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Úvod 
 
 

Hlavným cieľom tohto e-learningového materiálu je poskytnúť informácie o výsledkoch 

výskumu Výskumného ústavu MATE v Karcagu (RIK) v oblasti aplikácie redukovaného 

obrábania pôdy a jeho vplyvu na fyzikálny, chemický a biologický stav pôdy. Výskumná činnosť 

RIK sa vzhľadom na geografickú polohu zameriava na Veľkú uhorskú nížinu a v rámci nej na 

región stredného Tisu. Región strednej Tisy má najextrémnejšie ekologické podmienky vo 

Veľkej maďarskej nížine s najvyšším nedostatkom vzdušnej a pôdnej vlhkosti, osobitnými 

pedologickými, hydrologickými a geologickými podmienkami. Medzi pedologické faktory patrí 

vysoký podiel ťažkých štruktúrovaných pôd obsahujúcich napučiavajúce a zmrašťujúce sa ílové 

minerály. Najdôležitejšími chemickými faktormi obmedzujúcimi úrodnosť pôdy sú sodifikácia, 

acidifikácia a javy spôsobené ovplyvnením vody. Pôdy skúmané RIK majú veľmi zlé fyzikálne 

vlastnosti a hospodárenie s vodou v dôsledku vysokého obsahu ílu a nepriaznivých chemických 

vlastností. Spomedzi hydrologických faktorov je charakteristický vysoký podiel oblastí 

ohrozených zamokrením a vysoké kolísanie podzemnej vody. Nepriaznivé okolnosti v dôsledku 

striedania príliš vlhkých a príliš suchých období sa môžu často vyskytnúť v priebehu jedného 

roka na tom istom mieste. Spomedzi meteorologických faktorov dominuje klimatický nedostatok 

vody 150 - 200 mm. Okrem toho je frekvencia extrémnych hodnôt meteorologických parametrov 

vyššia v porovnaní s ostatnými oblasťami krajiny. Medzi hospodárskymi faktormi prevláda 

poľnohospodársky charakter regiónov. Extenzívne poľnohospodárstvo je všeobecné, miera 

produkcie obilnín je mimoriadne vysoká. 

 
Najdôležitejšie výskumno-vývojové aktivity sa zameriavajú na ochranu pôdy, ochranu pôdy a jej 

ochranné využívanie. V rámci týchto činností sú v tomto regióne so zvláštnymi ekologickými 

podmienkami najnaliehavejšími úlohami výskum suchého poľnohospodárstva, zvyšovanie a 

zachovanie úrodnosti pôdy a využívanie ťažkých, hydromorfných pôd s ohľadom na ich 

dlhodobú zaťažiteľnosť. Pokiaľ ide o pôdy a ich využívanie, národný a medzinárodný záujem 

rozpracoval výskumné úlohy a otázky, ktoré majú dôležitú úlohu aj vo výskumnom programe 

ústavu a môžu slúžiť na určenie jeho výskumných úloh. 

Medzi najdôležitejšie z nich patria tieto: 
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• Podľa globálnych klimatických predpovedí budú mať v Maďarsku dlhodobo veľký význam 

výskumy zamerané na rozvoj suchého poľnohospodárstva. 

• Okyslenie nášho životného prostredia sa stalo problémom s vysokou prioritou, pretože rastúca 

záťaž urýchlila proces okyslenia pôdy. Táto skutočnosť si vyžaduje ďalší rozvoj technológií 

rekultivácie a využívania pôdy vhodných na prevenciu alebo zastavenie tohto procesu. 

• Ďalším menej významným problémom je prevencia potenciálne zasolených pôd. 

• Zaťaženie pôdy zvyšujúcim sa množstvom organických a anorganických látok sa stalo 

komplexným problémom ochrany pôdy a životného prostredia. 

• Všeobecnými dôsledkami využívania pôdy veľkoplošnými poľnohospodárskymi podnikmi je 

degradácia štruktúry pravidelne obrábaných vrchných vrstiev "sprašovej" vrchnej vrstvy pôdy 

a zvyšujúci sa stupeň zhutnenia pôdy. 

 
Základný problém obrábania pôdy 

• Degradované pôdy s ťažkou štruktúrou 
 
 

Vo Veľkej maďarskej nížine je najdôležitejším ekologickým faktorom, ktorý určuje rozvoj 

poľnohospodárskej výroby, voda. Úsilie zamerané na šetrenie vodou pri jej využívaní v 

poľnohospodárstve má dlhú tradíciu. Už počas minulých storočí sa obyčajní roľníci snažili 

používať metódy, ktoré zabezpečujú bezpečnosť úrody s čo najmenším množstvom vody. 

Výskumy v oblasti zavlažovania v minulom storočí ukázali, že zavlažovanie sa môže vzhľadom 

na osobitné ekologické a pôdne podmienky Veľkej uhorskej nížiny používať na veľkých 

plochách len podmienečne (striktne s prihliadnutím na jeho vplyvy na životné prostredie ako 

sekundárne zasolenie, degradácia pôdy atď. Preto môžu byť riešením tohto problému iné prístupy 

(hospodárne obrábanie pôdy, uplatňovanie plodín s vysokou odolnosťou voči suchu). Okrem 

iného to boli na začiatku vedúce myšlienky výskumu šľachtenia rastlín. Neskôr sa výskumy 

aplikovanej technológie rastlinnej výroby zamerali najmä na skúmanie vodného režimu poľných 

plodín a mikroklímy porastov. V počiatočnej fáze sa výskumy pestovania pôdy zakladali na 

jednoduchých empirických pozorovaniach a nie na presných meraniach, preto aj v prípade 

osvedčených a účinných pôdnych 
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kultivačných metód sú naše vedomosti nedostatočné. Táto skutočnosť sťažuje vypracovanie 

moderných technológií. 

 
Veľký význam má výskum zameraný na kontrolu vodného režimu pôdy s cieľom zlepšiť 

účinnosť využívania vody. V súlade s bojom proti škodám spôsobeným suchom a degradáciou 

pôdy sa konvenčné spôsoby obrábania pôdy perspektívne nahrádzajú konzervačným obrábaním 

pôdy, ktorého cieľom je zmenšenie hĺbky pravidelne obrábanej vrstvy pôdy a vytvorenie vrchnej 

vrstvy pôdy bohatej na organickú hmotu. Vedecké stanovenie hydrologických vplyvov týchto 

nových metód možno bezpodmienečne považovať za aktuálne a vyžaduje si ďalšie úsilie. 

 
Stanovenie účinkov technologických prvkov ovplyvňujúcich vodný režim pôdy (mulčovacia 

vrstva, tepelne izolujúci povrch pôdy, zmiernenie praskania atď.) môže prispieť k vypracovaniu 

vodozádržných technológií ako prvkov modernej a udržateľnej rastlinnej výroby. Kontrola 

vodného režimu pôdy je zároveň účinným procesom ochrany životného prostredia, ktorý má 

veľký význam pre prevenciu degradácie pôdy a zmiernenie znečistenia našich vodných fondov. 

 
Teplota pôdy úzko súvisí s vlhkosťou pôdy, fyzikálnymi vlastnosťami pôdy a podnebím. Keďže 

prvé dva faktory môžu byť ovplyvnené obrábaním pôdy a tretí faktor je nezávislý od ľudskej 

činnosti, určenie rozdielov vo vodnej bilancii a teplote v dôsledku vplyvu rôznych spôsobov 

tvorby pôdy a spôsobov pokrývania má veľký význam pre získanie podrobnejších informácií o 

vplyve udržateľného obrábania pôdy. 

 
Uvedené skutočnosti viedli k stanoveniu hlavných cieľov nášho výskumu. Tieto ciele možno 

zhrnúť nasledovne: 

 
• Skúmanie procesov vodného režimu pôdy pomocou meracieho systému, ktorý poskytuje 

možnosť trvalého štúdia vplyvu rôznych spôsobov obrábania pôdy na vodný a teplotný režim 

pôdy v modelových podmienkach (lyzimetre). 
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• Zistiť možnosti použitia a limity vážiaceho lyzimetrického systému, ktorý je jedinečný vo 

svojom type v Maďarsku, vytvoreného v RIK. 

• Získať viac informácií o vplyve techník obrábania pôdy vhodných na zmiernenie 

neproduktívnych strát (výpar, hlboká perkolácia), ku ktorým dochádza mimo vegetačného 

obdobia, na zložky vodnej bilancie pôdy. 

• Poskytnúť údaje o vplyve určitých technologických prvkov (mulčovacia vrstva, tepelne 

izolačný povrch pôdy, zmiernenie praskania atď.) na vodnú bilanciu pôdy v rôznych 

klimatických a hydrologických podmienkach. 

 
Extrémy počasia 

 
 

Veľká priestorová a časová variabilita, premenlivosť a ťažká predvídateľnosť charakterizujú 

klímu a počasie v Maďarsku, ak berieme do úvahy všetky klimatické faktory. Napriek tomu je 

predvídateľné, že frekvencia, pravdepodobnosť, trvanie a intenzita extrémov počasia a ich 

následkov (povodne, nadbytok vody, sucho atď.) sa zvyšuje aj v rámci toho istého roka a oblasti. 

Dôvodom je veľká priestorová a časová premenlivosť atmosférických zrážok, zvyšujúca sa 

frekvencia dažďov s vysokou intenzitou, nepriaznivé pôdne podmienky, nesprávne využívanie 

pôdy a striedanie plodín. 

 
Karčag, hlavné mesto Veľkého Kumánska, sa nachádza v severovýchodnej časti Maďarska, v 

strede Veľkej uhorskej nížiny. Subregión nazývaný Veľká Kumánska nížina je jednou z 

najsuchších oblastí Maďarska s veľkým kolísaním teplôt a najkontinentálnejším charakterom. 

Letá sú suché, teplé s nízkou oblačnosťou. Celkový počet hodín slnečného svitu za rok sa 

pohybuje medzi 1970 a 2020. Priemerná ročná teplota je 10,2 - 10,4 °C, priemerná teplota 

vegetačného obdobia je 17,4 - 17,6 °C. Ročný úhrn zrážok je 490 až 510 mm. 

 
Spoločnosť RIK vykonáva meteorologické merania od svojho založenia v roku 1947. V júli sa tu 

usadila 2004meteorologická stanica patriaca do siete Národnej meteorologickej služby (obrázok1 

). 
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Obrázok 1.Meteorologická stanica Karcag 
 
 

Frekvencia merania meteorologickej stanice je niekoľko minút10, údaje sa zaznamenávajú 

pomocou záznamníka údajov. Merané meteorologické parametre sú zhrnuté v tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1.Meteorologické parametre namerané na meteorologickej stanici Karcag 

 

PARAMETER UNIT 
teplota vzduchu °C 
priemerná teplota °C 
maximálna teplota °C 
minimálna teplota °C 
teplota povrchu pôdy °C 
minimálna teplota povrchu pôdy °C 
relatívna vlhkosť vzduchu % 
tlak vzduchu hPa 
rýchlosť vetra m/s 
smer vetra ° 
zrážky mm 
slnečné žiarenie W/m 
teplota pôdy v hĺbke cm10 °C 
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Teplota vzduchu 

Údaje o priemernej ročnej teplote vzduchu namerané v Karcagu od roku 2005 do roku 2017 boli 

analyzované s cieľom zistiť, či existuje tendencia zmeny tohto parametra (obr. 2). V skúmanom 

období je priemerná stredná hodnota 11,3 °C, čo je o 1,3 °C viac ako 50-ročný priemer (10 °C). 

Maximum ročných priemerných hodnôt teploty vzduchu bolo zistené v roku 2014 (12,2 °C), 

zatiaľ čo minimálna hodnota bola vypočítaná pre rok 2005 (9,8 °C), pričom tento posledný rok 

bol jediným spomedzi skúmaných 13 rokov, kedy bola ročná priemerná hodnota nižšia ako 50-

ročný priemer. 
 
 

Obrázok 2. Priemerná ročná teplota vzduchu v Karcagu, 2005-2017 
 
 

Lineárna trendová čiara zobrazená na údajoch grafu ukazuje zjavný a postupný nárast priemernej 

ročnej teploty vzduchu v Karcagu v období rokov 2005 - 2017. V regióne Karcag je význam 

tohto trendu značný, dokonca ho vnímajú aj miestni obyvatelia. 

 
Okrem priemernej ročnej teploty vzduchu je potrebné analyzovať aj minimálne a maximálne 

ročné hodnoty. Minimálne hodnoty sa v rámci skúmaného obdobia líšili vo veľmi širokom 

intervale, najnižšia hodnota bola -23,3 °C, zatiaľ čo najvyššie minimum bolo -7,5 °C. Maximálna 

hodnota teploty vzduchu dosiahla v jednom roku 40 °C. 
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Zrážky 

Zrážky sú spomedzi klimatických parametrov najviac premenlivé. Počas skúmaného obdobia 

2005-2017 sa vyskytli suché aj veľmi vlhké roky (obr. 3). Najnižšia hodnota ročného úhrnu 

zrážok bola zistená v roku 2012 so svojimi 344 mm, pričom medzi rokmi, kedy 700spadlo 13viac 

ako mm, boli dva. Absolútny rekord bol zistený v roku so svojím2010 

889.1 mm zrážok, v našej databáze sa nenachádza žiadne pozorovanie vyššieho množstva 

siahajúce až Po1948. extrémne vlhkom roku boli v nasledujúcich dvoch rokoch opäť 

charakteristické extrémy,2010 ale extrémne sucho; v roku 2011 385,7 mm, zatiaľ čo v roku 2012 

len 344,5 mm bol ročný úhrn zrážok. Potom prišiel rok s priemerným ročným úhrnom zrážok. Ak 

na rad údajov dosadíme trendovú čiaru, zistíme klesajúcu tendenciu, pokiaľ ide o celkové ročné 

úhrny zrážok. Napriek tomu nemožno konštatovať, že tento trend začal, keďže priemer 

skúmaných 13 rokov je o 62 mm vyšší ako 50-ročný priemer. 
 
 

Obrázok Ročné 3.úhrny zrážok v Karcagu, 2005-2017 
 
 

Z poľnohospodárskeho hľadiska je časové rozloženie zrážok vo Veľkej Kumánii veľmi 

nepriaznivé. Počet dní so zrážkami nad 20 mm sa zvyšuje, v rokoch 2005 a 2010 sa vyskytli 

dokonca zrážky s intenzitou nad 60 mm/deň. 
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Ľudská spoločnosť nemôže priamo pocítiť tendencie klimatických zmien, pretože sú relatívne 

pomalé. Napriek tomu majú častejšie sa vyskytujúce extrémne meteorologické javy priamy a 

nepriamy vplyv na spoločnosť a poľnohospodárstvo. Keďže frekvencia a intenzita teplotných 

extrémov sa zvyšuje, ich priestorový a časový výskyt je čoraz variabilnejší, jednou z najväčších 

výziev našej spoločnosti je prispôsobiť sa im. 

 
Na základe analýzy údajov o teplotách a zrážkach zaznamenaných v Karcagu v rokoch 2005 až 

2017 možno konštatovať, že naše podnebie je veľmi premenlivé, nepredvídateľné, čo zvyšuje 

riziko a komplikuje poľnohospodársku výrobu, najmä rastlinnú. Zmena teploty má na základe 

údajov zaznamenaných za posledných 13 rokov tendenciu k otepľovaniu. Údaje o zrážkach 

zaznamenané od roku 2005 do roku 2017 nepovažujeme za dostatočné na posúdenie tendencie 

zmien v tomto smere, hoci zvyšujúca sa premenlivosť je zrejmá, keďže sa zistili reálne extrémy 

aj za pomerne krátke obdobie skúmania. 

 
Vážiace experimenty s lyzimetrom 

 
 

Experiment sa uskutočnil na lyzimetrickej stanici RIK. Na obr. 4 je znázornená konštrukcia 

lyzimetrického systému. Pod lyzimetrickými jednotkami s plastovou stenou sa nachádzajú 

elektronické váhy, ktoré dokážu merať zmeny hmotnosti s citlivosťou 0,1 kg (0,06 mm) v 

meracom rozsahu ±300 kg. Váhy sú v pároch pripojené k záznamníku údajov, ktorý každú 

hodinu automaticky meria a ukladá údaje o hmotnosti. Záznamníky údajov majú prepojenie s 

počítačom na spracovanie údajov. Rozmery jednotiek: plocha m1.72, hĺbka m1. Lyzimetre boli v 

roku 1992 naplnené lúčnou černozemou, preto vzorky nie sú neporušené, ale zohľadnili sme 

pôvodné pomery horizontov. Pôdne stĺpce obsahujú 25 cm z pôvodného A horizontu 

vzorkovaného pôdneho profilu, 40 cm z B a 20 cm z C horizontu. 
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Obrázok 4.Konštrukcia lyzimetrického systému 
 
 

Fotografie šiestich najčastejšie používaných ošetrení v rámci experimentu s lyzimetrom sú 
uvedené v 

Obr. 5. 
 
 

 

Obrázok 5.Najčastejšie používané spôsoby ošetrenia v rámci experimentu s lyzimetrom 
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Stanovenie zložiek vodnej bilancie 
 
 

Podľa princípu vážkovej lyzimetrie je zariadenie vhodné na výpočet vodnej bilancie každej 

jednotky. Primeraná rovnica vodnej bilancie platná pre danú situáciu je nasledovná: 

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

(mm), WB = vodná bilancia, zmena obsahu pôdnej vlhkosti (mm). Keďže WB = W, vodná 

bilancia sa rovná zmene hmotnosti pôdneho stĺpca, jej hodnotu možno vyjadriť redukciou 

vstupných a výstupných faktorov: 

 
 

Keďže všetky faktory rovnice vodnej bilancie okrem výparu možno merať a vyjadriť v mm, 

hodnotu výparu možno vypočítať takto: 

 
 

Presnosť výpočtu závisí od presnosti merania komponentov, ktorá je v prípade zmeny hmotnosti 

0,05 mm. Táto presnosť zaraďuje lyzimetrický systém do kategórie vysoko presných lyzimetrov. 

 
Stanovenie vlhkostných a teplotných profilov 

 
 

Prvých päť jednotiek odberovej súpravy (sond) vhodných na meranie pôdnej vlhkosti a teploty 

bolo dokončených do januára 1998 a zabudovaných do lyzimetrov. Sondy (typ TTN-M od firmy 

Sinóros a Szőlősi) merajú obsah pôdnej vlhkosti na princípe hydropolarizácie v štyroch rôznych 

vrstvách pôdy (0 - 10, 10 - 20, 20 - 30 a 30 - 40 cm). Frekvencia merania je voliteľná a zistené 

údaje sondy priamo odosielajú do prepojeného počítača. 

E = P + I - D + W 

W = P + I - E - D 

P + I = E + D + WB 
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Stanovenie zložiek vodnej bilancie pomocou vážiacich lyzimetrov 
 
 

Počas určovania zložiek vodnej bilancie pomocou vážiacich lyzimetrov som vypracoval metódy 

merania a výpočtu založené na rovnici vodnej bilancie platnej pre skúmaný merací systém. 

Analyzoval som časové rámce, ktoré sú najvhodnejšie na spracovanie a vyhodnotenie získaných 

údajov. Zistil som, že v daných experimentálnych podmienkach sú výsledky vodnej bilancie 

vypočítané za polrok (máj - október), za mesiac a za krátke obdobia vysychania najvhodnejšie na 

určenie dynamiky a charakteristík zložiek vodnej bilancie ovplyvnených rôznymi spôsobmi 

obrábania pôdy a na určenie vplyvu rôznych klimatických a hydrologických situácií. 

 
Výsledky polročnej vodnej bilancie 

 
 

Numericky som určil polročné vodné bilancie (a ich zložky) pôdnych stĺpcov s rôznymi 

povrchmi vytvorenými modelovaním rôznych spôsobov tvorby a pokrývania povrchu pôdy. Zistil 

som pravdepodobné príčiny zažitých rozdielov a vplyv rôznych období, najmä extrémne suchých 

alebo vlhkých, na vodný režim pôdy. 

 
Na základe polročných výsledkov som vyhodnotil vplyv rôznych povrchov pôdy vytvorených 

skúmanými spôsobmi obrábania pôdy na vodnú bilanciu pôdy. Metódou regresnej analýzy som 

sa pokúsil nájsť koreláciu medzi množstvom vstupnej vody (zrážky, závlaha) a výstupnej vody 

výparom z pôdnych stĺpcov. Zistil som úzku exponenciálnu závislosť medzi skúmanými 

premennými (obr. 6). Podľa výsledkov som rozdelil skúmaných päť ošetrení do troch rôznych 

skupín. Zistil som, že pravdepodobne existuje určité množstvo vstupnej vody, pri ktorom 

prakticky nie je rozdiel v množstve vody vyparenej z pôdnych stĺpcov pestovaných úprav. 

Taktiež som prišiel na to, že ošetrenia, ktoré majú efekt znižovania výparu v nižšom rozsahu 

vstupov vody, v prípade zaťaženia vodou vyššieho ako je priemer, strácajú viac vody výparom. 

Vypracoval som novú metódu hodnotenia účinku znižovania výparu a zvyšovania infiltrácie 

skúmaných úprav (tabuľka2 ). 
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Obrázok 6. Korelácia medzi vstupom vody a výparom na základe údajov polročnej vodnej 
bilancie 

 
Tabuľka Hodnotenie2. vplyvu piatich ošetrení na vodnú bilanciu pôdneho stĺpca 

 

 
Liečba 

Účinok na zmiernenie 
odparovania 

Účinok zvyšujúci infiltráciu 

evap./input kategóri
a 

vypúšťanie 
vody/vstup 

kategória 

kontrola 94 % chudobn
ý 

14 % chud
obný 

hrudkovit
ý 

85 % stredná 17 % stredná 

roztopené 84 % stredná 20 % dobr
é 

roztopené 
+ kôra br. 

77 % dobré 22 % dobr
é 

roztopené 
+pokryté 

77 % dobré 31 % veľmi dobré 

 
Metodické hodnotenie meraní vodnej bilancie pomocou vážiacich lyzimetrov 
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vý
p
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V-
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m
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(
m
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Zároveň som však zistil, že tento systém nie 

je vhodný na skúmanie vodného režimu pôdy pokrytej plodinami, alebo je vhodný len za veľmi 

obmedzených podmienok. 

 
Skúmanie vlhkostného profilu pôdnych stĺpov s rôznymi povrchmi 

 
 

V priebehu meraní vlhkosti som zistil, že aj v prípadoch, keď sa pomocou lyzimetrického 

meracieho systému nedali zistiť rozdiely vo vlhkostnom fonde pôdnych stĺpcov, vertikálne 

vlhkostné profily vykazovali významné rozdiely. V obdobiach s priemerným alebo vysokým 

množstvom zrážok strácala vlhkosť len horná 20 cm hlboká vrstva pôdy. Ale v prípade dlhých 

suchých období som zaznamenal pokles obsahu vlhkosti aj vo vrstvách pôdy pod 20 cm. 

 
Zistil som stratifikačné charakteristiky pôdneho vlhkostného profilu v pôdnych stĺpcoch s 

rôznymi povrchmi (obr. 7). Charakteristickým znakom neupraveného povrchu (kontrola) je 

vysoké množstvo vody, ktoré zostáva v blízkosti povrchu pôdy, ale hlbšie vrstvy nie sú nasýtené 

na poľnú kapacitu. V prípade úpravy s porušením kôry vysychá len horná 10 cm vrstva, ale v 

súlade s literárnymi údajmi táto izolačná vrstva bráni šíreniu vysychania hlbšie. Vrstva mulča tiež 

vysychá do hĺbky kultivácie, ale voda môže účinne infiltrovať do povrchu mulčovanej pôdy, 

preto pôda s touto úpravou vykazovala veľmi dobré vlastnosti vodného režimu. Jednoznačne 

najvyššie množstvo vody si zachovali stĺpce pôdy pokryté slamou, napriek tomu bolo možné 

zistiť určité rozdiely v rozvrstvení spôsobené prítomnosťou alebo absenciou kultivácie. 

Nekultivovaná verzia (podobne ako kontrola) si zachováva viac vlhkosti blízko povrchu, ale 

menej v hlbších vrstvách, v prípade kultivovanej verzie je situácia presne opačná. 
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Obrázok 7.Priemerné profily vlhkosti pôdnych stĺpcov na základe denných hodnôt (máj 

- október) 
 

Porovnanie konvenčného a redukovaného obrábania pôdy 
 
 

Cieľom experimentu s komplexným obrábaním pôdy, ktorý sa začal v roku, bolo1997, zistiť 

možnosti a účinnosť systému pôdoochranného obrábania pôdy, ktorý zastavuje fyzikálnu 

degradáciu pôdy v agroekologických a orných ekosystémoch v regióne Trans-Tisza a vyvinúť 

ekologický, energeticky úsporný systém obrábania. Dlhodobý kultivačný experiment 
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zahŕňa: zníženie pravidelne obrábanej vrstvy, ponechanie orby, aplikáciu redukovaného 

obrábania a bez obrábania a priameho výsevu, aplikáciu technológie mulčovania a použitie 

hlbokého kyprenia na odstránenie fyzikálnych nedostatkov pôdy a faktorov obmedzujúcich 

úrodnosť pôdy. Celková výmera parciel pokusu je ha,16 pričom konvenčne obrábaná (založená 

na orbe) parcela bola stanovená na 3,5 ha a parcela so zníženým obrábaním pôdy je 12,5 ha. Na 

štyroch parcelách sa pestovali dve rastliny v striedaní plodín. Rastliny (pšenica, kukurica, hrach, 

slnečnica, jačmeň) predstavujú štruktúru rastlinnej výroby charakteristickú pre región 

Nagykunság. 

 
S cieľom odhaliť úlohu systémov obrábania pôdy pri emisiách CO2 z pôdy sa na parcelách s 

konvenčným a redukovaným obrábaním pôdy v rámci experimentu s obrábaním pôdy vykonávali 

pravidelné merania. 

 
Na meranie koncentrácií CO2 sa použili infračervené analyzátory plynov Anagas CD a 98Gas 

Alert Micro 5w (obr. 8) a na vymedzenie meracej oblasti sa použila špeciálne vyvinutá metóda 

(pozostávajúca z rámu a misky). 
 
 

Obrázok 8. Metóda rám + miska s analyzátorom plynov 
 
 

Na výpočet emisií CO2 z pôdy sa použil tento 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 pre CO2), V: objem priestoru nad hlavou 

komory (m3) A: plocha komory (m2), C1: koncentrácia CO2 v čase spustenia (m3 m-3), C2: 

koncentrácia CO2 v čase ukončenia merania (m 3m-3), t: trvanie merania (s), T: teplota vzduchu 

(C°). Väčšina meraní sa uskutočnila na strnisku po zbere úrody, aby sa vylúčila respirácia 

koreňov, ktorá môže predstavovať 80 % celkových emisií. Poveternostné podmienky počas 

skúmaných 10 rokov boli veľmi premenlivé, čo poskytovalo dobrú príležitosť na ich porovnanie. 

Súbežne s meraniami koncentrácie oxidu uhličitého sa odoberali vzorky z hornej 10 cm hlbokej 

vrstvy pôdy, ktorá má hlavnú úlohu v pôdnej respirácii, aby sa gravimetrickou metódou určil 

skutočný obsah pôdnej vlhkosti. 

 
V skúmaných desiatich rokoch bolo počasie veľmi rôznorodé, takže sa vytvorila výborná 

príležitosť na porovnanie jednotlivých rokov. Na obrázku 9 sú znázornené údaje o dvoch 

pestovateľských systémoch. Výsledky získané z kultivačného pokusu je potrebné vyhodnotiť pre 

každý rok osobitne, pretože poveternostné, agrotechnické podmienky a stav pôdy boli v každom 

pestovateľskom roku značne odlišné. Každé meranie sa uskutočnilo minimálne v troch 

opakovaniach, priemery z opakovaní sú znázornené na obrázkoch. Poveternostné podmienky v 

skúmaných desiatich rokoch boli veľmi premenlivé, čo poskytlo vynikajúcu príležitosť na 

porovnanie jednotlivých rokov. 

 
Údaje z 25th. júla 2006 boli namerané na strnisku po zbere úrody, medzi konvenčným a 

redukovaným obrábaním pôdy sa zistil významný rozdiel z hľadiska emisií oxidu uhličitého: a 

0.3040,463 g m-2 h-1 bolo nameraných pri podobných podmienkach vlhkosti pôdy (18 a 19 

m/m%). 

http://www.visegradfund.org/


 
 

www.visegradfund.org  

 

 

 
 

 

Obrázok Emisie CO9.2 po zbere úrody v experimente s obrábaním pôdy (2006-2016) 
 
 

Na základe vyhodnotenia všetkých našich údajov možno dospieť k záveru, že redukované 

obrábanie pôdy vykazovalo vyššie hodnoty emisií oxidu uhličitého v každom roku, 6keď boli 

indikátorovými plodinami ozimné obilniny (pšenica, jačmeň), 
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rozdiely boli významné v dvoch rokoch (2006 a 2009). Iba v jednom roku z desiatich bola 

indikátorovou plodinou slnečnica, v tomto prípade sme nemohli zistiť výrazný rozdiel medzi 

dvoma skúmanými systémami obrábania pôdy, pokiaľ ide o emisie oxidu uhličitého z pôdy. V 

dvoch rokoch bolo možné skúmať strnisko hrachu ozimného: v jednom z týchto dvoch rokov 

nebolo možné zistiť žiadny rozdiel, zatiaľ čo v druhom roku konvenčné obrábanie pôdy viedlo k 

vyšším emisiám oxidu uhličitého. Keďže hrach kŕmny potrebuje hlbšie obrábanie pôdy, 

konvenčné obrábanie, pri ktorom sa orba vykonávala do hĺbky 30 cm, bolo pre túto indikátorovú 

plodinu vyhovujúcejšie. Repka olejná sa skúmala v jednom roku: konvenčné obrábanie pôdy s jej 

hlbšou koreňovou zónou tiež viedlo k vyšším emisiám oxidu uhličitého z pôdy. Na záver možno 

konštatovať, že v siedmich rokoch z desiatich malo redukované obrábanie pôdy za následok 

vyššie emisie oxidu uhličitého z pôdy. Poľnými meraniami sme dokázali, že v dôsledku mierneho 

narušenia pôdy a priaznivých pôdnych podmienok pre mikrobiálnu aktivitu viedol systém 

redukovaného obrábania pôdy k vyšším emisiám2 CO v porovnaní s konvenčným obrábaním 

pôdy, hoci emisie boli časovo vyrovnanejšie. 

 
Vplyv kompostovania na penetračný odpor pôdy 

 
 

Kompostovanie je už dlho známe ako metóda spracovania a likvidácie organického odpadu. 

Environmentálne využitie hnoja veľkej hmotnosti v jeho pôvodnej forme nie je možné uskutočniť 

v každom prípade, preto je racionálne jeho kompostovanie. Technológia kompostovania 

vypracovaná v RIK je vhodná na výrobu kompostu, ktorý spĺňa požiadavky Európskej únie a 

môže sa uplatniť aj v ekologickom poľnohospodárstve. Náš pokus zameraný na zistenie vplyvu 

dvoch kompostových produktov na penetračnú odolnosť pôdy sme založili na ploche H1 RIK na 

jar 2019. Pôdny typ pokusnej plochy je lúčne černozeme, je mierne kyslá (pHKCl 5,6), celkový 

obsah rozpustných solí je <002 %, obsah humusu je 4 %, obsah CaCO3 je 0,13 %. 

 
Pokusný pozemok sa od roku 1997 neoral podľa postupov dlhodobého pokusu s obrábaním pôdy, 

použitý systém obrábania pôdy je založený na plytkej kultivácii bez obracania pôdy a 

pravidelnom hlbokom kyprení. Predplodinou bola pšenica ozimná, základná kultivácia bola 

vykonaná diskovým podrývačom John Deere do hĺbky 25-28 cm v auguste 2018. V našom 

pokuse sme skúmali vplyv dvoch kompostových produktov - Remusz s kalom z ČOV 
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a Terrasol s ovčím hnojom - na kompaktnosť pôdy v porovnaní s účinkom kontroly, kde boli 

aplikované len minerálne hnojivá. Ošetrenia experimentu: Terrasol t/ha20; Remusz t/ha5, t/ha10, 

t/ha20, t/ha, t/ha25, kontrola s minerálnymi hnojivami. Kompost Terrasol bol distribuovaný 8th. 

septembra 2018 a premiešaný do vrchnej vrstvy pôdy (0-10 cm) pomocou mulčovača John 

Deere. Remusz bol distribuovaný podobne, ale do pôdy bol zamiešaný kombinátorom 23rd. apríla 

2019. Zároveň bolo na kontrolnej podploche aplikované minerálne hnojenie (Yara Mila NPK 

(S)=16-27-7(5) kg/ha220). Indikátorovou plodinou bola kukurica (hybrid P9241), ktorá bola 

zasiata v apríli25th a zberaná v októbri10th. Podľa obchodného certifikátu kompostu Terrasol 

(NÉBIH, 2008) sú jeho hlavnými zložkami ovčí hnoj s hlbokou podstielkou (96 m/m%), zeolit (2 

m/m%), surový fosfát (2 m/m%). 

 
Po zbere indikátorovej plodiny sme merali penetračný odpor pôdy na charakterizovanie jej 

kompaktnosti pomocou penetrometra typu 3T System. Merania sa uskutočnili pre hornú cm 

30hlbokú vrstvu pôdy v opakovaniach3. Prístroj zisťuje a ukladá údaje o penetračnom odpore pre 

každý centimeter hĺbky, hodnoty sú vyjadrené v MPa. Údaje získané z horných 5 cm sme 

nevyhodnocovali, pretože podľa príslušnej literatúry nie sú spoľahlivé v dôsledku tzv. efektu 

povrchu pôdy. Údaje o skutočnej vlhkosti pôdy boli stanovené zo vzoriek pôdy odobratých z 

hornej 10 cm hlbokej vrstvy pôdy jednoduchou gravimetrickou metódou. 

 
Ako prvý prístup porovnávame vplyv štyroch rôznych dávok Remusz kompostu s vplyvom 

kontrolného ošetrenia s aplikáciou minerálnych hnojív na penetračný odpor (kompaktnosť) pôdy 

(obr. 10). Keďže medzi penetračným odporom a vlhkosťou pôdy existuje úzka korelácia, tieto 

hodnoty sme určovali paralelne pre rovnaké vrstvy pôdy. 

 
Zistili sme pozitívny vplyv všetkých štyroch dávok kompostu na penetračný odpor pôdy, ktorý sa 

prejavil nižšími hodnotami odporu nameranými v hĺbke kultivácie, pričom pre každé ošetrenie 

bola charakteristická podobná vlhkosť pôdy. Pôda na kontrolnej podmietke bola najviac 

zhutnená. Vyššie dávky kompostu mali za následok nižší penetračný odpor pôdy. 
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Obrázok Vplyv10. rôznych dávok kompostu Remusz na penetračný odpor a vlhkosť 

pôdy (Karcag, 2019) 
 

V našom druhom prístupe sa stanovil účinok rovnakej dávky dvoch rôznych kompostových 

produktov a porovnal sa s účinkom kontrolného ošetrenia (obr. 11). Je zrejmé, že pôda na 

kontrolnej ploche je najviac zhutnená. Dávka 20 t/ha oboch kompostových produktov výrazne 

znížila penetračný odpor pôdy. Nepodarilo sa zistiť výrazný vplyv aplikácie kompostu na vlhkosť 

pôdy. 
 
 

Obrázok Vplyv11. rôznych kompostov na penetračný odpor a obsah vlhkosti v pôde 
(Karcag, 2019) 

 
Podľa výsledkov nášho pokusu, ktorý sme uskutočnili na ťažkej štruktúrovanej pôde v Karcagu v 

roku 2019, sme mohli konštatovať, že oba skúmané kompostové produkty mali priaznivý vplyv 

na penetračný odpor pôdy vo vrstve 0-30 cm, keďže ich aplikáciou sa zmiernila zhutnenosť pôdy. 

Zistili sme, že aj v dôsledku aplikácie najnižšej dávky (5 t/ha) kompostu Remusz došlo k 

výraznému zníženiu kompaktnosti pôdy. Vyššie dávky kompostu mali za následok 
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v nižšej penetračnej odolnosti pôdy. Hoci najvyššia dávka kompostu (25 t/ha) viedla k 

najväčšiemu zníženiu penetračného odporu, túto dávku alebo vyššiu dávku nemožno z 

ekonomických dôvodov racionálne odporučiť. Stanovil sa účinok rovnakej dávky (20 t/ha) 

kompostov Remusz a Terrasol a porovnal sa s kontrolným ošetrením (aplikácia minerálnych 

hnojív). Zistili sme, že oba komposty mali pozitívny vplyv na fyzikálny stav pôdy, ale Terrasol 

vo väčšej miere znižoval penetračný odpor pôdy. Naše skúmania preukázali, že oba kompostové 

produkty (s pôvodom v odpadových vodách a ovčom hnoji) sú vhodné na úspešnú aplikáciu v 

ťažkej štruktúrovanej pôde s vysokým obsahom ílu. Pri aplikácii kompostu v systéme 

redukovaného obrábania pôdy možno očakávať dlhšie trvanie jeho účinku, keďže sa na rozdiel od 

konvenčného obrábania pôdy neotáča orbou. 

 
Kľúčové slová 

• Uplatňovanie redukovaného obrábania pôdy: mulčovanie, plytká kultivácia 

• Boj proti extrémnym hydrologickým situáciám: sucho, nadbytok vody 
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KONTROLNÉ OTÁZKY 
 
 

1. Aké sú hlavné vplyvy extrémnych poveternostných/hydrogických situácií na 
poľnohospodárstvo a aké sú možnosti ich riešenia? 

 

2. Ako sa dajú lyzimetre využiť v poľnohospodárskom výskume? 
 

3. Ako možno z hydrologického hľadiska hodnotiť postupy využívania pôdy na ochranu vody? 
 

4. Aké sú hlavné hydrologické prvky a ako ich možno kvantifikovať? 
 

5. Ako sa dajú lyzimetre použiť na stanovenie vodnej a soľnej bilancie pôdy? 
 
 

6. Ako súvisí úrodnosť pôdy s emisiami2 CO? 
 
 

7. Ako súvisí vlhkosť pôdy s jej penetračnou odolnosťou? 
 
 

8. Ako možno zlepšiť fyzikálne vlastnosti pôdy? 
 
 

Dr. habil. Zsembeli József 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 

Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu 
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