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1. ÚVOD 

 
Biomasa na výrobu energie je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie 

v Európskej únii. Uvádza sa, že jej podiel z celkovej obnoviteľnej energie je na 

úrovni 60 %. Výroba bio energie sa stala prijateľnou alternatívou k fosílnym 

palivám a plodiny pestované na energetické účely tak prenikli na 

poľnohospodársku pôdu. Prioritne sa rieši produkčný potenciál energetických 

plodín, prípadne kvalitatívna úroveň produktu vo vzťahu k technologickým 

postupom pri ich využití v energetike. Kvalita životného prostredia, resp. dopad 

pestovania takýchto plodín na jednotlivé zložky životného prostredia je 

v kontexte s vyššie uvedeným skôr nedocenený. Z dostupných údajov pritom 

vyplýva, že na produkciu surovín využívaných v sektore energetiky a výrobu 

biopalív sa využíva cca 250 – 300 tis.ha poľnohospodárskej pôdy SR.  

Využívanie bioenergetických systémov je v súčasnosti podporované 

vládami štátov. Napríklad vláda Veľkej Británie zverejnila dlhodobú 

energetickú politiku (DEFRA, 2003), v ktorej je vyjadrená podpora 

energetických plodín a zároveň sa uvádza, že energia z biomasy zohráva hlavnú 

úlohu pri plnení cieľa EÚ dosiahnuť 20 %-ný podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov do roku 2020 (DEFRA, 2007).  

Energetické plodiny boli spočiatku propagované ako možný spôsob 

zmiernenia emisií oxidu uhličitého, bez ich kladného alebo záporného vplyvu 

na pôdne vlastnosti. Ich potenciál je okrem zníženia emisií oxidu uhličitého 

nahradením fosílnych palív, aj v ukladaní uhlíka v pôde.  

Likvidácia prirodzenej vegetácie za účelom získavania priestoru pre 

pestovanie energetických plodín (ILUC) však môže spôsobiť uvoľnenie 

veľkého množstva oxidu uhličitého do atmosféry, zvlášť pri odlesňovaní 

(Danielson et al., 2009). Straty organického uhlíka z pôdy zapríčinené priamou 

i nepriamou konverziou pôvodne neobrábanej pôdy redukujú prínos z náhrady 

fosílnych palív. Z literatúry je známe, že konverzia neobrábanej pôdy 

s prirodzenou vegetáciou na biopalivovú agrokultúru spôsobuje preukazné 

straty organického uhlíka z pôdy (Anderson-Teixeira et al., 2009). Straty uhlíka 

z pôdy pri tejto konverzii sú závislé od druhu energetickej plodiny.  

Z hľadiska bilancie uhlíka sa ako lepší spôsob javí konverzia 

poľnohospodárskej pôdy na porasty energetických plodín. Straty uhlíka z pôdy 

pri konverzii poľnohospodárskej pôdy rovnako ako pri konverzii prirodzených 

porastov sú závislé od druhu energetickej plodiny (Schneckenberger 

a Kuzyakov, 2007; Anderson-Teixeira et al., 2009; Hillier et al., 2009). 

Biomasa, ako jeden z obnoviteľných zdrojov energie, má v podmienkach 

regiónov Slovenska vhodné pôdno-klimatické podmienky a široké možnosti 

využitia. Výhodou využívania vegetácie ako zdroja biomasy je jej rotačná 
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schopnosť tvorby a obnovy. Cielene pestovaná biomasa rýchlorastúcich plodín 

využívaných na energetické účely je jednou z možností diverzifikácie 

poľnohospodárskej výroby. Výhodou je, že energetické plodiny je možné 

lokalizovať na dočasne alebo trvalo nevyužiteľné plochy, ktoré nie je možné 

využívať na primárnu produkciu komodít určených pre potravinárske účely 

(Mandalová, Kotrla a Prčík, 2017). 

Stratégia MPRV SR deklaruje prioritné využívanie poľnohospodárskej 

pôdy pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Z tohto aspektu je dôležité 

vedecky overiť vplyv pestovania energetických plodín na kvalitu pôdy. 

Predpokladá sa, že pri pestovaní energetických plodín sa zlepšia fyzikálne, 

chemické a biologické vlastnosti pôd vrátane zvýšenia ich organickej zložky. 

Pestovaním energetických plodín dochádza k zmene teplotných pomerov 

v pôde, čo je faktor ovplyvňujúci biologické vlastnosti pôdy, ako je napr. 

enzymatická aktivita pôdy, funkčná diverzita mikroorganizmov. Bohatý 

koreňový systém energetických plodín, ktorý vylučuje množstvo látok 

anorganickej a organickej povahy za spolupôsobenia intenzívnej aktivity 

pôdnych mikroorganizmov, pomáha uvoľňovaniu prvkov z menej prístupných 

foriem. Medzi ekologické dôvody ich pestovania patrí predovšetkým priaznivý 

vplyv na štruktúrny stav pôdy, zlepšenie hospodárenia s pôdnou vodou – 

obmedzenie neproduktívneho výparu vody z pôdy mulčom z rastlinných 

zvyškov na povrchu pôdy, redukcia vodnej a veternej erózie, obmedzenie 

vyplavovania pohyblivých foriem dusíka pri dlhodobom pôsobení plodín na 

jednom stanovišti, zlepšenie stavu pôdnej organickej hmoty a pod. (Hůla 

a Procházková, 2002). 

Úrodnosť pôdy závisí aj od jej biotickej zložky a stav bioty je zároveň 

priamym ukazovateľom kvality pôdneho ekosystému. Okrem rozkladných 

procesov sa zdôrazňuje význam edafónu pri pedogenéze a vývoji pôdnych 

vlastností, tiež pri ich stabilizácii vrátane zachovania pôdnej úrodnosti (Doran 

a Zeiss, 2000). 

Jednou z najviac pestovaných energetických plodín, ktorá má pozitívny 

vplyv predovšetkým na znižovanie emisií skleníkových plynov je  

Miscanthus  x giganteus (Anderson-Teixeira et al., 2009; Hillier et al., 2009). 

V súčasnej dobe sa do pozornosti dostávajú aj iné druhy energetických plodín 

(Panicum virgatum, Camelina sativa, Elymus elongatus sorghum spp., 
amaranthus spp., Arundo donax).  

Vzhľadom na potrebu nahradiť fosílne palivá obnoviteľnými zdrojmi 

energie a presadzovať trvalo udržateľné a ekologicky zlepšené 

poľnohospodárske postupy v strednej Európe a na potlačenie ďalších strát 

biodiverzity možno očakávať, že záujem o trvalé energetické plodiny sa bude 

ďalej zvyšovať, pretože tieto plodiny kombinujú vysokú produktivitu biomasy 
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s ekologicky hodnotnými účinkami, ako je ochrana pôdy (Nahm 

a Morhart, 2018). 

V publikácii hodnotíme vplyv pestovania energetických plodín, ako sú 

Arundo donax, Miscanthus x giganteus, Elymus elongatus gaertner a Sida 

hermafrodita, na zmeny vybraných indikátorov pôdy. 
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2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  
 

2.1. MATERIÁL a METÓDY 
 

2.1.1 Charakteristika pokusnej lokality  

  

Poľné pokusy s energetickými plodinami boli založené v roku 2013 na 

experimentálnom pracovisku NPPC – Výskumného ústavu agroekológie 

Michalovce, ktoré sa nachádza v Milhostove. Experimentálne 

pracovisko Milhostov (obr. 1) sa nachádza v centrálnej časti 

Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške 101 m (48°40´ s. š.; 

 21°44´ v. d.) severozápadne od okresného mesta Trebišov.  

 

Obrázok 1  
Experimentálne pracovisko Milhostov (zdroj: Excel enterprise, s.r.o.) 

 
 

Experimentálne pracovisko patrí podľa Linkeša et al. (1996) do teplého 

a veľmi suchého nížinného kontinentálneho klimatického regiónu T 03. 

V tabuľke 1 sú uvedené priemerné teploty vzduchu a úhrny zrážok za roky 

2013 – 2018 a v tabuľkách 2 a 3 porovnanie teploty vzduchu a úhrnov zrážok 

s dlhodobým normálom za roky 1981 – 2010 (Danilovič, Hlavatá 

a Šoltysová, 2017).  
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Tabuľka 1 
Mesačné priemerné teploty vzduchu [ºC] a úhrny zrážok [mm] v Milhostove 

v rokoch 2013 – 2018 

Teplota vzduchu [ºC] 

Mesiac 
DN 

[ºC] 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. -2,2 -2,0 1,2 0,4 -2,5 -6,9 1,4 

II. -0,8 1,2 2,6 1,4 4,6 0,1 -0,7 

III. 4,3 2,0 8,4 5,5 6,5 7,3 2,2 

IV. 10,4 11,4 12,0 9,9 11,6 9,7 14,5 

V. 15,5 16,2 14,8 15,1 15,8 16,2 18,4 

VI. 18,4 20,1 18,8 19,6 20,5 20,3 20,3 

VII. 20,4 21,1 21,6 22,4 21,5 20,4 22,2 

VIII. 19,8 21,7 19,4 23,7 19,6 21,4 23,0 

 IX. 14,8 14,1 16,5 17,4 17,2 15,1 16,9 

X. 9,3 11,0 10,8 9,9 8,7 9,8 11,6 

XI. 3,7 6,6 5,9 4,7 3,9 4,8 5,6 

XII. -1,0 0,1 1,7 2,5 -1,9 1,7 0,1 

x̄ I.-XII. 9,4 10,3 11,1 11,0 10,5 10,0 11,3 

x̄ IV.-IX. 16,6 17,4 17,2 18,0 17,7 17,2 19,2 

Suma zrážok [mm] 

Mesiac 
DN 

[mm] 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. 23 47 36 65 41 29 12 

II. 26 48 38 13 73 14 39 

III. 29 67 20 12 40 18 55 

IV. 41 41 46 6 13 46 28 

V. 66 82 76 53 66 52 80 

VI. 67 78 23 49 36 87 106 

VII. 77 34 154 35 100 75 25 

VIII. 66 14 96 2 89 48 52 

IX. 57 49 30 82 46 60 27 

X. 41 19 71 93 127 33 21 

XI. 37 49 11 32 57 51 31 

XII. 37 2 12 5 9 70 36 

 I.-XII. 567 530 613 447 697 583 512 

 IV.-IX. 374 298 425 227 350 368 318 

kde: DN – dlhodobý normál za roky 1981 – 2010, x ̄– priemer,  – suma  

 

 



12 

  

Tabuľka 2  
Porovnanie mesačnej priemernej teploty vzduchu [ºC] v rokoch 2013 – 2018 

s dlhodobým normálom 

Mesiac 
Odchýlka od dlhodobého normálu [ºC] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. 
0,2 3,4 2,6 -0,3 -4,7 3,6 

N NN NN N SPN SNN 

II. 
2,0 3,4 2,2 5,4 0,9 0,1 

N SNN NN MNN N N 

III. 
-2,3 4,1 1,2 2,2 3,0 -2,1 

PN SNN N NN NN PN 

IV. 
1,0 1,6 -0,5 1,2 -0,7 4,1 

N NN N NN NN MNN 

V. 
0,7 -0,7 -0,4 0,3 0,7 2,9 

N N N N N SNN 

VI. 
1,7 0,4 1,2 2,1 1,9 1,9 

NN N NN SNN NN NN 

VII. 
0,7 1,2 2,0 1,1 0,0 1,8 

N NN SNN NN N SNN 

VIII. 
1,9 -0,4 3,9 -0,2 1,6 3,2 

SNN N MNN N SNN MNN 

IX. 
-0,7 1,7 2,6 2,4 0,3 2,1 

N NN SNN SNN N SNN 

X. 
1,7 1,5 0,6 -0,6 0,5 2,3 

NN NN N N N SNN 

XI. 
2,9 2,2 1,0 0,2 1,1 1,9 

SNN SNN N N NN NN 

XII. 
1,1 2,7 3,5 -0,9 2,7 1,1 

N NN SNN N NN N 

x̄ I.-XII. 
0,9 1,7 1,6 1,1 0,6 1,9 

NN MNN MNN SNN NN MNN 

x̄ I.-XII. 
0,8 0,6 1,4 1,1 0,6 2,6 

NN NN SNN SNN NN MNN 

kde: MPN – mimoriadne podnormálny / mimoriadne chladný, SPN – silne 

podnormálny / veľmi chladný, PN – podnormálny / chladný, N – normálny,  

NN – nadnormálny / teplý, SNN – silne nadnormálny / veľmi teplý,  

MNN – mimoriadne nadnormálny / mimoriadne teplý, x̄ – priemer  

 

 

 



13 

  

Tabuľka 3  
Porovnanie mesačnej sumy zrážok [mm] v rokoch 2013 – 2018 s dlhodobým 

normálom 

Mesiac 
Odchýlka od dlhodobého normálu [%] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. 
204,3 156,5 282,6 178,3 126,1 52,2 

SNN NN MNN NN N N 

II. 
184,6 146,2 50,0 280,8 53,8 150,0 

NN NN PN MNN PN NN 

III. 
231,0 69,0 41,4 137,9 62,1 189,7 

SNN N PN NN N NN 

IV. 
100,0 112,2 14,6 31,7 112,2 68,3 

N N SPN SPN N N 

V. 
124,2 115,2 80,3 100,0 78,8 121,2 

N N N N N N 

VI. 
116,4 34,3 73,1 53,7 129,9 158,2 

N SPN N PN N NN 

VII. 
44,2 200,0 45,5 129,9 97,4 32,5 

PN SNN PN N N SPN 

VIII. 
21,2 145,5 3,0 134,8 72,7 78,8 

SPN NN MPN NN N N 

IX. 
86,0 52,6 143,9 80,7 105,3 47,4 

N N NN N N PN 

X. 
46,3 173,2 226,8 309,8 80,5 51,2 

PN NN SNN MNN N N 

XI. 
132,4 29,7 86,5 154,1 137,8 83,8 

N PN N MM N N 

XII. 
5,4 32,4 13,5 24,3 189,2 97,3 

MPN SPN SPN SPN SNN N 

 I.-XII. 
93,5 108,1 78,8 122,9 102,8 90,3 

N N SPN SNN N N 

 I.-XII. 
79,7 113,6 60,7 93,6 98,4 85,0 

N N SPN N N N 

kde: DN – dlhodobý normál za roky 1981 – 2010, MPN – mimoriadne 

podnormálny / mimoriadne suchý, SPN – silne podnormálny / veľmi suchý,  

PN – podnormálny / suchý, N – normálny, NN – nadnormálny / vlhký, SNN – silne 

nadnormálny / veľmi vlhký, MNN – mimoriadne nadnormálny / mimoriadne vlhký, 

 – suma 
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Ročný priemer teploty vzduchu bol v rokoch 2013 až 2018 vyšší 

v porovnaní s dlhodobým normálom z rokov 1981 – 2010. Z hľadiska teploty 

vzduchu boli roky 2013 a 2017 teplé, rok 2016 veľmi teplý a roky 2014, 2015 

a 2018 mimoriadne teplé. Analogicky aj vegetačné obdobia boli teplejšie 

v porovnaní s dlhodobým normálom (vegetačné obdobie rokov 2013, 2014 

a 2017 – teplé, 2015 a 2016 – veľmi teplé, 2018 – mimoriadne teplé), pričom 

jednotlivé mesiace vykazovali veľké rozdiely.  

Z hľadiska zrážok je možné roky 2013, 2014, 2017 a 2018 hodnotiť ako 

normálne, rok 2015 bol veľmi suchý a nasledujúci rok 2016 veľmi vlhký. 

Podobne aj vegetačné obdobie roku 2015 bolo veľmi suché a ostatných rokov 

normálne, keď zrážky dosiahli 79,7 – 113,6 % dlhodobého normálu.  

Kritický bol rok 2015, ktorý bol veľmi suchý a zároveň aj mimoriadne 

teplý. V uvedenom roku veľmi suché bolo aj vegetačné obdobie, ktoré bolo 

zároveň i veľmi teplé. 

 

 

2.1.2 Spôsob založenia experimentov 

 

Poľný maloparcelkový pokus (405 m2) s viacročnými energetickými 

plodinami je založený od roku 2013 na hlinitej fluvizemi glejovej. 

Z energetických plodín bol vybratý trsteník obyčajný (Arundo donax), 

ozdobnica obrovská (Miscanthus x giganteus), pýr predĺžený (Elymus 

elongatus Gaertner) a sida obojpohlavná (Sida hermafrodita). Veľkosť jedného 

variantu pri trsteníku obyčajnom, ozdobnici čínskej a side obojpohlavnej je 

12 m2 a pri pýre predĺženom 9 m2, pričom každý variant je 3 krát opakovaný. 

Schematické znázornenie celkovej organizácie pokusu je uvedené na 

obrázku 2.  

 

Obrázok 2  

Schematické znázornenie organizácie pokusu s energetickými plodinami 
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Podzemky trsteníka obyčajného, ozdobnice čínskej a sidy obojpohlavnej 

sa vysádzali v neskorej jari v spone 1 × 1 m. Pri sejbe pýru predĺženého bola 

vzdialenosť medzi riadkami 0,25 m.  

Pri všetkých energetických plodinách bol každoročne v jari aplikovaný 

fosfor v dávke 40 kg.ha-1 a draslík v dávke 60 kg.ha-1. Hnojenie dusíkom 

nebolo realizované.  

 

 

2.1.3 Charakteristika energetických plodín  

 
Trsteník obyčajný (Arundo donax) je to pôvodne divá trváca tráva 

s plazivými výbežkami, ktorá je rozšírená v oblasti Stredozemného mora. 

Arundo je hydrofyt, ktorý rastie pozdĺž jazier, potokov a iných mokrých lokalít 

(Bell, 1997). Aj keď zvyčajne rastie vo vlhkých oblastiach, nepotrebuje stály 

prísun vody a môže rásť na suchších miestach dokonca i pri cestách. Arundo 

má svetlo zelené až modrozelené listy a môže byť zamieňané s bambusmi 

a kukuricou. Arundo je trvalý druh trávy typu C3 (Rossa et al., 1998), pričom 

jeho stonky môžu dosiahnuť výšku 10 metrov (Dudley, 2000). Vo väčšine 

oblastí nevytvára životaschopné semená (Perdue, 1958) a rozmnožuje sa 

takmer výlučne z fragmentov stoniek a rizómov (Boose a Holt, 1999). Rizómy 

sú tuhé a vláknité a prenikajú hlboko do pôdy (Mackenzie, 2004). Rozpätie 

koreňov rastliny môže v priemere dosahovať až 12 metrov (Jackson, 1993). 

Arundo vytvára jednu z biologicky najproduktívnejších populácií 

(Bell, 1997). Ideálne podmienky pre rast vytvárajú pobrežné územia so slabým 

svahom a dobre odvodnenými pôdami (Perdue, 1958), vysoké obsahy živín 

v pôdnej vode (napr. v blízkosti skládok odpadových vôd z poľnohospodárstva, 

priemyslu či komunálnej sféry), nízka zasolenosť pôdy (Grossinger 

et al., 1998), slnečné stanovište a vysoké teploty. Za týchto podmienok 

produkuje Arundo viac ako 20 ton nadzemnej biomasy z hektára 

(Perdue, 1958). Produkcia nadzemnej biomasy sa znižuje až na 3 tony z hektára 

pri raste Arunda v iných ako ideálnych podmienkach (Christou, 2001). 

Rýchlosť rastu Arunda môže dosahovať denný prírastok až sedem centimetrov 

s dosiahnutím výšky až osem metrov za niekoľko mesiacov (Rieger 

a Kreager, 1989). Ekonomicky a pre prostredie je prijateľné pestovať trsteník 

pri dávke dusíka 60 kg.ha-1 (Žofajová, Porvaz, Gubiš, 2009). 

Arundo toleruje širokú škálu pestovateľských podmienok 

(Perdue, 1958), najmä kvôli rizómom a hlboko prenikajúcim koreňom. Vďaka 

uvedeným vlastnostiam koreňového systému môžu rastliny arunda prežiť 

nielen obdobia sucha, ale i nadmernej vlhkosti. Plasticita druhu mu umožňuje 

tolerovať dokonca i nadmerný obsah solí v pôde (Perdeu, 1958, Grossinger 
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et al., 1998) či plný tieň (Bell, 1997). Prežíva a prosperuje vo všetkých druhoch 

pôd, od ťažkých ílov po voľné piesky a štrky (Perdeu, 1958). Vyhovujú mu 

pôdy s vyšším obsahom živín (Coffman et al., 2004). Arundo toleruje nízke 

teploty v čase dormancie v priebehu zimy, ale je náchylné na poškodenie 

neskorým mrazom po začatí rastu na jar (Decruyenaere a Holt, 2001).  

 

Ozdobnica obrovská (Miscanthus x giganteus) ako najproduktívnejšia 

trvalá tráva typu C4 mierneho podnebia, je považovaná za silného kandidáta 

druhej generácie energetických plodín (Beale a Long, 1995; Beale et al., 1996; 

Naidu et al., 2003; Wang et al., 2008; Dohleman a Long, 2009; Dohleman 

et al., 2009). Vyznačuje sa vysokou využiteľnosťou vody a živín (Beale 

a Long, 1995; Beale et al., 1996; Lewandowski a Schmidt, 2006) a vysokou 

efektivitou využívania slnečnej radiácie (Beale a Long, 1995). Hlavnou 

príčinou jej efektívnosti je skutočnosť, že Miscanthus využíva C4 typ 

fotosyntézy. Vo Veľkej Británii dosahuje Miscanthus o 37 % vyššiu aktivitu 

fotosyntézy ako C3 rastliny (Beale a Long, 1995) a v Európe môže dosiahnuť 

produkciu uhlíka vyššiu ako 1,7 kg.m-2.rok-1 (Clifton-Brown et al., 2001).  

Koreňový systém tejto rastliny umožňuje živinám sezónne cirkulovať 

medzi nad- a pod- zemnými časťami rastliny, čím sa minimalizuje potreba 

dodatkových hnojív (Mclaughlin a Walsh, 1998). Obzvlášť zaujímavá je 

skutočnosť, ako prezentuje Crutzen et al. (2008), že uvoľňovanie N2O pri 

pestovaní iných energetických plodín môže anulovať úžitok energetickej 

plodiny z pohľadu poklesu produkcie oxidu uhličitého. Tieto vlastnosti robia 

Miscanthus atraktívnou energetickou plodinou. Výsledný produkt má znížený 

obsah anorganických látok (chlóru, dusíka a síry), a preto sa pri spaľovaní 

z neho uvoľňuje málo imisií (Lewandowski a Kicherer, 1997; Heaton 

et al., 2004; Kron et al., 2017). Navyše Miscanthus x giganteus je sterilný 

hybrid, a preto je nepravdepodobné, aby sa stal inváznym druhom, na rozdiel 

od Miscanthus sinensis.  

 

Pýr predĺžený (Elymus elongatus Gaertner) je trváca rastlina 

vytvárajúca trsy dorastajúca do výšky 0,7 – 1,8 m (Weintraub, 1953). Stonka 

(steblo) pýru predĺženého je mohutná a holá, na povrchu tvorená 

sklerenchýmom obaleným silnou kutikulou, vďaka čomu znáša obdobie sucha 

(Csete et al., 2011). Je typickou lúčnou rastlinou pochádzajúcou z Turecka 

a Ruska a čiastočne aj z Ázie (Weintraub, 1953). Toleruje i alkalické pôdy a už 

spomínaný nedostatok vody (Moore et al., 2006). Ako sucho tolerantná plodina 

(Heinz, 2015) môže poskytnúť stabilné úrody v oblastiach s obdobiami sucha 

v jarnom a letnom období, ktoré spôsobia pokles úrody iných pestovaných 

plodín (Zebisch et al., 2005).  
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Pýr plazivý ako trváca rastlina pozitívne ovplyvňuje minimalizáciu strát 

živín (Dinnes et al., 2002) a obmedzuje eróziu pôdy (Freibauer et al., 2004). 

 

Sida obojpohlavná (Sida hermafrodita) je polykarpická trváca bylina, 

ktorá sa vo voľnej prírode (v Severnej Amerike) vyskytuje na otvorených, 

vlhkých, slnečných až čiastočne zatienených pobrežných stanovištiach 

(Fryxeli, 1985). Sida dorastá do výšky 1,0 – 4,5 m (Denisiuk, 2006), odoláva 

nízkym teplotám až do -35 °C (Borkowska et al., 2006), krátkodobému suchu 

(Jankowski et al., 2016) a toleruje i abiotické stresové faktory (Borkowska 

et al., 2009). Jedná sa o ľahko manipulovateľnú plodinu, ktorú je možné 

pestovať konvenčnými poľnohospodárskymi strojmi. Jej ekonomický 

potenciál, vplyv na stabilizáciu pôdy, využitie ako krmivo, medonosná rastlina, 

či vláknitá rastlina pre celulózový priemysel boli testované už začiatkom 

dvadsiateho storočia v Rusku. 

Sida je jednou z viacročných druhov rastlín prispôsobených pre rast na 

viac ako desať rokov (môže sa využívať až dvadsaťpäť rokov), je tolerantná 

k rôznej kvalite pôdy. Nemá vysoké požiadavky na pôdu, a preto môže byť 

pestovaná aj na pôdach chudobných, piesčitých, degradovaných, 

kontaminovaných, alebo na pôdach narušených antropogénnou činnosťou. Vo 

vlhkých podmienkach má sida lepší vzrast, zvlášť pri zakladaní porastu 

(Žofajová et al., 2013).  

Pestovať sidu sa odporúča na pôdach určených na nepotravinárske 

využitie, na pôdach opustených a zanedbaných, ale s neutrálnou pôdnou 

reakciou. Predplodinou pre sidu môžu byť všetky poľnohospodárske plodiny 

zberané v lete, pretože umožňujú vykonať hlbokú jesennú orbu. Najviac jej 

vyhovujú predplodiny hnojené maštaľným hnojom. Sida je odolná na 

vymŕzanie a vzhľadom na hlboký koreňový systém aj na horúčavy počas 

dlhotrvajúceho sucha (Piszczalka a Macák, 2009). 

Napriek tomu, že sidu možno považovať za teplomilný druh, v strednej 

Európe (Franzaring et al., 2015) a všeobecne sa považuje za rezistentný druh 

voči dočasnému suchu (Smoliński a Howaniec, 2017), citlivejšie reaguje na 

zníženie dostupnosti vody než iné nelesné energetické plodiny (Jankowski 

et al., 2016).  

V centrálnej časti východnej Európy vykazuje sida potenciál úrod  

9 – 17 t.ha-1 sušiny (Borkowska a Molas, 2012). Úrodový potenciál sidy 

pestovanej na ílovito hlinitej pôde je 15 – 20 t.ha-1 sušiny (Bokorowska, 2007). 

V ťažkých pestovateľských podmienkach, napr. na splaškových kaloch sa jej 

úrodový potenciál znižuje na 9 – 11 t.ha-1 (Borkowska a Wardzińska, 2003). 

Korene sidy účinne akumulujú ťažké kovy (Borkowska 

a Wardzińska, 2003), organochlórované pesticídy (Ignatowicz, 2015) a uhlík, 
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čím znižujú emisie skleníkových plynov (To et al., 2010). V Poľsku, Maďarsku 

a Nemecku sa porasty sidy zakladajú z koreňových podzemkov o dĺžke  

0,1 – 0,2 m, pretože sadenice konkurujú burinám silou. 

 

 

2.1.4 Experimentálne veličiny a spôsoby ich stanovenia  

 

Pred založením pokusov a každoročne v jeseni boli z každého variantu 

z hĺbky 0 – 0,3 m odobraté pôdne vzorky, v ktorých boli použitím štandardných 

metód a nasledujúcich postupov stanovené parametre charakterizujúce pôdne 

prostredie. Zmeny úrodnosti hlinitej fluvizeme glejovej boli charakterizované 

na základe zmien organického uhlíka, labilného uhlíka, kvalitatívnych 

parametrov organického uhlíka, zmien celkového dusíka, prístupných živín 

(fosfor, draslík, horčík, vápnik) a hodnôt výmennej pôdnej reakcie. 

 

 zrnitostné zloženie pôdy [%] – stanovené pipetovacou metódou podľa 

Nováka (Hrivňáková et al., 2011), 

 

 celková kyslosť [mmol.kg-1] – stanovená Godlinovou metódou (Hraško 

a kol., 1962), 

 

 suma výmenných bázických katiónov [mmol.kg-1] – stanovená Godlinovou 

metódou (Hraško a kol., 1962), 

 

 celková sorpčná kapacita [mmol.kg-1] – stanovená výpočtom ako suma 

celkovej kyslosti a sumy výmenných bázických katiónov (Hraško 

a kol., 1962), 

 

 stupeň nasýtenia sorpčného komplexu [%] – stanovený výpočtom ako 

percentuálny podiel sumy výmenných bázických katiónov a celkovej 

sorpčnej kapacity (Hraško a kol., 1962), 

 

 organický uhlík [g.kg-1] – stanovený metódou podľa Ťurina, pôdny 

organický uhlík sa zoxidoval pomocou kyslíka uvoľneného z chromsírovej 

zmesi a nespotrebovaná kyselina chromsírová sa stanovila titráciou 

Mohrovou soľou na indikátor difenylamín (Hraško a kol., 1962), 
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 humusové látky [g.kg-1] – stanovené podľa Kononovovej a Beľčikovej, na 

extrakciu humusových látok sa používal alkalický roztok Na4P2O7 

a oxidácia pomocou kyslíka uvoľneného z kyseliny chromsírovej 

(Hrivňáková et al., 2011), 

 

 humínové kyseliny [g.kg-1] – stanovené podľa Kononovovej a Beľčikovej, 

z extraktu pôdy v alkalickom roztoku Na4P2O7 sa humínové kyseliny 

oddelili od fulvokyselín vyzrážaním za tepla v kyslom prostredí a oxidácia 

pomocou kyslíka uvoľneného z kyseliny chromsírovej (Hrivňáková 

et al., 2011), 

 

 fulvokyseliny [g.kg-1] – stanovené podľa Kononovovej a Beľčikovej ako 

rozdiel medzi stanoveným obsahom uhlíka humusových látok a uhlíka 

humínových kyselín CFK = CHL – CHK (Hrivňáková et al., 2011), 

 

 pomer uhlíka humínových kyselín k uhlíku fulvokyselín (CHK/CFK) –

stanovený výpočtom,  

 

 pomer organického uhlíka k celkovému dusíku (Cox./Nt) – stanovený 

výpočtom, 

 

 labilný uhlík [mg.kg-1] – stanovený podľa Loginova, na oxidáciu labilného 

uhlíka sa používa KMnO4 (Loginov et al., 1987), 

 

 celkový dusík [mg.kg-1] – stanovený podľa Kjeldahla, po mineralizácii 

vzorky pôdy kyselinou sírovou sa dusík viazal vo forme síranu amónneho 

a po bežnej destilácii vodnou parou sa amoniak vytlačil silným 

hydroxidom, vydestiloval do predlohy s obsahom kyseliny sírovej 

a spätnou titráciou hydroxidom sa zistil obsah celkového dusíka (Hraško 

a kol., 1962), 

 

 prístupný fosfor [mg.kg-1] – po extrakcii pôdy extrakčným roztokom podľa 

Mehlicha III (NH4F, EDTA, NH4NO3, CH3COOH, HNO3) sa stanovil 

spektrofotometricky ako fosfomolybdénová modrá (Hrivňáková 

et al., 2011), 

 

 prístupný draslík [mg.kg-1] – po extrakcii pôdy extrakčným roztokom 

podľa Mehlicha III (NH4F, EDTA, NH4NO3, CH3COOH, HNO3) sa 

stanovil metódou plameňovej fotometrie (Hrivňáková et al., 2011), 
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 prístupný horčík [mg.kg-1] – po extrakcii pôdy extrakčným roztokom podľa 

Mehlicha III (NH4F, EDTA, NH4NO3, CH3COOH, HNO3) sa stanovil 

metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (Hrivňáková et al. 2011), 

 

 prístupný vápnik [mg.kg-1] – po extrakcii pôdy extrakčným roztokom 

podľa Mehlicha III (NH4F, EDTA, NH4NO3, CH3COOH, HNO3) sa 

stanovil metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (Hrivňáková 

et al. 2011), 

 

 výmenná pôdna reakcia (pH/KCl) – stanovená potenciometricky v roztoku 

chloridu draselného s koncentráciou 1 mol.l-1 (pomer pôdy k roztoku 

1 : 2,5) (Hrivňáková et al., 2011), 
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2.2 ZMENY VLASTNOSTÍ PÔDY VPLYVOM PESTOVANIA 

ENERGETICKÝCH PLODÍN 

 

2.2.1 Charakteristika pôdnych vlastností pred založením pokusov 

 
Pôda je jednou zo základných zložiek životného prostredia a spolu 

s vodou a ovzduším je nenahraditeľná a neobnoviteľná. Pôda ako taká 

predstavuje veľmi zložitý komplex vyznačujúci sa fyzikálnymi, chemickými 

a biologickými vlastnosťami, ktoré sú vzájomne podmienené. Všetky zásahy 

vykonávané na pôde majú prispievať k zachovaniu pôdnych vlastností 

predovšetkým z toho dôvodu, že ich zhoršenie sa v konečnom dôsledku 

negatívne prejaví nielen na produkcii pestovaných plodín, ale aj v ekonomickej 

bilancii.  

Zrnitostné zloženie pôdy pred založením pokusu je uvedené v tabuľke 4. 

Klasifikácia pôdneho druhu bola realizovaná na základe percentuálneho obsahu 

častíc I. kategórie (<0,01 mm), teda obsahu ílovitých častíc podľa Novákovej 

klasifikačnej stupnice. Pred založením pokusov s energetickými plodinami bol 

priemerný obsah ílovitých častíc 40,3 %, čo znamená, že pokus s energetickými 

plodinami bol založený na stredne ťažkej, hlinitej fluvizemi glejovej. 

 

Tabuľka 4  
Zrnitostné zloženie pôdy pred založením pokusov 

Frakcie trsteník ozdobnica pýr sida x̄  

1. frakcia % 20,6 20,5 20,8 21,6 20,9 

2. frakcia % 19,0 19,8 18,8 20,0 19,4 

3. frakcia % 28,7 27,8 29,5 28,6 28,6 

4. frakcia % 25,6 25,2 24,7 23,8 24,8 

5. frakcia % 6,1 6,7 6,2 6,0 6,3 

obsah častíc 

I. kategórie % 
39,6 40,3 39,6 41,6 40,3 

Hodnotenie pôdy 

stredne 

ťažká, 

hlinitá 

pôda 

stredne 

ťažká, 

hlinitá pôda 

stredne 

ťažká, 

hlinitá 

pôda 

stredne 

ťažká, 

hlinitá 

pôda 

stredne 

ťažká, 

hlinitá 

pôda 

kde: I. frakcia – íl (< 0,001 mm), II. frakcia – jemný a stredný prach  

(0,001 – 0,01 mm), III. frakcia – hrubý prach (0,01 – 0,05 mm), IV. frakcia – 

jemný piesok (0,05 – 0,25 mm), V. frakcia – stredný piesok (0,25 – 2 mm), obsah 

častíc I. kategórie (< 0,01 mm), x̄ – priemer  
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Fluvizem glejovú pod viacročnými energetickými plodinami 

charakterizujú hodnoty ukazovateľov sorpčnej kapacity uvedené v tabuľke 5. 

Pred založením pokusov bola priemerná hodnota celkovej sorpčnej kapacity 

vysoká (Hrivňáková et al., 2011) a súvisela s optimálnym obsahom ílovitých 

častíc a humusu. Hodnoty celkovej sorpčnej kapacity poukazujú na množstvo 

katiónov, ktoré môže pôda pútať pre rastliny v prístupnej forme a tiež na 

schopnosť pôdy odolávať vylúhovaniu bázických katiónov (Hraško 

a kol., 1962). Hanes a kol. (1997) udávajú rozmedzie hodnôt celkovej sorpčnej 

kapacity pre pôdy stredne ťažké hlinité 200 – 300 mmol.kg-1 a pre pôdy ťažké 

ílovité 400 – 500  mmol .kg-1.  

 

Tabuľka 5  
Ukazovatele sorpčnej kapacity 

Plodina 
H 

mmol.kg-1 

S 

mmol.kg-1 

T 

mmol.kg-1 

V 

% 

trsteník 13 335 348 96,3 

ozdobnica 10 313 323 96,9 

pýr 11 313 324 96,6 

sida 9 303 312 97,1 

x̄  11 316 327 96,6 

kde: H – celková kyslosť pôdy, S – suma výmenných bázických katiónov,  

T – celková sorpčná kapacita, v – stupeň nasýtenia sorpčného komplexu,  

x̄ – priemer  

 

Podľa stupňa nasýtenosti sorpčného komplexu (96,6 %; tabuľka 5) je 

možné fluvizem glejovú pokladať za pôdu plne nasýtenú (Hrivňáková 

et al., 2011). Monitorovaná lokalita je zaradená do klimatického regiónu T 03 

(Linkeš et al., 1996), ktorý je charakterizovaný ako veľmi suchý. Podľa Hrašku 

a kol. (1962) vyšší stupeň nasýtenia sorpčného komplexu majú pôdy 

nachádzajúce sa v suchých oblastiach a preto aj zistené hodnoty pre hlinitú 

fluvizem glejovú nachádzajúcu sa v Milhostove boli vysoké.  

V pôde spolu s mineralizáciou organickej hmoty prebieha aj jej 

humifikácia, pri ktorej sa postupnými transformáciami (biodegradácia, 

biosyntéza, rozklad, resyntéza, kondenzácia, polymerizácia) humusotvorného 

materiálu vytvárajú v pôde špecifické, dusík obsahujúce humusové látky, ku 

ktorým, mimo humínov a hymatomelanových kyselín, patria aj humínové 

kyseliny a fulvokyseliny (Hůla, Procházková a kol., 2008). Pred založením 

pokusov s energetickými plodinami bol priemerný obsah uhlíka humusových 

látok v hĺbke do 0,3 m 4,34 g.kg-1, obsah uhlíka humínových kyselín  



23 

  

2,07 g.kg-1 a uhlíka fulvokyselín 2,27 g.kg-1 (tabuľka 6). Dominujúcou zložkou 

boli fulvokyseliny a preto vytvorený humus bol nižšej kvality. 

 

Tabuľka 6  
Obsahy humusových látok a kvalitatívnych parametrov humusu 

Plodina 
CHL  

g.kg-1 

CHK  

g.kg-1 

CFK  

g.kg-1 
CHK/CFK 

trsteník 4,10 2,03 2,08 0,98 

ozdobnica 4,52 2,05 2,47 0,83 

pýr 4,38 2,03 2,35 0,86 

sida 4,37 2,18 2,19 1,00 

x̄  4,34 2,07 2,27 0,91 

kde: CHL – uhlík humusových látok, CHK – uhlík humínových kyselín, CFK – uhlík 

fulvokyselín, CHK/CFK – pomer uhlíka humínových kyselín k uhlíku fulvokyselín, 

x̄ – priemer  

 

Pomer medzi humínovými kyselinami a fulvokyselinami je dôležitým 

ukazovateľom kvality pôdnej organickej hmoty. Tento pomer vyjadruje 

vzájomný pomer stabilnejších humínových kyselín a labilnejších fulvokyselín 

(Horáček et al., 2005). Pred založením pokusov s energetickými plodinami bol 

priemerný pomer medzi humínovými kyselinami a fulvokyselinami 

0,9 (tabuľka 6). Na základe tohto pomeru bola hlinitá fluvizem glejová 

charakterizovaná ako pôda s humátovo-fulvátovým typom humusu 

(Sotáková, 1982).  

 

 

2.2.2 Uhlík  

 

Pre celkovú úrodnosť pôdy je dôležitý obsah organickej hmoty v pôde, 

vyjadrený ako obsah pôdneho organického uhlíka. Vyšší obsah organického 

uhlíka v pôdach zabezpečuje ich vyššiu sorpčnú a pufrovaciu schopnosť, 

umožňuje regulovať katiónové zloženie sorpčného komplexu a pôdneho 

roztoku. Od obsahu organického uhlíka a jeho vplyvu na celý súbor fyzikálno-

chemických a chemických vlastností pôd závisí aj režim živín a biologická 

aktivita pôd.  

Organická hmota v pôde plní nasledovné funkcie:  

- zdroj živín pre pestované plodiny,  

- zdroj energie pre pôdnu mikroflóru,  

- zlepšuje fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy,  

- zlepšuje vodný, vzdušný a tepelný režim,  
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- zvyšuje asanačnú a pufrovaciu schopnosť pôdy,  

- znižuje straty živín z pôdy vyplavením,  

- zvyšuje antifytopatogénny potenciál pôdy,  

- posilňuje imunitný systém rastlín (EEA GRANTS NORWAY, 2016). 

Pôdna organická hmota predstavuje najdôležitejšiu zásobu organického 

uhlíka v biosfére a v závislosti od podmienok môže eliminovať alebo 

sekvestrovať skleníkové plyny v životnom prostredí (Barančíková et al., 2019). 

Súčasne pôdna organická hmota je považovaná za hlavný indikátor pri 

hodnotení pôdnej kvality (Barančíková, 2006). Sledovanie zmien pôdneho 

organického uhlíka pri rôznych systémoch hospodárenia a využívania krajiny je 

potrebné pre vývoj trvalo udržateľných systémov hospodárenia na pôde (Zaujec 

et al., 2002). 

Množstvo a kvalitu humusu ovplyvňuje spôsob hospodárenia na pôde, 

najmä zloženie osevného postupu, ktorý má byť biologicky vyvážený. Význam 

štruktúry osevného postupu spočíva v tom, že jednotlivé plodiny zanechávajú 

v pôde rozdielne množstvá koreňových a pozberových zvyškov rozdielnej 

kvality, ktoré sú primárnym zdrojom humusotvorného materiálu. Do pôdy sa 

dostáva ročne 5 – 10 t.ha-1 rastlinných zvyškov (korene, strnisko, slama, 

kôrovie atď.). Hmotnosť biomasy mikroorganizmov sa pohybuje okolo  

0,7 – 2,4 t.ha-1. Z celkového množstva organických látok v pôde pripadá na 

nehumifikovanú časť 10 – 15 %. Nehumifikované organické zvyšky rastlín 

iných organizmov podliehajú rozličným premenám a procesom rozkladu 

v pôde (EEA GRANTS NORWAY, 2016).  

Vplyvom ľudskej činnosti veľká časť pôdneho uhlíka podlieha stratám. 

Za posledných päťdesiat rokov sa v pôdach mierneho pásma v dôsledku 

kultivácie znížil obsah pôdneho organického uhlíka o 20 – 40 %. Prevažná časť 

týchto strát je spôsobená rozkladom odumretej organickej hmoty, pri ktorom sa 

oxid uhličitý uvoľňuje do pôdneho vzduchu a odtiaľ do atmosféry. Týmto 

pôdnym dýchaním sa každoročne uvoľňuje do atmosféry 4 – 5 % zo zásob 

uhlíka v pôdnych organických hmotách (Kutílek, 2001). 

Ako už bolo spomenuté, využívanie pôdy človekom viedlo a vedie 

k znižovaniu zásob uhlíka v pedosfére jeho presunom vo forme emisií oxidu 

uhličitého z pôdy do ovzdušia, čo prispieva k celkovému nárastu oxidu 

uhličitého v ovzduší (Chesworth, 2008). Prognózy vyplývajúce z modelovania 

vývoja obsahu pôdnej organickej hmoty pri súčasných spôsoboch hospodárenia 

sú naďalej pesimistické (Barančíková, Šoltysová a Koco, 2010). Straty 

organickej hmoty z pôdy nemusia byť trvalé. Existujú nápravné opatrenia, 

ktorými je možné rekonštruovať organický podiel v pôde, čo môže prispieť 

k zníženiu, či pozastaveniu nadmerných presunov pôdneho uhlíka do ovzdušia. 

Tieto nápravné opatrenia môžu dokonca vyvolať pozitívne bilancie obsahu 
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uhlíka v pôde, čo sa zjednodušene nazýva sekvestrácia (ukladanie) uhlíka 

z ovzdušia do pôdy (Bielek a Jurčová, 2010). Priemerné ročné prírastky pôdnej 

organickej hmoty opatreniami na sekvestráciu vzdušného oxidu uhličitého sa 

pohybujú od 1,38 t.ha-1 do 17,0 t.ha-1 (hospodárske hnojivá – 1,38 t.ha-1, 

komposty – 1,38 t.ha-1, nulové obrábanie – 1,42 t.ha-1, minimálne obrábanie – 

<1,42 t.ha-1, zakonzervovanie pôdy – <1,42 t.ha-1, organické 

poľnohospodárstvo – 1,90 t.ha-1, extenzifikácia výroby – 1,98 t.ha-1, hlboko 

koreniace plodiny – 2,27 t.ha-1, konverzia orných pôd na lesy – 2,27 t.ha-1, 

rastlinné zvyšky – 2,54 t.ha-1, absencia hĺbkovej orby – 5,00 t.ha-1, konverzia 

orných pôd na lúky – 7,03 t.ha-1, a obnova mokradí až 17,0 t.ha-1).  

Hlavnými faktormi determinujúcimi množstvo sekvestrovaného uhlíka 

do pôdy sú:  

1. množstvo vstupujúcej organickej hmoty,  

2. rozložiteľnosť organického materiálu vstupujúceho do pôdy, hlavne ľahko 

rozložiteľná frakcia organického uhlíka,  

3. hĺbka pôdy, v ktorej je uhlík umiestnený,  

4. stabilita pôdnych agregátov a organo-minerálnych komplexov (Jones 

a Donnelly, 2004).  

Počas mikrobiálneho a chemického pútania uhlíka do minerálnych častíc 

pri tvorbe ťažko rozložiteľnej frakcie uhlíka sa v okolí ľahko rozložiteľnej 

frakcie vytvárajú mikroagregáty a makroagregáty (Post a Kwon, 2000). 

Makroagregáty ochraňujú uhlík krátkodobo, mikroagregáty strednodobo, zatiaľ 

čo organominerálne komplexy dlhodobo (Jones a Donelly, 2004). Post a Kwon 

(2000) označili za dôležitý faktor determinujúci množstvo sekvestrovaného 

uhlíka do pôdy aj fyzikálne a biologické podmienky v pôde. Množstvo 

sekvestrovaného uhlíka v pôde závisí aj od pôdnej textúry a štruktúry 

(Lal, 2004). 

Výsadba trvalých kultúr vhodných z hľadiska pôdnych podmienok patrí 

medzi navrhované adaptačné opatrenia pre zachovanie a zvýšenie množstva 

organického uhlíka v pôde (Ministerstvo životného prostredia SR, 2014). 

Konverzia poľnohospodárskej pôdy na porasty energetických rastlín je teda 

pozitívna z hľadiska bilancie uhlíka, pretože predstavuje potenciál zníženia 

emisií oxidu uhličitého ukladaním uhlíka v pôde. 

V súčasnosti sa diskutuje o tom, koľko pôdy je k dispozícii a kde by sa 

mali pestovať energetické plodiny (Lovett et al., 2009). V tejto súvislosti je 

dôležité lepšie porozumieť zmenám pôdneho organického uhlíka pri rôznych 

systémoch pestovania a tiež kvantite a kvalite zvyškov vrátených do pôdy 

(Johnson et al., 2007). 

Navrhuje sa, aby sekvestrácia uhlíka pod energetickými plodinami bola 

za rok aspoň 0,25 t.ha-1 C (Volk et al., 2004). Odhady uhlíka sekvestrovaného 
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pod energetickými plodinami sa pohybujú medzi 0,6 – 3,0 t.ha-1.rok-1 C (Lemus 

a Lal, 2005; Sartori et al., 2007). K dispozícii je však málo experimentálnych 

dôkazov na opísanie sekvestrácie uhlíka po zmene vo využívaní pôdy na 

energetické plodiny.  

Dondini et al. (2009a, b), Davis et al. (2010), Don et al. (2012) 

a Zimmermann et al. (2012) zistili, že z hľadiska bilancie uhlíka 

Miscanthus x giganteus zvyšuje zásoby uhlíka v ornej pôde. Kumulácia uhlíka 

v pôde je rovnaká ako pod trvalými trávami (Anderson-Teixeira et al., 2009) 

alebo pod prirodzenými pasienkami (Dondini et al., 2009a). Ročná 

inkorporácia uhlíka do pôdnych zásob v hornej vrstve do 0,3 m je  

0,11 – 0,23 g.kg-1.rok-1 C4-C, v závislosti od pôdneho druhu. Táto inkorporácia 

uhlíka môže byť 1,6 – 1,8 násobne vyššia ako inkorporácia rastlinami kukurice 

siatej rastúcej v tých istých klimatických podmienkach.  

Potenciál rastliny Miscanthus x giganteus v oblasti sekvestrácie uhlíka 

môže byť výrazne vyšší a je závislý od pôdneho druhu, klimatických 

podmienok, úrody a termínu zberu (Clifton-Brown et al., 2007; 

Schneckenberger a Kuzyakov, 2007; Dondini et al., 2009a). Miscanthus môže 

každoročne naviazať do pôdy 0,5  0,16 t.ha-1.rok-1 C (Clifton-Brown 

et al., 2007). Agostini et al. (2015) zistili, že Miscanthus môže každoročne 

naviazať do pôdy od 1,14 t.ha-1.rok-1 C do 1,88 t.ha-1.rok-1 C a drevnatá 

energetická plodina vŕba (Salix spp.) naviaže ročne o polovicu menej, teda 

0,63 t.ha-1.rok-1 C až 0,72 t.ha-1.rok-1 C. 

Sekvestráciu vzdušného uhlíka do pôdy je možné dosiahnuť korekciami 

na obidvoch stranách bilancie uhlíka v pôde, teda znížením intenzity 

mineralizácie pôdnej organickej hmoty a zvýšením vstupov uhlíka do pôdy cez 

reguláciu štruktúry osevu a zvýšenými dávkami organických hnojív. 

Predpokladá sa, že zmena vo využívaní pôdy, teda prechod na pestovanie 

viacročných energetických plodín, predstavuje potenciál zníženia emisií oxidu 

uhličitého, umožní udržanie až ukladanie uhlíka v pôde. Pri trsteníku bol počas 

šesťročného obdobia zistený nárast pôdneho organického uhlíka priemerne 

o 0,81 g.kg-1 (tabuľka 7), čo v prepočte na obsah v ornici do 0,3 m predstavuje 

nárast o 3,65 t.ha-1 C. Pri ozdobnici sa zvýšil obsah pôdneho organického 

uhlíka priemerne o 0,34 g.kg-1, čo v prepočte na obsah v ornici do 0,3 m 

predstavuje za šesť rokov nárast o 1,53 t.ha-1 uhlíka. Najvyšší nárast pôdneho 

organického uhlíka bol pri pýre (1,31 g.kg-1) a side (0,98 g.kg-1), čo v prepočte 

na obsah uhlíka v hĺbke do 0,3 m predstavuje za šesť rokov nárast uhlíka na 

úrovni 5,90 t.ha-1 pri pýre a 4,41 t.ha-1 pri side. Ročný nárast uhlíka v pôde pri 

trsteníku bol 0,61 t.ha-1.rok-1 C, pri ozdobnici 0,26 t.ha-1.rok-1 C, pri pýre 

0,98 t.ha-1.rok-1 C a pri side 0,74 t.ha-1.rok-1 C, čo prevyšuje minimálne hodnoty 

0,25 t.ha-1.rok-1 C navrhnuté pre sekvestráciu uhlíka (Volk et al., 2004). 
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Vplyv rôzneho využitia pôdy na zmenu jej vlastností sa prejavuje až po 

dlhšom čase. Päť a viacročné časové rady môžu poskytnúť objektívnejší 

pohľad na hodnotenie vývoja určitej pôdnej vlastnosti vplyvom konkrétneho 

faktora a môžu tvoriť základ pre rôzne analýzy a prognózy. Chajdiak (2005) za 

časový rad považuje množinu hodnôt hodnoteného parametra, ktorá je 

usporiadaná v čase. Pri modelovaní časového radu sa využíva trendová zložka, 

ktorá poukazuje na smerovanie vývoja hodnoteného ukazovateľa v čase. Trend 

vývoja pôdneho organického uhlíka pri energetických plodinách sa 

determinoval použitím regresného modelu vyjadrenom lineárnou rovnicou 

y = ax + b (Chajdiak, 2005), na základe ktorej sa dá predpokladať hlavný trend 

vývoja.  

 

Tabuľka 7 

Zmeny obsahov pôdneho organického uhlíka g.kg-1 pri pestovaní 

energetických plodín 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 14,27 14,67 14,64 14,86 14,61 

2013 14,31 14,80 14,77 14,69 14,64 

2014 14,29 14,61 14,86 14,99 14,69 

2015 14,22 14,69 14,42 14,59 14,48 

2016 14,29 14,03 14,29 14,56 14,29 

2017 14,46 14,57 14,52 14,77 14,58 

2018 15,08 15,01 15,95 15,84 15,47 

 2018-2012 0,81 0,34 1,31 0,98 0,86 

kde:  2018-2012 – rozdiel medzi rokom 2018 a východiskovým stavom pred 

založením pokusov s energetickými plodinami, x̄ – priemer  

 

Z priemerného vývoja obsahu pôdneho organického uhlíka v rokoch 

2012 až 2018 vyplýva trend jeho zvýšenia pri energetických plodinách (obr. 3). 

Pri takomto trende je možné predpokladať, že po desiatich rokoch pestovania 

energetických plodín dôjde k nárastu pôdneho organického uhlíka o 0,74 g.kg-1. 

Naznačený trend množstva pôdneho organického uhlíka indikuje možnosť 

sekvestrácie uhlíka po konverzii poľnohospodárskej pôdy na porasty 

energetických plodín. 

Z trendu vývoja obsahu pôdneho organického uhlíka pri jednotlivých 

energetických plodinách posudzovanom časovom rade vyplýva trend jeho 

zvýšenia pri trsteníku, pýre a side. Lineárny trend (obr. 4) poukazuje na ročné 

zvýšenie obsahu pôdneho organického uhlíka o 0,1 g.kg-1 pri trsteníku, pýre 

a side. Lineárny trend vývoja pri ozdobnici vypovedá o udržaní súčasného 

stavu v pôdnom organickom uhlíku. 
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Zmeny v obsahu pôdneho organického uhlíka v dôsledku rôzneho 

využitia pôdy sa objavujú pomaly a sú pomerne malé v porovnaní s veľkými 

zásobami pôdneho organického uhlíka, ktoré varírujú priestorovo aj časovo 

(Bhattacharyya et al., 2013). 

 

Obrázok 3 

Trend vývoja pôdneho organického uhlíka  

 
 

Obrázok 4 

Trend vývoja pôdneho organického uhlíka v porastoch energetických plodín 
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2.2.3 Dusík  

 
Dusík je základným produkčným prvkom. Bielek (1999) pre fluvizeme 

Slovenska uvádza priemerný obsah celkového dusíka 1780 mg.kg-1. 

Z celkového dusíka v pôde je až 98 % viazaného v organických zlúčeninách. 

Pri obsahu humusu 1,5 – 2,5 % obsahuje ornica 3 000 – 6 000 kg.ha-1 N.  

Dusík môže vytvárať veľké množstvo zlúčenín pričom sa jeho 

mocenstvo mení od -3 do +5 a vyskytuje sa v organických a anorganických 

zlúčeninách v troch skupenstvách. Ich podstatná časť sa nachádza v pôdnom 

prostredí s cyklami premien, ktoré významne pôsobia na jeho prístupnosť pre 

rastliny. Systém kolobehu dusíka v prírode umožňuje pritom existenciu života 

na Zemi a jeho obsah vo vzduchu je obrovskou zásobárňou a poistkou tohto 

systému (Bízik a Zápotočný, 2009). 

Z hľadiska vstupov dusíka do cyklu premien dusíka v pôde majú 

význam mikroorganizmy fixujúce vzdušný dusík, organická hmota dodávaná 

hnojením alebo pozberovými zvyškami, biomasa odumretých 

mikroorganizmov a živočíchov a samozrejme dusík z priemyselných hnojív. 

Keby sa zdroje organického dusíka ďalej nepremieňali, zmenšovalo by sa rok 

čo rok množstvo rastlinám prístupného dusíka a ich rast by bol nemožný. Ak 

v prírode k tomu nedošlo, je to len preto, že neustále dochádza ku kumulácii 

a rozkladu organickej hmoty v pôde (Bízik a Zápotočný, 2009). 

Biologickou fixáciou voľne žijúcimi alebo symbiotickými baktériami sa 

do pôdy v priemere dostáva 30 – 45 kg.ha-1.rok-1 N. Dodaním správnych 

baktérií v správnych časoch je možné túto hodnotu zvýšiť na  
8 – 100 kg ha-1.rok-1 N.  

Z organických dusíkatých látok sa postupne uvoľňujú rastlinám 

prijateľné formy dusíka, amoniakálny (N-NH4
+) a dusičnanový dusík (N-NO3

-) 

súhrnne označovaný ako anorganický alebo minerálny dusík.  

Anorganický dusík tvorí len 1 – 2 % z celkového dusíka. Amoniakálna 

forma dusíka sa pri nižších teplotách adsorbuje na pôdne koloidy a pri vyšších 

teplotách (nad 10 °C) sa nitrifikáciou postupne mení na dusičnany. Dusičnany 

sú pohyblivé s pôdnou vodou a pri ich nevyužívaní porastom sa ľahko 

vyplavujú do podzemných alebo povrchových vôd.  

Obsah anorganického dusíka v pôde determinujú pôdne a klimatické 

podmienky stanovišťa, vegetačný pokryv, aplikácia hnojív, existencia 

priemyslu, resp. celková antropogénna činnosť vplývajúca na intenzitu 

uvoľňovania a viazania anorganického dusíka z a do organických zlúčenín. Do 

ornej pôdy sa dusík dostáva z pozberových zvyškov, zo zeleného hnojenia, 

organického hnojenia, priemyselných hnojív, z amónnych a dusičnanových 

solí, nachádzajúcich sa v zrážkovej vode (EEA GRANTS NORWAY, 2016). 
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Vďaka mikroorganizmom a baktériám sa mineralizáciou uvoľní 

z organických látok pre potreby rastlín priemere 50 – 300 kg.ha-1.rok-1 N.  

Pri nedostatku dusíka sa výrazne znižuje intenzita delenia buniek 

a tvorba chlorofylu, čo sa prejaví v spomalení rastu a zmenšovaní rozmerov 

jednotlivých rastlinných orgánov. Deficit dusíka sa v poľných podmienkach 

prejavuje až po prechode rastlín z výživy zo semena na výživu prostredníctvom 

koreňov. Pri nadbytku dusíka rastliny produkujú relatívne viac vegetatívnej 

hmoty. Listy sú tmavozelené, veľké. Neskoršie nastupuje intenzívna 

generatívna fáza, rastliny majú nižší obsah sacharidov, oleja a vyšší obsah 

dusičnanov (EEA GRANTS NORWAY, 2016). 

Obsah celkového dusíka v pôde súvisí s obsahom pôdneho organického 

uhlíka. Signifikantné lineárne korelácie medzi organickým uhlíkom a celkovým 

dusíkom v orničnom horizonte s hodnotou korelačného koeficienta r = 0,76 

zaznamenali Zaujec a Kobza (2002), r = 0,53 zistili Kováč, Lehocká 

a Žák (2004), r = 0,90 Barančíková (2005), r = 0,94 Růžek et al. (2009) 

a r = 0,50 Wang et al. (2009).  

 

Tabuľka 8 

Zmeny obsahov celkového dusíka mg.kg-1 pri pestovaní energetických plodín 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 1516 1554 1561 1609 1560 

2013 1334 1456 1478 1445 1428 

2014 1368 1456 1447 1388 1415 

2015 1543 1596 1550 1653 1586 

2016 1485 1512 1499 1490 1497 

2017 1530 1524 1508 1502 1516 

2018 1669 1695 1697 1641 1676 

 -2012 153 141 136 32 116 

kde:  2018-2012 – rozdiel medzi rokom 2018 a východiskovým stavom pred 

založením pokusov s energetickými plodinami, x̄ – priemer  

 
Medzi obsahom pôdneho organického uhlíka a celkového dusíka pri 

pestovaní energetických plodín bola zistená kladná závislosť (r = 0,52). Pri 

trsteníku (tabuľka 8) bol počas šesťročného obdobia zistený nárast celkového 

dusíka priemerne o 153 mg.kg-1, čo v prepočte na obsah v ornici do 0,3 m 

predstavuje nárast o 0,69 t.ha-1 N. Nárast celkového dusíka pri ozdobnici 

bol 141 mg.kg-1 a pri pýre 136 mg.kg-1, čo v prepočte na obsah celkového 

dusíka v ornici do 0,3 m predstavuje za šesť rokov nárast o 0,635 t.ha-1 N pri 

ozdobnici a 0,61 t.ha-1 N pri pýre. Najnižší nárast celkového dusíka bol pri side 

(32 mg.kg-1), čo zodpovedá 0,14 t.ha-1 N. Ročný nárast celkového dusíka 
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v pôde pri trsteníku bol 0,12 t.ha-1.rok-1 N, pri ozdobnici 0,11 t.ha-1.rok-1 N, pri 

pýre 0,10 t.ha-1.rok-1 N a pri side 0,02 t.ha-1.rok-1 N. 

Trend vývoja obsahu celkového dusíka pri energetických plodinách bol 

tiež determinovaný použitím regresného modelu vyjadreného lineárnou 

rovnicou y = ax + b (Chajdiak, 2005). Z priemerného vývoja obsahu celkového 

dusíka v hodnotenom časovom rade vyplýva trend jeho zvýšenia pri 

energetických plodinách ako je zrejmé z obrázku 5. Pri takomto trende je 

možné predpokladať, že po desiatich rokoch pestovania energetických plodín 

dôjde k nárastu celkového dusíka o 215,6 mg.kg-1. Tento trend zvýšenia 

celkového dusíka v pôde po konverzii poľnohospodárskej pôdy na porasty 

energetických plodín súvisí so sekvestráciou uhlíka v pôde, keďže dusík je 

súčasťou vytvorených organických látok. Príkladom sú humínové kyseliny, 

ktoré obsahujú 3,5 – 5 % dusíka a fulvokyseliny obsahujúce 1,5 – 3 % dusíka. 

Z celkového dusíka pôdy je 20 – 30 % viazaných vo forme hormónov, čo sú 

humusové kyseliny ťažšie hydrolyzovateľné ako humínové kyseliny 

a fulvokyseliny (Benko a kol., 1974). 

 

Obrázok 5 
Trend vývoja celkového dusíka v pôde  

 
 

Z trendu vývoja obsahu celkového dusíka pri jednotlivých energetických 

plodinách v rokoch 2012 až 2018 vyplýva trend jeho zvýšenia. Priebeh 

celkového dusíka kopíroval trendovú čiaru stúpajúcim a klesajúcim spôsobom. 
Lineárny trend (obr. 6) poukazuje na ročné zvýšenie obsahu celkového dusíka 

o 34,6 mg.kg-1 pri trsteníku, 22,0 mg.kg-1 pri ozdobnici, 18,6 mg.kg-1 pri pýre 

a 11,1 mg.kg-1 pri side. 
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Obrázok 6 

Trend vývoja celkového dusíka v porastoch energetických plodín 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Kvalitatívne parametre uhlíka  

  
Kvalita pôdnej organickej hmoty je posudzovaná na základe pomeru 

medzi pôdnym organickým uhlíkom a celkovým dusíkom. Čím je tento pomer 

užší, tým je proces rozkladu organických látok intenzívnejší (Tobiašová, 2006). 

Pri zvýšenom prívode organických látok so širokým pomerom C/N dochádza 

k opačnému javu. Minerálny dusík je činnosťou mikroorganizmov zabudovaný 

do organických väzieb a je dočasne imobilizovaný.  

Rýchlosť mineralizácie organických látok je podmienená pomerom 

uhlíka k dusíku. Pri pomere C/N okolo 20 – 25 : 1 sú procesy rozkladu alebo 

syntézy organických látok v približnej rovnováhe. Pri nižšom pomere sa 

zvyšuje mineralizácia a zvyšovaním tohto pomeru dochádza k imobilizácii 

dusíka v pôde. V rôznych pôdnych typoch môže byť tento pomer rozdielny 

(EEA GRANTS NORWAY, 2016). 

V pôdach pod energetickými plodinami bol rozklad organických látok 

intenzívny, keďže hodnoty pomeru C/N sa vyskytovali v rozmedzí 8,9 – 10,8 

(tabuľka 9). Podľa Bieleka (1999) fluvizeme na Slovensku charakterizuje 
hodnota pomeru medzi uhlíkom a dusíkom 10,0.  
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Tabuľka 9 
Zmeny hodnôt pomeru pôdneho organického uhlíka k celkovému dusíku 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 9,4 9,4 9,4 9,3 9,4 

2013 10,7 10,2 10,0 10,2 10,3 

2014 10,5 10,0 10,3 10,8 10,4 

2015 9,2 9,2 9,3 8,9 9,2 

2016 9,6 9,3 9,5 9,8 9,6 

2017 9,5 9,6 9,6 9,9 9,6 

2018 9,0 8,9 9,4 9,7 9,3 

kde: x̄ – priemer  

 

Podľa Tobiašovej (2010) citlivejším indikátorom posúdenia kvality 

pôdnej organickej hmoty sú jeho frakcie, ku ktorým patrí labilný uhlík. Labilný 

uhlík reaguje na zmeny vo využívaní pôdy a spôsoby hospodárenia citlivo 

a preto môže byť skorým a citlivým indikátorom zmien v pôdnom organickom 

uhlíku (Wang a Wang, 2011).  

Labilný uhlík zahŕňa všetky organické zložky, ktoré sú ľahko 

oxidovateľné KMnO4 a tvorí 5 – 30 % podiel z celkového organického uhlíka 

(Blair et al., 1995). Labilný uhlík je definovaný ako ľahšie oxidovateľný uhlík. 

Percentuálny podiel labilného uhlíka z celkového pôdneho organického uhlíka 

bol v závislosti od energetickej plodiny rozmedzí 16,2 – 16,8 % (tabuľka 10). 

 

Tabuľka 10 

Zmeny obsahov labilného uhlíka mg.kg-1 pri pestovaní energetických plodín 

a jeho podiel z organického uhlíka 

Rok  Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2015 
mg.kg-1 2261 2172 2144 2076 2163 

% z Cox. 15,9 14,8 14,9 14,2 14,9 

2016 
mg.kg-1 2817 2712 2700 2764 2748 

% z Cox. 19,7 19,3 18,9 19,0 19,2 

2017 
mg.kg-1 2519 2190 2312 2358 2345 

% z Cox. 17,4 15,0 15,9 16,0 16,1 

2018 
mg.kg-1 2115 2379 2475 2792 2440 

% z Cox. 14,0 15,8 15,5 17,6 15,8 

x̄ 
mg.kg-1 2428 2363 2408 2498 2424 

% z Cox. 16,7 16,2 16,3 16,7 16,5 

kde: x̄ – priemer  
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Najnižší obsah labilného uhlíka v pôde bol stanovený v poraste 

ozdobnice a najvyšší v poraste sidy, čomu zodpovedal aj najnižší percentuálny 

podiel labilného uhlíka z celkového pôdneho organického uhlíka pri ozdobnici 

a najvyšší pri side.  

Trend vývoja labilného uhlíka pri energetických plodinách sa 

determinoval použitím regresného modelu vyjadreného lineárnou rovnicou 

y = ax + b. Priemerný vývoj obsahu labilného uhlíka pri energetických 

plodinách (obr. 7) naznačuje jeho mierne zvýšenie ročne o 42,75 mg.kg-1.  

Vplyv rôzneho využitia pôdy na zmenu jej vlastnosti sa prejavuje až po 

dlhšom čase a objektívnejší pohľad na hodnotenie vývoja určitej pôdnej 

vlastnosti vplyvom konkrétneho faktora môžu poskytnúť najmenej päť ročné 

časové rady. V prípade labilného uhlíka sú uvedené len trojročné zmeny tohto 

pôdneho parametra. Z trendu vývoja obsahu labilného uhlíka pri jednotlivých 

energetických plodinách vyplýva trend jeho zvýšenia pri ozdobnici, pýre a side 

a pokles pri trsteníku (obr. 8). Lineárny trend poukazuje na ročné zvýšenie 

obsahu labilného uhlíka o 9,9 mg.kg-1 pri ozdobnici, o 60,5 mg.kg-1 pri pýre a 

o 174,2 mg.kg-1 pri side. Trend vývoja pri trsteníku vypovedá o poklese 

labilného uhlíka o -73,6 mg.kg-1. 

 

Obrázok 7 

Trend vývoja labilného uhlíka v pôde  
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Obrázok 8 

Trend vývoja labilného uhlíka v porastoch energetických plodín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Fosfor  

 

Fosfor patrí k biogénnym prvkom, bez ktorých rastlina nemôže 

vykonávať svoje životné funkcie. Zúčastňuje sa pri stavbe rastlinného tela a je 

nevyhnutný aj z hľadiska reprodukcie, a preto nemôže byť zastúpený žiadnym 

iným prvkom.  

Obsah celkového fosforu v pôde je nízky a súvisí tiež s druhom pôdy. 

Stredné hlinité a ťažšie ílovité pôdy všeobecne obsahujú vyšší obsah celkového 

fosforu ako ľahké piesočnaté pôdy (Benko a kol., 1974). V našich 

podmienkach sa jeho obsah pohybuje od 0,02 % do 0,2 % (Fecenko 

a Ložek, 2000). Značné zmeny v obsahu fosforu nastávajú v dôsledku 

klimatických podmienok. V pôdach rovnakej textúry semiaridného pásma je 

obsah fosforu vyšší než v pôdach humídneho pásma.  

V pôde sa fosfor nachádza v organickej a minerálnej forme. Podiel 

týchto dvoch zložiek neustále kolíše, lebo je podmienený životnou činnosťou 

rastliny a mikroorganizmov (Benko a kol., 1974). 

Príznaky nedostatku fosforu na rastlinách nie sú také výrazné a možno 
povedať, že sú dosť špecifické. Nedostatok fosforu spomaľuje rast nadzemných 

orgánov i koreňov. Listy sú malé a odumierajú. Spomaľovanie rastu listov 

spôsobuje charakteristické tmavozelené a olivovozelené sfarbenie listov. 
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Nedostatok fosforu brzdí generatívny vývoj, redukuje kvitnutie, zvyšuje 

sterilitu kvetov s následným znížením úrody plodov a semien (EEA GRANTS 

NORWAY, 2016). 

Z hľadiska kritérií pre hodnotenie výsledkov chemických rozborov 

orných pôd (Vyhláška MP SR č. 151/2016 Z. z.) bol v pôde pod energetickými 

plodinami vyhovujúci až dobrý obsah prístupného fosforu. 

Trend vývoja obsahov prístupného fosforu pri všetkých štyroch 

energetických plodinách (obr. 9) poukazuje na jeho mierny pokles. Priebeh 

prístupného fosforu kopíroval trendovú čiaru stúpajúcim a klesajúcim 

spôsobom. Lineárny trend poukazuje na ročný pokles prístupného fosforu 

o 0,40 mg.kg-1 pri trsteníku, 0,34 mg.kg-1 pri ozdobnici, 1,02 mg.kg-1 pri pýre 

a 0,82 mg.kg-1 pri side.  
 

Obrázok 9 

Trend vývoja prístupného fosforu v porastoch energetických plodín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetické plodiny boli každoročne hnojené fosforom v dávke 

40 kg.ha-1 a napriek tomu pri ich pestovaní mierne poklesol obsah prístupného 

fosforu v pôde. Pravdepodobne to súvisí s neustálymi zmenami foriem 

organického a minerálneho fosforu v pôde. Kultiváciou v dôsledku intenzívnej 
mineralizácie organických zlúčenín sa obsah prístupného fosforu zvyšuje 

a obsah celkového fosforu sa znižuje (Fecenko a Ložek, 2000). Pri pestovaní 

energetických plodín nedochádza ku každoročnej kultivácii a jedná sa 
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o neobrábanú pôdu. Preto pri pestovaní energetických plodín nedochádza 

k mineralizácii, ale k zabudovaniu fosforu do organických zložiek pôdy, čoho 

výsledkom je skutočnosť, že aj pri pozitívnej bilancii fosforu obsah jeho 

minerálnej zložky poklesol ako je to zrejmé aj z údajov uvedených 

v tabuľke 11.  

 

Tabuľka 11 

Zmeny obsahov prístupného fosforu mg.kg-1 pri pestovaní energetických 

plodín 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 103,9 98,4 87,5 95,3 96,3 

2013 101,3 93,3 92,2 90,8 94,4 

2014 98,2 94,7 83,6 81,5 89,5 

2015 98,5 96,4 80,7 85,5 90,3 

2016 100,7 92,6 78,0 86,0 89,3 

2017 97,5 93,6 79,7 83,8 88,7 

2018 101,8 95,7 88,2 90,8 94,1 

kde: x̄ – priemer  

 

 

2.2.6 Draslík  

 

Draslík je živina, ktorú potrebujú všetky rastliny vo väčšom množstve, 

a to dokonca viac ako dusík. Ovplyvňuje metabolizmus cukrov, dusíka, 

aktivizuje rozličné enzýmy, koordinuje osmotický tlak v bunkách.  

V prírode sa draslík nevyskytuje v prvkovej forme, ale je súčasťou 

kremičitanov, uhličitanov, síranov, chloridov a fosforečnanov. Draslík patrí 

medzi hlavné horninotvorné prvky. Obsah celkového draslíka v pôde závisí od 

jej pôvodu a väčšinou sa pohybuje od 0,5 % do 3,0 %. Pôdy ťažké ílovité môžu 

obsahovať viac ako 4 % draslíka (Ložek, Fecenko, Borecký, 1995). 

Zdrojom draslíka sú aj atmosférické zrážky. Zrážkovou činnosťou sa do 

pôd dostane aj 10 – 20 kg.ha-1 K a porovnateľné množstvá vstupujú do pôdy 

suchou depozíciou (EEA GRANTS NORWAY, 2016). 

Z hľadiska výživy poľnohospodárskych plodín je dôležité, aby sa draslík 

v dostatočnom množstve nachádzal vo forme výmennej, prípadne vo forme 

ľahko rozpustných solí, teda vo forme prístupnej pre rastliny. Z celkového 

obsahu draslíka len 1 % sa nachádza vo výmennej a vodorozpustnej forme, 

ľahko prístupnej pre rastliny (Ložek, Fecenko, Borecký, 1995). Nevýmenný 

draslík a draslík viazaný v kryštálovej mriežke je pre rastliny neprístupný. 

V pôde dochádza k dynamickej rovnováhe medzi výmennými a nevýmennými 
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formami draslíka, pričom pri odbere výmenného draslíka rastlinami sa jeho 

zásoba dopĺňa na úkor nevýmenného draslíka v pôde. 

K najväčším stratám draslíka dochádza v zrnitostne ľahkých pôdach, kde 

ročné straty draslíka dosahujú 7 – 70 kg.ha-1. V podmienkach stredne ťažkých 

a ťažkých pôd sa vyplaví ročne 0,2 – 10 kg.ha-1 K. 

Za straty draslíka z pôdy sa nepovažuje fixácia draslíka v pôde a odber 

draslíka rastlinami, pretože v prvom prípade existuje možnosť opätovného 

príjmu fixovaného draslíka koreňmi rastlín a v druhom prípade odobratý 

draslík tvorí ekonomický zisk. 

Draslík patrí medzi pohyblivé prvky pôdy. Vertikálny pohyb draslíka 

mimo koreňovej zóny a teda jeho vyplavovanie závisí od množstva, intenzity 

a rozdelenia zrážok v priebehu roka, zrnitostného zloženia a schopnosti draslíka 

pútať sa na sorpčný komplex pôdy. Za vhodné nasýtenie sorpčného komplexu 

draslíkom je možné považovať 2 – 7 % z hodnoty katiónovej výmennej 

kapacity pôdy. 

Z hľadiska kritérií pre hodnotenie výsledkov chemických rozborov 

orných pôd (Vyhláška MP SR č. 151/2016 Z. z.) bol v pôde pod energetickými 

plodinami dobrý obsah prístupného draslíka (tabuľka 12). 

 

Tabuľka 12 

Zmeny obsahov prístupného draslíka mg.kg-1 pri pestovaní energetických 

plodín 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 214,0 231,2 227,7 237,5 227,6 

2013 224,0 235,4 240,0 234,8 233,6 

2014 204,1 224,0 229,4 226,5 221,0 

2015 234,3 248,1 250,2 253,0 246,4 

2016 226,9 219,0 218,9 231,0 224,0 

2017 228,5 215,7 219,7 220,7 221,2 

2018 230,1 219,9 222,1 227,7 225,0 

kde: x̄ – priemer  

 

Priebeh prístupného draslíka v pôde energetických plodín kopíroval 

trendovú čiaru stúpajúcim a klesajúcim spôsobom. Trend vývoja obsahov 

prístupného draslíka pri trsteníku v rokoch 2012 až 2018 poukazuje na jeho 

mierny nárast. Lineárny trend poukazuje na ročné zvýšenie prístupného 

draslíka v pôde o 2,9 mg.kg-1. Trend vývoja obsahov prístupného draslíka pri 

ozdobnici, pýre a side poukazuje jeho mierny pokles, pričom obsah prístupného 

draslíka ročne poklesol o 2,8 mg.kg-1 pri ozdobnici, 2,4 mg.kg-1 pri pýre 

a 1,9 mg.kg-1 pri side (obr. 10).  
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Obsah prístupného draslíka v pôde je závislý od odberu draslíka 

pestovanými energetickými plodinami. V štvrtom až šiestom roku pestovania 

bol zaznamenaný výpadok trsteníka, úrody boli oveľa nižšie a tým aj odber 

draslíka z pôdy, a to je dôvod, prečo sa obsah draslíka v pôde mierne zvýšil. Pri 

ostatných energetických plodinách došlo k poklesu prístupného draslíka 

v pôde, čo pravdepodobne súviselo jeho vyšším odberom pri nedostatočnom 

hnojení draslíkom.  

 

Obrázok 10 

Trend vývoja prístupného draslíka v porastoch energetických plodín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Horčík  

 

Horčík je nevyhnutný biogénny prvok. Je súčasťou chlorofylu 

a nachádza sa v každej bunke ako súčasť protoplazmy. Aktivizuje enzýmy 

dýchania, procesy energetickej látkovej výmeny, vplýva na výmenu bielkovín, 

ovplyvňuje životné procesy pri tvorbe bunkového jadra, zúčastňuje sa procesov 

delenia buniek. Hromadí sa v rozmnožovacích orgánoch so zvýšeným delením 

buniek. Pôsobí na dozrievanie úrody a hromadenie cukrov. 

Obsah horčíka v pôde ovplyvňuje chemické zloženie materskej horniny. 
V pôdach sú pomerne značné množstva horčíka (0,1 – 0,6 %), ale len malá časť 

z celkového horčíka sa nachádza vo formách prístupných pre rastliny (Ložek, 

Fecenko, Borecký, 1995). Z celkového obsahu horčíka v pôde sa až  
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90 – 95 % nachádza v silikátoch, aluminosilikátoch, biotite, pyroxénoch, 

terpentíne a montmorillonite. V silikátovej forme sa horčík ťažko rozpúšťa vo 

vode a preto jeho využitie rastlinami je veľmi malé. Karbonátové pôdy 

obsahujú horčík viazaný vo forme uhličitanov, ktoré ľahšie zvetrávajú, a tým sa 

v porovnaní so silikátmi stáva horčík prístupnejší pre rastliny.  

Nízky prirodzený obsah horčíka majú pôdy, ktoré vznikli na viatych 

pieskoch. Naopak pôdy vznikajúce na spraši a sprašových hlinách sa vyznačujú 

vysokým prirodzeným obsahom horčíka. 

Z hľadiska výživy rastlín má význam horčík v prístupnej forme 

(výmenný a vodorozpustný horčík). Vo výmennej forme je horčík viazaný na 

pôdny sorpčný komplex a vo forme vodorozpustných solí je zložkou pôdneho 

roztoku. Množstvo horčíka v pôde je závislé od pôdnej vlhkosti, teda od obsahu 

vody v pôde. V závislosti na pohybe vody v pôde dochádza k stratám horčíka 

z pôdy vymývaním a tým k transportu horčíka do spodných pôdnych vrstiev. 

Takýmto spôsobom sa ročne z pôdy vyplaví 20 – 25 kg.ha-1 horčíka. Pôdny 

druh, pôdna reakcia, hnojenie a druh pestovanej plodiny má vplyv na množstvo 

horčíka vyplaveného z pôdy.  

Hlinitá fluvizem glejová pod energetickými plodinami mala dobrý až 

vysoký obsah prístupného horčíka (Vyhláška MP SR č. 151/2016 Z. z.) preto 

nebolo potrebné aplikovať priemyselné hnojivá obsahujúce horčík. 

 

Tabuľka 13 

Zmeny obsahov prístupného horčíka mg.kg-1 pri pestovaní energetických 

plodín 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 247,9 294,9 315,3 328,5 296,7 

2013 240,6 291,7 306,0 320,7 289,8 

2014 253,4 286,8 314,1 321,6 294,0 

2015 253,7 298,5 313,4 328,7 298,6 

2016 267,1 299,8 320,3 335,0 305,6 

2017 270,1 301,0 324,3 329,9 306,3 

2018 274,1 297,7 329,5 338,3 309,9 

kde: x̄ – priemer  

 

Trend vývoja obsahov prístupného horčíka v pôde energetických plodín 

v priebehu rokov 2012 až 2018 poukazuje na jeho mierny nárast. Vývoj 

prístupného horčíka v pôde pod monitorovanými energetickými plodinami 

kopíroval trendovú čiaru stúpajúcim a klesajúcim spôsobom. Lineárny trend 

poukazuje na ročné zvýšenie obsahu prístupného horčíka v pôde o 5,4 mg.kg-1 
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pri trsteníku, 1,4 mg.kg-1 pri ozdobnici, 3,1 mg.kg-1 pri pýre a 2,2 mg.kg-1 pri 

side (obr. 11). 

 

Obrázok 11 

Trend vývoja prístupného horčíka v porastoch energetických plodín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Vápnik  

 

Dôležitou makroživinou v pôde je vápnik, ktorý je nielen potrebnou 

živinou, ale zohráva významnú úlohu pri úprave pôdnej reakcie. Vápnik sa 

nachádza v primárnych a sekundárnych mineráloch, akými sú silikáty, fosfáty 

a karbonáty a okrem toho je adsorbovaný na anorganické a organické koloidy 

pôd. Obsah vápnika sa preto veľmi líši, v závislosti od materských hornín 

a stupňa zvetrávania, prípadne vylúhovania pôd (Čurlík a Šefčík, 1999).  

Vápnik je základným prvkom veľmi dôležitým pre zvyšovanie pôdnej 

úrodnosti. Ako najdôležitejší bázický katión rozhoduje o pôdnej reakcii 

a pufrovacej schopnosti pôd. Vápnikom sa ovplyvňuje stav pôdy, jej fyzikálne 

a chemické vlastnosti, zlepšuje prevzdušnenie pôdy, zvyšuje jej biologickú 

aktivitu, sprístupňuje fosfor a molybdén (EEA GRANTS NORWAY, 2016). 

Celkový obsah vápnika sa pohybuje v závislosti od typu pôd od 0,15 % 
do 6 %. Podstatná časť vápnika sa nachádza vo vode nerozpustných 

zlúčeninách. Vápnik ovplyvňuje rast koreňov, zvlášť koreňového vlásnenia. 

Nedostatok vápnika brzdí transport glycidov z listov do koreňov a vyvoláva 
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poruchy v raste rastlín, ovplyvňuje nástup diferenciácie pletív. Jeho nedostatok 

sa prejavuje hlavne na mladých listoch, i keď staré ho majú dostatok (Ložek, 

Fecenko, Borecký, 1995). 

Vápnik ovplyvňuje prístupnosť ostatných makro a mikroelementov 

v pôde, čo sa prejavuje na produkcii a kvalite úrod a následne i na zdraví 

zvierat a človeka. Navyše vápnik neutralizuje pôdnu kyslosť a tým inhibuje 

príjem ťažkých kovov (Sobocká et al., 2005). 

Hlinitá fluvizem glejová pod energetickými plodinami mala vysoký 

obsah prístupného vápnika (Prášková, Němec, 2016). 

Počas šesťročného obdobia bol pri monitorovaných energetických 

plodinách zaznamenaný mierny pokles prístupného vápnika v pôde 

(tabuľka 14). Najvyššie zníženie prístupného vápnika medzi východiskovým 

a konečným rokom pokusu bolo pri trsteníku (-157 mg.kg-1)  

a pýre (-148 mg.kg-1), nižšie pri side (-99 mg.kg-1) a najnižšie pri ozdobnici  

(-43 mg.kg-1). 

 

Tabuľka 14 

Zmeny obsahov prístupného vápnika mg.kg-1 pri pestovaní energetických 

plodín 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 4758 4655 4755 4664 4708 

2013 4634 4614 4551 4480 4570 

2014 4712 4598 4679 4547 4634 

2015 4770 4612 4687 4607 4669 

2016 4795 4660 4726 4668 4712 

2017 4677 4668 4664 4662 4668 

2018 4601 4612 4607 4565 4596 

 -2012 -157 -43 -148 -99 -112 

kde:  2018-2012 – rozdiel medzi rokom 2018 a východiskovým stavom pred 

založením pokusov s energetickými plodinami, x̄ – priemer  

 
Z priemerného vývoja obsahu prístupného vápnika v rokoch 2012 až 

2018 vyplýva trend jeho zníženia pri energetických plodinách ako je zrejmé 

z obrázku 12. Príčinou poklesu prístupného vápnika sú jeho straty z pôdy 

vymývaním, odberom plodinami, pôsobením priemyselných hnojív a vplyvom 

mokrého atmosférického spadu, ktoré podľa Bízika a kol. (1998) sú na úrovni 

350 kg.ha-1 CaO.  
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Obrázok 12 

Trend prístupného vápnika v pôde 

 
 

 

2.2.9 Výmenná pôdna reakcia  

 

Dôležitým ukazovateľom agrochemických charakteristík pôd je pôdna 

reakcia, ktorá vplýva na rast a vývoj kultúrnych rastlín, na činnosť 

mikroorganizmov v pôde a má veľký význam v pôdotvornom procese (Ložek, 

Fecenko, Borecký, 1995). 

 Kyslosť pôdy vplýva na mobilitu a prístupnosť najdôležitejších 

rastlinných živín, najmä fosforu a draslíka. Nepriaznivý vplyv pôdnej reakcie je 

spojený aj s pohyblivosťou katiónov hliníka a železa. V kyslých pôdach sa 

vytvárajú ťažko rozpustné fosforečnany hliníka a železa, v ktorých je fosfor pre 

rastliny prakticky neprístupný. 

Pôdna reakcia ovplyvňuje aj príjem mikroelementov. Jiang et al. (2009) 

v pokusoch s kukuricou, lesným porastom a pôdou ležiacou úhorom 

zaznamenali negatívne korelácie medzi pôdnou reakciou a mikroelementami 

(Fe, Mn, Cu, Zn) v pôde a pozitívne bilancie medzi totálnym dusíkom 

a mikroelementami v pôde. 

Zmeny úrodnosti pôdy vplyvom pestovania viacročných energetických 

plodín boli hodnotené aj zo zmien hodnôt výmennej pôdnej reakcie. Podľa 

kritérií hodnotenia bola výmenná pôdna reakcia neutrálna (Vyhláška MP SR č. 

151/2016 Z. z).  
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Tabuľka 15 
Zmeny hodnôt výmennej pôdnej reakcie pri pestovaní energetických plodín 

Rok Trsteník Ozdobnica Pýr Sida x̄  

2012 6,82 6,69 6,68 6,65 6,71 

2013 6,77 6,70 6,62 6,60 6,67 

2014 6,76 6,74 6,72 6,63 6,71 

2015 6,71 6,66 6,64 6,61 6,66 

2016 6,67 6,66 6,57 6,51 6,60 

2017 6,62 6,65 6,58 6,54 6,60 

2018 6,54 6,59 6,51 6,47 6,53 

kde: x̄ – priemer  

 

Pôdna reakcia ovplyvňuje prístupnosť živín. Zvýšená kyslosť pôdy 

znižuje rozpustnosť niektorých živín niekedy až pod životné minimum rastlín. 

Pri pestovaní vybraných energetických plodín bol pri vyššej kyslosti pôdy 

zistený pokles prístupného fosforu (r = 0,47). Závislosť medzi hodnotami 

pôdnej reakcie a fosforom v pôde zaznamenali aj Dong et al. (2009). 

 Využívaním pôdy pri nenahrádzaní každoročných strát vápnika došlo pri 

pestovaní energetických plodín k miernemu poklesu hodnôt pôdnej reakcie. 

S poklesom prístupného vápnika súvisí pokles hodnôt výmennej pôdnej reakcie 

(r = 0,40). 

Trend vývoja hodnôt výmennej pôdnej reakcie pri energetických 

plodinách bol tiež determinovaný použitím regresného modelu vyjadreného 

lineárnou rovnicou y = ax + b (Chajdiak, 2005). Z priemerného vývoja hodnôt 

výmennej pôdnej reakcie v posudzovanom období vyplýva trend jeho poklesu 

pri energetických plodinách (obr. 13). Pri takomto trende je možné 

predpokladať, že po 10 rokoch pestovania energetických plodín dôjde 

k miernemu poklesu pôdnej reakcie o hodnotu 0,29.  

Lineárny trend vývoja hodnôt výmennej pôdnej reakcie pri 

monitorovaných energetických plodinách poukázal, že z vybraných 

energetických plodín najvyššie zníženie hodnôt výmennej pôdnej reakcie je pri 

pestovaní trsteníku a najnižšie pri pestovaní ozdobnice (obr. 14). Priebeh 

hodnôt výmennej pôdnej reakcie kopíroval trendovú čiaru stúpajúcim 

a klesajúcim spôsobom. Lineárny trend poukazuje na to, že po desiatich rokoch 

pestovania energetických plodín môže poklesnúť pôdna reakcia o 0,44 pri 

trsteníku, 0,17 pri ozdobnici, 0,26 pri pýre a 0,28 pri side. 
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Obrázok 13 

Trend vývoja výmennej pôdnej reakcie 

 
 

 

Obrázok 14 

Trend vývoja výmennej pôdnej reakcie v porastoch energetických plodín 
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Masaryk a kol. (1980) uvádzajú optimálne hodnoty pôdnej reakcie, pod 

ktorými je výraznejšie obmedzený rast rastlín. Pre optimálny rast a vývoj 

väčšiny rastlín je potrebná neutrálna pôdna reakcia (6,5 – 7,2). Niektoré rastliny 

s väčšou či menšou toleranciou znášajú pôdnu reakciu presahujúcou tieto 

krajné hodnoty o 0,4.  

Optimálna pôdna reakcia pre pestovanie ozdobnice je v rozmedzí  

5,5 – 6,5 a pri pôdnej reakcii nad 7,0 bolo pozorované zníženie úrody 

(Strašil, 2009). Pre sidu je optimálna pôdna reakcia neutrálna (Piszczalka 

a Macák, 2009). Siaudinis et al. (2017) však zistili, že sida pozitívne reagovala 

na hnojenie a vápnenie aj keď bola pestovaná na kyslej pôde.  

 Monitorované hlinité fluvizeme glejové boli neutrálne a preto zníženie 

pôdnej reakcie v porastoch energetických plodín by nemalo byť ani pri 

dlhodobom pestovaní energetických plodín prvkom obmedzujúcim dosahované 

úrody. Na kyslých pôdach je potrebné pred výsadbou energetických plodín 

zrealizovať úrodotvorné opatrenia, teda zrealizovať nielen hnojenie, ale aj 

vápnenie pôdy.  
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3. ZÁVER 

 
Energetické plodiny by nemali byť pestované vo veľkom rozsahu 

dovtedy, pokiaľ testovanie alebo skúsenosti nepreukážu, že ich konkrétne 

druhy sú ekologicky dobre adaptované na miestne pomery, nie sú invázne 

a nemajú významne negatívny dopad na pôdne prostredie. Hodnotenie 

indikátorov kvality pôdy pri tomto novom spôsobe využívania 

poľnohospodárskych pôd je preto nevyhnutnou súčasťou správneho 

manažmentu. Indikátory kvality podávajú komplexnú informáciu o stave pôdy 

a jej úrodnosti a je nevyhnutné na základe posúdenia pôdnych indikátorov 

v procese tvorby biomasy energetických plodín kompenzovať živinové vstupy, 

či zabezpečovať úpravu pôdnej reakcie. 

Energetické plodiny napomáhajú zvyšovať pôdnu úrodnosť, bránia 

výraznejšej veternej a vodnej erózii, vyparovaniu vody a odnosu živín. Zároveň 

energetické plodiny môžu účinne kompenzovať emisie skleníkových plynov. 

Po konverzii využívania poľnohospodárskej pôdy na porasty 

energetických plodín bol pozorovaný pozitívny trend sekvestrácie organického 

uhlíka a celkového dusíka v pôde, negatívny trend poklesu obsahov 

prístupných živín (fosfor, draslík, vápnik) a hodnôt výmennej pôdnej reakcie 

a pozitívny trend zvýšenia prístupného horčíka v pôde. Bez pravidelnej 

aplikácie hnojív, predovšetkým fosforečných a draselných, nie je možné udržať 

obsah prístupných živín na dobrej úrovni a klesá ich obsah v pôde. 

Invázne a environmentálne nevhodné nepôvodné druhy energetických 

plodín by mali byť z pestovania vylúčené. Uprednostniť je potrebné pôvodné 

druhy energetických plodín a hlavne druhy rastlín, ktoré sú vhodné pre danú 

oblasť. Z hľadiska hospodárskeho významu je dôležité pestovať energetické 

plodiny na pôdach nižšej kvality, ktoré nie sú vhodné pre pestovanie 

potravinových komodít. 
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