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Abstrakt 

V letech 2017-2018 byly hodnoceny půdní podmínky po zapravení různých druhů kompostů 

na dvou lokalitách ve vinicích s odlišnými půdními podmínkami. Na vybraných 

experimentálních plochách byly stanoveny tři varianty: I. kontrola – bez kompostu, II. 

kompost (30 t.ha
-1

), III. kompost + lignohumax 20 (30 t.ha
-1

 + 0, 4 l.ha
-1

 á 400 l vody). 

Kompost byl aplikován do vyhloubené brázdy do 0,25 m. ve vzdálenosti 0,7 m od kmenů. 

Během dvou let bylo zjištěno, že díky zapravené organické hmotě ve formě kompostu se 

zvýšila vlhkost půdy na 1. lokalitě u var. II o 62 %hmot., u var. III o 80 % hmot. Na 2. 

lokalitě se zvýšila vlhkost půdy u var. II o 1 % hmot., u var. III o 5 % hmot. U variant 

s kompostem došlo také ke snížení zhutnění půdy (objemové hmotnosti půdy), zlepšení půdní 

struktury a zvýšení Corg. Výsledky měření naznačují pozitivní vliv aplikace kompostu na 

zvýšení obsahu vody v půdě a tím lepší odolnost vůči suchu.    

Klíčová slova: retence vody, kompost, fyzikální vlastnosti půdy, vinice 

 

Abstract 

In the years 2017-2018 were evaluated soil conditions after application of various types of 

compost at two sites in vineyards with different soil conditions. There were determined three 

variants on selected experimental plots: Variant I: control - without compost, Variant II: 

compost (30 t.ha
-1

), Variant III: compost + lignohumax 20 (30 t.ha
-1

 + 0, 4 l.ha
-1

 per 400 l of 

water). The compost was applied to a hollow furrow up to 0.25 m at a distance of 0.7 m from 

the trunks. During two years was found that application of organic matter in the compost form 

increasing the soil moisture. The soil moisture was higher at the 1st locality in Var. II by 62 % 

wt., in Var. III by 80 % wt. At the 2nd locality the soil moisture was higher in Var. II by 1 % 

wt. and in Var. III by 5 % wt. In the variants with compost application was also reduced soil 

compaction (soil density), soil structure was improved and the content of Corg increased. The 

measurement results indicate a positive effect of compost application on the increasing soil 

water content and thus better drought resistance. 

Keywords: water retention, compost, physical soil properties, vineyards 
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Úvod 

Obsah organické hmoty v půdě je výsledkem jejího dlouhodobého vývoje, především 

působení půdotvorných faktorů, klimatických podmínek, ale také činnosti člověka, způsobu 

využití půdy a systému hospodaření. Přísun organického materiálu může být různý např. 

formou hnoje, kompostu, posklizňových zbytků, slámy či zaorávání meziplodin. Půda delší 

dobu nehnojená organickými hnojivy ztrácí svou úrodnost, účinek použitých minerálních 

hnojiv se snižuje, snižuje se infiltrační schopnost půdy a výnosy klesají (Badalíková, 

Novotná, 2016). Organická hmota příznivě ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy, zejména 

sorpční schopnost, tvorbu strukturních agregátů, vzdušný a tepelný režim, využitelnost živin, 

mikrobiální aktivitu a další. (Badalíková a kol., 2016). Umožňuje vázat živiny v půdě a 

omezit jejich ztráty vyplavováním. Mnohé výzkumy ukázaly, že retence vody je komplexní 

funkcí struktury a složení půdy (Rawls a kol., 1991; Wösten a kol., 2001), což ovlivňuje 

složení organických látek a její adsorpční vlastnosti a následně zadržování vody v půdě. 

Mnohými autory (Ouattaraa a kol., 2007; Thompson a kol., 2008) bylo také zjištěno, že 

přidáním kompostu se zlepšují hydraulické schopnosti půdy (Jandák a kol., 2001). 

Příspěvek prezentuje výsledky vlivu aplikace kompostu na fyzikální vlastnosti půdy a na 

zvyšování obsahu půdní vláhy. 

  

Materiál a metody 

V letech 2017-2018 byly hodnoceny půdní podmínky po zapravení různých druhů kompostů 

na dvou stanovištích ve vinicích v oblasti Jižní Moravy. 

Na experimentálních plochách byly založeny tyto varianty:  

I. kontrola – bez kompostu, II. kompost (30t/ha), III. kompost + Lignohumax 20 (30t/ha) 

Kompost byl aplikován vždy na podzim po sklizni hroznů. Prvním rokem byl kompost 

aplikován do vyhloubené brázdy do 0,25 m, druhým rokem bylo již zkoušeno rozmetadlo 

kompostu s přesným dávkováním. Zapravení bylo vedeno ve vzdálenosti 0,7 m od kmenů 

vinic.  

Kompost aplikovaný ve vinicích byl vyroben z matoliny, zelinářského odpadu a odpadu 

z údržby trávníkových ploch z areálu Zahradnické fakulty. Piliny a sláma byly pro doplnění 

dovezeny. Přípravek Lignohumaxu 20 je koncentrovaný vodný roztok přípravku získaného 

hydrolyticko-oxidačním rozkladem technických lignosulfonátů. Představuje směs 

huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde fulvové kyseliny a jejich soli převažují. 

Obsahuje malé množství síry z použitých surovin. Přípravek podporuje využití živin 
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obsažených v půdě a do kompostu se přidává pro aktivaci mikroorganizmů a tím k urychlení 

rozkladu organické hmoty a zrání kompostu.  

V rámci sledování vláhových podmínek v půdě byly zjišťovány její nejpodstatnější fyzikální 

vlastnosti, a sice: objemová hmotnost redukovaná (neporušené vzorky dle Kopeckého, 1928), 

struktura půdy (suchou agregací), vlhkost půdy gravimetrickou metodou (vážkovou).  Dále 

byl zjištěn obsah organického uhlíku (Corg) oxidimetrickou titrací (podle Nelson a Sommers, 

1982). 

Vzorky půdy byly odebírány z hloubek 0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,20 a 0,20-0,30 m, vždy na 

začátku a na konci vegetace.  

 

Půdní a klimatické podmínky stanoviště: 

Stanoviště Lednice (Obr. 1): výrobní typ kukuřičný, subtyp kukuřično-ječný, nadmořská 

výška 186 m, klimatický region velmi teplý, suchý, s dlouhodobou průměrnou roční teplotou 

9
0 

C,  

s dlouhodobým průměrným množstvím srážek 500 mm za rok. Půdní typ černozemě modální 

na spraši, půdní druh hlinitopísčitý, půdy jsou středně těžké bez skeletu, hloubka ornice se 

pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,4 m, viniční trať se nachází na rovině. 

 

Stanoviště Velké Bílovice (Obr. 2): výrobní typ kukuřičný, nadmořská výška 190 m, 

klimatický region velmi teplý, suchý, s dlouhodobou průměrnou roční teplotou 9
0 

C, s 

dlouhodobým průměrným množstvím srážek 519 mm za rok. Půdy jsou černozemního typu 

na spraších, půdní druh převážně hlinitý s výrazným zastoupením prachových, jílnatých 

částic, středně těžké s hloubkou ornice 0,4 m, viniční trať se nachází na rovině.  

 

Výsledky   

Vztah půdní struktury v souvislosti s udržením půdní vláhy ve vinicích je uveden 

z průměrných výsledků v grafech 1 – 4. Graf 1 a 2 představuje hodnocení na lokalitě 

v Lednici.  Z grafů je patrné, že v roce 2018 se zlepšila půdní struktura po aplikaci kompostu 

oproti roku 2017, čímž se zvýšila infiltrace a tím obsah vody v půdě. Zlepšení půdní struktury 

a zvýšení obsahu vody v půdě bylo znatelnější u varianty III (kompost s Lignohumaxem). 

Zjevně přípravek Lignohumax, který podporuje rozklad organické hmoty v půdě, přispívá i 

k vyššímu zadržování vody v půdě. Vyhodnocení chybových úseček dle směrodatné odchylky 

zatím nepotvrdilo významné rozdíly. 
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Vztah mezi půdní strukturou a vlhkostí půdy 

 

Graf 1: Lednice, 2017               Graf 2: Lednice, 2018 

                  

         

V grafech 3 a 4 jsou vyhodnoceny průměrné výsledky z lokality Velké Bílovice. Na této 

lokalitě se potvrdil obdobný trend jako na lokalitě Lednice. Půdní struktura se v roce 2018 

zlepšila u variant se zapraveným kompostem a Lignohumaxem. Byl tak potvrzen příznivý vliv 

kompostu na půdní strukturu, a to i v krátkodobém horizontu. Půdní vláha měla nejnižší 

hodnoty u var. I a nejvyšší u varianty III (kompost+Lignohumax). Hodnoty vlhkosti půdy 

byly průměrně nižší v roce 2018 oproti roku 2017 vzhledem k sušším klimatickým 

podmínkám. 

 

Graf 3: Velké Bílovice, 2017           Graf 4: Velké Bílovice, 2018 

               

 

V grafech 5 – 8 jsou vyhodnoceny vztahy mezi vlhkostí půdy a obsahem organického uhlíku. 

Graf 5 a 6 prezentuje výsledky z vinic na lokalitě Lednice. V roce 2018 došlo ke zvýšení 

půdní vlhkosti oproti roku 2017 u variant s kompostem a Lignohumaxem, i když to byl rok 
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suchý a teplý. Směrodatná odchylka nepotvrdila významný rozdíl, ale trend zadržování půdní 

vody je patrný. Podíl organického uhlíku se zvyšoval od prvního roku sledování u variant 

s kompostem. V roce 2018 byly hodnoty Corg u variant II a III téměř o 1 % vyšší oproti 

variantě I (kontrolní).  

 

Vztah mezi vlhkostí půdy a obsahem organického uhlíku 

 

Graf 5: Lednice, 2017            Graf 6: Lednice, 2018 

             

 

V grafech 7 a 8 jsou vyhodnoceny výsledky vztahu půdní vlhkosti a organického uhlíku ve 

vinici na lokalitě Velké Bílovice. Na této lokalitě v roce 2018 došlo k největšímu zvýšení 

půdní vlhkosti u var. III – kompost s přípravkem Lignohumax. To se projevilo i v souvislosti 

s nejvyšším obsahem Corg u této varianty, který se zvýšil o 1,19 %. Je tedy zřejmé, že 

v důsledku zapravení organické hmoty do půdy formou kompostu se zvýšil i obsah Corg, 

který má schopnost zadržet více vláhy.  

 

Graf 7: Velké Bílovice, 2017            Graf 8: Velké Bílovice, 2018 

              

 

V grafech 9 – 12 jsou uvedeny vztahy mezi utužením půdy a obsahem půdní vody. Utužení 

půdy, neboli zhutnění půdy, bylo zjištěno z hodnot objemové hmotnosti redukované (OHr). 
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Křivky znázorněné v grafu 9 a 10 ukazují výsledky na lokalitě Lednice během dvou let. 

V obou sledovaných letech bylo zjištěno OHr u varianty kontrolní nad mezní hranici 1,45 

g.cm
-3

 (Lhotský a kol., 1984), kdežto u variant s kompostem bylo nižší OHr o 7,4 % v roce 

2017 a o 4 % v roce 2018. Utužení půdy se negativně projevilo na zhoršení vsaku vody, takže 

u kontrolní varianty v obou letech byl obsah půdní vody nejnižší. Nejvyšší vlhkost půdy byla 

zaznamenána v obou letech u varianty III.  

 

Vztah mezi utužením půdy a její vlhkostí 

Graf 9: Lednice, 2017             Graf 10: Lednice, 2018 

              

 

Na lokalitě Velké Bílovice (graf 11, 12) byly zjištěny obdobné výsledky jako na lokalitě 

Lednice, s tím rozdílem, že hodnoty OHr zde přesáhly mezní hranici utužení půdy pouze v 

roce 2017 u varianty I. S hodnotami OHr úzce souvisí půdní vláha. Sice utužené půdy udrží 

vodu po delší čas, ale pokud se nemohou vsáknout a dochází k jejich rychlému odtoku. 

V případě tohoto pokusu byl zaznamenán vyšší obsah vody u variant s nižším utužením půdy, 

a sice z důvodu aplikace kompostu, který půdu nejen vylehčuje, ale také má vyšší nasáklivost 

a vyšší vododržnost. Proto i hodnoty obsahu vody v půdě jsou nejvyšší u varinat s kompotem, 

tedy méně utužených.   

 

Graf 11: Velké Bílovice, 2017           Graf 12: Velké Bílovice, 2018 
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Lineární spojnice trendu a rovnice spolehlivosti naznačují u sledovaných faktorů pozitivní 

vliv zapravování různých kompostů. Mezi variantami byly zjištěny průkazné vztahy mezi 

půdní strukturou a vlhkostí a utužením půdy a vlhkostí. 

 

Diskuze 

Brown a Cotton (2011) zjistili, že po zapravení kompostu došlo ve srovnání s kontrolou 

k trojnásobnému nárůstu obsahu půdního organického uhlíku a ke zdvojnásobení mikrobiální 

aktivity v půdě. Bylo také zjištěno, že zvýšením hloubky zapravení kompostu v jílovitém 

nepropustném podloží došlo ke zlepšení odtoku a redukci zamokření (Whelan a kol., 2013). 

Pro odolnost půdy proti suchu je důležité správné hospodaření na daném pozemku a s tím 

spojené pravidelné dodávání organické hmoty do půdy, která přetvářením na humus zlepšuje 

půdní strukturu, snižuje její utuženost a zvyšuje infiltrační schopnost (Badalíková, Novotná, 

2016). Körschens a kol. (1996) uvádí, že zvýšení obsahu uhlíku v půdě o 0,1 % zvýší 

vododržnou kapacitu půdy o 0,5 - 0,6 %; pórovitost o 1 % a objemovou hmotnost sníží o 0,01 

- 0,02 g.cm
-3

. Pokud není k dispozici organické hnojivo ve formě hnoje, je třeba využít 

náhradních zdrojů organické hmoty – kompost, zelené hnojení, posklizňové zbytky, 

meziplodiny apod. Pravidelné zásobení půdy organickou hmotou je jednou z cest k omezení 

vodní eroze, rychlost vsakování vody do půdy při přívalových srážkách a vododržnost půdy 

(Kovaříček a kol., 2018). Vlhkost půdy přímo souvisí s jejím zhutněním. Souvislost mezi 

utužením půdy a obsahem půdní vody, studovali také ve svých pokusech Badalíková a 

Pokorný (2007). Současný systém zpracování půdy u nás je ovlivněn celou řadou faktorů, 

které již mnoho let negativně působí na obdělávání půdy, které si nyní vynucují formovat 

půdoochranné postupy zpracování půdy pro zachování fyzikálních vlastností půdy včetně 

zadržení vláhy. Jak zjistila Badalíková a kol. (2016) k půdoochranným agrotechnikám patří 

nejen dodržování správných zásad obdělávání půdy, ale i ochrana povrchu půdy po sklizni 

hlavní plodiny zmulčovanými rostlinnými zbytky nebo zavčas vysetými vymrzajícími či 

nevymrzajícími meziplodinami. Povrch půdy je pak chráněn nejen proti vodní i větrné erozi, 

ale také proti vysychání a úbytku vody z půdy.  

 

Závěr 

Výsledky experimentálních měření naznačují převážně pozitivní vliv aplikace kompostu do 

oblasti příkmenného pásu vinic na zvýšení obsahu vody v půdě a celkově zlepšení fyzikálních 

vlastností půdy. Při zapravování kompostu do půdy se zlepšuje půdní struktura, zvyšuje se 

obsah organického uhlíku a schopnost půdy zadržovat více vláhy i v období sucha.  
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Dosavadní výsledky pokusu naznačují potřebnost zapravování organické hmoty ve formě 

kompostu pro napravení nepříznivého stavu půd vyvolaného špatným hospodařením.  
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Obr. 1: Stanoviště viniční trať Lednice                      

 

 

 

Obr. 1: Stanoviště viniční trať Velké Bílovice 

 

(Foto: Badalíková) 
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Summary 

The paper presents results of the compost application effect on soil physical properties and on 

the increase of soil moisture content. 

During the years 2017-2018, soil conditions were evaluated after embedding of various 

compost types at two sites in vineyards in the South Moravia area, namely Lednice and Velké 

Bílovice.  

Soil and climatic conditions of the site: 

Lednice habitat: maize production type, maize-corn subtype, 186 m altitude, very warm, dry 

climatic region, long-term average annual temperature is 9° C, long-term average rainfall is 

500 mm per year. Soil type is chernozem modal on loess with loamy sand soil texture 

classification. Soils are moderately heavy without particles that are more than two millimetres 

in diameter, topsoil depth ranges from 0.3 to 0.4 m, the vineyard is on the plain. 

Velké Bílovice habitat: maize production type, 190 m altitude, climatic region is very warm, 

dry, with a long-term average annual temperature of 9° C, with a long-term average 

precipitation amount of 519 mm per year. Soil type is chernozem on loess, mostly loam with a 

significant proportion of silt and clay particles, moderately heavy with a topsoil depth of 0.4 

m, the vineyard is on the plain. 

The following variations were based on experimental plots: 

I. control - no compost, II. compost (30t / ha), III. compost + Lignohumax 20 (30t / ha) 

The compost was always applied in the autumn after the grape harvest. Compost embedding 

was conducted at a distance of 0.7 m from vineyard trunk. The compost applied in vineyards 

was made from marc, vegetable waste and grassland maintenance waste from the 

Horticultural Faculty. Sawdust and straw were imported for refilling of the compost. 

Lignohumax 20 used in variant III is a concentrated aqueous solution of the product obtained 

by hydrolytic-oxidative decomposition of technical lignosulfonates.  

In this experiment were monitored moisture conditions in the soil (gravimetric method), 

reduced bulk density (soil compaction), soil structure (dry aggregation) and total carbon 

content (Corg - organic, carbon). 

The results of soil properties in variants with various compost type application from the 

Lednice site show a trend of soil structure improvement, decrease of bulk density and increase 

of organic carbon content in soil after embedding of compost (var. II. III). Improvement of 

soil structure and increase of soil water content was more significant in variant III (compost 

with Lignohumax 20). The product Lignohumax 20, which supports decomposition of organic 
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matter in soil and also contributes to higher water retention in the soil. Evaluation has not yet 

confirmed significant differences of error bars according to standard deviation.  

 

Higher soil moisture was recorded in variants with compost, especially in the dry year 2018 

compared to the control variant (var. I). On Velké Bílovice site were found similar results as 

on Lednice site. Soil structure was improved in the year 2018 in variant III with embedded 

compost and Lignohumax 20. The beneficial effect of compost on soil structure was 

confirmed during short-term horizon. Soil moisture was the lowest in variant I and the highest 

in variant III (compost + Lignohumax 20). Soil moisture average values were lower in 2018 

compared to 2017 due to drier climatic conditions. 

The positive relationship was also confirmed between organic carbon content in soil and 

water retention on both sites. The standard deviation did not confirm a significant difference, 

but the trend of soil water increasing retention is evident. The organic carbon part was 

increased since the first year of monitoring in variants with compost. In year 2018 the organic 

carbon values were almost 1% higher in variants II and III than in variant I (control). 

Soil moisture is directly related to its compaction. In the Lednice locality bulk density was 

found above the limit of 1.45 g.cm-3 in the control variant within two years, whereas in 

compost variants the bulk density was lower by 7.4 % in year 2017 and by 4 % in year 2018. 

Soil compaction had a negative effect on water infiltration into the soil. The highest soil 

moisture was observed in variant III for both years. Similar results as on Lednice site were 

found on Velké Bílovice site. The main difference was that bulk density values exceeded the 

limit of soil compaction only in control variant in year 2017. The highest water content values 

were found in both variants with compost without soil compaction.  

Linear trend line and reliability equations suggest the positive effect on studied factors in 

different compost types. Among the variations, there were conclusive. The relations between 

soil structure, moisture content and soil compaction are associated with the soil organic matter 

content. 

The experimental measurement results indicate a predominantly positive effect of compost 

embedding on the increasing soil water content and improving the soil physical properties in 

the area of vineyard belt. The organic carbon content was increased in variants with compost. 

After the application of compost into the soil was improved the soil structure and the ability 

of soil to retain more moisture during the dry seasons.  

 


