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Abstrakt 
 
V předložené práci je vyhodnocena čtrnáctiletá řada měření půdních vlhkostí snímačem VIRRIB 
v produkčním broskvoňovém sadu lokalizovaném v teplé oblasti jižní Moravy. V období kvetení byly 
zásoby půdní vláhy ve všech zpracovávaných letech na dostatečné úrovni, naproti tomu v období 
nárůstu plodů po období tvrdnutí pecek, tj. přibližně tři týdny před sklizní, byla půdní vlhkost 
dostačující pouze v jedné třetině případů.  Vzájemnou korelací s úhrny srážek od kvetení do sklizně 
(resp. od dubna do července) bylo zjištěno, že k zabezpečení dostatečné zásoby půdní vláhy je 
zapotřebí srážkový úhrn nejméně 250 mm. Analýzou časové řady srážek z blízké stanice Lednice na 
Moravě bylo zjištěno, že tento úhrn byl v období 1961 – 2006 zajištěn pouze v cca 23 % případů.  
Závlaha intenzivních broskvoňových sadů je proto nutností, a to i v případě, že je jako způsob 
obdělání meziřadí používán černý úhor, který na rozdíl od vegetačních pokryvů má sníženou vlastní 
spotřebu vláhy. 
 

Abstract 

In submitted work the measurement of soil moisture is evaluated by sensor VIRRIB in produce peach 
orchard located in warm area of South Moravia for 14 years. In the period of flowerage, the resources 
of soil moisture were on sufficient level in all current years, on the other hand in the period of fruit 
growing after the period of pit hardening, it means approximately three weeks before harvest, the soil 
moisture was sufficient only in one third of  observed years. We found out by cross-correlation with 
rainfall totals from blooming to the harvest (or more precisely, from April to July) that for the securing 
of sufficient soil moisture content is needed precipitation amount  at least 250 mm. It was found out, 
by time line analysis of rainfall from near station in Lednice na Moravě, that this amount was secured 
in the period from 1961 until 2006 only in around 23% of observations. The irrigation of intensive 
peach orchards is therefore necessary, even in the falls, when the land without crop cover is used as 
the way of orchard floor cultivation which has, compare to other floor management practices, reduced 
consumption of water.  
 

Úvod 
 

Broskvoň patří k ovocným druhům, jejichž pěstování v našich nejteplejších oblastech doznalo 
největšího rozmachu v posledních padesáti letech, přičemž největší výměry bylo dosaženo v roce 
1992, kdy přesáhla dva tisíce hektarů. Od tohoto roku výměra plodných sadů broskvoní rychle klesala 
a v současnosti se pohybuje na hodnotách kolem 1200 ha. Tomuto trendu odpovídá i věková struktura 
výsadeb, kdy přes 60 % je zařazeno do sadů s poklesem plodnosti, 30 % do plné plodnosti a pouze 
zbytek tvoří mladé výsadby a výsadby na začátku plodnosti. Přitom spotřeba tohoto ovoce stoupá a 
jestliže začátkem 90-tých let se pohybovala na hodnotách kolem 1,5 kg/osoba/rok, v současnosti je to 
již přes 3,5 kg. Jednoduchými početními úkony tak dospějeme k poznání, že většinu tohoto množství 
je nutno dovézt ze zahraničí, ačkoliv by bylo možno je z větší části vypěstovat i u nás.  



Neustále se zvyšující přepravní náklady, sbližování dotačních politik ve starých a nových členských 
zemích  EU a v neposlední řadě i celosvětový vývoj na potravinářském trhu, kdy i obyvatelstvo 
v třetích zemích má snahu změnit své stravovací návyky, otevírají poměrně značný prostor pro 
realizaci nových výsadeb, popřípadě obnovu starých sadů.  
Broskvoně patří k introdukovaným druhům v našich krajinách, z čehož vyplývá, že naše klimatické 
podmínky nemusí vždy zcela imitovat původní stanoviště, zejména pokud jde o zabezpečení vláhou. 
Součástí agrotechniky pěstování broskvoní by proto vždy mělo být zabezpečení dodávky závlahové 
vody vhodným zařízením, aby se předešlo snížení výnosů vlivem vodního stresu.  
Cílem tohoto příspěvku je podrobně analyzovat čtrnáctiletou řadu měření půdních vlhkostí 
v broskvoňovém sadu z hlediska možností zásobení stromů vláhou pouze přirozenými srážkami. 
 
Materiál a metodika  
 
V roce 1994 byl založen pokus se sledováním půdních vlhkostí v provozních výsadbách broskvoní 
odrůdy Frederika-Catharina (cling) v katastru obce Velké Bílovice. Stáří výsadby v období založení 
pokusu bylo 8 let. Stromy této odrůdy rostou středně bujně až bujně a vytvářejí velké koruny. Odrůda 
zraje 8 dnů po  Redhavenu, patří tudíž k polopozdním kultivarům. Půdním typem je černozem 
s humusovým horizontem o mocnosti 50 – 60 cm, druh půdy je střední hlinitá půda s obsahem 
jílovitých částic kolem 35 %, čemuž odpovídá polní vodní kapacita 33 obj. %. Podloží je propustné. 
V meziřadí byl udržován černý úhor, příkmenný pás byl udržován herbicidy v bezplevelném stavu. 
Měření se prováděla  snímačem VIRRIB (výrobce AMET Velké Bílovice) umístěném vodorovně 
v hloubce 30 cm, v roce 1996 byl přidán ještě jeden snímač do hloubky 60 cm. Odečet údajů byl ve 
vegetačním období jednou týdně, v mimovegetačním období v čtrnáctitýdenních až měsíčních 
intervalech.  
U broskvoní nastávají období citlivá na nedostatek vláhy zejména ve fázi počátků tvorby plodů, kdy 
její nedostatek má za následek vývoj pouze omezeného počtu buněk, a pak především v období 
nárůstu plodů před sklizní. V tomto období plody nabírají až 2/3 své hmotnosti a nedostatek vláhy se  
projevuje nejvýrazněji. Mezi těmito dvěma fázemi, v období tvrdnutí pecek, naopak mírné sucho 
neškodí, podle zjištění některých našich ovocnářů je naopak žádoucí, dává podnět k indukci  
potřebných chemických látek pro inicializaci květních pupenů na příští rok.  V podzimním období 
dostatečná vlhkost půdy zabezpečuje optimální vyzrávání dřeva a dává základ pro dobré výnosy 
v příštím roce. Je zřejmé, že v případě omezených zdrojů vody by alespoň 2 – 4 týdny před sklizní 
měla být půdní vlhkost na dostatečné úrovni. Proto bylo předložené zpracování naměřených půdních 
vlhkostí zaměřeno především na možnost uspokojování nároků broskvoní na vláhu pouze přirozenými 
srážkami v průběhu těchto dvou fenofází, tj. v období kvetení a krátce po něm, a pak tři týdny před 
sklizní.   
 
 
Výsledky a diskuse 
 
Období kvetení: 
Kvetení sledované odrůdy broskvoní v letech 1994 – 2007 probíhalo v měsíci dubnu, nejdříve nastalo 
7.4. v letech 1998 a 2007, naopak nejpozději kvetly broskvoně 29.4. v letech 1996 a 1997. Na obr. 1 
jsou znázorněny hodnoty půdních vlhkostí v období kvetení v jednotlivých letech současně i 
s vynesením hodnoty bodu snížené dostupnosti, jež byl stanoven jako  50 % využitelné vodní kapacity 
(VVK). Jelikož broskvoně pocházejí z monzunových oblastí, pro něž jsou typické suché zimy a vlhká 
léta, ve snaze využít skromné zimní zásoby vláhy co nejlépe, nejdříve kvetou a teprve potom se 
začínají olisťovat. V našich podmínkách s nezanedbatelnými zimními úhrny srážek proto bývají jarní 
zásoby vláhy plně dostačující a  ve sledovaných letech se pohybují v poměrně úzkém rozpětí hodnot 
kolem 28 % obj. vlhkosti. Poslední dva roky byly z tohoto pohledu vlhčí než předcházející, v roce 
2006 to bylo způsobeno jednorázovým táním mocnější sněhové pokrývky a v roce 2007 výraznými 
srážkami ve třetí dekádě března, přičemž kvetení nastalo již v první dekádě dubna.  
 



Obr. 1 
 
Z výsledků dlouhodobých měření vyplývá, že v období kvetení a v období počátku tvorby plodů, které 
nastává po odkvětu, jsou zásoby vláhy stále ještě dostačující, půdní vlhkost začíná klesat až ve fázi 11 
podle BBCH, tj. kdy jsou rozvinuty první listy a začíná probíhat intenzivnější transpirace. 
 
Období před sklizní: 
Sklizeň sledovaného kultivaru začala nejdříve v roce 2007, a to 21.7, naopak nejpozději 13.8. v roce 
1996. Přibližně v období tři týdny před sklizní dochází u broskvoní k poměrně rychlému zvětšování 
objemu a nárůstu hmotnosti plodů.  Dokládají to i výsledky měření v roce 2001, znázorněné na obr. 2. 
Sklizeň v tomto roce začala 3. srpna. Pro tvorbu výnosů je toto období jedním z rozhodujících a měla 
by být proto během něj zabezpečena dostačující zásoba půdní vláhy.  Jak je tomu ve skutečných 
podmínkách dokládá obr. 3, přičemž v tomto období odpovídá bod snížené dostupnosti 70 % VVK. Je 
zřejmé, že ve většině let (celkem 9 ze 14) se vlhkost půdy v hloubce 30 cm pohybuje pod touto hranicí 
a dochází k nedostatku vláhy.   
Pokud jde o celé období od kvetení do sklizně, jsou v něm vlhkostní poměry o něco příznivější (obr. 
4), na čemž se však podílejí především relativně vysoké zásoby půdní vláhy v období po odkvětu. 
V období od kvetení do sklizně jsou hodnoty půdních vlhkostí pod bodem snížené dostupnosti v cca 
50 % všech případů.  
Půdní vlhkost je utvářena mnoha faktory, mezi něž patří především srážky a aktuální evapotranspirace, 
záleží však též i na způsobu obdělání meziřadí a tím i na vsakovacích schopnostech půdy (zejména 
pak při přívalových deštích) a v některých případech pravděpodobně i na přítoku vody z hlubších 
vrstev půdy, která tam zasákla v průběhu předchozích srážek a v období sucha dochází k jejímu 
přenosu do svrchních vrstev. Nejedná se však o kapilární přítok podzemní vody, ta je na pokusném 
pozemku dostatečně hluboko. V našem zpracování jsme tuto problematiku zjednodušili na vztah mezi 
půdní vlhkostí a množstvím srážek spadlým za různé časové období. Již předem je zřejmé, že zásoba 
vláhy v půdě v rozhodujícím třítýdenním období před sklizní je utvářena z větší části nejen srážkami, 
které spadnou v tomto období, ale i z velké části před ním.  Dokumentuje to obr. 5, z nějž je patrno, že 
ačkoliv závislost mezi srážkami za období od kvetení do sklizně a průměrnou půdní vlhkostí tři týdny 
před sklizní je vlivem výše uvedených dalších faktorů poměrně volná, přesto  lze vypozorovat, že roky 
s dostatečnou zásobou půdní vláhy se vyskytují za situací, kdy úhrny srážek přesahují hranici cca 250 
mm, zatímco většina let s nedostatečnou vlhkostí se nachází pod touto hranicí. Jelikož však 



v jednotlivých letech je datum kvetení a sklizně závislé na konkrétních teplotních poměrech a tudíž i 
období mezi nimi je rok od roku rozdílné, pokusili jsme se obdobnou závislost sestrojit pro úhrny 
srážek za konstantní období, a to od dubna do července.  Zavedením tohoto pevného období nedošlo 
k žádným závažnějším změnám (obr. 6) a stále je možno považovat hranici 250 mm za tyto čtyři 
měsíce jako rozhraní mezi dostatečnými a nedostatečnými půdními zásobami vláhy v kritickém 
třítýdenním období před sklizní.  
 

Obr. 2 
 
Zpracované čtrnáctileté období je stále poměrně krátké pro vytvoření statisticky průkaznějších závěrů, 
snažili jsme se proto odstranit tento nedostatek tím, že jsme použili výše uvedenou empiricky 
zjištěnou hranici potřebného úhrnu srážek za měsíce IV – VII 250 mm, dostatečného pro bezstresový 
průběh zásob vláhy v půdě v období před sklizní a aplikovali jej na časovou řadu srážek nejbližší 
klimatologické stanice s dlouhodobou řadou měření. Ze zpracování měsíčních úhrnů srážek na stanici 
Mendeleum ZF MZLU v Lednici za období 1961 – 2006 (obr. 7), vzdálené cca 10 km od pokusné 
výsadby, vyplývá, že přibližně v 77 % případů jsou tyto úhrny pod touto hranicí a broskvoně 
v kritickém období před sklizní vyžadují závlahu, pokud nemá dojít k redukci výnosů.  
 
Závěr 
 
Předložená práce na základě dlouholetých měření půdních vlhkostí potvrdila a konkretizovala známou 
skutečnost, že v podmínkách jižní Moravy intenzívně pěstované broskvoně vyžadují k optimálnímu 
vývoji doplňkovou závlahu, zejména pak v kritickém třítýdenním období před sklizní. Tato závlaha je 
nutná na středně těžkých půdách, na lehčích půdách se proto nedostatek srážek bude projevovat o to 
citelněji. Naopak v období kvetení broskvoní a krátce po něm, kdy dochází k tvorbě plodů, jsou 
zásoby vláhy ještě dostačující a závlaha není zapotřebí. Poměrně vysoká hodnota polní vodní kapacity, 
doplněná dobrými vsakovacími schopnostmi půdy orientací řad podél vrstevnic a udržováním černého 
úhoru mělkou kultivací, vytvářejí vhodné předpoklady pro akumulaci  srážkových vod během 
intenzivních dešťů, které se vyskytují  především v letním období, a  jejich pozvolné uvolňování pro 
potřeby pěstované kultury.  



Z provedené analýzy časové řady srážek v měsících IV – VII na klimatologické stanici v Lednici na 
Moravě v letech 1961 – 2006 vyplývá, že přibližně pouze ve čtvrtině všech let jsou srážky natolik 
dostatečné, aby byly uspokojeny nároky broskvoní na vláhu v kritickém období tři týdny před sklizní.  
Lze se na základě předchozích výzkumů oprávněně domnívat, že v případě lehčích půd, popřípadě při 
jiném způsobu obdělání meziřadí než je černý úhor, bude dotace zásob půdní vláhy ještě méně 
dostačující a závlaha bude zapotřebí i v letech se srážkami v měsících dubnu až červenci nad 250 mm. 
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