

a podrobnější statistické hodnocení Tukeyho testem).  

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Výsledky pokusu s různými typy mulčovacích materiálů ukazují na zajímavé trendy 

v souvislosti s jejich použitím na stanovištích s různými půdně-klimatickými podmínkami.  

Vliv zp�sobu mul�ování na teplotu p�dy 

Použitím mulčovací textilie (MT) se teplota  půdy zvýšila o 1,6 °C v Leškovicích  

a o 0,2 °C v Uhříněvsi (Tab. 2) v porovnání s nemulčovanou kontrolou (K). Rostlinný mulč 

(RM) podobně jako mulčovací textilie zvýšil teplotu půdy pouze na stanovišti Leškovice  

(o 1,3 °C). Naopak v Uhříněvsi v důsledku použití RM se teplota půdy snížila o 0,5 °C 

v porovnání s kontrolou. Snížení teploty půdy při použití slámy jako mulče uvádí řada autorů 

/7, 8/. Celkově vyšší teplota půdy byla zjištěna v Uhříněvsi (o 2,4 °C oproti Leškovicím). 

Naopak rozdíly teplot mezi pokusnými variantami byly na stanovišti Uhříněves nižší (Tab. 2).  

Tab. 2: Pr�m�rné hodnoty teploty p�dy (°C) u jednotlivých zp�sob� mul�ování na pokusném 
stanovišti Leškovice a Uh�ín�ves v roce 2009 

Varianta mul�ování / stanovišt� Leškovice Uh�ín�ves 
K 13,2 16,7 
MT 14,8 16,9 
RM 14,5 16,2 
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Zvýšení teploty půdy na zamulčovaných parcelkách (u MT a RM) v Leškovicích  

a u MT v Uhříněvsi mohlo zvýšit výskyt mandelinky bramborové v porostu (Obr. 1). 

 
Obr. 1: Pr�m�rný výskyt brouk�, nakladených hnízd s vají�ky a larev mandelinky bramborové 
na porostech brambor za vegeta�ní období u jednotlivých zp�sob� mul�ování na obou 
stanovištích  

 

Stejné závěry při výzkumu vlivu mulče na mandelinku bramborovou u rajčat zjistil /6/. 

V jeho případě byl porovnáván drcený hrachor a černá mulčovací fólie, kdy bylo dokázáno, 

že parcely s fólií byly přibližně o polovinu více napadány mandelinkou než parcely s 

organickým mulčem z hrachoru, což způsobilo 19% ztráty na výnosu rajčat. 

Vliv zp�sobu mul�ování na výnos konzumních hlíz 

Výsledkem interakce výše uvedených faktorů byl rozdílný vliv mulčovacích materiálů 

na výnos hlíz. Odlišné podmínky zvolených stanovišť způsobily rozdíly ve výnosu hlíz u 

jednotlivých pokusných variant. Na stanovišti Leškovice byl zjištěn trend vyššího výnosu hlíz 

při použití MT a RM (o 4,7 t.ha-1 a o 3,4 t.ha-1 vyšší výnos hlíz) v porovnání s nemulčovanou 

kontrolou (Obr. 2).  

 
Obr. 2: Výnos konzumních hlíz v závislosti na zp�sobu mul�ování na obou stanovištích 
Pozn.: chybové úse�ky pr�m�r� zna�í minimální pr�kaznou diferenci na hladin� významnosti 

�=0,05 (pro výnos hlíz HSD0,05 = 5,942 Leškovice, HSD0,05 = 3,094 Uh�ín�ves).
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Výsledky autorů /5, 9, 10/ potvrzují, že vyšší výnosy u variant se slamnatým mulčem 

souvisí především s vyšší vlhkostí půdy. Vyšší sací tlaky půdy u RM na tomto stanovišti 

statisticky průkazně zvýšilo výnos konzumních hlíz o 7,8 t.ha-1 oproti kontrole.       

Na stanovišti Uhříněves došlo v roce 2009 k výnosovému propadu u MT o 7,7 t.ha-1 

v porovnání s kontrolou (patrně v důsledku horší zásoby vody na parcelkách s MT a 

předčasného ukončení vegetace v důsledku holožíru mandelinky bramborové).  
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Výsledky autorů /5, 9, 10/ potvrzují, že vyšší výnosy u variant se slamnatým mulčem 

souvisí především s vyšší vlhkostí půdy. Vyšší sací tlaky půdy u RM na tomto stanovišti 

statisticky průkazně zvýšilo výnos konzumních hlíz o 7,8 t.ha-1 oproti kontrole.       

Na stanovišti Uhříněves došlo v roce 2009 k výnosovému propadu u MT o 7,7 t.ha-1 

v porovnání s kontrolou (patrně v důsledku horší zásoby vody na parcelkách s MT a 

předčasného ukončení vegetace v důsledku holožíru mandelinky bramborové).  
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