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Úvod
Hlavním cílem tohoto e-learningového materiálu je poskytnout informace o výsledcích výzkumu
Výzkumného ústavu MATE v Karcagu (RIK) v oblasti aplikace půdních úprav a jejich vlivu na
fyzikální, chemický a biologický stav půdy. Výzkumná činnost RIK se vzhledem ke své
geografické poloze zaměřuje na Velkou uherskou nížinu a v jejím rámci na oblast Střední Tisy.
Nejdůležitější výzkumné a vývojové činnosti se zaměřují na ochranu půdy, ochranu půdy a její
ochranné využívání. V rámci těchto činností jsou v tomto regionu se zvláštními ekologickými
podmínkami nejnaléhavějšími úkoly výzkum suchého zemědělství, zvyšování a zachování půdní
úrodnosti a využívání těžkých hydromorfních půd s ohledem na jejich dlouhodobou zatížitelnost.
Pokud jde o půdy a jejich využití, národní a mezinárodní zájem vypracoval výzkumné úkoly a
otázky, které mají významnou roli i ve výzkumném programu ústavu a mohou sloužit k určení
jeho výzkumných úkolů.
Mezi nejdůležitější z nich patří následující:
• Podle globálních klimatických předpovědí bude mít v Maďarsku dlouhodobě velký význam
výzkum zaměřený na rozvoj suchého zemědělství.
• Okyselování našeho životního prostředí se stalo problémem s vysokou prioritou, protože
rostoucí zátěž urychlila proces okyselování půdy. Tato skutečnost vyžaduje další rozvoj
technologií rekultivace a využití půdy vhodných pro prevenci nebo zastavení tohoto procesu.
• Dalším méně významným problémem je prevence potenciálně zasolených půd.
• Zatížení půd rostoucím množstvím organických a anorganických látek se stalo komplexním
problémem ochrany půdy a životního prostředí.
• Obecnými důsledky využívání půdy velkoplošnými zemědělskými podniky jsou degradace
struktury pravidelně obdělávaných svrchních vrstev "prašné" ornice a zvyšující se stupeň
zhutnění půdy.
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Přizpůsobení agroekologickým podmínkám - Půdní lékaři
Střední Tisá má nejextrémnější ekologické podmínky ve Velké uherské nížině s nejvyšším
nedostatkem vzdušné a půdní vlhkosti, zvláštními pedologickými, hydrologickými a
geologickými podmínkami. K pedologickým faktorům patří vysoký podíl těžkých texturních půd
obsahujících bobtnavé a smršťující se jílové minerály. Nejdůležitějšími chemickými faktory
omezujícími úrodnost půdy jsou sodifikace, acidifikace a jevy způsobené ovlivněním vodou.
Půdy zkoumané RIK mají velmi špatné fyzikální vlastnosti a hospodaření s vodou v důsledku
vysokého obsahu jílu a nepříznivých chemických vlastností. Z hydrologických faktorů je
charakteristická vysoká míra ploch ohrožených zamokřením a vysoké kolísání podzemní vody.
Nepříznivé okolnosti způsobené střídáním příliš vlhkých a příliš suchých období se mohou často
vyskytnout během jednoho roku na stejném místě. Mezi meteorologickými faktory dominuje
klimatický nedostatek vody 150-200 mm. Nad tento rámec je četnost extrémních hodnot
meteorologických parametrů ve srovnání s ostatními oblastmi země vyšší. Mezi ekonomickými
faktory převažuje zemědělský charakter regionů. Extenzivní zemědělství je všeobecné, míra
produkce obilovin je extrémně vysoká.

Léčba půdy je založena na stejném principu jako lékařské služby pro lidi.
•

Člověk: odběr a analýza krve
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•

Půda: odběr vzorků půdy, chemická, fyzikální a biologická analýza

•

Člověk: lékařské vyšetření

•

Půda: měření in-situ

•

Člověk: předpis

•

Půda: experimentální design

•

Člověk: léčba a vyléčení

•

Půda: agrotechnika, kultivace půdy, rekultivace půdy, úprava půdy, přísun organické
hmoty

Kultivace půdy
Vliv způsobů obdělávání půdy je patrný na fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech
půdy. Mezi metody obdělávání půdy patří úplné a konzervační zpracování půdy. V závislosti na
zvolené metodě obdělávání půdy má každá z nich důsledky pro životní prostředí, například úplné
obdělávání půdy narušuje půdu, narušuje její strukturu, teplotu půdy (Busari et al., 2015),
urychluje povrchový odtok a erozi a uvolňuje plynný CO2 do atmosféry (Lal et al., 2007).
zatímco konzervační obdělávání půdy zahrnuje postupy, které zahrnují minimalizaci poškození
půdy, zachovávají půdní vlhkost a zadržují nebo zabraňují emisím uhlíku do atmosféry (Busari et
al., 2015). Snižuje také vyplavování dusíku z půdy (Qi et al., 2019; Wang et al., 2020). Mezi
konzervační kultivační postupy patří redukované zpracování půdy, nulové zpracování půdy,
mulčování, hřebenové a obrysové zpracování půdy. Nulové obdělávání půdy zahrnuje minimální
narušení půdy za účelem zvýšení biologické aktivity půdy a zachování půdního krytu (zbytků
plodin), aby se snížil dopad dešťových kapek nebo eroze půdy na půdu. Redukované obdělávání
půdy zahrnuje používání primárního zpracování půdy s cílem minimalizovat míru manipulace s
půdou. Mulčování zahrnuje metody obdělávání půdy, při nichž se na půdě ponechávají zbytky
plodin, které dodávají půdě živiny, potlačují růst plevelů a zadržují půdní vlhkost. Hřebenové
zpracování půdy zahrnuje pěstování plodin po obou stranách nebo na vrcholu hřebenů. Postupy
ochrany půdy jsou prospěšné pro snížení půdní eroze, zvýšení produktivity půdy, snížení
výrobních nákladů a také pro úsporu energie spotřebované při polních pracích (Dvoskin et al.,
1977). Při půdoochranném postupu zpracování půdy se na povrchu půdy ponechává nejméně 30
% rostlinných zbytků, což zpomaluje pohyb vody, a v důsledku toho se minimalizuje množství půdní eroze.
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Zjistilo se, že jsou prospěšné pro dravé půdní organismy, které mohou zvýšit ochranu proti
škůdcům tím, že zvýší populaci organismů, které škůdce potlačují (Stinner a House, 1990).
V Maďarsku se plocha obdělávaná v režimu redukovaného obdělávání půdy rok od roku zvětšuje,
ačkoli stále převládá celoplošné obdělávání půdy, které bylo až do konce 90. let 20. století
jediným způsobem obdělávání půdy. V roce 1998 bylo zavedeno několik opatření proti škodám
způsobeným suchem a degradací půdy, bylo zavedeno konzervační zpracování půdy, jehož cílem
je snížit hloubku často obdělávané vrstvy půdy a podpořit tvorbu svrchní vrstvy půdy bohaté na
organickou hmotu. Redukované obdělávání půdy je nyní nejdominantnější formou ochranného
obhospodařování půdy, která ovlivňuje půdní fond v Maďarsku. Dalšími formami
půdoochranných postupů, které se v Maďarsku uplatňují, jsou však hospodaření se zbytky půdy,
hospodaření se závlahou a hnojení s použitím minerálních hnojiv a organických doplňků
(Zsembeli et al. 2008).
Podle výsledků výzkumu RIK může změna využití půdy z konvenčního na redukované
obdělávání půdy ušetřit kg200 půdního organického uhlíku na hektar a mm40 půdní vlhkosti v
horním cm 30hloubky typické půdy Velké uherské nížiny ročně. Díky nižšímu počtu operací
zpracování půdy dochází ke snížení spotřeby pohonných hmot o 30-50 % a lze očekávat zatížení
životního prostředí skleníkovými plyny.
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Použití a vývoj půdoochranných systémů obdělávání půdy

Mulčování, omezené obdělávání půdy, ochrana vláhy
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Mulčování, omezené obdělávání půdy: zachování zásob organického uhlíku v půdě!
Úprava půdy
Úprava půdy spočívá v přidání přípravku do půdy za účelem zlepšení fyzikální kvality půdy, její
úrodnosti a mechaniky. Podle výzkumu provedeného v regionu Karcag se ukázalo, že půdní
kondicionér (Neosol) má pozitivní vliv na zemědělské půdy, protože usnadňuje vertikální pohyb
vody, zlepšuje schopnost zadržovat vodu, zlepšuje obsah organické hmoty (Brandsma et al.,
1999; Zsembeli et al., 2019) a usnadňuje vyplavování přebytečných solí z kořenové zóny (Rivera
Garcia et al., 2020). Prostřednictvím přínosů úpravy půdy prokázaných různými studiemi
(Brandsma et al., 1999; Rivera Garcia et al., 2020; Zsembeli et al., 2019) může úprava půdy
pomoci při zvyšování zemědělské produktivity zemědělské půdy (Kalra et al., 1998).
Podle výsledků výzkumu RIK se po letech6 úpravy půdy (použití Neosolu jednou ročně v dávce
150 kg/ha) zvětšila hloubka půdy s příznivým fyzikálním, chemickým a biologickým stavem o 10
cm v luční černozemní půdě.
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Půdní profily neošetřeného kontrolního pozemku (vlevo) a pozemku ošetřeného přípravkem
Neosol po 6 letech aplikace
Zasolená půda je kritickým problémem, se kterým se potýká orná půda. Velká část Velké uherské
nížiny je jednou z nejvíce zasolených oblastí v Evropě. Cílem mého výzkumu je prozkoumat vliv
kompostu na zasolenou jílovitou půdu. Je známo, že kompost má pozitivní vliv na půdu
ovlivněnou solí, ale o vztahu mezi organickou hmotou v půdě a bakteriální aktivitou je známo jen
málo. Byl proveden experiment, při kterém se v kontrolovaných podmínkách po dobu 16 týdnů
měřila respirace půdy. V počáteční fázi pokusu byl do půdy neovlivněné solí přidán kompost v
různé kvalitě (0, t/ha25,50) a každý vzorek byl zavlažován roztokem obsahujícím různé
koncentrace soli (0, mg/l600,1800) se třemi pokusnými opakováními. V desátém týdnu byl ke
každé z nich přidán kompost podruhé. Ve třináctém týdnu byl ke každému vzorku půdy
rovnoměrně přidán půdní kondicionér bohatý na N, S a Ca. Po skončení experimentální fáze bylo
provedeno měření živin a bakteriálních kolonií.
Ve fázi pokusu se samotnou aplikací kompostu výsledky ukázaly, že koncentrace soli v
závlahové vodě a poměr kompostu měly zanedbatelný vliv na půdní respiraci. Po přidání půdního
kondicionéru však bylo zaznamenáno dramatické zvýšení respirace.
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s počátečním nárůstem chemické reakce a druhým nárůstem biologické reakce. Složky živin byly
silně ovlivněny solí a SOM, ale celkové CEC byly stejné.

Zvýšení biologické aktivity půdy: zvýšená respirace půdy
V pokusu s kultivací půdy jsme zjistili, že hodnoty penetračního odporu a tažné síly, které
charakterizují a kvantifikují kompaktnost a kultivovatelnost půdy, byly nižší, a tedy příznivější na
pozemku ošetřeném půdním kondicionérem Neosol. Z pohledu zemědělců je hlavním cílem
aplikace půdních kondicionérů zajištění lepších podmínek pro pěstování plodin, a tedy dosažení
vyššího množství a kvality výnosů. Nicméně naše studie poukázala na to, že aplikace Neosolu
vedla k mnohem nižší potřebě tažné síly při orbě do druhého roku studie, a to i v nepříznivých
podmínkách (suchý stav půdy). Na základě tohoto pozorování předpokládáme kumulativní
pozitivní vliv kondicionéru na fyzikální vlastnosti půdy ve studované oblasti, a proto se
dlouhodobá aplikace půdních kondicionérů se shodnými vlastnostmi doporučuje pro farmy s
podobnými půdními vlastnostmi.
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Zlepšení fyzikálního stavu půdy: snížení potřeby trakční energie

Přísun organické hmoty
Světová populace roste, což vytváří tlak na zemědělskou půdu, aby uspokojila rostoucí poptávku
po zemědělských potravinách (Turmel et al., 2015), což má velký vliv na zdraví (Dalgleish et al.,
2011) a kvalitu půdy (Verhulst et al., 2018). Aby byla půda zdravá, musí být bohatá na obsah
půdní organické hmoty (SOM), proto je nutné provádět pravidelné doplňování půdní organické
hmoty (Dalgleish et al., 2011). Rostlinné zbytky jsou snadno a levně dostupnou formou biomasy,
která zůstává po sklizni plodin a která je pro půdu větším zdrojem organické hmoty (Bell et al.,
1966). Rostlinné zbytky mohou mít podobu listů, stonků a kořenů. Zbytky plodin se využívají a
udržují různými způsoby. Mohou být použity jako krmivo, sláma pro zvířata nebo ponechány na
farmě po sklizni a/nebo zapraveny do půdy. To pomůže zlepšit fyzikální (struktura půdy, zabrání
erozi a odtoku vody z půdy, zhutnění půdy, zlepší teplotu a vlhkost půdy), biologické (biomasa a
diverzita půdy) a chemické vlastnosti (výměna kationtů, organický uhlík v půdě a pH půdy)
(Wilhelm et al., 20071986,) a na oplátku zlepší zdraví půdy, což
www.visegradfund.org

má zásadní význam pro zlepšení výnosů a zároveň i pro zlepšení užitkovosti hospodářských
zvířat (Turmel et al., 2015).
V současné době je jedním z nejpalčivějších problémů zemědělství neustálý růst cen hnojiv.
Proto je pro dosažení plodného a efektivního zemědělského hospodaření nezbytné používat a
přizpůsobovat alternativní způsoby hnojení. Jedním z nejracionálnějších řešení snadného a
levného způsobu zásobování živinami je sekání slámy vzniklé při pěstování plodin a její
přimíchávání do půdy. V této souvislosti vznikl výzkumný úkol, jehož cílem bylo doplnit
chybějící údaje z tabulky 4.16 kapitoly 4 (Zemědělství) Pokynů pro správnou praxi a řízení
nejistot v národních inventurách skleníkových plynů IPCC s názvem Vybrané statistiky
rostlinných zbytků o stanovení reprezentativních hodnot podílu rostlinných zbytků (poměr
výnosu osiva a rostlinných zbytků), obsahu sušiny a obsahu N v rostlinných zbytcích pro
slunečnici a řepku olejnou pro jednotlivé země pomocí laboratorních analýz. Vzorky byly
odebrány z porostů řepky a slunečnice v různých částech země. Odběry vzorků byly provedeny v
červnu v případě řepky a v srpnu v případě slunečnice, a to těsně před sklizní těchto plodin.
Celkem bylo odebráno 116 rostlinných a 70 půdních vzorků. Byly použity dva přístupy: vzorky
byly odebrány z několika regionů po celé zemi a částečně byly odebrány vzorky z polních pokusů
s odrůdami řepky a slunečnice. Obsah dusíku ve vzorcích rostlin byl hodnocen ve dvou
skupinách: vzorky odebrané během celostátní cesty za odběrem vzorků odděleně od vzorků
pocházejících z různých polních pokusů. V obou případech byly hodnoty obsahu dusíku seřazeny
vzestupně a byl vypočten jejich průměr. Na základě našich zkoumání byl vážený průměr hodnot
obsahu dusíku ve vzorcích řepky s přihlédnutím k četnosti výskytu 0,33 %, zatímco v případě
slunečnice tato hodnota činila 0,57 %. Při zohlednění těchto hodnot a průměrného množství
rostlinných zbytků jsou pro danou zemi reprezentativní hodnoty obsahu dusíku v rostlinných
zbytcích u řepky 11,9 kg/ha a u slunečnice 26,3 kg/ha (Zsembeli et al., 2019).
Podle výsledků výzkumu RIK lze základní podzimní hnojiva nahradit kompostem, aniž by došlo
ke snížení výnosu. Kromě toho obsah organické hmoty a vápníku v kompostu
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výrazně zlepšuje obdělávatelnost půdy, snižuje její kyselost a poskytuje živiny pro plodiny po
několik let.
Kompostování je již dlouhou dobu známé jako metoda zpracování a likvidace organických
odpadů. Ekologické využití hnoje o velké hmotnosti v původní podobě nelze provést vždy, proto
je racionální jeho kompostování. Technologie kompostování vypracovaná v RIK je vhodná pro
výrobu kompostu, který splňuje požadavky Evropské unie a lze jej použít i v ekologickém
zemědělství. Náš pokus zaměřený na zjištění vlivu dvou kompostových produktů na penetrační
odpor půdy byl založen na parcele H1 RIK na jaře 2019. Půdním typem pokusné plochy je luční
černozem, je mírně kyselá (pHKCl 5,6), celkový obsah rozpustných solí je <002 %, obsah
humusu je 4 %, obsah CaCO3 je 0,13 %.

Zlepšení fyzikálního stavu půdy: snížení zhutnění půdy
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Zlepšení fyzikálního, chemického a biologického stavu půdy: zvýšení výnosů
Zavlažování (z pedologického hlediska)
Zasolení je jedním z nejvýznamnějších environmentálních problémů omezujících zemědělskou
produkci, zejména v suchých a polosuchých oblastech (ASAL), kde je zemědělská činnost závislá
na zavlažování (Chatrath et al., 2000; Pitman a Läuchli, 2006). Zasolování snižuje produktivitu
orných ploch, snižuje hodnotu půdy a vede k jejímu opouštění (Guida-Johnson et al., 2017).
Zasolení půdy může být důsledkem přírodní nebo antropogenní činnosti. Půdy mohou mít
přirozeně zvýšený obsah rozpustných solí v důsledku procesu zvětrávání nebo v důsledku
sekundární salinizace způsobené zavlažováním půdy kvůli nevhodným zavlažovacím schématům
a absenci nebo závadě v odvodňovacím systému. Pokud je obsah solí v půdě příliš vysoký, může
půda zpětně zadržovat vodu z kořenů rostlin, což způsobuje dehydrataci rostlin, snížení výnosu
nebo někdy i úhyn rostlin. Odolnost plodin vůči soli závisí na jejich schopnosti získávat vodu ze
zasolené půdy. Ke ztrátám výnosů obvykle dochází, i když účinek zasolení nemusí být příliš
zřejmý. Proto je pro stanovení obsahu solí v půdě důležité provádět měření elektrické vodivosti
půdy nebo extraktu vody z půdy. Toto měření lze provádět buď ex-situ, nebo in-situ.

www.visegradfund.org

Ačkoli se zavlažování v zemědělských podnicích provádí za účelem zásobování plodin vodou,
udržování zemědělské půdy nebo zajištění potřebné vody v období sucha, má zavlažování
významný vliv na chemické i fyzikální vlastnosti půdy. Snížení obsahu živin v půdě v důsledku
alkality nebo kyselosti a sekundární zasolení jsou příklady chemických změn vlastností půdy
způsobených zavlažováním, které vznikají při dlouhodobé akumulaci solí nebo nadměrné
akumulaci ve vodě rozpustných solí, které se nacházejí v přírodních vodách, příklady těchto solí
zahrnují: chlorid sodný, hořečnatý, vápenatý a draselný a fosforečnany (Mon et al..), 2007)) v
podzemních vodách v důsledku zvlhčování a vysychání (Drever a Smith, 1978) a povrchového
odpařování vody na zavlažovaných pozemcích (Allison a Barnes, 1985). To má za následek
fyzikální degradaci půdy, jako je ztráta půdní úrodnosti (Al-Zu'bi, 2007) v důsledku vyplavování
živin z půdy v důsledku zavlažovacích činností. Sekundární zasolení má také za následek
rozlámání a zhutnění půdního povrchu. Dalším dopadem zavlažování je eroze půdy (Koluvek et
al., 1993), která ovlivňuje produktivitu půdy, snižuje rychlost infiltrace a propustnost půdy,
snižuje hloubku kořenů rostlin a způsobuje stres rostlin, protože nejsou schopny účinně využívat
rostlinné živiny.
V současné době představuje zasolení půdy jedno z hlavních abiotických omezení v globální
produkci potravin a je obzvláště kritické v polopouštních a suchých oblastech (Minhas et al.
2020). V regionech, které se potýkají s nedostatkem kvalitní vody, je běžnou praxí zavlažování
slanou podzemní vodou pro zemědělství. Zasolení má velký vliv na dostupnost živin pro rostliny,
snižuje dostupnost fosfátů, konkurenční příjem, transport nebo rozdělení v rostlině a výkonnost
výnosu (Grattan & Grieve 1999). V Maďarsku je však polosuché prostředí, jako je župa JászNagykun-Szolnok (JNS) a mikroregion Nagykunság, jedním z extrémních klimatických
podmínek v Maďarsku. Z tohoto důvodu se v důsledku změny klimatu zvýšila potřeba vody pro
zavlažování v zahradnictví. K zavlažování se obvykle používá slaná voda. Zejména v Karcágu
byla monitorována závlahová voda pocházející z podzemních zdrojů a ukázalo se, že podzemní
voda v Karcágu není vhodná pro zavlažování (Zsembeli et al. 2011; Zsembeli et al. 2013). V
tomto případě zahradnický systém zvyšuje zásoby soli (čistou akumulaci solí) a je považován za
rizikový z hlediska zasolení půdy a vodních zdrojů (Rhoades et al. 1997).
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Obecný přehled složení solí v půdním roztoku ovlivňuje složení kationtové výměny a ovlivňuje
strukturu a hydraulické vlastnosti půdy (Bower 1959). Hlavním účinkem zasolení je snížení
transportu Ca2+ a mobility do růstových oblastí rostliny, což nejen snižuje

2+

dostupnost Ca, ale,

což ovlivňuje kvalitu vegetativních i reprodukčních orgánů. Zasolení obecně přímo ovlivňuje
příjem živin, například Na+ snižuje příjem K+ nebo Cl- snižuje příjem NO.-3 Cl- je zřejmě
antagonistou -3příjmu NO (Martinez a CerdaÂ, 1989; Wang et al. 2003). Také zasolení může
způsobit kombinaci komplexních interakcí, které ovlivňují metabolismus rostlin, náchylnost k
poškození nebo vnitřní potřebu živin (Grattan a Grieve,1999). Zasolení je jedním z
nejškodlivějších abiotických stresů pro rostliny, který mění různé morfologické a fyziologické
vlastnosti rostlin do abnormálního stavu. Závažnost zasolení je komplexní proces a reakce je také
zprostředkována interakcemi prostředí s rostlinou a půdou, jako je relativní vlhkost, teplota,
radiace, genové zdroje atd (Shannon et al. 1994; Sadras et al. 2020).
Kontrola nebo snížení úrovně zasolení v půdě závisí na postupech s pohybem vody, kterými jsou
množství vody, frekvence a způsob aplikace vody, odvodnění a kultivace půdy (Reeve &
Fireman, 1967; Dudley et al. 2008; Pereira et al. 2014). Hospodaření se slanou vodou pro
zavlažování je často založeno na aplikaci přebytečné vody, jejímž cílem je udržet minimální
zasolení kořenové zóny (Ben-Gal et al. 2008; Burt & Isbell 2005; Lambert & Shaiti 2002).
Nicméně v Karcagu je kvalita vody limitujícím faktorem pro účely vyluhování. Institut Karcag
pracuje na půdních kondicionérech pro velkovýrobní a lyzimetrické pokusy. Hlavní klíč spočívá
ve zvýšení účinnosti využití vody při zachování normální úrovně produkce (Gadissa & Chemeda
2009; Zsembeli 2021). Naším cílem je proto simulovat zahradnickou produkci se slanou vodou
(Norma III-IV<1000mg/L) a pochopit proces zasolování půdy.
Podle předchozích půdních analýz a pokusů s půdními kondicionéry v Karcagu identifikujeme
různé skupiny půdních kondicionérů (Kovács et al. 2013; Tuba et al, a2020, b; Monori et al.
2009; Szűcs et al. a2014, b; Szűcs et al. a2015, b; Zsembeli et al. 2019a, b), První skupinou jsou
přírodní organické materiály (biochar a kompost). Organické doplňky mají typické využití pro
zvýšení infiltrace, zadržování vody. jsou často negativně vnímány jako odpadní produkty s
nežádoucími vlastnostmi, jako je zápach, nadměrné množství dusíku a fosforu, těžké kovy,
patogeny, toxiny a
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další kontaminanty, které se mohou potenciálně přenášet do povrchových nebo podzemních vod
odtokem nebo vyplavováním (Bergstrom 1990; Larney et al. 2011).
Druhou skupinou půdních doplňků jsou biosyntetické půdní kondicionéry (Physiomax, Explorer
a Neosol), které vyrábějí biotechnologické společnosti, například Olmix group a TimacAgro.
Tyto půdní dodatky využívají tři hlavní zdroje, jílové minerály, stopové prvky, mikroorganismy a
polysacharidy sulfátované řasami (Balusson 2018). Tyto společnosti vyvinuly technologii
zaměřenou na konkrétní organismy a využívají je jako obnovitelnou surovinu. Dalším patentem
je RHIZO-VAM, což je ve vodě rozpustné půdní inokulum, které obsahuje in vitro vyrobené
spory a infekční propagule arbuskulární mykorhizní houby Rhizoglomus intraradices ve směsi s
dalšími přírodními produkty, jako jsou pomocné mykorhizní bakterie, Ca-modulační produkty a
extrakt z řas, stimuluje výměnu mezi půdou a rostlinou a podporuje růst kořenového systému
(I1). Dalšími strategiemi, které zlepšují toleranci rostlin vůči solnému stresu, jsou: rhizobakterie
podporující růst rostlin (PGPR), asociace rostlinných hub a aplikace organických a
anorganických doplňků. Tyto technologie se zaměřují na různé oblasti, jako je péče o rostliny,
aktivace půdního života, výživa plodin, optimalizace zdravotního stavu rostlin a zlepšení půdní
úrodnosti (Muhammad et al. 2020).
Na světě existují rozsáhlé zemědělské oblasti, které lze pro pěstování plodin využít pouze pomocí
zavlažování, nicméně zavlažování může vyvolat zasolování, erozi a další fyzikální degradační
procesy. Proto bylo v několika zemích zahájeno vědecké zavádění zavlažování v systému půdarostlina za účasti a podpory různých mezinárodních organizací (FAO, UNESCO, Světová banka)
(Bardaji 1974).
Hromadění solí může být během klíčení velkým problémem. Ve svrchní vrstvě půdy lze nalézt
vyšší salinitu, která může být ovlivněna hloubkou a vzdáleností pásky a předsezónní závlahou.
Akumulaci solí v půdě lze očekávat, pokud je zavlažování prováděno za podmínek omezujících
vodu (Enciso et al. 2002). Výnos a kvalita rostlin by mohly být negativně ovlivněny, pokud by se
zde hromadily soli, které jsou transportovány do kořenové zóny. Koncentrace solí v závlahové
vodě nebo podzemní vodě při vysoké salinitě může být nejdůležitějším faktorem salinity v
kořenové zóně. Zavlažovací voda se začne snižovat s odpařováním a používáním rostlin poté, co je uchovávána
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v půde. Bohužel většina přenesených solí zůstává v této době v půdě (Kaman et al. 2017). Počet
obyvatel roste opravdu rychle, a tak je půda a vodní zdroje nemohou uživit; prvotřídní
zemědělská půda a sladká voda již byly plně využity. Je zřejmé, že se nabízí uvedení půdy a
vodních zdrojů zasažených solí do produkce (Abdul & Mahmood 2012).
Ve Velké uherské nížině je přibližně 400 000 ha území, kde došlo k sekundárnímu zasolení,
zejména v důsledku zvýšení hladiny slaných podzemních vod. Blaskó (2005) sledoval solnou a
vodní bilanci zavlažovaných ploch a v několika případech zjistil zvýšení obsahu soli v půdě. V
průběhu 80. a 90. let 20. století bylo možné na 30 % zkoumaného území zjistit zvyšující se obsah
soli v půdě, a to zejména na náchylných oblastech, kde lze půdu zavlažovat pouze potenciálně
kvůli vysokému obsahu soli v jejich hlubších vrstvách.
Zasolené půdy se vyznačují špatným růstem rostlin a nízkou mikrobiální aktivitou. Je poměrně
důležité porozumět reakci půdních mikrobiálních společenstev na změny v zasolení půdy (Asghar
et al. 2012). Účinné látky, stejně jako v půdních kondicionérech, mají široké spektrum vlivu na
procesy zodpovědné za půdní úrodnost i na rostliny. Navíc ovlivňují optimální rozvoj
biologických, chemických a fyzikálních procesů v půdě a rostlinách (Borowiak et al. 2016), což
dává šanci na zmírnění škodlivých účinků zasolení.
Na základě předběžného poznatku, že riziko sekundárního zasolení je v zájmových zahradách v
okolí Karcagu vysoké, protože voda z vodonosných vrstev používaná k zavlažování je slaná, byla
zahájena výzkumná práce, nicméně zavlažování v obdobích sucha je pro produkci zeleniny
nezbytné. Zkoumali jsme možnost "půdě přátelské" optimalizace zavlažování, pokud vezmeme v
úvahu všechny tyto podmínky. Naší hypotézou je, že optimalizací zavlažování (četnost specifická
pro danou lokalitu, dávkování) v kombinaci s úpravou půdy (lepší fyzikální, chemický a
biologický stav půdy) lze vytvořit příznivější podmínky pro plodiny i za původně nepříznivých
podmínek. Hlavním cílem naší studie je určit korelace v systému půda-voda-rostlina, abychom
pochopili procesy probíhající při sekundárním zasolení a našli řešení tohoto problému pro
zmírnění škodlivých účinků, především formou prevence. Za nejlepší preventivní metodu
považujeme optimalizaci zavlažování v případě, že nepříznivé půdní podmínky (těžká struktura
jílu
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půdy náchylné k sekundárnímu zasolení) a hydrologické okolnosti (zasolená závlahová voda,
vysoký klimatický nedostatek vody).

Zlepšení fyzikálního, chemického a biologického stavu půdy: příznivý vlhkostní profil půdy.

Zlepšení fyzikálního, chemického a biologického stavu půdy: příznivý vlhkostní profil
půdy - vyšší výnosy.
Na základě našich výsledků lze vyvodit závěr, že pro zlepšení stavu zasolených nebo potenciálně
zasolených půd náchylných k sekundárnímu zasolení s nepříznivým vodním režimem lze
doporučit úpravu půdy, protože lze zmírnit škodlivé účinky zavlažování zasolenou vodou. Jako
perspektivní půdní kondicionér jsme shledali Neosol, ukázalo se, že jeho aplikace má pozitivní
vliv na vodní a solný režim půdy, částečně tím, že vytváří příznivější vertikální distribuci půdní
vody, a částečně tím, že zachovává více vlhkosti v půdě.
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Účinek Neosolu na zlepšení půdní struktury se projevil také v solném profilu půdy, škodlivé soli
způsobující sekundární zasolení byly vymyty do hlubších vrstev (40-50 cm) a poskytly
"bezsolné" prostředí pro vývoj plodin v hlavní kořenové zóně.
V oblastech s nepříznivými agroekologickými podmínkami se doporučuje úprava půdy v
kombinaci s optimalizací zavlažování (kontrola množství, frekvence), protože lze zvýšit
bezpečnost rostlinné produkce.
Úprava rostlin
Výživný stav rostliny ovlivňuje její růstový výkon a kvalitu výnosu. Nezbytné živiny, které
rostliny potřebují pro svůj růst, zdraví a produkci výživných potravin, jsou makroživiny (např.
dusík, fosfor, síra, vápník, draslík, hořčík, vodík, kyslík, uhlík) a mikroživiny (mangan, železo,
bór, nikl, chlor, zinek, měď, molybden) (Jemison, 1998). Tyto živiny jsou rostlinám dodávány
prostřednictvím fotosyntézy, hnojiv a hnoje a jsou nezbytné pro úpravu půdy (Singh, 2012).
Nedostatek některého z těchto prvků ovlivňuje růst rostlin a kvalitu produkce. Aby rostliny
mohly živiny přijímat, musí být v chemické formě, kterou rostlina potřebuje, a rozpustné nebo
rozpuštěné v půdní vodě (White a Brown, 2010). Tyto živiny mohou být dostupné v následujících
formách, mezi které patří granulovaná (nerozpuštěná) forma, chemicky vázaná na půdní částice a
chemická struktura uvolněná mikrobiálním rozkladem. Používání hnojiv jako prostředku
dodávání živin rostlinám může vést ke znečištění životního prostředí. N-hnojiva totiž způsobují
znečištění vod dusičnany a emise skleníkových plynů do atmosféry (Byrnes, 1990; White a
Brown, 2010). Předpokládá se, že přibližně 5 % zemědělské půdy trpí zasolením a má toxické
koncentrace Cl, B a Na ( Marschner, 1995; Munns a Tester, 2008) a 40 % světové orné půdy se
potýká s problémy s kyselostí půdy v důsledku přítomnosti toxických Al a Mn (von Uexküll a
Mutert, 1995), které brzdí prodlužování kořenů. To je způsobeno uvolňováním organických
kyselin, jako jsou citrát a malát (Mengel et al., 2001).
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V poslední době tvoří 57 % území Maďarska zemědělská půda, z toho 81 % orná půda, kde
převažuje produkce pšenice a kukuřice (Jakab et al., 2017a, 2017b). Téměř 15 % naší zemědělské
půdy zabírají travní porosty, které mohou poskytnout velké množství potenciální krmivové
základny (KSH, 2018). Vzhledem k tomu, že obhospodařování travních porostů patří do sektoru
služeb, krize chovu přežvýkavců výrazně ovlivnila maďarské travní porosty (Horváth és Mikó,
2016; Halász et al., 2016), zejména pokud jde o zásobování živinami, zavlažování a dosévání
(Kovács et al., 2005). Obecně se jako travní porosty využívají pouze půdy se špatným vodním
režimem a nízkým obsahem živin. Tyto podmínky umožňují extenzivní využití travních porostů,
které produkují nízké výnosy sena 1,5-2 t ha-1 (Szemán et al., 2009). Z 90 % se jedná o přírodní
nebo téměř přírodní travní porosty, 80 % se nachází v rovinatých oblastech s nepříznivými
podmínkami (Micheli et al., 2015). Poměr travních porostů na černozemních půdách s dobrou
úrodností je pouze 9 %. Tedy 70 % travních porostů má nízkou, zatímco pouze 5 % dobrou
úrodnost. Výnosy jsou nízké. Méně než 1 % maďarského HDP pochází z využívání travních
porostů (Kozák, 2008). Podle Szabóa (2003) se v Maďarsku v důsledku poklesu výnosnosti a
objemu chovu zvířat zúžily metody obhospodařování travních porostů, potenciál pastvin a luk
nebyl využit (Komárek, 2008). Podle Várallyaye (1997) je potřeba racionálního obhospodařování
travních porostů nesporná. 50 % travních porostů je potenciálně cenných z hlediska ochrany
přírody, vyskytuje se na nich 30 % chráněných druhů rostlin (Kozák, 2008; Penksza et al.,
2009a2008,, 2009b; Szabó et al., 2011) a travní porosty jsou také významným biotopem pro
volně žijící živočichy (Torma et al., Kiss2019, és Tokody, 2011). Vymezené travní2000 porosty
soustavy Natura lze obhospodařovat pouze v souladu s omezeními využití půdy stanovenými v
"Nařízení vlády č. 269/2007 (X. 18.) o pravidlech využití půdy pro zachování travních porostů
soustavy NATURA 2000". Úloha a význam obhospodařování travních porostů se v zemědělské
politice Evropské unie stává stále komplexnější. Struktura podpor staví zemědělce do situace, kdy
se rozhodují mezi intenzivním hospodařením s nízkou podporou a extenzivním hospodařením s
vyšší podporou (Marticsek et al., 2011). Řada autorů zastává názor (Barcsák et al., 1978;
Vinczeffy, 1993), že intenzivní využívání travních porostů není z ekonomického hlediska
racionální, ale kapacita (co do množství i doby trvání) extenzivních travních porostů pro chov
zvířat je nízká.
Mezi kvalitou půdy a trávníku existuje silná souvislost. Zásoby humusu se neustále zvyšují v
důsledku

biologické
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aktivity

travnatých

půd

(Vinczeffy,

1974).

atmosféra. O výměně a vázání uhlíku v travních ekosystémech toho víme poměrně málo, ačkoli
jejich úloha v globálním koloběhu uhlíku je významná (Soussana et al., 2007).
Pro hospodaření na travních porostech exponenciálně platí, že nejdůležitějším rizikovým
faktorem je počasí (Bajnok et al., 2011; Tasi et al., 20142013,; Lukács et al., 2015; Valkó et al.,
Penksza2012, et al., 2013; Házi et al., 2012; Szentes et al., 2009a, 2009b; Magyar et al., 2017). Z
faktorů vyvolaných klimatem má největší škodlivé účinky sucho a vnitrozemská voda. Jejich
účinky jsou zesíleny v utužených půdách s nepříznivým vodním režimem, stejně jako v námi
studovaném případě. Předmětem našeho výzkumu byly travní porosty v blízkosti Karcagu, na
hranici Velké uherské nížiny s unikátními ekologickými podmínkami. Tato oblast je jednou z
nejsušších oblastí Maďarska, nejextrémnější z hlediska teplotních výkyvů. Nejnižší úhrn srážek
Velké uherské nížiny - s nímž je spojen klimatický vláhový deficit kolem 100-150 mm během
vegetace - omezuje účinnost obhospodařování travních porostů (Zsembeli et al., 2019a). Tento
nedostatek vody je spojen s pravidelným atmosférickým suchem, které každoročně trvá od března
do září. Sucho má významný dopad nejen na rostliny, ale také na půdu. Studovaný extenzivní
travní porost se nachází v sousedství ovčí farmy Výzkumného ústavu Karcag a je využíván jako
pastvina a senná louka. Tento travní porost je značně vystaven extrémním povětrnostním a
půdním podmínkám. Naším cílem bylo snížit negativní vliv špatných povětrnostních a půdních
podmínek pomocí rostlinných a půdních kondicionérů. Testované kondicionéry splňují
požadavky předpisů Natura a 2000AKG. V našem výzkumu jsme v maloparcelkovém pokusu
testovali tři kondicionéry (Natur Agro, Timac Agro, PRP-EBV). Podle popisů výrobců jsou tyto
kondicionéry schopny přímo zvyšovat obsah živin v travách. Testovali jsme také půdní
kondicionér (Z-Fix), rovněž schválený orgány ochrany životního prostředí, který má zlepšit
vodní, vzdušný a živinový režim půdy vytvořením příznivější struktury kořenové zóny travních
porostů. Na orné půdě byly půdní kondicionéry úspěšně aplikovány ke zvýšení výnosů zlepšením
vodního a solného režimu půdy (Szűcs a Zsembeli, 2014; Zsembeli et al., 2019b), ale jejich
použití na travním porostu je novinkou. V naší studii bylo stanoveno koenologické složení,
sklizená zelená biomasa a chemické složení sena pro dva roky s různými klimatickými
podmínkami.
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Úprava rostlin na travních porostech je akutní léčebná kúra, která zlepšuje stav rostlin, ale nemá
žádný vliv na půdu. V případě travních porostů je cílem prodloužení vegetační doby a zvýšení
biomasy.

Zvyšování biomasy extenzivních travních porostů úpravou porostu

Vliv ošetření rostlinnými kondicionéry na biomasu přirozeného travního porostu
V suchém podnebí dává první porost travních porostů téměř 80 % celkového ročního výnosu, což
bylo dobře pozorováno i v našem pokusu. Výsledky koenologických testů a testů zelené hmoty
nepotvrdily vliv ošetření, ve výnosu jsme zjistili mírné zvýšení obsahu Mg. Natur Agro a Z-Fix v
roce 2017, zatímco u ošetření Natur2018, Agro a Timac Agro došlo ke zvýšení obsahu Mg.
www.visegradfund.org

V roce s průměrnými povětrnostními podmínkami (2017) vedlo ošetření PRP-EBV k nejvyššímu
obsahu Mn, zatímco v suchém roce každé ošetření obsah Mn zvýšilo. Při zkoumání obsahu Zn ve
vzorcích rostlin jsme zjistili, že ve všech2017, třech studovaných porostech vedly kondicionéry k
mírnému zvýšení. Pouze2018, u ošetření Natur Agro došlo ke zvýšení obsahu Zn. Vliv půdního
kondicionéru jsme zjistili stanovením emisí CO2 (jako ukazatele respirace kořenů z půdy) a
vlhkosti půdy. Půdní kondicionér měl pozitivní vliv na obsah vlhkosti v půdě a také zvýšil emise
CO2,

což bylo v souladu s našimi předběžnými studiemi v hrnkovém pokusu (Zsembeli et al.,

2017).
Závěry
Výzkum založený na praxi - přístup zaměřený na půdu, zlepšení fyzikálního,
chemického a biologického (komplexního) stavu půdy.
Aplikace půdních úprav má pozitivní vliv na
•
•
•
•
•

struktura půdy,
režim půdní vlhkosti,
kompaktnost půdy,
mikrobiologická aktivita proto
úrodnost půdy a výnosy.
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KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Jaké jsou hlavní změny agroenvironmentálních podmínek a jaké jsou možnosti
přizpůsobení se jim?
2. Jaké jsou podobnosti mezi lidskou lékařskou službou a ochranným využíváním půdy?
3. Jak lze charakterizovat ochranné obdělávání půdy?
4. Jak lze charakterizovat ochranné zavlažování půdy?
5. Jak se projevuje úprava půdy?
6. Jak lze zlepšit fyzikální vlastnosti půdy?
7. Jak lze zlepšit chemické vlastnosti půdy??
8. Jak lze zlepšit biologické vlastnosti půdy??
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