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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 redukovaného zpracování půdy a 

jeho dopadů 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. Střední Tisza má nejextrémnější ekologické podmínky ve Velké maďarské rovině s 

nejvyšším nedostatkem vzdušné a půdní vlhkosti, zvláštními pedologickými, hydrologickými a 

geologickými podmínkami. K pedologickým faktorům patří vysoký podíl těžkých 

strukturovaných půd obsahujících bobtnavé 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. 

 
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: 
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• Podle globálních klimatických předpovědí budou mít v Maďarsku dlouhodobě velký význam 

výzkumy zaměřené 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. 

 
Základní problém kultivace půdy 

• Degradované těžké půdy 
 
 

Ve Velké uherské nížině je nejdůležitějším ekologickým faktorem určujícím rozvoj zemědělské 

výroby voda. Dlouhodobou tradici má úsilí zaměřené na úspory vody při jejím zemědělském 

využívání. Již v minulých staletích se obyčejní rolníci snažili používat metody, které zajišťují 

bezpečnost výnosů s co nejmenším množstvím vody. Výzkumy v oblasti zavlažování v minulém 

století ukázaly, že zavlažování lze vzhledem ke zvláštním ekologickým a půdním podmínkám 

Velké uherské nížiny používat na velkých plochách pouze podmíněně (s přísným přihlédnutím k 

jeho dopadům na životní prostředí, jako je sekundární zasolení, degradace půdy atd. Řešením 

tohoto problému proto mohou být jiné přístupy (půdní kultivace šetřící vodu, aplikace plodin s 

vysokou odolností vůči suchu). Mimo jiné i tyto myšlenky byly v počátcích šlechtitelského 

výzkumu rostlin vedoucími. Později se aplikované výzkumy technologie rostlinné výroby 

zaměřily především na zkoumání vodního režimu polních plodin a mikroklimatu porostů. V 

počáteční fázi vycházely půdoznalecké výzkumy z pouhých empirických pozorování, nikoli z 

přesných měření, a proto i v případě dobře osvědčených a účinných půdoznaleckých 
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kultivačních metod jsou naše znalosti nedostatečné. Tato skutečnost ztěžuje vypracování 

moderních technologií. 

 
Velký význam má výzkum zaměřený na kontrolu vodního režimu půdy s cílem zlepšit účinnost 

využívání vody. V souladu s bojem proti škodám způsobeným suchem a degradací půdy jsou 

konvenční metody obdělávání půdy výhledově nahrazovány konzervačním zpracováním půdy, 

jehož cílem je zmenšení hloubky pravidelně obdělávané vrstvy půdy a vytvoření ornice bohaté na 

organickou hmotu. Vědecké zjištění hydrologických dopadů těchto nových metod lze 

bezpodmínečně považovat za aktuální a vyžaduje další úsilí. 

 
Stanovení vlivu technologických prvků ovlivňujících vodní režim půdy (mulčovací vrstva, 

tepelně izolační povrch půdy, zmírnění praskání atd.) může přispět k vypracování 

vodohospodářských technologií jako prvků moderní a udržitelné rostlinné výroby. Řízení 

vodního režimu půdy je zároveň účinným procesem ochrany životního prostředí, který má velký 

význam pro zabránění degradace půdy a zmírnění znečištění našich vodních fondů. 

 
Teplota půdy úzce souvisí s vlhkostí půdy, fyzikálními vlastnostmi půdy a klimatem. Vzhledem k 

tomu, že první dva faktory mohou být ovlivněny obděláváním půdy a třetí faktor je nezávislý na 

lidské činnosti, má stanovení rozdílů ve vodní bilanci a teplotě v důsledku vlivu různých způsobů 

tvorby půdy a způsobů pokrývání půdy velký význam pro získání podrobnějších informací o 

dopadech udržitelného obdělávání půdy. 

 
Výše uvedené skutečnosti vedly ke stanovení hlavních cílů našeho výzkumu. Tyto cíle lze 

shrnout následovně: 

 
• Zkoumání procesů vodního režimu půdy pomocí měřicího systému, který umožňuje trvalé 

studium vlivu různých způsobů obdělávání půdy na vodní a teplotní režim půdy v 

modelových podmínkách (lyzimetr). 
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• Zjistit možnosti použití a limity vážicího lyzimetrického systému, který je ve svém typu v 

Maďarsku jedinečný a byl vytvořen v RIK. 

• Získat více informací o vlivu technik obdělávání půdy vhodných pro zmírnění 

neproduktivních ztrát (výpar, hluboká perkolace), ke kterým dochází mimo vegetační období, 

na složky vodní bilance půdy. 

• Poskytnout údaje o vlivu některých technologických prvků (mulčovací vrstva, tepelně 

izolační povrch půdy, zmírnění prasklin atd.) na vodní bilanci půdy v různých klimatických a 

hydrologických podmínkách. 

 
Extrémy počasí 

 
 

Velká prostorová a časová proměnlivost, proměnlivost a obtížná předvídatelnost charakterizují 

klima a počasí v Maďarsku, pokud vezmeme v úvahu všechny klimatické faktory. Přesto je 

předvídatelné, že četnost, pravděpodobnost, trvání a intenzita extrémů počasí a jejich dopadů 

(povodně, nadbytek vody, sucho atd.) se zvyšuje i v rámci jednoho roku a oblasti. Důvodem je 

velká prostorová a časová proměnlivost atmosférických srážek, zvyšující se četnost přívalových 

dešťů vysoké intenzity, nepříznivé půdní podmínky, nevhodné využívání půdy a střídání plodin. 

 
Karcag, hlavní město Velké Kumánie, se nachází v severovýchodní části Maďarska, v centru 

Velké uherské nížiny. Podoblast zvaná Velká Kumánie je jednou z nejsušších oblastí Maďarska s 

velkým kolísáním teplot a nejkontinentálnějším charakterem. Léta jsou suchá, teplá s nízkou 

oblačností. Celkový počet hodin slunečního svitu za rok se pohybuje mezi 1970 a 2020. 

Průměrná roční teplota je 10,2-10,4 °C, průměrná teplota vegetačního období je 17,4-17,6 °C. 

Roční úhrn srážek se pohybuje mezi 490 a 510 mm. 

 
Společnost RIK provádí meteorologická měření od svého založení v roce 1947. V červenci zde 

byla umístěna 2004meteorologická stanice patřící do sítě Národní meteorologické služby 

(obrázek1 ). 
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Obrázek 1.Meteorologická stanice Karcag 
 
 

Frekvence měření meteorologické stanice je v minutách10, data jsou zaznamenávána pomocí 

datového záznamníku. Naměřené meteorologické parametry jsou shrnuty v tabulce 1. 

 
Tabulka 1.Meteorologické parametry měřené na meteorologické stanici Karcag 

 

PARAMETR UNIT 
teplota vzduchu °C 
průměrná teplota °C 
maximální teplota °C 
minimální teplota °C 
teplota povrchu půdy °C 
minimální teplota povrchu půdy °C 
relativní vlhkost vzduchu % 
tlak vzduchu hPa 
rychlost větru m/s 
směr větru ° 
srážky mm 
sluneční záření W/m 
teplota půdy v hloubce cm10 °C 
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Teplota vzduchu 

Údaje o průměrné roční teplotě vzduchu naměřené v Karcagu v letech 2005 až 2017 byly 

analyzovány s cílem zjistit, zda existuje tendence ke změně tohoto parametru (obr. 2). Ve 

zkoumaném období je průměrná hodnota průměrů 11,3 °C, což je o 1,3 °C více než padesátiletý 

průměr (10 °C). Maximum průměrných ročních hodnot teploty vzduchu bylo zjištěno v roce 2014 

(12,2 °C), zatímco minimální hodnota byla vypočtena pro rok 2005 (9,8 °C), přičemž tento 

poslední rok byl jediným ze zkoumaných 13 let, kdy byla průměrná roční hodnota nižší než 

50letý průměr. 
 
 

Obrázek 2. Průměrná roční teplota vzduchu v Karcagu, 2005-2017 
 
 

Lineární trendová čára, která je zobrazena na grafu, ukazuje zřejmý a postupný nárůst průměrné 

roční teploty vzduchu v Karcagu v období 2005-2017. V oblasti Karcagu je význam tohoto 

trendu značný, vnímají ho i místní obyvatelé. 

 
Kromě průměrné roční teploty vzduchu je třeba analyzovat také roční minimální a maximální 

hodnoty. Minimální hodnoty se v rámci zkoumaného období lišily ve velmi širokém intervalu, 

nejnižší hodnota byla -23,3 °C, zatímco nejvyšší minimum bylo -7,5 °C. Maximální hodnota 

teploty vzduchu dosáhla v jednom roce 40 °C. 
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Srážky 

Srážky jsou z klimatických parametrů nejvíce proměnlivé. Během sledovaného období 2005-

2017 se vyskytly jak suché, tak velmi vlhké roky (obr. 3). Nejnižší hodnota ročního úhrnu srážek 

byla zjištěna v roce 2012 se svými 344 mm, zatímco mezi roky, kdy 13700spadlo více než mm, 

byly dva. Absolutní rekord byl zjištěn v roce s 2010jeho 

889.1 mm srážek, v naší databázi nelze nalézt žádné pozorování vyššího úhrnu sahajícího až 

Po1948. extrémně vlhkém roce byly v následujících dvou letech opět charakteristické 

extrémy,2010 ale extrémní sucho; v roce 2011 385,7 mm, zatímco v roce 2012 pouze 344,5 mm 

byl roční úhrn srážek. Poté přišel rok s průměrným ročním úhrnem srážek. Pokud na datovou 

řadu dosadíme trendovou přímku, zjistíme klesající tendenci, pokud jde o celkové roční úhrny 

srážek. Přesto nelze konstatovat, že by tato tendence začala, protože průměr za zkoumaných 13 

let je o 62 mm vyšší než padesátiletý průměr. 
 
 

Obrázek Roční3. úhrn srážek v Karcagu, 2005-2017 
 
 

Z hlediska zemědělství je časové rozložení srážek ve Velké Kumánii velmi nepříznivé. Počet dnů 

se srážkami nad 20 mm se zvyšuje, v letech 2005 a 2010 se vyskytly dokonce srážky s intenzitou 

nad 60 mm/den. 
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Lidská společnost nemůže přímo pocítit tendence ke změně klimatu, protože jsou relativně 

pomalé. Nicméně častější výskyt extrémních meteorologických jevů má přímé i nepřímé dopady 

na společnost a zemědělství. Vzhledem k tomu, že četnost a intenzita teplotních extrémů se 

zvyšuje a jejich prostorový a časový výskyt je stále proměnlivější, je jednou z největších výzev 

naší společnosti přizpůsobit se jim. 

 
Na základě analýzy údajů o teplotách a srážkách zaznamenaných v Karcagu v letech 2005-2017 

lze konstatovat, že naše klima je velmi proměnlivé, nepředvídatelné, což činí zemědělskou 

produkci, zejména rostlinnou, rizikovější a komplikovanější. Změna teploty má na základě údajů 

zaznamenaných v posledních 13 letech tendenci k oteplování. Údaje o srážkách zaznamenané od 

roku 2005 do roku 2017 nepovažujeme za dostatečné pro posouzení tendence změny v tomto 

ohledu, i když zvyšující se proměnlivost je zřejmá, neboť zjištěné reálné extrémy i poměrně 

krátké období šetření. 

 
Vážení lyzimetrických experimentů 

 
 

Experiment byl proveden na lyzimetrické stanici RIK. Na obr. 4 je znázorněna konstrukce 

lyzimetrického systému. Pod lyzimetrickými jednotkami s plastovou stěnou se nacházejí 

elektronické váhy, které mohou měřit změny hmotnosti s citlivostí 0,1 kg (0,06 mm) v rozsahu 

měření ±300 kg. Váhy jsou po dvojicích připojeny k záznamníku dat, který každou hodinu 

automaticky měří a ukládá údaje o hmotnosti. Záznamníky dat mají spojení s počítačem pro 

zpracování dat. Rozměry jednotek: plocha m1.72, hloubka m1. Lyzimetry byly v roce 1992 

naplněny luční černozemí, vzorky tedy nejsou neporušené, ale zohlednili jsme původní sazby 

horizontů. Půdní sloupce obsahují 25 cm z původního horizontu A odebraného půdního profilu, 

40 cm z horizontu B a 20 cm z horizontu C. 
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Obrázek 4.Konstrukce lyzimetrického systému 
 
 

Fotografie šesti nejčastěji používaných ošetření v rámci lyzimetrického experimentu jsou 
zobrazeny na obrázku. 

Obr. 5. 
 
 

 

Obrázek 5.Nejčastěji používaná ošetření lyzimetrického experimentu 
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Stanovení složek vodní bilance 
 
 

Podle principu váhové lyzimetrie je zařízení vhodné pro výpočet vodní bilance každé jednotky. 

Adekvátní rovnice vodní bilance platná pro danou situaci je následující: 

 
kde P = srážky (mm), I = závlahová voda (mm), E = výpar (mm), D = odtoková voda. 

(mm), WB = vodní bilance, změna obsahu půdní vlhkosti (mm). Protože WB = W, vodní bilance 

se rovná změně hmotnosti půdního sloupce, lze její hodnotu vyjádřit redukcí vstupních a 

výstupních faktorů: 

 
 

Protože všechny faktory rovnice vodní bilance kromě výparu lze měřit a vyjádřit v mm, lze 

hodnotu výparu vypočítat takto: 

 
 

Přesnost výpočtu závisí na přesnosti měření součástí, která je v případě změny hmotnosti 0,05 

mm. Tato přesnost řadí lyzimetrický systém do kategorie vysoce přesných lyzimetrů. 

 
Stanovení vlhkostních a teplotních profilů 

 
 

Prvních pět jednotek odběrové soupravy (sond) vhodných pro měření půdní vlhkosti a teploty 

bylo dokončeno do ledna 1998 a zabudováno do lyzimetrů. Sondy (typ TTN-M firmy Sinóros a 

Szőlősi) měří obsah půdní vlhkosti na principu hydropolarizace ve čtyřech různých vrstvách půdy 

(0-10, 10-20, 20-30 a 30-40 cm). Frekvence měření je volitelná a zjištěné údaje jsou sondami 

odesílány přímo do propojeného počítače. 

E = P + I - D + W 

W = P + I - E - D 

P + I = E + D + WB 
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Stanovení složek vodní bilance pomocí váhových lyzimetrů 
 
 

Při určování složek vodní bilance pomocí váhových lyzimetrů jsem vypracoval metody měření a 

výpočtu založené na rovnici vodní bilance platné pro zkoumaný měřicí systém. Analyzoval jsem 

časové rámce, které jsou nejvhodnější pro zpracování a vyhodnocení získaných dat. Zjistil jsem, 

že v daných experimentálních podmínkách jsou výsledky vodní bilance vypočtené za pololetí 

(květen-říjen), za měsíc a za krátká období vysychání nejvhodnější pro stanovení dynamiky a 

charakteristik složek vodní bilance ovlivněných různými způsoby obdělávání půdy a pro určení 

vlivu různých klimatických a hydrologických situací. 

 
Výsledky pololetní vodní bilance 

 
 

Numericky jsem stanovil pololetní vodní bilance (a jejich složky) půdních sloupců s různými 

povrchy vytvořenými modelováním různých způsobů tvorby půdního povrchu a jeho zakrytí. 

Zjistil jsem pravděpodobné příčiny zažitých rozdílů a vliv různých období, zejména extrémně 

suchých či vlhkých, na vodní režim půdy. 

 
Na základě pololetních výsledků jsem vyhodnotil vliv různých povrchů půdy vytvořených 

zkoumanými způsoby obdělávání půdy na vodní bilanci půdy. Metodou regresní analýzy jsem se 

pokusil nalézt korelaci mezi množstvím vstupní vody (srážky, závlaha) a výstupem výparem z 

půdních sloupců. Zjistil jsem těsnou exponenciální závislost mezi zkoumanými veličinami (obr. 

6). Podle výsledků jsem rozdělil zkoumaných pět ošetření do tří různých skupin. Zjistil jsem, že 

pravděpodobně existuje určité množství přívodu vody, kde prakticky není rozdíl v množství vody 

odpařené z půdních sloupců u pěstebních ošetření. Dále jsem přišel na to, že ošetření, která mají 

efekt snižující výpar v nižším rozsahu přívodu vody, v případě vyššího než průměrného zatížení 

vodou ztrácejí výparem více vody. Vypracoval jsem novou metodu hodnocení účinku snižování 

výparu a zvyšování infiltrace u zkoumaných ošetření (tabulka2 ). 
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Obrázek 6. Korelace mezi vstupem vody a výparem na základě údajů z pololetní vodní 
bilance 

 
Tabulka Hodnocení2. vlivu pěti ošetření na vodní bilanci půdního sloupce 

 

 
Léčba 

Účinek zmírňující odpařování Účinek zvyšující infiltraci 
evap./input kategori

e 
vypouštění 
vody/vstup 

kategorie 

ovládání 94 % chudák 14 % chud
ák 

hrudkovit
ý 

85 % střední 17 % střední 

rozpuštěn
é 

84 % střední 20 % dobr
é 

rozpuštěné 
+ kůra br. 

77 % dobré 22 % dobr
é 

rozpuštěné 
+pokryté 

77 % dobré 31 % velmi dobré 

 
Metodické hodnocení měření vodní bilance pomocí vážení lyzimetrů 

 
 

Zjistil jsem výhody a nevýhody systému váhového lyzimetru a zjistil jsem možnosti a limity jeho 

použití při zkoumání vodní bilance půdy. Došel jsem k závěru, že tento vážkový lyzimetrický 

kontrola 
se 
zmírnila 
rozpuštěný+pokrytý 
Expon. (hrudkovitý) 
Expon. (kůra 
porušená) 

hrudkovitý 
kůra rozbitá 
Expon. (kontrola) 
Expon. 
(rozpuštěný) 
Expon. (mellowed+covered) 

vý
p
ar 
V-
X. 
m
ěs
íc
e 
(
m
m
) 

http://www.visegradfund.org/


 
 

www.visegradfund.org 15 

 

 

systém s danými rozměrovými parametry poskytuje velmi přesné údaje pro srovnávací analýzu 

rozdílů vznikajících ve vodní bilanci půdních sloupců s 
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různá povrchová úprava a krytí. Zjistil jsem však také, že tento systém není vhodný, nebo jen za 

velmi omezených podmínek, pro zkoumání vodního režimu půd pokrytých plodinami. 

 
Zkoumání vlhkostního profilu půdních sloupů s různými povrchy 

 
 

V průběhu měření vlhkosti jsem zjistil, že i v případech, kdy nebylo možné pomocí 

lyzimetrického měřicího systému zjistit rozdíly ve vlhkostním fondu půdních sloupců, 

vykazovaly vertikální vlhkostní profily značné rozdíly. V obdobích s průměrným nebo vysokým 

množstvím srážek ztrácela vlhkost pouze horní 20 cm hluboká vrstva půdy. V případě dlouhých 

suchých období jsem však zaznamenal pokles vlhkosti i ve vrstvách půdy pod 20 cm. 

 
Zjistil jsem charakteristiku stratifikace vlhkostního profilu půdy ve sloupcích s různými povrchy 

(obr. 7). Pro neupravený povrch (kontrolu) je charakteristické vysoké množství vody, které 

zůstává v blízkosti povrchu půdy, ale hlubší vrstvy nejsou nasyceny na polní kapacitu. V případě 

ošetření s porušením kůry vysychá pouze horní 10 cm vrstva, ale v souladu s literárními údaji tato 

izolační vrstva brání šíření vysychání hlouběji. Vrstva mulče rovněž vysychá do hloubky 

kultivace, ale voda může účinně infiltrovat do povrchu mulčované půdy, proto půda s touto 

úpravou vykazovala velmi dobré vlastnosti vodního režimu. Jednoznačně nejvyšší množství vody 

si zachovaly půdní sloupce pokryté slámou, přesto bylo možné zjistit určité rozdíly ve stratifikaci 

způsobené přítomností či absencí kultivace. Nekultivovaná varianta (podobně jako kontrola) si 

zachovává více vlhkosti blízko povrchu, ale méně v hlubších vrstvách, v případě kultivované 

varianty je situace přesně opačná. 
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Obrázek 7.Průměrné profily vlhkosti půdních sloupců na základě denních hodnot 

(květen-říjen) 
 

Srovnání konvenčních a redukovaných systémů obdělávání půdy 
 
 

Cílem experimentu s komplexním zpracováním půdy, který byl zahájen v roce, bylo1997, zjistit 

možnosti a účinnost systému půdoochranného zpracování půdy, který zastavuje fyzikální 

degradaci půdy v agroekologických a orných ekosystémech v regionu Trans-Tisza, a vyvinout 

ekologicky šetrný a energeticky úsporný systém obdělávání půdy. Dlouhodobý kultivační pokus 
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zahrnuje: snížení pravidelně obdělávané vrstvy, ponechání orby, uplatnění redukovaného 

zpracování půdy a bezorebného zpracování půdy a přímého setí, uplatnění technologie mulčování 

a využití hlubokého kypření k odstranění fyzikálních vad půdy a faktorů omezujících půdní 

úrodnost. Celková velikost parcel pokusu je ha,16 konvenčně obdělávaná (založená na orbě) 

parcela byla stanovena na 3,5 ha a parcela se sníženým zpracováním půdy má rozlohu 12,5 ha. 

Na čtyřech parcelách byly pěstovány dvě rostliny ve střídání plodin. Rostliny (pšenice, kukuřice, 

hrách, slunečnice, ječmen) představují strukturu rostlinné výroby charakteristickou pro oblast 

Nagykunság. 

 
Aby se zjistila úloha systémů obdělávání půdy při emisích CO2 z půdy, prováděla se pravidelná 

měření na pozemcích s konvenčním a redukovaným obděláváním půdy v rámci experimentu s 

kultivací půdy. 

 
K měření koncentrací CO-2 byly použity infračervené analyzátory plynu Anagas CD a 98Gas 

Alert Micro 5w (obr. 8) a k vymezení měřicí oblasti byla použita speciálně vyvinutá metoda 

(skládající se z rámu a misky). 
 
 

Obrázek 8. Metoda rám + miska s analyzátorem plynů 
 
 

Pro výpočet emisí CO2 z půdy byl použit následující vzorec: 
 
 

F = d * (V/A) * (C2-C1)/t * 273/(273+T) 
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kde F: tok CO2 (g m-2 h-1), d: hustota CO2 (kg m-3, 1,96 pro CO2), V: objem prostoru nad hlavou 

komory (m3) A: plocha komory (m2), C1: koncentrace CO2 v okamžiku spuštění (m3 m-3), C2: t3-

3: doba trvání měření (s), T: 2teplota vzduchu (C°). Většina měření byla provedena na strništích 

po sklizni, aby se vyloučila respirace kořenů, která může představovat 80 % celkových emisí. 

Povětrnostní podmínky ve zkoumaných 10 letech byly velmi proměnlivé a poskytovaly dobrou 

příležitost k jejich porovnání. Souběžně s měřením koncentrace oxidu uhličitého byly odebírány 

vzorky z horní 10 cm hluboké vrstvy půdy, která má hlavní úlohu v půdní respiraci, aby se 

gravimetrickou metodou stanovil skutečný obsah půdní vlhkosti. 

 
Ve zkoumaných deseti letech bylo počasí velmi různorodé, takže se naskytla skvělá příležitost 

pro srovnání jednotlivých let. Obrázek 9 ukazuje údaje o obou systémech pěstování. Výsledky 

získané z kultivačního pokusu je třeba hodnotit pro každý rok zvlášť, protože povětrnostní a 

agrotechnické podmínky a stav půdy se v každém roce pěstování značně lišily. Každé měření 

bylo provedeno nejméně ve třech opakováních, průměry z opakování jsou znázorněny na 

obrázcích. Povětrnostní podmínky ve zkoumaných deseti letech byly velmi proměnlivé, což 

poskytlo vynikající příležitost k porovnání jednotlivých let. 

 
Údaje z 25th. července 2006 byly naměřeny na strništích po sklizni, přičemž bylo možné zjistit 

významný rozdíl mezi konvenčním a redukovaným zpracováním půdy, pokud jde o emise oxidu 

uhličitého: a 0.3040,463 g m-2 h-1 bylo naměřeno při podobných vlhkostních podmínkách půdy 

(18 a 19 m/m%). 
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Obrázek 9.2Emise CO po sklizni v pokusu s obděláváním půdy (2006-2016) 
 
 

Z vyhodnocení všech našich údajů lze vyvodit závěr, že redukované obdělávání půdy vykazovalo 

vyšší hodnoty emisí oxidu uhličitého v každém roce, kdy6 byly indikátorovými plodinami ozimé 

obiloviny (pšenice, ječmen), 
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rozdíly byly významné ve dvou letech (2006 a 2009). Pouze v jednom roce z deseti byla 

indikátorovou plodinou slunečnice, v tomto případě se nepodařilo zjistit významný rozdíl mezi 

oběma zkoumanými systémy zpracování půdy, pokud jde o emise oxidu uhličitého z půdy. Ve 

dvou letech bylo možné zkoumat strniště hrachu ozimého: v jednom z těchto dvou let nebylo 

možné zjistit žádný rozdíl, zatímco ve druhém roce konvenční zpracování půdy vedlo k vyšším 

emisím oxidu uhličitého. Vzhledem k tomu, že krmný hrách potřebuje hlubší zpracování půdy, 

konvenční zpracování půdy, při kterém byla provedena orba do hloubky 30 cm, bylo pro tuto 

indikátorovou plodinu uspokojivější. Řepka olejná byla zkoumána v jednom roce: rovněž 

konvenční zpracování půdy s hlubší kořenovou zónou vedlo k vyšším emisím oxidu uhličitého z 

půdy. Souhrnně lze konstatovat, že v sedmi letech z deseti vedlo redukované zpracování půdy k 

vyšším emisím oxidu uhličitého z půdy. Polními měřeními jsme prokázali, že v důsledku mírného 

narušení půdy a příznivých půdních podmínek pro mikrobiální činnost vedl systém redukovaného 

zpracování půdy k vyšším emisím2 CO ve srovnání s konvenčním zpracováním půdy, i když 

emise byly v čase vyrovnanější. 

 
Vliv kompostování na penetrační odpor půdy 

 
 

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 %. 

 
Pokusný pozemek nebyl od roku 1997 orán podle postupů dlouhodobého pokusu s obděláváním 

půdy, použitý systém obdělávání půdy je založen na mělkém zpracování půdy bez obracení a 

pravidelném hlubokém kypření. Předplodinou byla pšenice ozimá, základní kultivace byla 

provedena diskovým podmítačem John Deere do hloubky 25-28 cm v srpnu 2018. V našem 

pokusu jsme zkoumali vliv dvou kompostových přípravků - Remusz s kaly z čistírny odpadníc .dov h  
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a Terrasol s ovčím hnojem - na kompaktnost půdy ve srovnání s účinkem kontroly, kde byla 

aplikována pouze minerální hnojiva. Ošetření v pokusu: Terrasol t/ha20; Remusz t/ha5, t/ha10, 

t/ha20, t/ha, t/ha25, kontrola s minerálními hnojivy. Kompost Terrasol byl rozprostřen 8th. září 

2018 a zapraven do svrchní vrstvy půdy (0-10 cm) pomocí mulčovací frézy John Deere. Remusz 

byl distribuován obdobně, ale vmíchán do půdy kombinátorem dne 23rd. dubna 2019. Současně 

bylo na kontrolní podplochu aplikováno minerální hnojení (Yara Mila NPK (S)=16-27-7(5) 

kg/ha220). Indikátorovou plodinou byla kukuřice (hybrid P9241), která byla zaseta v dubnu25th a 

sklizena v říjnu10th. Podle komerčního certifikátu kompostu Terrasol (NÉBIH, 2008) jsou jeho 

hlavními složkami ovčí hnůj s hlubokou podestýlkou (96 m/m%), zeolit (2 m/m%), surový fosfát 

(2 m/m%). 

 
Po sklizni indikátorové plodiny jsme změřili penetrační odpor půdy, abychom charakterizovali 

její kompaktnost pomocí penetrometru typu 3T System. Měření bylo provedeno pro horní cm 

30hlubokou vrstvu půdy v opakováních3. Přístroj zjišťuje a ukládá údaje o odporu pro každý 

centimetr hloubky, hodnoty jsou vyjádřeny v MPa. Údaje získané z horních 5 cm jsme 

nevyhodnocovali, protože podle příslušné literatury nejsou spolehlivé kvůli tzv. efektu povrchu 

půdy. Údaje o skutečné vlhkosti půdy byly stanoveny ze vzorků půdy odebraných z horní 10 cm 

hluboké vrstvy půdy jednoduchou gravimetrickou metodou. 

 
Jako první přístup jsme porovnali vliv čtyř různých dávek kompostu Remusz s vlivem 

kontrolního ošetření s aplikací minerálních hnojiv na penetrační odpor (kompaktnost) půdy (obr. 

10). Protože existuje úzká korelace mezi penetračním odporem a vlhkostí půdy, stanovili jsme 

tyto hodnoty paralelně pro stejné vrstvy půdy. 

 
Zjistili jsme, že pozitivní vliv všech čtyř dávek kompostu na penetrační odpor půdy se projevil 

nižšími hodnotami odporu naměřenými v hloubce kultivace, přičemž pro každé ošetření byla 

charakteristická podobná vlhkost půdy. Nejvíce zhutnělá byla půda na kontrolní podmítce. Vyšší 

dávky kompostu se projevily nižším penetračním odporem půdy. 
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Obrázek Vliv10. různých dávek kompostu Remusz na penetrační odpor a vlhkost půdy 

(Karcag, 2019) 
 

V našem druhém postupu byl stanoven účinek stejné dávky dvou různých kompostových 

produktů a porovnán s účinkem kontrolního ošetření (obr. 11). Je zřejmé, že půda na kontrolní 

ploše je nejvíce zhutnělá. Dávka 20 t/ha obou kompostových produktů výrazně snížila penetrační 

odpor půdy. Na výrazný vliv aplikace kompostu na vlhkost půdy se nepodařilo přijít. 
 
 

Obrázek Vliv11. různých kompostů na penetrační odpor a vlhkost půdy (Karcag, 2019) 
 

Podle výsledků našeho pokusu provedeného na těžké strukturované půdě v Karcagu v roce 2019 

jsme mohli konstatovat, že oba zkoumané kompostové produkty měly příznivý vliv na penetrační 

odpor půdy ve vrstvě 0-30 cm, protože jejich aplikací se zmírnila kompaktnost půdy. Zjistili 

jsme, že i v důsledku aplikace nejnižší dávky (5 t/ha) kompostu Remusz došlo k výraznému 

snížení kompaktnosti půdy. Vyšší dávky kompostu vedly 
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v nižší penetrační odolnosti půdy. Přestože nejvyšší dávka kompostu (25 t/ha) vedla k největšímu 

snížení penetračního odporu, nelze tuto dávku nebo vyšší z ekonomických důvodů racionálně 

doporučit. Byl stanoven účinek stejné dávky (20 t/ha) kompostů Remusz a Terrasol a porovnán s 

kontrolním ošetřením (aplikace minerálních hnojiv). Zjistili jsme, že oba komposty měly 

pozitivní vliv na fyzikální stav půdy, ale Terrasol ve větší míře snižoval penetrační odpor půdy. 

Naše zkoumání prokázala, že oba kompostové produkty (s původem v odpadní vodě i v ovčím 

hnoji) jsou vhodné pro úspěšnou aplikaci v těžké strukturované půdě s vysokým obsahem jílu. Při 

aplikaci kompostu v systému redukovaného zpracování půdy lze očekávat delší dobu jeho 

působení, protože na rozdíl od konvenčního zpracování půdy není přeoráván. 

 
Klíčová slova 

• Použití omezeného obdělávání půdy: mulčování, mělká kultivace 

• Boj proti extrémním hydrologickým situacím: sucho, nadbytek vody 
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KONTROLNÍ OTÁZKY 
 
 

1. Jaké jsou hlavní dopady extrémních povětrnostních/hydrogických situací na zemědělství a 
jaké jsou možnosti jejich řešení? 

 

2. Jak lze lyzimetry využít pro zemědělský výzkum? 
 

3. Jak lze z hydrologického hlediska hodnotit způsoby využívání půdy, které chrání vodu? 
 

4. Jaké jsou hlavní hydrologické prvky a jak je lze kvantifikovat? 
 

5. Jak lze lyzimetry použít pro stanovení vodní a solné bilance půdy? 
 
 

6. Jak souvisí úrodnost půdy s emisemi2 CO? 
 
 

7. Jak souvisí vlhkost půdy s její penetrační odolností? 
 
 

8. Jak lze zlepšit fyzikální vlastnosti půdy? 
 
 

Dr. habil. Zsembeli József 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 

Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu 
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