
Mapa erozních a akumulačních ploch v kombinaci s  výnos ovými
charakteris tikami řešeného ú zemí s  návrhem alternativních
protierozních opatření – pás ového s třídání plodin
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T a to ma pa  byla  vytvořena  se státní podporou progra mu OK - Progra m a plikova né ho výzkumu Ministerstva  zemědělství na  období 2017 - 2025, ZEMĚ v rámci projektu 
QK1810233 - Kva ntifika ce dopa du hospoda ření na  erozi, kva litu půd a  výnosy pěstova ných plodin s návrhem pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí.
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1) Potenciální erozní smyv pro va ria ntu kukuřice a  zrno na  celé m půdním bloku s va ria ntou 
    plodin z roku 2018 (ječmen ja rní a  ozimý). Metoda  výpočtu směru odtoku D∞.
2) Ja ko vstupní da ta  byla  použita  da ta  výnosů z precizního zemědělství z roku 2018. Prostřední 
    snímek uka zuje interpola ci da t, následující pa k výsledky erozně a kumula čního modelu U SPED.
3) Bodová da ta  výnosů byla  rozdělena  do ka tegorií nízké ho (<4 t/ha ), průměrné ho (4 – 6 t/ha ) 
    a  na dprůměrné ho výnosu (>6 t/ha ). Výsledný boxplot dia gra m uka zuje cha ra kteristický pokles
    výnosů v místech s vyšší erozí (podrobný trend vyka zuje i erozně a kumula ční model, ten vša k 
    zde není uveden).
4) Alterna tivní způsob hospoda ření formou pásové ho střídání plodin (v tomto přípa dě kukuřice 
    na  zrno a  pšenice ozimé ). Pro výpočet byla  použita  metoda  podle Mitášové  et a l. (1998) 
    s upra veným postupem výpočtu L S fa ktoru, kde je zohledněna  nehomogenita  pěstova ných 
    plodin (podobně ja ko na př. v práci L iu et a l. 2007) váhovým pa ra metrem. U  ochra nné  plodiny 
    je ta k snížená příspěvková plocha  celkové ho odtoku. Míra  snížení odpovídá poměru C fa ktorů 
    ochra nné  a  erozně nebezpečné  plodiny. Celý výpočet byl rea lizován prostřednictvím nástroje 
    TAU DEM – Area Dinf, který umožňuje přímo za da t váhový pa ra metr ochra nné  plodiny.
Pro výpočet všech L S fa ktorů byla  použita  metoda  MFD – a  to D∞, která dává přesnější výsledky 
než kla sické  postupy SFD (ArcGIS), resp. MFD rea lizova né  nástrojem r.terra flow (GRASS GIS).
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G = 40,6 ± 42,9 _

G = 10,9 ± 11,5 _


