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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 úpravy pôdy a jej
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.
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:
• 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.
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Prispôsobenie sa agroekologickým podmienkam - Pôdni lekári
Región strednej Tisy má najextrémnejšie ekologické podmienky vo Veľkej uhorskej 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.

Liečba pôdy je rovnakým princípom ako v lekárskej službe pre ľudí
•

Človek: odber a analýza krvi
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•

Pôda: odber vzoriek pôdy, chemická, fyzikálna a biologická analýza

•

Človek: lekárske vyšetrenie

•

Pôda: merania in situ

•

Človek: predpis

•

Pôda: experimentálny dizajn

•

Človek: liečba a vyliečenie

•

Pôda: agrotechnika, kultivácia pôdy, rekultivácia pôdy, úprava pôdy, prísun organickej
hmoty

Kultivácia pôdy
Vplyv spôsobov obrábania pôdy je viditeľný na fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy.
Metódy obrábania pôdy zahŕňajú úplné a konzervačné obrábanie pôdy. V závislosti od zvolenej
metódy obrábania pôdy má každá z nich dôsledky na životné prostredie, napríklad pri plnom
obrábaní pôdy sa pôda láme, narúša sa jej štruktúra, teplota pôdy (Busari et al., 2015), urýchľuje
sa povrchový odtok a erózia a do atmosféry sa uvoľňuje plynný CO2 (Lal et al., 2007). zatiaľ čo
konzervačné obrábanie pôdy zahŕňa postupy, ktoré zahŕňajú minimalizáciu poškodenia pôdy,
zachovávajú pôdnu vlhkosť a zadržiavajú alebo zabraňujú emisiám uhlíka do atmosféry (Busari
et al., 2015). Znižuje tiež vyplavovanie dusíka z pôdy (Qi et al., 2019; Wang et al., 2020).
Redukované obrábanie pôdy, nulové obrábanie pôdy, mulčovanie, hrebenové a kontúrové
obrábanie pôdy sú niektoré z konzervačných kultivačných postupov. Nulové obrábanie pôdy
zahŕňa minimálne narušenie pôdy s cieľom zvýšiť biologickú aktivitu pôdy a zachovanie
pôdneho krytu (zvyškov plodín) s cieľom znížiť vplyv dažďových kvapiek alebo erózie pôdy na
pôdu. Redukované obrábanie pôdy zahŕňa používanie primárneho obrábania pôdy s cieľom
minimalizovať úroveň manipulácie s pôdou. Mulčovanie zahŕňa metódy obrábania, pri ktorých sa
zvyšky plodín ponechávajú na pôde s cieľom dodávať do pôdy živiny, potláčať rast burín a
udržiavať vlhkosť pôdy. Hrebeňové obrábanie pôdy zahŕňa pestovanie plodín po oboch stranách
alebo na vrchole hrebienkov. Postupy ochrany pôdy sú prospešné pri znižovaní erózie pôdy,
zvyšovaní produktivity pôdy, znižovaní výrobných nákladov a tiež pri šetrení energie
spotrebovanej pri poľných prácach (Dvoskin et al., 1977). Pri pôdoochrannom spôsobe obrábania
pôdy sa na povrchu pôdy ponecháva najmenej 30 % zvyškov plodín, čo spomaľuje pohyb vody.

Zistilo sa, že sú prospešné pre dravé pôdne organizmy, ktoré môžu zlepšiť kontrolu škodcov
zvýšením populácie organizmov, ktoré škodcov inhibujú (Stinner a House, 1990).
V Maďarsku sa z roka na rok zväčšuje plocha obrábaná v systéme redukovaného obrábania pôdy,
hoci stále prevláda plnohodnotné obrábanie pôdy, ktoré bolo do konca 90. rokov 20. storočia
jediným spôsobom obrábania pôdy. V roku 1998 sa zaviedlo niekoľko opatrení na boj proti
škodám spôsobeným suchom a degradáciou pôdy, zaviedlo sa konzervačné obrábanie pôdy,
ktorého cieľom je znížiť hĺbku často obrábanej vrstvy pôdy a podporiť tvorbu vrchnej vrstvy
pôdy, ktorá je bohatá na organickú hmotu. Znížené obrábanie pôdy je v súčasnosti
najprevládajúcejšou formou ochranného obhospodarovania pôdy, ktorá ovplyvňuje pôdny fond v
Maďarsku. Avšak hospodárenie so zvyškami pôdy, hospodárenie so závlahou a hospodárenie s
hnojivami, pri ktorom sa používajú minerálne hnojivá a organické doplnky, sú ďalšie formy
pôdoochranných postupov, ktoré sa v Maďarsku uplatňujú (Zsembeli et al. 2008).
Podľa výsledkov výskumu RIK môže zmena využívania pôdy z konvenčného na redukované
obrábanie ušetriť kg200 pôdneho organického uhlíka na hektár a mm40 pôdnej vlhkosti vo
vrchnom cm 30hĺbky typickej pôdy Veľkej uhorskej nížiny ročne. Vďaka nižšiemu počtu
operácií obrábania pôdy možno očakávať 30 - 50 % zníženie spotreby pohonných hmôt a
zaťaženie životného prostredia skleníkovými plynmi.
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Uplatňovanie a vývoj systémov obrábania pôdy chrániacich pôdu

Mulčovanie, redukované obrábanie pôdy, ochrana vlhkosti
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Mulčovanie, obmedzené obrábanie pôdy: zachovanie zásob organického uhlíka v pôde!
Úprava pôdy
Úprava pôdy zahŕňa pridávanie prípravku do pôdy s cieľom zlepšiť fyzikálnu kvalitu pôdy,
úrodnosť a mechaniku pôdy. Podľa výskumu uskutočneného v regióne Karcag sa ukázalo, že
pôdny kondicionér (Neosol) má pozitívny vplyv na poľnohospodársku pôdu, pretože uľahčuje
vertikálny pohyb vody, zlepšuje schopnosť zadržiavať vodu, zlepšuje obsah organickej hmoty
(Brandsma et al., 1999; Zsembeli et al., 2019) a uľahčuje vyplavovanie prebytočných solí z
koreňovej zóny (Rivera Garcia et al., 2020). Prostredníctvom prínosov úpravy pôdy
preukázaných rôznymi štúdiami (Brandsma et al., 1999; Rivera Garcia et al., 2020; Zsembeli et
al., 2019) môže úprava pôdy pomôcť pri zvyšovaní poľnohospodárskej produktivity
poľnohospodárskej pôdy (Kalra et al., 1998).
Podľa výsledkov výskumu RIK sa v lúčnej černozemi po rokoch6 úpravy pôdy (použitie Neosolu
raz ročne v dávke 150 kg/ha) zväčšila hĺbka pôdy s priaznivým fyzikálnym, chemickým a
biologickým stavom o 10 cm.
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Pôdne profily kontrolnej plochy bez ošetrenia (vľavo) a plochy ošetrenej Neosolom po 6
rokoch aplikácie
Zasolené pôdy sú kritickým problémom, ktorému čelí orná pôda. Veľká časť Veľkej maďarskej
nížiny je jednou z najviac zasolených oblastí v Európe. Cieľom môjho výskumu je preskúmať
vplyv kompostu na zasolenú ílovitú pôdu. Je známe, že kompost má pozitívny vplyv na pôdu
ovplyvnenú soľou, ale o vzťahu medzi organickou hmotou v pôde a bakteriálnou aktivitou sa vie
len málo. Experiment sa uskutočnil meraním pôdnej respirácie v kontrolovaných podmienkach
počas 16 týždňov. Počas počiatočnej fázy experimentu sa do pôdy neovplyvnenej soľou pridával
kompost v rôznej kvalite (0, t/ha25,50) a každá vzorka sa zavlažovala roztokom obsahujúcim
rôzne koncentrácie soli (0, mg/l600,1800) s tromi pokusnými opakovaniami. V desiatom týždni
sa ku každej z nich pridal kompost druhýkrát. V trinástom týždni sa ku každej vzorke pôdy
rovnomerne pridal pôdny kondicionér bohatý na N, S a Ca. Po ukončení experimentálnej fázy sa
vykonali merania živín a bakteriálnych kolónií.
Vo fáze pokusu so samotnou aplikáciou kompostu výsledky ukázali, že koncentrácia soli v
závlahovej vode a pomer kompostu mali zanedbateľný vplyv na respiráciu pôdy. Po pridaní
pôdneho kondicionéra sa však zaznamenal dramatický nárast respirácie
www.visegradfund.org

s počiatočným nárastom chemickej reakcie a druhým nárastom s biologickou reakciou. Na zložky
živín mali veľký vplyv soľ a SOM, ale celkové CEC boli rovnaké.

Zvýšenie biologickej aktivity pôdy: zvýšená respirácia pôdy
V experimente s obrábaním pôdy sme zistili, že hodnoty penetračného odporu a ťažnej sily, ktoré
charakterizujú a kvantifikujú kompaktnosť a kultivovateľnosť pôdy, boli nižšie, a teda
priaznivejšie

na

pozemku

ošetrenom

pôdnym

kondicionérom

Neosol.

Z

pohľadu

poľnohospodárov je hlavným cieľom aplikácie pôdnych kondicionérov zabezpečiť lepšie
podmienky pre pestovanie plodín, a tým dosiahnuť vyššiu kvantitu a kvalitu úrody. Napriek tomu
naša štúdia poukázala na to, že aplikácia Neosolu viedla k oveľa nižším nárokom na ťažnú silu
orby v druhom roku štúdie aj v nepriaznivých podmienkach (suchý stav pôdy). Na základe tohto
pozorovania predpokladáme kumulatívny pozitívny vplyv kondicionovania pôdy na fyzikálne
vlastnosti pôdy v skúmanej oblasti, preto sa dlhodobá aplikácia pôdnych kondicionérov s
identickými vlastnosťami odporúča pre farmy s podobnými vlastnosťami pôdy.
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Zlepšenie fyzikálneho stavu pôdy: zníženie potreby trakčnej energie

Vstup organickej hmoty
Svetová populácia rastie, čo vytvára tlak na poľnohospodársku pôdu s cieľom uspokojiť rastúci
dopyt po poľnohospodárskych potravinách (Turmel et al., 2015), čo výrazne ovplyvňuje zdravie
(Dalgleish et al., 2011) a kvalitu pôdy (Verhulst et al., 2018). Aby bola pôda zdravá, musí byť
bohatá na obsah pôdnej organickej hmoty (SOM), preto je potrebné robiť pravidelné úpravy pôdy
organickou hmotou (Dalgleish et al., 2011). Zvyšky plodín sú ľahko a lacno dostupnou formou
biomasy, ktorá zostáva po zbere plodín a ktorá je väčším zdrojom organickej hmoty pre pôdu
(Bell et al., 1966). Zvyšky plodín môžu mať podobu listov, stoniek a koreňov. Zvyšky plodín sa
využívajú a udržiavajú rôznymi spôsobmi. Môžu sa použiť ako krmivo, slama pre zvieratá alebo
sa môžu po zbere úrody ponechať na farme a/alebo zapracovať do pôdy. Pomôže to zlepšiť
fyzikálne (štruktúra pôdy, zabraňuje erózii a odtoku pôdy, zhutneniu pôdy, zlepšuje teplotu a
vlhkosť pôdy), biologické (biomasa a diverzita pôdy) a chemické vlastnosti (katiónová výmena,
organický uhlík v pôde a pH pôdy) (Wilhelm et al., 20071986,), čím sa spätne zlepšuje zdravie pôdy, čo
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je nevyhnutný pre zvýšenie úrody a zároveň aj pre zlepšenie produktivity hospodárskych zvierat
(Turmel et al., 2015).
V súčasnosti je jedným z najpálčivejších problémov poľnohospodárstva neustály nárast cien
hnojív. Preto je uplatňovanie a prispôsobovanie alternatívnych spôsobov hnojenia nevyhnutné na
dosiahnutie

plodného

a

efektívneho

poľnohospodárskeho

hospodárenia.

Jedným

z

najracionálnejších riešení jednoduchého a lacného spôsobu zásobovania živinami je rezanie
slamy vznikajúcej pri pestovaní plodín a jej primiešavanie do pôdy. V tejto súvislosti vznikla
výskumná úloha zameraná na doplnenie chýbajúcich údajov z tabuľky 4.16 kapitoly 4
(Poľnohospodárstvo) Usmernení pre správnu prax a riadenie neistôt v národných inventúrach
skleníkových plynov IPCC s názvom Vybrané štatistiky rastlinných zvyškov stanovenie
reprezentatívnych hodnôt miery rastlinných zvyškov (pomer úrody semien a rastlinných
zvyškov), obsahu sušiny a obsahu N v rastlinných zvyškoch pre slnečnicu a repku olejnú pre
jednotlivé krajiny pomocou laboratórnych analýz. Vzorky sa odoberali z porastov repky a
slnečnice v rôznych častiach krajiny. Odbery vzoriek sa uskutočnili v júni v prípade repky a v
auguste v prípade slnečnice, a to tesne pred zberom týchto plodín. Celkovo sa odobralo 116
rastlinných a 70 pôdnych vzoriek. Použili sa dva prístupy: vzorky sa odobrali z viacerých
regiónov v celej krajine a čiastočne sa odobrali vzorky z poľných pokusov s odrodami repky a
slnečnice. Obsah dusíka vo vzorkách rastlín sa hodnotil v dvoch skupinách: vzorky odobraté
počas celonárodného odberu vzoriek sa hodnotili oddelene od vzoriek pochádzajúcich z rôznych
poľných pokusov. V oboch prípadoch sa hodnoty obsahu dusíka usporiadali do vzostupného
poradia a vypočítal sa ich priemer. Na základe našich skúmaní bol vážený priemer hodnôt obsahu
dusíka vo vzorkách repky zohľadňujúcich frekvencie výskytu 0,33 %, zatiaľ čo v prípade
slnečnice bola táto hodnota 0,57 %. Pri zohľadnení týchto hodnôt a priemerného množstva
rastlinných zvyškov sú reprezentatívne hodnoty obsahu dusíka v rastlinných zvyškoch špecifické
pre jednotlivé krajiny v prípade repky olejnej 11,9 kg/ha a slnečnice 26,3 kg/ha (Zsembeli et al.,
2019).
Podľa výsledkov výskumu RIK možno základné jesenné hnojivá nahradiť kompostom bez toho,
aby došlo k zníženiu úrody. Okrem toho obsah organickej hmoty a vápna v komposte
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výrazne zlepšuje obrábateľnosť pôdy, znižuje jej kyslosť a poskytuje živiny pre plodiny na
niekoľko rokov.
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 %.

Zlepšenie fyzikálneho stavu pôdy: zníženie zhutnenia pôdy
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Zlepšenie fyzikálneho, chemického a biologického stavu pôdy: zvýšenie úrody
Zavlažovanie (z pedologického hľadiska)
Zasolenie je jedným z najdôležitejších environmentálnych problémov, ktoré obmedzujú
poľnohospodársku výrobu, najmä v suchých a polosuchých oblastiach (ASAL), kde je
poľnohospodárska činnosť závislá od zavlažovania (Chatrath et al., 2000; Pitman a Läuchli,
2006). Zasolenie znižuje produktivitu orných plôch, znižuje hodnotu pôdy a vedie k jej opúšťaniu
(Guida-Johnson et al., 2017). Zasolenie pôdy môže byť dôsledkom prirodzenej alebo
antropogénnej činnosti. Pôda môže mať prirodzene zvýšený obsah rozpustných solí v dôsledku
procesu zvetrávania alebo v dôsledku sekundárneho zasolenia v dôsledku zavlažovania pôdy z
dôvodu nevhodných zavlažovacích systémov a absencie alebo poruchy odvodňovacieho systému.
Ak je obsah solí v pôde príliš vysoký, pôda môže zadržiavať vodu z koreňa rastliny, čo spôsobuje
dehydratáciu rastliny, zníženie úrody alebo niekedy aj úhyn rastliny. Odolnosť plodín voči soli
závisí od ich schopnosti získavať vodu zo zasolenej pôdy. K poklesu úrody zvyčajne dochádza, aj
keď účinok zasolenia nemusí byť príliš zjavný. Preto je pri určovaní obsahu solí v pôde dôležité
vykonávať merania elektrickej vodivosti extraktu vody z pôdy alebo pôdy. Toto meranie sa môže
vykonať buď ex-situ, alebo in-situ.
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Hoci sa zavlažovanie v poľnohospodárskych podnikoch vykonáva s cieľom zásobovať plodiny
vodou, udržiavať poľnohospodársku pôdu alebo zabezpečiť potrebnú vodu počas období sucha,
zavlažovanie má významný vplyv na chemické aj fyzikálne vlastnosti pôdy. Zníženie obsahu
živín v pôde z dôvodu alkality alebo kyslosti a sekundárna salinizácia sú niektoré príklady
chemických zmien vlastností pôdy spôsobených zavlažovaním, ktoré vznikajú pri dlhodobom
hromadení solí alebo nadmernom hromadení vo vode rozpustných solí, ktoré sa nachádzajú v
prírodných vodách, medzi príklady týchto solí patria: chlorid sodný, horčíkový, vápenatý a
draselný a fosforečnany (Mon et al., 2007)) na podzemných vodách v dôsledku zvlhčovania a
vysychania (Drever a Smith, 1978) a povrchového odparovania vody na zavlažovaných
pozemkoch (Allison a Barnes, 1985). To má za následok fyzikálnu degradáciu pôdy, ako je strata
úrodnosti pôdy (Al-Zu'bi, 2007) v dôsledku vyplavovania živín z pôdy v dôsledku zavlažovacích
činností. Sekundárne zasolenie má za následok aj rozbitie a zhutnenie povrchu pôdy. Erózia pôdy
je ďalším vplyvom zavlažovania (Koluvek et al., 1993), ktorá ovplyvňuje produktivitu pôdy,
znižuje mieru infiltrácie a priepustnosť pôdy, znižuje hĺbku koreňa rastliny a spôsobuje stres
rastlín, pretože nie sú schopné efektívne využívať rastlinné živiny.
V súčasnosti predstavuje zasolenie pôdy jedno z hlavných abiotických obmedzení v globálnej
produkcii potravín a je obzvlášť kritické v polosuchých a suchých oblastiach (Minhas et al.
2020). V regiónoch, ktoré čelia nedostatku kvalitnej vody, je bežnou praxou zavlažovanie slanou
podzemnou vodou pre poľnohospodárstvo. Zasolenie má veľký vplyv na dostupnosť živín pre
rastliny, znižuje dostupnosť fosfátov, konkurenčný príjem, transport alebo rozdelenie v rámci
rastliny a výkonnosť úrody (Grattan & Grieve 1999). V Maďarsku je však polosuché prostredie,
ako je Jász-Nagykun-Szolnok (JNS) župa a mikroregión Nagykunság, jedným z extrémnych
klimatických podmienok v Maďarsku. Z tohto dôvodu sa v dôsledku zmeny klímy zvýšila
potreba zavlažovacej vody pre záhradníctvo. Na zavlažovanie sa zvyčajne používa slaná voda.
Najmä v Karcagu sa monitorovala závlahová voda pochádzajúca z podzemných vôd a ukázalo sa,
že podzemná voda v Karcagu nie je vhodná na zavlažovanie (Zsembeli et al. 2011; Zsembeli et
al. 2013). V tomto prípade záhradnícky systém zvyšuje zásoby soli (čistá akumulácia solí) a
považuje sa za rizikový z hľadiska zasolenia pôdy a vodných zdrojov (Rhoades et al. 1997).
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Všeobecný prehľad zloženia pôdneho roztoku z hľadiska solí ovplyvňuje zloženie katiónovej
výmeny a vplýva na štruktúru a hydraulické vlastnosti pôdy (Bower 1959). Hlavným účinkom
zasolenia je zníženie transportu Ca2+ a mobility do rastových oblastí rastliny, čo nielen znižuje
2+

dostupnosť Ca, ale, čo ovplyvňuje kvalitu vegetatívnych aj reprodukčných orgánov. Zasolenie

vo všeobecnosti priamo ovplyvňuje príjem živín, napríklad Na+ znižuje príjem K+ alebo Clznižuje príjem NO-3. Cl- je zrejme antagonistom -3príjmu NO (Martinez a CerdaÂ, 1989; Wang et
al. 2003). Aj zasolenie môže spôsobiť kombináciu komplexných interakcií, ktoré ovplyvňujú
metabolizmus rastlín, náchylnosť na poškodenie alebo vnútornú potrebu živín (Grattan a
Grieve,1999). Zasolenie je jedným z najškodlivejších abiotických stresov pre rastliny, ktorý mení
rôzne morfologické a fyziologické vlastnosti rastlín do abnormálneho stavu. Závažnosť zasolenia
je komplexný proces a reakcia je sprostredkovaná aj interakciami prostredia s rastlinou a pôdou,
ako sú relatívna vlhkosť, teplota, radiácia, génové zdroje atď (Shannon et al. 1994; Sadras et al.
2020).
Kontrola alebo zníženie úrovne zasolenia v pôde závisí od postupov s pohybom vody, ktorými sú
množstvo vody, frekvencia a spôsob aplikácie vody, odvodnenie a kultivácia pôdy (Reeve &
Fireman, 1967; Dudley et al. 2008; Pereira et al. 2014). Manažment slanej vody na zavlažovanie
je často založený na aplikácii prebytočnej vody, ktorej cieľom je udržať minimálnu salinitu
koreňovej zóny (Ben-Gal et al. 2008; Burt & Isbell 2005; Lambert & Shaiti 2002). Napriek tomu
je v Karcagu kvalita vody limitujúcim faktorom na účely vylúhovania. Inštitút Karcag pracoval
na pôdnych kondicionéroch pre veľkovýrobu a lyzimetrické experimenty. Hlavný kľúč spočíva
vo zvýšení účinnosti využívania vody pri zachovaní normálnej úrovne produkcie (Gadissa &
Chemeda 2009; Zsembeli 2021). Preto je naším cieľom simulovať záhradnícku produkciu so
slanou vodou (Norma III-IV<1000mg/L) a pochopiť proces zasoľovania pôdy.
Podľa predchádzajúcich analýz pôdy a pokusov s pôdnymi kondicionérmi v Karcagu
identifikujeme rôzne skupiny pôdnych kondicionérov (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), Prvou
skupinou sú prírodné organické materiály (biochar a kompost). Organické doplnky majú typické
využitie na zvýšenie infiltrácie, zadržiavanie vody. sú často negatívne vnímané ako odpadové
produkty s nežiaducimi vlastnosťami, ako je zápach, nadmerné množstvo dusíka a fosforu, ťažké kovy
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a iné kontaminanty, ktoré sú potenciálne prenosné do povrchových alebo podzemných vôd
odtokom alebo vyplavovaním (Bergstrom 1990; Larney et al. 2011).
Druhou skupinou pôdnych doplnkov sú biosyntetické pôdne kondicionéry (Physiomax, Explorer
a Neosol), ktoré vyrábajú biotechnologické spoločnosti ako Olmix group a TimacAgro. Tieto
pôdne doplnky využívajú tri hlavné zdroje, ílové minerály, stopové prvky, mikroorganizmy a
sulfátové polysacharidy z rias (Balusson 2018). Tieto spoločnosti vyvinuli technológiu zameranú
na špecifické organizmy a používajú ich ako obnoviteľnú surovinu. RHIZO-VAM je ďalší patent,
ktorý predstavuje vo vode rozpustné pôdne inokulum, ktoré obsahuje in vitro vyprodukované
spóry a infekčné propaguly arbuskulárnej mykoríznej huby Rhizoglomus intraradices v zmesi s
ďalšími prírodnými produktmi, ako sú pomocné mykorízne baktérie, Ca-modulačné produkty a
extrakt z rias, stimuluje výmenu medzi pôdou a rastlinou a podporuje rast koreňového systému
(I1). Ďalšími stratégiami, ktoré zlepšujú toleranciu rastlín voči soľnému stresu, sú: rhizobaktérie
podporujúce rast rastlín (PGPR), asociácia rastlinných húb a aplikácia organických a
anorganických zmien. Tieto technológie sú zamerané na rôzne oblasti, ako je starostlivosť o
rastliny, aktivácia života v pôde, výživa plodín, optimalizácia zdravotného stavu rastlín a
zlepšenie úrodnosti pôdy (Muhammad et al. 2020).
Na svete existujú rozsiahle poľnohospodárske oblasti, ktoré sa dajú využívať na pestovanie
plodín len pomocou zavlažovania, avšak zavlažovanie môže spôsobiť zasolenie, eróziu a iné
fyzikálne degradačné procesy. Preto sa vo viacerých krajinách začalo vedecké zavádzanie
zavlažovania v systéme pôda - rastlina za účasti a podpory rôznych medzinárodných organizácií
(FAO, UNESCO, Svetová banka) (Bardaji 1974).
Hromadenie solí môže byť počas klíčenia veľkým problémom. Vo vrchnej vrstve pôdy sa môže
vyskytovať vyššia salinita, ktorá môže byť ovplyvnená hĺbkou a vzdialenosťou pásky a
predsezónnym zavlažovaním. Akumuláciu solí v pôde možno očakávať, ak sa zavlažovanie
praktizuje v podmienkach obmedzovania vody (Enciso et al. 2002). Úroda a kvalita rastlín by
mohla byť negatívne ovplyvnená, ak sa tu nahromadia soli, ktoré sa transportujú do koreňovej
zóny. Koncentrácia soli v závlahovej vode alebo v podzemnej vode pri vysokej salinite môže byť
najdôležitejším faktorom salinity v koreňovej zóne. Závlahová voda sa začne znižovať odparovaním po tom
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ako sa uchováva v pôde. Bohužiaľ, väčšina prenesených solí zostáva v tomto čase v pôde (Kaman et al. 2017).
Počet obyvateľov rastie naozaj rýchlo, a tak ich pôda a vodné zdroje nedokážu uživiť;
prvotriedna poľnohospodárska pôda a sladká voda už boli plne využité. Je zrejmé, že sa navrhuje,
aby sa pôda a vodné zdroje postihnuté soľou vrátili do výroby (Abdul a Mahmood 2012).
Vo Veľkej maďarskej nížine sa na ploche približne 400 000 ha vyskytlo sekundárne zasolenie,
najmä v dôsledku zvýšenia hladiny slanej podzemnej vody. Blaskó (2005) sledoval bilanciu soli a
vody na zavlažovaných plochách a vo viacerých prípadoch zistil zvýšenie obsahu soli v pôde. V
priebehu 80. a 90. rokov minulého storočia bolo možné na 30 % skúmaného územia zistiť
zvyšujúci sa obsah soli v pôde, a to najmä na náchylných plochách, kde sa pôda môže zavlažovať
len potenciálne vzhľadom na vysoký obsah soli v jej hlbších vrstvách.
Zasolené pôdy sa vyznačujú slabým rastom rastlín a nízkou mikrobiálnou aktivitou. Je pomerne
dôležité pochopiť reakciu pôdnych mikrobiálnych spoločenstiev na zmeny v zasolení pôdy
(Asghar et al. 2012). Účinné látky, podobne ako v pôdnych kondicionéroch, majú široké
spektrum vplyvu na procesy zodpovedné za úrodnosť pôdy, ako aj na rastliny. Okrem toho
ovplyvňujú optimálny vývoj biologických, chemických a fyzikálnych procesov v pôde a
rastlinách (Borowiak et al. 2016), čím dávajú šancu na zmiernenie škodlivých účinkov zasolenia.
Výskumná práca sa začala na základe predbežných poznatkov, že riziko sekundárneho zasolenia
je v záhradách v okolí Karcagu vysoké, pretože voda z vodonosných vrstiev používaných na
zavlažovanie je slaná, napriek tomu je zavlažovanie v obdobiach sucha nevyhnutné pre produkciu
zeleniny. Skúmali sme možnosť "pôde priateľskej" optimalizácie zavlažovania, ak vezmeme do
úvahy všetky tieto podmienky. Našou hypotézou je, že optimalizáciou zavlažovania (frekvencia
špecifická pre danú lokalitu, dávkovanie) v kombinácii s úpravou pôdy (lepší fyzikálny,
chemický a biologický stav pôdy) možno vytvoriť priaznivejšie podmienky pre plodiny aj za
pôvodne nepriaznivých podmienok. Hlavným cieľom našej štúdie je určiť korelácie v systéme
pôda - voda - rastlina, aby sme pochopili procesy prebiehajúce počas sekundárneho zasoľovania a
našli riešenia tohto problému na zmiernenie škodlivých účinkov, najmä prostredníctvom
prevencie. Za najlepšiu preventívnu metódu považujeme optimalizáciu zavlažovania, ak sú
nepriaznivé pôdne podmienky (ťažká štruktúra ílov
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pôda náchylná na sekundárne zasolenie) a hydrologické okolnosti (zasolená závlahová voda,
vysoký klimatický nedostatok vody).

Zlepšenie fyzikálneho, chemického a biologického stavu pôdy: priaznivý vlhkostný profil pôdy

Zlepšenie fyzikálneho, chemického a biologického stavu pôdy: priaznivý vlhkostný
profil pôdy - vyššie výnosy
Na základe našich výsledkov možno konštatovať, že na zlepšenie stavu zasolených alebo
potenciálne zasolených pôd náchylných na sekundárne zasolenie s nepriaznivým vodným
režimom sa odporúča úprava pôdy, pretože škodlivé účinky zavlažovania slanou vodou sa môžu
zmierniť. Zistili sme, že Neosol je perspektívny pôdny kondicionér, ukázalo sa, že jeho aplikácia
má pozitívny vplyv na vodný a soľný režim pôdy, čiastočne tým, že vytvára priaznivejšiu
vertikálnu distribúciu pôdnej vody a čiastočne zachováva viac vlhkosti v pôde.
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Účinok Neosolu na zlepšenie pôdnej štruktúry sa prejavil aj v soľnom profile pôdy, škodlivé soli
spôsobujúce sekundárne zasolenie sa vyplavovali do hlbších vrstiev (40 - 50 cm) a poskytovali
"bezsolné" prostredie pre vývoj plodín v hlavnej koreňovej zóne.
Úprava pôdy v kombinácii s optimalizáciou zavlažovania (kontrola množstva, frekvencie) sa
odporúča v oblastiach s nepriaznivými agroekologickými podmienkami, pretože sa môže zvýšiť
bezpečnosť rastlinnej výroby.
Úprava rastlín
Stav výživy rastliny ovplyvňuje jej rastový výkon a kvalitu úrody. Potrebné živiny, ktoré rastliny
potrebujú na rast, zdravie a produkciu výživných potravín, sú makroživiny (ako dusík, fosfor,
síra, vápnik, draslík, horčík, vodík, kyslík, uhlík) a mikroživiny (mangán, železo, bór, nikel,
chlór, zinok, meď, molybdén) (Jemison, 1998). Tieto živiny sú dodávané rastlinám
prostredníctvom fotosyntézy, hnojív a hnoja a sú nevyhnutné pre zmeny pôdy (Singh, 2012).
Nedostatok ktoréhokoľvek z týchto prvkov ovplyvňuje rast rastlín a kvalitu produkcie. Aby mohli
rastliny prijímať živiny, musia byť v chemickej forme, ktorú rastlina potrebuje, a rozpustné alebo
rozpustené v pôdnej vode (White a Brown, 2010). Tieto živiny môžu byť dostupné v
nasledujúcich formách, medzi ktoré patrí granulovaná (nerozpustená) forma, chemicky viazaná
na pôdne častice a chemická štruktúra uvoľnená mikrobiálnym rozkladom. Používanie hnojív ako
prostriedku na dodávanie živín rastlinám môže viesť k znečisteniu životného prostredia. Nhnojivá totiž spôsobujú znečistenie vôd dusičnanmi a emisie skleníkových plynov do atmosféry
(Byrnes, 1990; White a Brown, 2010). Predpokladá sa, že približne 5 % poľnohospodárskej pôdy
trpí zasolením a má toxické koncentrácie Cl, B a Na ( Marschner, 1995; Munns a Tester, 2008) a
40 % ornej pôdy na svete má problémy s kyslosťou pôdy v dôsledku prítomnosti toxických Al a
Mn (von Uexküll a Mutert, 1995), ktoré brzdia predlžovanie koreňov. Je to spôsobené
uvoľňovaním organických kyselín, ako sú citrát a malát (Mengel a kol., 2001).
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V poslednom období 57 % územia Maďarska tvorí poľnohospodárska pôda, z toho 81 % orná
pôda, na ktorej prevláda produkcia pšenice a kukurice (Jakab et al., 2017a, 2017b). Trávne
porasty zaberajú takmer 15 % našej poľnohospodárskej pôdy, ktoré môžu poskytnúť veľké
množstvo potenciálnej krmovinovej základne (KSH, 2018). Keďže obhospodarovanie trávnych
porastov patrí do sektora služieb, kríza chovu prežúvavcov výrazne ovplyvnila maďarské trávne
porasty (Horváth és Mikó, 2016; Halász et al., 2016), najmä pokiaľ ide o zásobovanie živinami,
zavlažovanie a podsievanie (Kovács et al., 2005). Vo všeobecnosti sa ako trávne porasty
využívajú len pôdy so zlým vodným režimom a nízkym obsahom živín. Tieto podmienky
umožňujú extenzívne využívanie trávnych porastov, pričom sa dosahujú nízke výnosy sena na
úrovni 1,5 - 2 t ha-1 (Szemán et al., 2009). 90 % trávnych porastov je prirodzených alebo takmer
prirodzených, 80 % sa nachádza v rovinatých oblastiach s nepriaznivými podmienkami (Micheli
et al., 2015). Pomer trávnych porastov na černozemných pôdach s dobrou úrodnosťou je len 9 %.
Z toho vyplýva, že 70 % trávnych porastov má nízku, zatiaľ čo len 5 % má dobrú úrodnosť.
Výnosy sú nízke. Menej ako 1 % maďarského HDP pochádza z využívania trávnych porastov
(Kozák, 2008). Podľa Szabóa (2003) sa v dôsledku poklesu rentability a objemu chovu zvierat v
Maďarsku zúžili metódy obhospodarovania trávnych porastov, potenciál pasienkov a lúk sa
nevyužíval (Komárek, 2008). Podľa Várallyaya (1997) je potreba racionálneho obhospodarovania
pasienkov nesporná. 50 % lúk a pasienkov je potenciálne cenných z hľadiska ochrany prírody,
nachádza sa na nich 30 % chránených druhov rastlín (Kozák, 2008; Penksza et al., 2009a2008,,
2009b; Szabó et al., 2011) a lúky a pasienky sú tiež dôležitým biotopom pre voľne žijúce
živočíchy (Torma et al., Kiss2019, és Tokody, 2011). Na vymedzených trávnych2000 porastoch
sústavy Natura sa môže hospodáriť len v súlade s obmedzeniami využívania pôdy, ktoré sú
stanovené v "Nariadení vlády 269/2007 (X. 18.) o pravidlách využívania pôdy na zachovanie
trávnych porastov sústavy NATURA 2000". Úloha a význam obhospodarovania trávnych
porastov sa v poľnohospodárskej politike Európskej únie stáva čoraz komplexnejšou. Štruktúra
podpôr stavia poľnohospodárov do situácie, keď sa rozhodujú medzi intenzívnym hospodárením
s nízkou podporou a extenzívnym hospodárením s vyššou podporou (Marticsek et al., 2011).
Mnohí autori zastávajú názor (Barcsák a kol., 1978; Vinczeffy, 1993), že intenzívne využívanie
trávnych porastov nie je z ekonomického hľadiska racionálne, ale kapacita (kvantitatívna aj
časová) extenzívnych trávnych porastov na chov zvierat je nízka.
Medzi

kvalitou
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pôdy

a

trávnika

existuje

silná

súvislosť.

O výmene a sekvestrácii uhlíka v trávnych ekosystémoch vieme pomerne málo, hoci
ich úloha v globálnom kolobehu uhlíka je významná (Soussana et al., 2007).
Pre obhospodarovanie trávnych porastov exponenciálne platí, že najdôležitejším rizikovým
faktorom je počasie (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).
Spomedzi faktorov vyvolaných klímou majú najškodlivejšie účinky sucho a vnútrozemská voda.
Ich účinky sa zosilňujú v zhutnených pôdach s nepriaznivým vodným režimom, rovnako ako v
nami skúmanom prípade. Predmetom nášho výskumu bol trávny porast v blízkosti Karcagu, na
hranici Veľkej uhorskej nížiny s jedinečnými ekologickými podmienkami. Táto oblasť je jednou
z najsuchších oblastí Maďarska, najextrémnejšou z hľadiska teplotných výkyvov. Najnižší úhrn
zrážok Veľkej uhorskej nížiny - ktorý je spojený s klimatickým deficitom vlahy približne 100 150 mm počas vegetačného obdobia - obmedzuje účinnosť obhospodarovania trávnych porastov
(Zsembeli et al., 2019a). Tento nedostatok vody súvisí s pravidelným atmosférickým suchom,
ktoré trvá každoročne od marca do septembra. Sucho má významný vplyv nielen na rastliny, ale
aj na pôdu. Skúmaný extenzívny trávny porast sa nachádza vedľa ovčej farmy Výskumného
ústavu Karcag a využíva sa ako pasienok a senná lúka. Tento trávny porast je výrazne vystavený
extrémnym poveternostným a pôdnym podmienkam. Naším cieľom bolo znížiť negatívny vplyv
nepriaznivých poveternostných a pôdnych podmienok použitím prípravkov na zlepšenie stavu
rastlín a pôdy. Testované kondicionéry spĺňajú požiadavky predpisov Natura a 2000AKG. V
našom výskume sme v maloparcelkovom pokuse testovali tri kondicionéry (Natur Agro, Timac
Agro, PRP-EBV). Podľa popisov výrobcov sú tieto kondicionéry schopné priamo zvyšovať obsah
živín v trávach. Testovali sme aj pôdny kondicionér (Z-Fix), tiež schválený úradmi životného
prostredia, ktorý má zlepšiť vodný, vzdušný a živinový režim pôdy vytvorením priaznivejšej
štruktúry koreňovej zóny trávnych porastov. Na orných pôdach sa pôdne kondicionéry úspešne
aplikovali na zvýšenie úrod zlepšením vodného a soľného režimu pôdy (Szűcs a Zsembeli, 2014;
Zsembeli et al., 2019b), ale ich aplikácia na trávnych porastoch je nová. V našej štúdii sa
stanovilo koenologické zloženie, zozbieraná zelená biomasa a chemické zloženie sena počas
dvoch rokov s rôznymi poveternostnými podmienkami.
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Úprava rastlín na trávnatých plochách je akútna liečba, ktorá zlepšuje stav rastlín, ale nemá
žiadny vplyv na pôdu. V prípade trávnych porastov je cieľom predĺženie vegetačného obdobia a
zvýšenie biomasy.

Zvýšenie biomasy extenzívnych trávnych porastov úpravou rastlín

Vplyv ošetrenia kondicionérom na biomasu prirodzeného trávneho porastu
V suchom podnebí dáva prvý rast trávnych porastov takmer 80 % celkovej ročnej úrody, čo sme
dobre pozorovali aj v našom pokuse. Výsledky koenologických analýz a analýzy zelenej hmoty
nepotvrdili vplyv ošetrení. zistili sme mierne zvýšenie obsahu Mg v úrode. V roku 2017 ošetrenia
Natur Agro a Z-Fix, zatiaľ čo pri ošetreniach Natur2018, Agro a Timac Agro sa obsah Mg zvýšil.
www.visegradfund.org

V roku s priemernými poveternostnými podmienkami (2017) viedlo ošetrenie PRP-EBV k
najvyššiemu obsahu Mn, zatiaľ čo v suchom roku každé ošetrenie zvýšilo obsah Mn. Pri skúmaní
obsahu Zn vo vzorkách rastlín sme zistili, že vo všetkých2017, troch skúmaných prípravkoch na
úpravu rastlín došlo k miernemu zvýšeniu. Iba2018, v prípade ošetrenia Natur Agro sa obsah Zn
zvýšil. Vplyv pôdneho kondicionéra sme zistili stanovením emisie CO2 (ako ukazovateľa
respirácie koreňov z pôdy) a vlhkosti pôdy. Pôdny kondicionér mal pozitívny vplyv na obsah
vlhkosti v pôde a tiež zvýšil emisiu

CO2,

čo bolo v súlade s našimi predbežnými štúdiami v

nádobovom pokuse (Zsembeli et al., 2017).
Závery
Výskum založený na praxi - prístup zameraný na pôdu, zlepšenie fyzikálneho,
chemického a biologického (komplexného) stavu pôdy.
Aplikácia pôdnych úprav má pozitívny vplyv na
•
•
•
•
•

štruktúra pôdy,
režim pôdnej vlhkosti,
kompaktnosť pôdy,
mikrobiologická aktivita preto
úrodnosť pôdy a výnosy.
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KONTROLNÉ OTÁZKY
1. Aké sú hlavné zmeny v agroenvironmentálnych podmienkach a aké sú možnosti
prispôsobenia sa im?
2. Aké sú podobnosti medzi ľudskou zdravotníckou službou a ochranným využívaním pôdy?
3. Ako možno charakterizovať ochranné obrábanie pôdy?
4. Ako možno charakterizovať zavlažovanie pôdy?
5. Ako vplýva úprava pôdy na pôdu?
6. Ako možno zlepšiť fyzikálne vlastnosti pôdy?
7. Ako možno zlepšiť chemické vlastnosti pôdy?
8. Ako možno zlepšiť biologické vlastnosti pôdy?
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