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Slovo na úvod
Vážení itatelia,
aj v ase alšej, ve mi zle prebiehajúcej covidovej situácie, vám v tomto roku
ponúkame druhé íslo odborného asopisu Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku, ktorý
vydáva NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica. asopis je zameraný na trávne porasty a ich funkcie,
venuje sa krmovinárstvu, chovu a zdravotnému stavu zvierat. Približuje možné využitie
trávnych porastov na energetické ú ely, i hodnotenie technologických postupov. Poskytuje
informácie o rozvoji vidieka a zachovaní krajiny.
Našou snahou je už pätnásty rok podáva v asopise novinky o rozhodujúcich aktivitách
pracovníkov ústavu, ktoré bu priamo alebo nepriamo súvisia s našou innos ou.
NPPC – VÚTPHP zabezpe uje, v súlade so zria ovacou listinou NPPC Lužianky, výskum
a zhromaž ovanie poznatkov z oblasti trvalo udržate ného využívania a ochrany prírodných
zdrojov pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpe enie kvality a konkurencieschopnosti
výrobkov po nohospodárskeho pôvodu pre potravinárske a nepotravinárske využitie,
produk ného a mimoproduk ného vplyvu po nohospodárstva na životné prostredie a rozvoj
vidieka a transfer poznatkov výskumu užívate om. innosti organizácie sa snažia reagova na
záujmy a požiadavky spolo nosti, po nohospodárstva, vidieka, životného prostredia a
meniace sa vonkajšie a vnútorné podmienky, týkajúce sa rastlinnej a súvisiacej výroby
a po nohospodárstva.
V nasledujúcej asti vás chcem oboznámi s innos ami a aktivitami pracovníkov
výskumného ústavu v Banskej Bystrici a jeho pracovísk, ktoré sa realizovali a realizujú od
uverejnenia ostatného ísla asopisu.
Pracovníci VÚTPHP riešili alebo participovali na riešení nieko kých projektov, ktorými sú:
A. Rezortné projekty výskumu a vývoja (projekty VaV) riešené na základe objednávky
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR
Projekt „Multifunk né hospodárenie na rôznych typoch trávnych porastov“, ktorého riešenie
v tomto roku kon í. Po ukon ení všetkých analýz sa spracujú závere né správy za subetapové
problémy, za výskumné etapy a iastkové úlohy. Výstupom bude syntetická závere ná správa
za projekt.
B. Projekty VaV financované z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Projekt APVV-19-0471 „Využitie potencilálu borievky (Juniperus communis
v potravinárskom priemysle“

L.)

C. Úlohy v rámci odbornej pomoci pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
(MPRV) SR - krátkodobé aktuálne úlohy (doba riešenia: 1/2021 – 12/2021) s možnos ou
pred ženia na alšie roky
1. „Plnenie inností v oblasti sledovania a inventarizácie emisií z trvalých trávnych porastov
a vzniknutých zmien v tvorbe a absorpcii emisií pri zmene využívania plôch trvalých trávnych
porastov na základe požiadaviek MPRV SR“.
2. „Kvalitná primárna produkcia z trávnych porastov a nevyužitých pôd v horských a
podhorských oblastiach“
3. „Vypracovanie plánov monitoringu vplyvu redukcie odpadovej biomasy a zvyškov z
po nohospodárskej pôdy na zásoby uhlíka v pôde, a plánov manažmentu zachovania kvality
pôdy a uhlíka v pôde pre ú ely plnenia Smernice EÚ . 2018/2001“
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4. „Analýza stavu trávnych porastov s vysokou biodiverzitou pre ú ely plnenia Smernice EÚ .
2018/2001“
5. „Model ekonomicky a environmentálne udržate ného nízko emisného systému chovu
dobytka v špecifických podmienkach Polonín“. Riešenie tohto projektu v tomto roku kon í.
D. Medzinárodné vedecko-výskumné projekty, riešené za ú asti pracovísk VÚTPHP
1. Projekt „Spolo ne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských
ekosystémov“. Projekt v tomto roku kon í a vyvrcholil organizáciou medzinárodnej vedeckej
konferencie.
2. Projekt „Obsah dusi nanov a dusitanov v zelenine z rôznych typov po nohospodárstva.
Spolo né vzdelávanie“. Projekt bol toho roku úspešne ukon ený.
E. Projekty VaV Opera ného programu Integrovaná infraštruktúra
1. Projekt DSV „Udržate né systémy inteligentného farmárstva zoh ad ujúce výzvy
budúcnosti“
2. Projekt DSV „Dopytovo-orientovaný výskum pre udržate né a inovatívne potraviny“
alšou aktivitou pracovníkov výskumného ústavu je ich publika ná innos , ktorá je
hodnotená za kalendárny rok. Za rok 2021 evidujeme za ústav 30 rôznych publikácií,
v ktorých sú pracovníci autormi alebo spoluautormi. Z týchto publikácií je 1 vedecká, 25
odborných prác v domácich a zahrani ných asopisoch, v zborníkoch konferen ných
i nekonferen ných, 6 publikácií s hromadným prístupom, 3 publikácie, ktoré sa nedajú
zaradi do predchádzajúcich kategórií, 2 príru ky pre prax, 12 priebežných správ z výsledkov
výskumu v RP VaV.
Pracovníci ústavu zorganizovali 4 odborné semináre, 1 workshop, 1 medzinárodnú vedeckú
konferenciu a alšia konferencia sa pripravuje a uskuto ní sa 07.12.2021.
Okrem uvedených výskumných aktivít sa pracovníci ústavu venujú poradenskej innosti. Za
obdobie roku 2021 bolo realizátorom, užívate om a ostatným odberate om výsledkov
výskumu poskytnutých 50 protokolov o poradenskej innosti a vypracovalo sa 5 projektov
pre prax.
Na výskumnom ústave sa kolegovia venujú aj alším aktivitám:
Odbor agrochémie zabezpe uje poradenstvo na základe rozborov siláží, objemových krmív
a k mnych zmesí, vykonáva klasifikáciu krmív do akostných tried a výpo ty výživných hodnôt
krmív. Pre ur enie hodnôt pôdnych živín sa vykonávajú kompletné rozbory pôd
s odporu ením racionálnej dávky priemyselných a organických hnojív. Za minulý rok bolo
spracovaných 72 vzoriek pôdy pre 13 SHR, pre UMB BB a pre Centrum biológie rastlín a
biodiverzity SAV. Popri rozbore vzoriek bolo vypracovaných 8 projektov rozboru pôdy s
doporu enou dávkou hnojenia, pre agrosektor bolo zanalyzovaných 35 vzoriek siláží, 24
rastlinných vzoriek, a to pre 7 subjektov. Pre výskumné ú ely sa zanalyzovalo 560 rastlinných
vzoriek, 60 vzoriek siláží a 270 vzoriek pôd.
VTO Tur ianske Teplice – Diviaky zabezpe uje zastupovanie odrôd tráv a ateliny purpurovej
pre DSF SEEDS, S.r.o. Hladké Životice. V roku 2021 sa množili: kostrava trsteníkovitá KORA 25 ha, kostravovec FELINA 80 - ha, kostravovec FOJTAN - 12 ha, mätonoh mnohokvetý
MONDORA - 65 ha, mätonoh mnohokvetý PORUBKA - 56 ha, mätonoh mnohokvetý LOLAN 44 ha, mätonoh mnohokvetý JIVET - 65 ha, mätonoh mnohokvetý LOGICS - 33 ha,
kostravovec HYKOR - 46 ha, timotejka lú na LEMA - 16 ha, mätonoh mnohokvetý SIRMIONE 24 ha, atelina purpurová ROKALI - 9 ha. Príjem osív v tejto sezóne bol v prírodnom stave
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348,91 t, z toho sa sušilo 236,32 t, pri om zatia je vy istená asi tretina osív a isti sa bude
do februára budúceho roka.
RVP Krivá na Orave sa v roku 2021, okrem poradenstva v oblasti výsadby a pestovania v by
košikárskej, v oblasti možností využitia jednotlivých odrôd v by košikárskej, v oblasti
pestovania a využívania drobného ovocia, realizoval aj predaj plodov
oriedky vysokej
v množstve okolo 150 kg a cca 100 ks sadeníc v by košikárskej.
Realizujú sa innosti v oblastiach: predaj oplôtkových komponentov, prísevy do trávnych
porastov, zber a pozberová úprava krmovín a mul ovanie trávnych porastov pre
po nohospodárske subjekty.
innos pracovníkov VÚTPHP Banská Bystrica smeruje aj do orgánov a komisií organizácií
ústrednej štátnej správy. Podie ame sa na fungovaní orgánov profesných a záujmových
združení, zväzov a podobných organizácií, v orgánoch ostatných organizácií s pôsobnos ou
v pôdohospodárstve. Sme inní v Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied, kde sú
z ústavu 3 aktívni lenovia, jeden je predsedom Odboru rastlinnej výroby. Máme lenstvo
a aktívnu innos v Slovenskej spolo nosti pre po nohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, lenstvo v redak ných radách periodík.
Po as uplynulého obdobia sa pracovníci ústavu venovali aj tvorbe koncepcií, projektov,
expertíz, prognóz, syntéz a legislatívnych návrhov v oblasti rastlinnej výroby pod a
požiadaviek a potrieb MPRV SR a iných orgánov štátnej správy, po nohospodárskych
podnikov, služieb, pestovate ských zväzov a súkromných po nohospodárskych subjektov.
Rok 2021 možno charakterizova nasledovnými aktivitami:
- spracovávanie údajov do priebežných správ (PS) za RP VaV, vyhodnocovanie výsledkov a ich
hodnotenie v texte priebežných správ, vypracovávanie posudkov na PS a obhajoby PS
- príprava rámcových metodík do nového RP VaV
- príprava metodík projektu DSV
- zasadnutie pracovnej skupiny MAES – SK, zameranej na tému ekosystémových služieb
(metodický základ hodnotenia ekosystémových služieb a sumarizácia vhodných podkladov
pre ich hodnotenie)
- príprava Metodickej príru ky z RP VaV MULHOSTRAV
- príprava Metodickej príru ky z projektu „Spolo ne za zachovanie a obnovu biodiverzity
karpatských horských ekosystémov“
- príprava a realizácia odborných seminárov
- príprava a realizácia vedeckých konferencií
- zasadnutie Vedeckej rady VÚTPHP
- príprava a vydanie 2 ísel asopisu Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku
- práce v teréne (monitoringy plôch, floristické hodnotenia plôch, kosby, odbery vzoriek
rastlinného a pôdneho materiálu, silážovanie vzoriek, ...)
- iné aktivity (stretnutia s vedeckými pracovníkmi iných inštitúcií pri príprave nových
projektov, konzultácie, poradenstvo pre prax, ...)
To sú najdôležitejšie innosti a aktivity, ktorým sa venovali naši pracovníci
v predchádzajúcom období, hoci pod vplyvom obmedzení v súvislosti s pandémiou. Snažíme
sa, aby mal tento stav o najmenšie dopady na našu prácu.
Prajem príjemné ítanie a ve a zdravia!
Iveta Ilavská
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Aktuálny vývoj emisií na trávnych porastoch
RNDr. Štefan Pollák1., Ing. Mariana Jan ová, PhD1., Ing. Norbert Brita ák, PhD.2
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, 2Regionálne výskumné pracovisko Liptovský
Hrádok
1

Pestré ekologické podmienky a sú asne široké spektrum rôznorodých štruktúr v
geografickom priestore vytvárajú jedine né trvalé trávne porasty. V karpatskom regióne sa
jedná o unikátne komplexy ekosystémov. Svojimi funkciami sa významnou mierou podie ajú
na stabilite a biologickej diverzite územia a slúžia aj ako stabilizujúci prvok kultúrnej krajiny.
V sú asnosti sa kladie dôraz aj na ich funkciu záchytu emisií. Táto ich funkcia závisí od
intenzity využívania, obhospodarovania a dobrého vitálneho stavu. Situácia na Slovensku
však odráža skôr extenzívny spôsob obhospodarovania a všeobecný trend znižovania
využívania TTP.
Povinnos vykazova emisie z využívania krajiny vyplýva z rámcovému dohovoru OSN o
zmene klímy (UNFCCC), ktorým sa SR zaviazala, okrem iného, monitorova a reportova
každoro ne emisie skleníkových plynov, produkované v rôznych sektoroch v rámci
Slovenska. Európska legislatíva na to nadviazala „Rozhodnutím Európskeho parlamentu a
Rady EÚ . 529/2013 o pravidlách zapo ítavania a ak ných plánoch pre emisie a absorpcie
skleníkových plynov, vyplývajúce z inností súvisiacich s využitím pôdy, so zmenami vo
využívaní pôdy a lesným hospodárstvom“, na základe ktorého je Slovenská republika povinná
evidova emisie z po nohospodárskej výroby. V sú asnosti je platný legislatívny stav na
základe Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej
únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia Nariadenia EP a Rady (ES) . 663/2009 a (ES)
. 715/2009 a následné smernice a vykonávacie nariadenia EÚ komisie.
Významnou sú as ou agendy UNFCCC je sektor LULUCF, je to as agendy, ktorá sa zaoberá
využívaním krajiny prostredníctvom po nohospodárstva a lesníctva, vrátane zmien medzi
nimi. Lesníctvo a využívanie pôdy pokrýva široké spektrum biologických a technických
procesov v krajine, ktoré sa odrážajú v inventári skleníkových plynov. Tento sektor zah a
všetky skleníkové plyny (CO2, CH4 a N2O) a základné zne is ujúce látky z lesných požiarov
(NOx a CO). Jednotlivé inventáre kategórií LULUCF sú prepojené so všetkými relevantnými
procesmi, ktoré súvisia so všetkými piatimi zásobami uhlíka (živá biomasa – nad a pod
zemou, m tva organická hmota – m tve drevo a odpad, uhlík v pôde), ako sú definované v
Marakéšskych dohodách. Okrem toho sa produkty z dreva, ozna ované ako produkty z
vy aženého dreva (HWP), vykazujú ako dodato ná skupina v rámci LULUCF (sektor CRF 4.G).
Inventarizácia v sektore LULUCF je založená na definícii reprezentatívnych typov kategórií
využitia pôdy – Lesná pôda (FL), Orná pôda (CL), Trávne porasty (GL), Mokrade (W), Sídla (S)
a Iná pôda (OL). Popri tom sa uvádzajú aj ich asové zmeny. Prvé tri kategórie majú najvä ší
význam vzh adom na ich relatívnu ve kos pokrytia rozlohy Slovenska, ktoré predstavuje viac
ako 90 % celého územia. Procesy, spojené s využívaním pôdy a zmenami vo využívaní pôdy,
vä šinou súvisia s bilanciou CO2 (IPCC 2006 GL).
V rámci emisnej agendy sa každoro ne, na prelome júna a júla, robí kvalifikovaný expertný
odhad emisií v jednotlivých kategóriách (tabu ka 1) pre uplynulý rok. Vychádza sa pritom
z dostupných vstupných údajov v danom ase a dochádza k modelovaniu trendu. Po
skúsenostiach a zoh adnení fundovaných odhadov daných sektorových expertov sa darí
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spres ova odhad emisií ve mi blízko k finálnemu reportovaciemu stavu. Vi
tabuliek 1 a 2.

porovnanie

Tabu ka 1 Ro né Proxy odhady emisii pre TTP (2017 - 2020) uskuto nené vždy v polovici
daného roku
Rok
2017
2018
2019
2020

CO2
-165,25
-115,28
-119,24
-93,16

N2O
0,30
0,33
0,31
0,31

Suma
-164,95
-114,95
-118,93
-92,85

Na prvý hrubý odhad, ktorý vychádza z matematických taxácií, používame aj projekcie
hlavných vstupných parametrov. Výmery a ich zmeny v jednotlivých kategóriách využívania
krajiny v sektore LULUCF na rok 2020 sme stanovili prostredníctvom funkcie
exponenciálneho vyrovnávania MS Excel, v nástroji Prognóza (projekcie dynamické). Interval
spo ahlivosti bol nastavený na 95 % (tabu ky 2, 3, 4). Parameter MASE znamená mieru
presnosti predpovede, ím je jej hodnota vyššia, tým je miera predpovede menej presná.
Dôležitý vstupný údaj pri emisnej inventúre sú zmeny využitia krajiny (tabu ka 2)
v jednotlivých kategóriách LULUCF, ako aj vývoj stavu vo vnútri danej kategórie. Zoh ad ujú
sa pritom jednoro né a dvadsa ro né zmeny. Ke že základná kategória Trávne porasty bez
zmeny je najvä šia a s dlhodobým stabilným vývojom, aj odhad na rok 2020 vo výške 803,62
tis. ha pri MASE 0,85 sa považuje za dostato ne presný. alšie kategórie, ako Krajina
zmenená na TTP a Po nohospodárska pôda zmenená na TTP – výmera, sa hodnotia za menej
presné aj s oh adom na stúpajúcu hodnotu MASE.
Tabu ka 2 Zmeny využitia krajiny v tisícoch ha (2017-2019) a prognóza na rok 2020
2020
Zmeny využitia krajiny
2017
2018
2019
MASE
Trávne porasty bez zmeny
788,93 791,676 800,483 803,62
0,85
Krajina zmenená na TTP
64,827 60,009 50,117 44,55
0,86
Po nohospodárska pôda
63,15
58,53
48,70
46,01
zmenená na TTP - výmera
0,93
Po nohospodárska pôda
-173,94 -159,90 -133,89 -181,27
zmenená na TTP – emisie (kt)
1,21
kt – kilotona – tisíc ton
Emisie CO2 a zmeny zásob uhlíka v živej biomase sú dôležité ukazovatele, ktoré sa stanovujú
v rámci každoro nej emisnej inventúry. Na za iatku sledovaného obdobia sa prejavili výrazné
zmeny, ktoré sa postupne zmier ovali. Približovanie sa trendových iar lineárnych rovníc k
nule pripisujeme ustáleniu stavu výmer TTP po nevyrovnanom za iato nom období,
zoh adneniu 20 ro ných priemerov a sú asne neustálemu znižovaniu intenzity
obhospodarovania a hnojenia, ktoré sa odzrkad uje aj v klesajúcich hospodárskych úrodách
zberanej fytomasy. V hodnotenom období (tabu ka 3) je zaznamenaný trvalo klesajúci trend
prírastkov zásob (záchytov) uhlíka (y = -0,5067x + 13,958; R² = 0,2766; P < 0,0001) a strát
uhlíka (y = 0,7484x - 22,704; R² = 0,3732; P < 0,0001). Odhad emisií na rok 2020 vo výške -
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208,10 kt CO2 equivalent považujeme, po zoh adnení trendu, za nereálny. Dokladá to aj
vysoké MASE 0,45. Z hodnotených parametrov vychádza ako pravdepodobná hodnota
odhadu istej zmeny zásob uhlíka v živej biomase na úrovni -2,29 kt C pri MASE 0,26 (tabu ka
3).
Tabu ka 3 Zmena zásob uhlíka na TTP (2017-2019) a prognóza na rok 2020
Zmeny zásob uhlíka a emisie CO2/ 2017
2018
2019
odstra ované z pôdy
Emisie (kt CO2 equivalent)
-164,88
-114,95
-118,93
Celková plocha (kha)

2020
MASE
-208,10
0,45

853,76
851,69
850,60
Zmeny zásob uhlíka v živej biomase

Prírastok – záchyt (kt C)

0,58

0,18

0,38

Strata (kt C)

-1,06

-9,89

-2,65

-0,47

-9,71

-2,27

-0,13

-1,24

-0,34

istá zmena (kt C)
istá zmena zásob uhlíka v m tvej
organickej hmote (kt C)

-1,24
0,16
2,71
0,48
-2,29
0,26
0,57
0,49

Rozdiel prírastku a straty zásoby C živej biomasy je výsledný parameter istej zmeny zásob
uhlíka v živej biomase TTP. Rovnako, ako pri záchytoch CO2, aj pri zásobách uhlíka v biomase
sa prejavuje klesajúci trend (y = 0,2417x - 8,7461; R² = 0,0243; P = 0,2797).
V istej zmene zásob uhlíka v pôde (tabu ka 4) sa prejavuje ešte výraznejší klesajúci trend (y
= -1,2128x + 88,358; R² = 0,4927; P < 0,0001). Tieto ukazovatele ilustrujú zmeny v
obhospodarovaní za posledných 30 rokov, kedy došlo k zmene prístupu, znižovaniu vstupov
a intenzity obhospodarovania TTP. Prognóza vývoja parametra istá zmena zásob uhlíka
v pôde, po zoh adnení dlhodobého klesajúceho trendu je nereálna, o dokladá aj vysoké
MASE 1,80. Ostatné parametre, popisujúce zmeny zásob uhlíka v živej biomase na ploche,
ako prírastok, strata a istá zmena (t C/ha), sa približujú nulovej hodnote pri rozpätí MASE
0,16 – 0,52. Tieto hodnoty môžu indikova trend zníženia schopnosti viaza uhlík v živej
biomase aj na minerálnych pôdach. Rovnako vitálne funkcie pôdy, vyjadrené dynamikou
strát/záchytov C, klesajú k nule. Považujeme to za alarmujúce. Ani parameter istá zmena
zásob uhlíka v m tvej organickej hmote na plochu, ktorý je ovplyvnený dlhším asovým
obdobím ako predchádzajúce, nezmierni svoj prevládajúci klesajúci trend, napriek prognóze
0,0582. Hodnotu považujeme za nereálnu aj pre vysoké MASE 0,51.
Expertný nástroj, prezentovaný Prognózami, môže poslúži ako prvý odhad emisných
hodnôt. Ke že je založený na matematických vzorcoch a pracuje s pravdepodobnos ami, má
svoje limity, o om nás oboznamuje aj parametrom miery presnosti MASE, a aj inými, napr.
Alpha, Beta, Gamma, SMAPE, MAE, RMSE, tu neuvádzanými.
Prezentovanými výsledkami reportovanými pre LULUCF aj prognózami sme ilustrovali
výrazné klesanie záchytov CO2 a následné znižovanie zásob uhlíka v najdôležitejších
parametroch. Alarmujúci je trend poklesu zásob uhlíka v živej biomase a istá zmena zásob
uhlíka v m tvej organickej hmote, aj v pôde ako celku. Taktiež sledujeme dlhodobé negatívne
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trendy pri zmene využívanie trávnych porastov v prospech lesnej krajiny. Zarastanie a
sukcesia drevinami s následným vývojom lesa je žia markantný dominantný jav.
Tabu ka 4 Zásoba uhlíka v pôde TTP (2017-2019) a prognóza na rok 2020
istá zmena zásob uhlíka v pôde
2017
2018
2019
Minerálne pôdy

45,6738 42,3881 35,1349

Zmena zásob uhlíka v živej biomase na plochu
Prírastok – záchyt (t C/ha)
0,0007 0,00021 0,0005
Strata (t C/ha)
istá zmena (t C/ha)
istá zmena zásob uhlíka v m tvej
organickej hmote na plochu (t C/ha)

-0,0012

-0,0116

-0,0031

-0,0006

-0,0114

-0,0027

0,0535

0,0498

0,0413

2020
MASE
50,2887
1,80
-0,00149
0,16
0,00251
0,52
0,000754
0,25
0,0582
0,51

Sektor LULUCF s istým odstránením -6 342,76 kt CO2 ekvivalentu v roku 2019 je ve mi
dôležitý sektor emisnej agendy IPCC. A aj ke trvalé trávne porasty sú jeho najmenšou
sú as ou, zachytili -118,93 kt CO2 za rok 2019. Výsledky emisnej inventúry tak potvrdili
dlhodobejší trend znižovania viazania uhlíka, t.j. znižovanie záchytov CO2 trávnymi porastmi.
Upúš anie od obhospodarovania na TTP a v posledných rokoch aj pokles ich výmer sa
výrazne odzrkad uje na stratách vitálnych funkcií a zhoršujúcom sa stave v záchytoch emisií.
Na za iatku monitorovacieho obdobia TTP vykazovali vysoké záchyty CO2, ktoré však
posledné roky výrazne klesajú. Je preto na zváženie, ako sa budeme správa k cennému
prírodnému zdroju akým sú TTP. i dokážeme zastabilizova výmery TTP, skvalitni ich stav a
zvýši ich kondíciu cez primeranú starostlivos a využívanie, a tým sú asne zvýši záchyty
skleníkových plynov, alebo sa budeme na alej ne inne prizera postupnej strate tohto
prírodného, doslova bohatstva.
Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore úlohy odbornej pomoci „Plnenie inností v
oblasti sledovania a inventarizácie emisií z trvalých trávnych porastov a vzniknutých zmien v
tvorbe a absorpcii emisií pri zmene využívania plôch trvalých trávnych porastov na základe
požiadaviek MPRV SR“.

Vlastnosti biokalu aplikovaného na trávny porast
RNDr. Alena Rogožníková, Ing. Jozef underlík, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Pôdotvorný proces je podporovaný fyzikálnymi a fyzikálno-chemickými procesmi rozkladu
materskej horniny pod vplyvom abiotických faktorov prostredia (klimatické pomery,
vodohospodárske, geomorfologické, geologické a pod.) a biotických faktorov (rastlinné
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a živo íšne organizmy). Významnou mierou vstupuje do tohto procesu aj antropogénny vplyv
s hospodárskym využitím jednotlivých geosystémov a prídavkov organického pôvodu, najmä
sekundárnej produkcie po nohospodárstva.
Pôda je základnou biogeosférou, poskytujúcou zdroj živín a prostredie pre rastlinnú výrobu.
Organické hnojivá sú aplikované pod a konzistencie – v tuhom stave (napr. mašta ný hnoj,
kompost a pod.), i v tekutom (napr. hnojovica, mo ovka, biokaly a pod.). Tekuté organické
hnojivá sú aplikované výlu ne postrekova mi, i špeciálnymi aplikátormi na ple ky, brány.
Rovnomernos štruktúry aplikovaného hnojiva úzko súvisí s jeho spôsobom skladovania
a manipulácie. Organické hnojivá sú nenahradite né v procese udržate nosti pôdnej
úrodnosti a tvorby pôdnej organickej hmoty. V posledných desa ro iach však stále klesá
podiel tradi ných organických hnojív, na druhej strane stúpa podiel aplikovania
hospodárskych biokalov. Biokaly môžu ma rôznorodé zloženie, z toho dôvodu je vhodné by
informovaný o jeho zložení a vlastnostiach (obsah sušiny, obsah makro- a mikro-živín, obsah
rizikových látok, reakcia kyslosti, obsah ažkých kovov). V snahe predís nepriaznivým
vplyvom na homogénnos rozloženia živín v pôde a na životné prostredie (ŽP).
V prípade, že je digestát aplikovaný na po nohospodársku pôdu za ú elom hnojenia v súlade
so zákonom o hnojivách, v súlade s agrochemickým skúšaním po nohospodárskych pôd je
zákonom odporu ené uvádza ho ako hnojivo s dusíkatou hnojivou látkou. Zákon NR SR
. 394/2015 Z.z. o hnojivách definuje na ú ely tohto zákona druhotné produkty
po fermentácii z bioplynových staníc ako hnojivo s dusíkatou hnojivou látkou, t.j. „látka
v tuhom alebo kvapalnom stave, obsahujúca zlú eniny dusíka, ktorá sa aplikuje na pôdu,
alebo do pôdy, alebo na rastlinný kryt s cie om zvýši úrodu pestovaných plodín“.
Pri práci s biokalom je potrebné rešpektova environmentálne aspekty a legislatívne
predpisy, platné pre lenské štáty EÚ ako je registrácia vzniku biokalu, ozna enie biokalu a
jeho skladovanie, spôsob aplikácie s vylú ením možnosti negatívneho ovplyvnenia vlastností
pôdy, i ohrozenia úrodnosti pôdy, zdravia udí alebo zvierat, s vylú ením poškodenia zložiek
ŽP. Naliehavos riešenia biokalu ako alternatívneho zdroja pre organické hnojenie stúpala na
významnosti zvyšujúcim sa po tom bioplynových staníc v EÚ.
Digestát je tmavá, amorfná, heterogénna zmes pevných a koloidných astíc, s priaznivým
obsahom organických a anorganických látok. Pri procese digescie v bioplynových staniciach
možno konštatova , že sa menia fyzikálne, senzorické, mikrobiologické a predovšetkým
agrochemické vlastnosti vstupných surovín. Vo všeobecnosti ide o stabilizovanú hmotu
organického pôvodu po procese fermentácie (trvá 60 – 70 dní) so zníženým zápachom oproti
surovému vstupnému substrátu. Stabilita digestátu je tým vyššia, ím efektívnejšia
technológia je v bioplynovej stanici používaná ( ím vyššia je produkcia bioplynu, tým je
hlbšia degradácie organickej hmoty).
Pod a Nariadenia EP a Rady (ES) . 1774/2002 o hygienických pravidlách pre ved ajšie
produkty živo íšneho pôvodu, ktoré nie sú ur ené pre udskú spotrebu sú stanovené
požiadavky na hodnotenie hygienizácie vstupnej biomasy, v priebehu alebo ihne po jej
spracovaní (napr. prítomnos indikátorových organizmov v biokale na Salmonellu,
Enterococaceae, Escherichia coli). Biokaly, ktoré by neplnili tieto požiadavky musia by
bezpe ne odstránené za pokynov Krajskej veterinárnej správy.
V priebehu výskumnej úlohy k aplikácii biokalu na trávny porast bol analyzovaný biokal ako
organické hnojivo vzniknuté anaeróbnou fermentáciou pri výrobe bioplynu. Povrchová
aplikácia dusíkatého hnojiva organického pôvodu bola aplikovaná jednorazovo na jar pri
minimalizácii ekonomických nákladov. Po ný pokus bol založený blokovou metódou formou
maloparcelkového pokusu s plochou 10 m2, štyrmi variantmi v troch opakovaniach. Lokalita
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spadá do katastra obce Radva , nachádza sa na sklonitom svahu so severovýchodnou
expozíciou v mierne chladnej agroklimatickej oblasti. Jednotlivé dávky hnojiva v prepo te na
isté živiny dusíka (N) v kg.ha-1 boli aplikované vo variantoch V1 (nehnojený variant), V2 (90
N), V3 (120 N) a V4 (150 N). Zmeny vlastností trávneho porastu boli pozorované v priebehu
troch vegeta ných období po jednorazovej aplikácii hnojenia biokalom.
V po nom pokuse pri hodnotení obsahu ažkých kovov pred aplikáciou biokalu bolo zistené,
že stanovené obsahy sú bezpe ne pod limitnou hodnotou a reálne riziko kontaminácie pôd a
vstupu týchto prvkov do potravového re azca je nízke (tab. 1 a 2).
Tabu ka 1 Koncentrácia ažkých kovov v biokale (mg.kg-1)
Rizikový prvok
Cd
Co
Cr
Biokal
0,01
15,19
0,01

Cu
0,01

Ni
94,08

Tabu ka 2 Limitné hodnoty koncentrácie prvkov ( ažkých kovov) v kaloch na použitie
v po nohospodárstve [zdroj: Príloha . 1 k zákonu . 188/2003 Z. z.]
Rizikový prvok
Limitná hodnota obsahu prvku [mg.kg-1 sušiny]
As
20
Cd
10
Cr
1 000
Cu
1 000
Hg
10
Ni
300
Pb
750
Zn
2 500
Analýza obsahu sledovaných rizikových prvkov v biokale v chemickom laboratóriu NPPC –
VÚTPHP Banská Bystrica preukázala, že medzná hodnota nebola prekro ená ani u jedného
zo sledovaných prvkov. Mobilitu alebo imobilitu ažkých kovov v pôde ovplyv ujú: pôdna
reakcia, organická hmota, minerálne zloženie a obsah oxidov.
Vyhnitý biokal je pre trávny porast pohotovostným zdrojom dusíka, ktorý je fyziologicky viac
využite nejší než dusík z minerálnych hnojív. Jeho zloženie je primárne ovplyvnené
množstvom a chemickým zložením vstupných surovín, o sú v tomto prípade kukuri ná siláž,
trávna senáž, mašta ný hnoj a cirok. Po as procesu fermentácie dochádza k minimálnym
stratám živín, najmä prvky ako fosfor a draslík sú rastlinám v dostupnej forme. Vyhnitý biokal
má reakciu kyslosti pH 8,32. Hnojivo neokys uje pôdu a tým zlepšuje využitie fosforu z pôdy
(tabu ka 3). Obsah sušiny biokalu bol 8,92 %.
Tabu ka 3 Chemické zloženie biokalu
N
P
pH/KCl
8,32

86,47

1,92

K
g.kg
78,10

Ca

Na

Mg

52,49

23,77

8,65

-1

innos dodaných živín vyjadrená prírastkom sušiny na 1 kg N patrí ku kritériám, ktoré
poukazujú na efektívnos hnojenia. Z nameraných údajov v priebehu troch rokov vyplýva, že
v prvom vegeta nom období aplikácie biokalu sa ú innos dusíka na hnojených variantoch
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pohybovala v rozmedzí 19,0 – 22,3 kg sušiny. Najvyššia ú innos bola dosiahnutá na variante
s dávkou biokalu 90 kg N.ha-1. Po jednom roku po aplikácii hnojenia sa ú innos dusíka na
hnojených variantoch pohybovala v rozmedzí 10,2 – 17,7 kg sušiny, najvyššia ú innos bola
opä zistená na variante s dávkou biokalu 90 kg N.ha-1. V tre om vegeta nom období, po
dvoch rokoch po aplikácii hnojenia biokalom, sa ú innos dusíka na hnojených variantoch
pohybovala v rozmedzí 3,33 – 8,0 kg sušiny. V tomto roku to bol variant s dávkou biokalu 150
kg N.ha-1 , ktorý dosiahol najvyššiu produk nú ú innos 8 kg sušiny. Pri porovnaní rokov bola
produk ná ú innos 1 kg N vyššia v prvom úžitkovom roku o 35 % v porovnaní s druhým
úžitkovým rokom a v porovnaní s tretím úžitkovým rokom bola produk ná ú innos 1 kg N
vyššia o 72 %.
Využitie organických zvyškov biokalu ako dusíkatých hnojív, i pôdnych kondicionérov je
dnes podporovaný ako vysokohodnotný zdroj pôdnych živín. Realizácia týchto poznatkov
predstavuje potenciálnu stratégiu na udržanie alebo zvýšenie úrodnosti pôdy. Anaeróbnou
digesciou vzniká (oproti nefermentovaným hmotám) substrát s vyšším pomerom obsahu
amoniaku k celkovému obsahu dusíka pri zvýšenej hodnote reakcie kyslosti pH a užšom
pomere obsahu C:N. Pozitívnos zmeny v štruktúre biokalu v porovnaní s nefermentovanými
organickými hnojivami z h adiska dostupnosti makro- a mikro-živín pre rastliny vedie najmä
k zvýšeným výnosom biomasy.
Po akovanie
Táto publikácia vznikla v aka podpore v rámci Opera ného programu Integrovaná
infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržate né a inovatívne
potraviny, Drive4SIFood, 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Druhové zloženie trávneho ekosystému po aplikácii biokalu
Ing. Jozef underlík, PhD., RNDr. Alena Rogožníková
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
V posledných rokoch stavy hospodárskych zvierat v SR neustále klesajú, o sa prejavuje aj v
nedostatku mašta ného hnoja. oraz astejšie sa do popredia dostáva otázka h adania
nových zdrojov organických hnojív. Jednou z možností je využitie vyhnitého kalu, získaného
ako ved ajší produkt pri výrobe bioplynu. Zariadenia na výrobu bioplynu sa postupne stávajú
významnou sú as ou systému obehového biohospodárstva. Celý rad materiálov, ktoré sa
donedávna považovali za odpad pochádzajúci z priemyselnej výroby, po nohospodárstva
a iných udských inností, sa môže zhodnocova prostredníctvom digestorov na bioplyn
a konvertova na užito né nosi e energie, organické hnojivá bohaté na živiny a nové
materiály. Priame produkty z bioplynových zariadení (anaeróbnej digescie), teda energia a
organické hnojivá prispievajú k nap aniu nieko kých európskych cie ov v oblasti znižovania
emisií skleníkových plynov a energetickej bezpe nosti, ako aj k rozvoju obehového
biohospodárstva a ekologickej (zelenej) zamestnanosti. Doterajšie výsledky ukazujú, že
biokal je dobre vyváženým organickým hnojivom po nohospodárskych plodín a v podstate je
adekvátnym hnojivom v porovnaní s mašta ným hnojom.
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Cie om riešenej výskumnej úlohy bolo overi vplyv rôznych dávok vyhnitého biokalu na
druhové zloženie trávneho porastu. Vyhnitý substrát sme aplikovali na trávny porast na jar v
rokoch 2019 a 2020 v nasledovanej dávke hnojenia:
V1 – nehnojená kontrola
V2 - N 90 v kg.ha-1 .ž. biokal (jednorazová dávka na jar)
V3 - N 120 v kg.ha-1 .ž. biokal (jednorazová dávka na jar)
V4 - N 150 v kg.ha-1 .ž. biokal (jednorazová dávka na jar)
Na základe chemického rozboru vyhnitého biokalu sa vypo ítali dávky biokalu, rovnajúce sa
istým živinám N vo variantoch V2,V3 a V4. Porasty sa v úžitkovom roku využívali 3 x kosbou,
pri om prvá kosba sa uskuto nila na za iatku klasenia prevládajúcich druhov tráv, druhá
s odstupom 7-8 týžd ov po prvej, tretia 8-10 týžd ov po druhej.
Trvalé trávne porasty patria medzi najpestrejšie biotopy zeme, pretože vytvárajú rastlinné
spolo enstvá, ktoré sú funkciou obrovskej rozmanitosti stanovíš . V roku 2019 sme hodnotili
botanické zloženie trávnych porastov pred kosbami (tab. 1). Najvyššie zastúpenie pred
prvou kosbou mali trávne druhy na hnojených variantoch (65 – 73 %). Dominantné
zastúpenie mali Arrhenatherium elatius, Agrostis stolonifera, Dactylis glomerata a Lolium
perenne. Zastúpenie bylinných druhov bolo na úrovni 21 – 24 %. Prevládali hlavne Achillea
millefolium, Capsella bursa-pastoris, Galium odoratum, Hypericum perforatum, Plantago
lanceolata a Taraxacum officinale. Podiel bôbovitých bol na úrovni 6 – 18 %. Z nich mali
najvyššie zastúpenie Trifolium repens, Trifolium pratense a Lotus corniculatus. Relatívny
nárast bylinnej zložky, v porovnaní s bôbovitými druhmi, bol na úrovni 105 %. Pred druhou
kosbou sme vykonali botanické zloženie rastúcich porastov (tab. 2). Trávne druhy aj v druhej
kosbe dominovali na všetkých variantoch (60 – 75 %). Mierny pokles bylinných druhov bol na
hnojených variantoch (16 – 23 %). Na kontrolnom variante došlo k nárastu bylinnej zložky na
úrove 25 %. Zastúpenie bôbovitých, v porovnaní s prvou kosbou, bolo vyššie o 4 %.
Najnižšie zastúpenie (9 %) bolo na variante hnojenom dávkou biokalu 150 kg N .ž.ha-1. V
tretej kosbe (tab. 2) došlo k nárastu bôbovitých druhov na úrove 12 – 25 % na všetkých
variantoch. Trávne druhy zaznamenali výrazný pokles, na úrove 55 % na kontrolnom
variante. Na variantoch, hnojených dávkou biokalu 90 kg N .ž..ha-1, 120 kg N .ž..ha-1 a 150
kg N .ž..ha-1 sme zaznamenali rovnakú úrove zastúpenia trávnych druhov, ako v druhej
kosbe. Bylinné druhy dosiahli najnižšie zastúpenie (13 – 20 %) na všetkých variantoch,
v porovnaní s prvou a druhou kosbou. Relatívny nárast bylinnej zložky, v porovnaní
s bôbovitými druhmi za všetky kosby, bol na úrovni 49 %. Varianty vo všetkých troch kosbách
mali úplné zapojenie porastu s minimom prázdnych miest.
V druhom úžitkovom roku, v rámci sledovaných parametrov, došlo k zmenám v botanickom
zložení jednotlivých druhov pred kosbami (tab. 3). Najvyššie zastúpenie pred prvou kosbou
mali trávne druhy na hnojených variantoch (65 – 75 %). Dominantné zastúpenie mali
Arrhenatherium elatius, Agrostis stolonifera, Dactylis glomerata, Festuca arundinacea,
Festuca pratensis a Festuca rubra. V porovnaní s rokom 2019 došlo k nárastu trávnych
druhov v poraste. Zastúpenie bôbovitých bolo na úrovni 10 – 15 %. Zvýšené zastúpenie mali
Trifolium pratense a Vicia cracca. Naopak, pokles v zastúpení sme zaznamenali u Trifolium
repens a Lotus corniculatus. Zastúpenie bylinných druhov bolo na úrovni 15 – 20 %. Zvýšené
zastúpenie, v porovnaní s rokom 2019, mali Tragopogon pratensis, Taraxacum officinale,
Veronica chamaedrys a Leucanthenum vulgare (LAM). Pokles v zastúpení bol u druhov
Acetosa pratensis, Alchemilla vulgaris, Capsella bursa-pastoris a Galium odoratum. Relatívny
nárast bylinnej zložky, v porovnaní s bôbovitými druhmi, bol nižší, ako v roku 2019, len na
úrovni 58 %. Trávne druhy dominovali aj v druhej kosbe (tab. 4) na všetkých sledovaných
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variantoch (62 – 71 %). Na všetkých variantoch došlo k nárastu bôbovitých druhov na úrove
14 – 25 %. Zastúpenie bôbovitých v porovnaní s prvou kosbou bolo vyššie o 38 %. Pokles
bylinných druhov v druhej kosbe sme zaznamenali na všetkých variantoch (12 – 17 %).
V tretej kosbe (tab. 4) došlo k poklesu bôbovitých druhov na úrove 13 – 20 % v porovnaní
s druhou kosbou. Bylinné druhy zaznamenali nárast na úrove 14 – 19 % na všetkých
variantoch v porovnaní s druhou kosbou. Relatívny nárast bôbovitých druhov v porovnaní
s bylinnými druhmi za všetky kosby bol na úrovni 4 %. Trávne druhy zaznamenali zvýšené
zastúpenie na variantoch, hnojených dávkou biokalu 120 kg N .ž..ha-1 a 150 kg N .ž..ha-1.
V práci sme sa pokúsili zhodnoti vplyv biokalu na floristické zloženie trávneho porastu. Na
základe získaných výsledkov možno konštatova , že biokal je vhodný na hnojenie trvalých
trávnych porastov. Proces fermentácie sa tak javí ako významný inite , potla ujúci nárast
potencionálnej zaburinenosti trávneho porastu vplyvom aplikácie biokalu v porovnaní
s mašta ným hnojom.
Tabu ka 1 Floristické zloženie porastov (%) v prvej kosbe v roku 2019
1. kosba
1.variant
2.variant
3.variant
TRÁVY
60
65
68
BÔBOVITÉ
18
11
9
OSTATNÉ BYLINY
22
24
23
PRÁZDNE MIESTA
Arrhenatherium elatius
9
10
7
Agrostis stolonifera
5
6
8
Dactylis glomerata
7
9
10
Festuca arundinacea
5
4
3
Festuca pratensis
8
7
6
Festuca rubra
4
6
7
Lolium perenne
9
7
6
Phleum pratense
4
8
7
Poa pratensis
8
6
9
Trisetum flavescens
1
2
5
Lotus corniculatus
5
2
1
Trifólium pratense
4
2
3
Trifólium repens
8
7
4
Vicia pannonica
1
+
1
Achillea millefolium
4
5
3
Alchemilla vulgaris
5
4
2
Anthriscus syslvestris
1
+
3
Campanula rapunculoides
+
1
Capsella bursa-pastoris
3
2
3
Convolvulus arvensis
+
1
Crepis biennis
+
Echinochloa crus galli
+
1
Elytrigia repens
+
Chenopodium album
+
1
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4.variant
73
6
21
13
8
11
6
5
5
8
6
7
4
+
2
3
1
2
3
2
+
1
1
1
+
+

1. kosba
Galium odoratum
Hypericum perforatum
Leucanthenum vulgare (LAM)
Meum atharnanticum
Plantago lanceolata
Polygonum arviculare
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Stellaria graminea
Tragopogon pratensis
Taraxacum officinale
Veronica chamaedrys

1.variant
3
+
+
1
2
+
+
+
+
2
1

2.variant
1
5
+
+
3
+
+
+
+
2
2

Tabu ka 2 Floristické zloženie porastov (%) v kosbách v roku 2019
2. kosba
1.variant
2.variant
TRÁVY
60
65
BÔBOVITÉ
15
12
OSTATNÉ BYLINY
25
23
PRÁZDNE MIESTA
3. kosba
1.variant
2.variant
TRÁVY
55
65
BÔBOVITÉ
25
19
OSTATNÉ BYLINY
20
16

3.variant
1
2
+
1
+
1
+
1
1
1

4.variant
2
3
+
3
+
+
1
1
1

3.variant
70
10
20
3.variant
71
14
15

4.variant
75
9
16
4.variant
75
12
13

Tabu ka 3 Floristické zloženie porastov (%) v prvej kosbe v roku 2020
1. kosba
1.variant
2.variant
3.variant
TRÁVY
65
69
70
BÔBOVITÉ
15
13
11
OSTATNÉ BYLINY
20
18
19
PRÁZDNE MIESTA
Arrhenatherium elatius
7
9
8
Agrostis stolonifera
8
7
9
Dactylis glomerata
6
7
8
Festuca arundinacea
7
5
4
Festuca pratensis
10
9
8
Festuca rubra
8
7
6
Lolium perenne
7
6
8
Phleum pratense
3
7
6
Poa pratensis
7
8
7
Trisetum flavescens
2
4
6
Lotus corniculatus
2
1
1

4.variant
75
10
15
10
8
9
8
7
5
9
5
9
5
1
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1. kosba
Trifólium pratense
Trifólium repens
Vicia cracca
Acetosa pratensis
Alchemilla vulgaris
Anthriscus syslvestris
Campanula rapunculoides
Capsella bursa-pastoris
Convolvulus arvensis
Crepis biennis
Echinochloa crus galli
Elytrigia repens
Chenopodium album
Galium odoratum
Hypericum perforatum
Leucanthenum vulgare (LAM)
Meum atharnanticum
Plantago lanceolata
Polygonum arviculare
Rumex acetosa
Stellaria graminea
Tragopogon pratensis
Taraxacum officinale
Trollius altissimus
Veronica chamaedrys

1.variant
7
5
1
1
2
+
+
1
+
+
2
3
+
2
+
1
3
1
4

2.variant
6
5
1
2
1
+
2
+
+
+
2
2
2
1
2
1
3

3.variant
5
3
2
3
3
1
+
1
+
+
+
1
+
1
+
1
+
1
+
2
1
2
2

Tabu ka 4 Floristické zloženie porastov (%) v kosbách v roku 2020
2. kosba
1.variant
2.variant
3.variant
TRÁVY
62
63
68
BÔBOVITÉ
21
25
19
OSTATNÉ BYLINY
17
12
13
PRÁZDNE MIESTA
3. kosba
1.variant
2.variant
3.variant
TRÁVY
61
67
70
BÔBOVITÉ
20
18
14
OSTATNÉ BYLINY
19
15
16
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4.variant
4
2
3
2
1
+
+
1
+
+
+
1
+
2
2
+
1
+
1
2
1
1
4.variant
71
14
15
4.variant
73
13
14

Vplyv faktorov stanoviš a a stup a intenzity využívania na resilientnos
biotopu Lk7 - Psiarkové aluviálne lúky
Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Obhospodarovanie psiarkových aluviálnych lúk je nevyhnutné pre ich hydrologický význam
v ochrane vodných zdrojov. Psiarkové lúky sú fragmenty pôvodných pralúk, viazaných na
aluviálne nelesné porasty, ktoré sú udržiavané záplavovými disturbanciami. Pralúky, pod a
teórií a vedeckých poznatkov viacerých autorov, vznikali okolo vodných tokov vplyvom
dlhodobých záplav a rušivej innosti adovych krýh, ktoré v jarnom období ni ili brehové
porasty. Pod a alších teórií vznikali prvé pralúky innos ou bobrov, ktorí na riekach stavajú
hrádze, likvidujú drevinovú vegetáciu a vytvárajú bezlesné zóny okolo vodných plôch. Z
historických údajov však s ur itos ou vieme, že vä šina porastov psiarkových aluviálnych lúk
vznikla sekundárne, po vyrúbaní jelšovo - jase ových, topo ových a vlhkých dubovo brestových lužných lesov. Psiarkové lúky patria z h adiska priemerného po tu druhov
cievnatých rastlín k prirodzene druhovo stabilným lú nym porastom. Zaplavovanie
psiarkových lúk je nevyhnutné pre udržanie porastov s charakteristickým druhovým
zložením, pretože takýmto spôsobom dochádza k narúšajú hustých prízemných listov tráv
a vytvára sa tak miesto na generatívnu regeneráciu iných druhov. Porasty už nezaplavované
bývajú ve mi chudobné. Trávne porasty svojou biologickou rozmanitos ou predstavujú
jedine né biotopy nielen pre rôzne druhy rastlín, ale aj hmyz, motýle, vtáctvo, plazy
a cicavce. Spolo enská hodnota psiarkových lúk je finan ne zadefinovaná vo Vyhláške .
170/2021 Z. z. MŽP SR.
Ekologické faktory tvoria dve významné skupiny, do prvej patria faktory, ktoré udskou
innos ou nie je možné zmeni vôbec, príp. iba málo a do alšej skupiny patria faktory, ktoré
sú závislé od udských aktivít. K významným až strategickým faktorom druhej skupiny patrí
vodný režim a obhospodarovanie.
Vplyv vodného režimu v pôde na botanické zloženie
V práci prezentujeme vodný režim, v pôde biotopu Lk7 - Psiarkové aluviálne lúky, na lokalite
erín. Porast je extenzívne obhospodarovaný dvojkosným spôsobom, bez aplikácie hnojív a
v predjarnom období príležitostne zaplavovaný. Charakteristiku stanoviš a uvádzame v
tabu ke 1. Vplyv ekologického faktora „vodný režim" sme zistili na základe terénneho
monitoringu botanického zloženia biotopu a laboratórnych analýz vlhkosti pôdy. Následne
sme identifikovali rastlinné druhy pod a ich ekologických nárokov na pôdnu vlhkos . Výskyt
rastlinných druhov hygrofytov, mezofytov a xerofytov sa považuje za vyjadrenie priamych
reakcií vegetácie na podmienky pôdnej vlhkosti. Hygrofyty sú druhy s prirodzenou
preferenciou mokrých stanovíš , mezofyty vlhkých a xerofyty suchých miest.
Druhová bohatos nemôže dostato ne vyjadri význam jednotlivých druhov v štruktúre a ich
funkciu v spolo enstve. Iný význam má druh, ktorý je zastúpený v spolo enstve jedným
jedincom a iný význam zasa druh, ktorého populácia má nieko ko desiatok jedincov.
Základom každej lúky sú trávy a nasledujú alšie byliny. Z h adiska tvorby úrody a kvality
trávnych porastov sa za optimálny považuje porast, ktorého 50 – 70 % výnosu tvoria trávy,
10 – 30 % leguminózy a menej ako 30 % ostatné lú ne a pasienkové byliny, avšak bez alších
nežiadúcich burín. V našej práci sme vychádzali z explicitných štatistických metód, ktoré boli
formulované v roku 2003 na základe revízie zoznamov subjektívne vybraných diagnostických
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druhov a zárove boli spracované do metódy k ur eniu konštantných a dominantných
druhov. Výhoda štatistickej formalizácie spo íva v možnosti ur enia dôležitosti druhu
v konkrétnej kategórii. Takto je možné porovna , do akej miery sú druhy diagnostické,
konštantné alebo dominantné.
Dominantné druhy tvoria podstatný podiel produkcie a ur ujú nutri nú hodnotu krmiva.
V poraste sme identifikovali v skupine dominantných druhov aj druhy, ktorých valencia je
široká, v škále od mezoxerofytných rastlín, mezofytných až mezohygrofytných (Poa trivialis,
Ranunculus repens, Acetosa pratensis, Potentilla anserina, Vicia cracca). Na permanentne
vlhkých stanovištiach prevládajú druhy, ktoré sú charakteristické vysokou produkciou
nadzemnej hmoty a ktoré na nedostatok vody reagujú ve mi citlivo. V sú asnosti sú ve mi
vážnym problémom vegeta né obdobia s opakovaným výskytom sucha v rade za sebou,
ktoré môžu spôsobi v trávnych porastoch botanickú zmenu na mnoho alších rokov, príp.
trvalo. Konkrétne spolo enstvo je odrazom vplyvu faktorov stanoviš a a stup a intenzity
využívania (od ve mi intenzívnych až po extenzívne) a následne ovplyv uje ako celkovú
produkciu, tak i kvalitu krmiva a stav porastov. Adaptabilita trávnych porastov na nepriaznivé
podmienky je založená na širšom druhovom spektre v poraste.
Nároky determinovaných druhov na pôdnu vlhkos sme hodnotili pod a vodného režimu
v pôde: 1 - 2 extrémne suchá pôda (xerofytný), 2 - 4 suchá pôda (mezoxerofytný), 4 - 5 svieža
pôda (mezofytný), 5 - 7 vlhká pôda (mezohygrofytný).
Diagnostické druhy, ktoré sme v poraste zaznamenali, uvádzame pod a ich dominantnosti,
t.j. % pokryvnosti, s uvedením ekologickej hodnoty vodného režimu v pôde pre rastliny. V
skupine tráv a trávam podobných druhov tvorili dominantný podiel: Alopecurus pratensis (5
- 7), Elytrigia repens (4 - 5), Festuca pratensis (5 - 7), Festuca rubra (4 - 5), Poa trivialis (4 - 7),
Carex, vulpina (4 - 7).
V skupine bylín dominatný podiel tvorili: Ranunculus acris (2 - 7), Ranunculus repens (7 - 4 ),
nasledovali Acetosa pratensis (2 - 7), Achillea millefolium (5 - 8), Cardamine pratensis (4 - 7),
Lychnis flos-cuculi (4 - 7), Lysimachia nummularia (4 - 7), Potentilla anserina (4 - 7), Rumex
obtusifolius (4 - 7), Sanguisorba officinalis (5 - 7), Senecio sp. (2 - 5), Taraxacum sp. (2 - 5). V
skupine leguminóz to boli Lathyrus pratensis (2 - 5), Trifolium pratense (2 - 7), Trifolium
repens (2 - 7), Trifolium hybridum (5 - 7), Vicia cracca (2 - 7).
Záver
Výsledky našej práce poukázali, že dominantné druhové zloženie trávnych porastov pod a
nárokov na ekologický faktor vodného režimu v pôde reprezentujú iba štyri druhy, ktoré sú
typické mezohygrofyty, alšie druhy, majú širšiu ekologickú valenciu na vodný režim. Pre
trávne porasty je typické, že po as období sucha sa posúva ich rovnováha v prospech
suchovzdornejších druhov a naopak, po as obdobia s dostatkom vlahy získavajú prevahu
vlhkomilnejšie druhy. Tieto zmeny sú prejavom tzv. resilience, teda schopnosti porastu vráti
sa po narušení do pôvodného stavu. Po suchom roku (rok 2016) prejavil trávny porast
tendenciu obnovi sa do pôvodného stavu, hne v alšom vegeta nom období (rok 2017).
Botanické zloženie porastu reprezentuje špecifikáciu biotopu Lk7 – psiarkové aluviálne lúky,
pod a diagnostických druhov. Spolo ne tak rastlinné druhy vytvárajú druhovo pestrý porast,
ktorý je aj ove a prispôsobivejší. Pôdna vlhkos bola v sledovaných rokoch v širokom rozptyle
od 163,30 - 377,10 g.kg-1, napriek tomu však % pokryvnosti vegetácie bolo vždy 100 %. Po
realizácii prvej kosby sme však okrem roku 2017 zaznamenali vždy pokles pôdnej vlhkosti.
Výnimka nastala v roku 2017, kedy sme zaznamenali zvýšené hodnoty pôdnej vlhkosti po
prvej kosbe, o je spôsobené vyšším úhrnom zrážok v letnom období roku 2017, v porovnaní
s rokmi 2016 a 2018 (graf 1).
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Za obdobie experimentu v rokoch 2016 – 2018 bola zaznamenaná produkcia sušiny na
psiarkovej lúke od 4,14 – 5,73 t.ha-1, ale bez štatisticky významných rozdielov v sledovaných
rokoch (tabu ka 3). V období po prvej kosbe do termínu druhej kosby výrazne vzrastá podiel
biomasy. Aluviálne lúky patria k ekosystémom s vysokou produkciou biomasy, ktorých
druhové zloženie sa vyvíja dlhodobo, pod a podmienok stanoviš a, predovšetkým pod a
pôdnych vlastností a klimatických podmienok.
Tabu ka 1 Charakteristika stanoviš a
Charakteristika
Zemepisná d žka ( )
Zemepisná šírka ( )
Nadmorská výška (m)
Dlhodobý priemer zrážok - za rok (Rr - mm)
Dlhodobý priemer zrážok - za vegetáciu (Rv - mm)
Dlhodobý priemer denných teplôt - za rok (tdr-°C)
Dlhodobý priemer denných teplôt - za vegetáciu (tdv-°C)
Agroklimatická makrooblas
Agroklimatická oblas
Agroklimatická podoblas
Svahovitos
Pôdny druh
Pôdny typ
Geologický substrát

Tabu ka 2 Priemerné hodnoty pôdnej vlhkosti
Termín/Rok-1
Obdobie do 1. kosby 2016
Obdobie do 2. kosby 2016
Obdobie do 1. kosby 2017
Obdobie do 2. kosby 2017
Obdobie do 1. kosby 2018
Obdobie do 2. kosby 2018

Zvolenská kotlina
19°238´
48°65´
376 m – 382 m
757
428
8,2
14,7
chladná
mierne teplá
vlhká
0
hlinitá pôda
fluvizem
aluviálne naplaveniny

Pôdna vlhkos g.kg-1
377,10
348,00
163,30
310,20
298,80
264,80

Tabu ka 3 Priemerná produkcia biomasy z biotopu Lk7 - psiarkové aluviálne lúky
Rok
2016
2017
2018

Produkcia
4,51
5,73
4,14

Graf 1 Úhrn zrážok a priemerná teplota po as vegeta ných období 2016 – 2018
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Produk né a kvalitatívne charakteristiky aluviálnej lúky
Ing. Vladimíra Vargová, PhD., Ing. Zuzana Ková iková, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Úvod
Trávne porasty sú zložité, zmiešané a pestré spolo enstvá tráv, leguminóz a iných
dvojklí nolistových druhov rôznych
adí, ktoré vznikli samovo ným alebo umelým
zatrávnením na špecifických stanovištiach a udržujú sa pravidelným využívaním. Majú vysokú
produk nú schopnos , ktorá vyplýva z toho, že zmiešané spolo enstvo komplexnejšie využíva
pôdny priestor na príjem vody a živín i nadzemný priestor pre zachytenie slne nej energie.
Pre fotosyntézu a príjem živín využívajú celé vegeta né obdobie a iasto ne i
mimovegeta né obdobie, pretože majú po celý rok k dispozícii zelenú listovú plochu. To má
osobitný význam v podhorských a horských oblastiach s kratším vegeta ným obdobím.
Okrem toho majú porasty pomerne vysokú ekologickú stabilitu, v krajine plnia produk né
a mimoproduk né funkcie ako reten nú, biofiltra nú, pôdoochrannú, ekologickú, biohomeostatickú, rekrea nú, estetickú a kultúrnu. Úrove hnojenia významne ovplyv uje
produkciu, kvalitu produkcie a druhové zloženie porastov. Kone ný efekt správneho hnojenia
nezáleží len od úrovne dosiahnutých úrod a kvality krmu, ale i od správneho využívania
porastov, a najmä od zhodnotenia krmu v živo íšnej výrobe. So zvyšovaním obsahu
acidodetergentnej vlákniny (ADF) klesá strávite nos živín v k mnej dávke a pri prekro ení
neutrálnedetergentnej vlákniny (NDF) klesá príjem krmív a znižuje sa ich využite nos
zvieratami.
Materiál a metódy
Pokus bol založený na stanovišti vo Ve kej Lúke v roku 1961 blokovou metódou v štyroch
opakovaniach s ve kos ou pokusnej parcely 32 m2 v západnej asti Zvolenskej kotliny
v nadmorskej výške 350 m. V príspevku uvádzame výsledky za rok 2019 a 2020. Dlhodobý
priemer zrážok za vegetáciu je 430 mm a za rok 780 mm. Priemerná denná teplota vzduchu
za rok je 9,6 °C a za vegetáciu 16,5 oC. Trávny porast bol z fytocenologického h adiska
charakterizovaný ako zväz Alopecurion pratensis.
Tabu ka 1 Varianty pokusu
Varianty/
dodané živiny (kg.ha-1)
N
P
K

1

2

3

4

5

6

0
0
0

0
22
41,5

50
15
40

100
30
80

150
45
120

200
60
160

Pokus je tvorený šiestimi variantami s rôznou úrov ou hnojenia (tab. 1). Na za iatku
vegeta ného obdobia bol v celej dávke aplikovaný fosfor, draslík a 65 % dusíka z celkového
množstva. Druhá dávka N bola dodaná po prvej kosbe. Porasty sa využívali tromi kosbami:
1. kosba – za iatok klasenia prevládajúcich druhov tráv, 2. kosba – 6 až 8 týžd ov po 1.
kosbe, 3. kosba – 8 až 10 týžd ov po predchádzajúcej. Pred každou kosbou sme z každého
variantu odobrali priemernú vzorku fytomasy s hmotnos ou približne 500 g na stanovenie
produkcie a kvality fytomasy – obsah dusíkatých látok (Kjeldahlova metóda) a hrubej

20

vlákniny (ADF, NDF), z ktorých sme ur ili štatisticky významné rozdiely variantov metódou
analýzy rozptylu ANOVA pomocou Tukeyovho testu na hladine významnosti =0,05.
Výsledky
Úhrn zrážok za vegetáciu v roku 2019 dosiahol hodnotu 404 mm. V mesiaci máj boli
maximálne mesa né úhrny zrážok 112 mm, pri om najnižší úhrn zrážok bol v apríli, a to len
16 mm. Priemerná mesa ná teplota za vegeta né obdobie bola 16,9 °C. Najvyššiu hodnotu
sme zaznamenali v júni (22,0 °C) a aj alšie letné mesiace dosiahli teplotu nad 20,0 °C.
Produkcia sušiny v prvej kosbe bola od 1,59 t.ha-1 na variante 2 do 3,60 t.ha-1 na variante 6
(tab. 2). Vyššiu produkciu sušiny mali varianty hnojené dusíkom (3 – 6). V druhej kosbe sa
znížila produkcia sušiny o 0,36 t.ha-1 na variante 1 do 1,47 t.ha-1 na variante 6. Produkcia
sušiny v tretej kosbe bola ešte nižšia ako v predchádzajúcej, oscilovala od 0,50 (variant 1) do
1,84 t.ha-1 (variant 5). Za rok bola najvyššia produkcia sušiny 7,17 t.ha-1 na variante 6
s dávkou dusíka 200 kg (+PK). Nehnojený variant mal produkciu sušiny o 48 % nižšiu.
Hnojené varianty 3 až 5 dosiahli nižšiu produkciu sušiny o 18,7 – 0,70 % pri porovnaní
s variantom 6.
Tabu ka 2 Produkcia sušiny (t.ha-1) v rokoch 2019 a 2020
2019
Variant
1
2
3
4
5
6

1.kosba
t.ha-1

2.kosba
t.ha-1

3.kosba
t.ha-1

Spolu

1.kosba
t.ha-1

1,70
1,59
2,70
3,22
3,23
3,60

1,46
1,63
1,83
1,84
2,05
2,13

0,50
0,90
1,30
1,39
1,84
1,45

3,66
4,13
5,83
6,46
7,12
7,17

0,70
1,30
1,70
2,77
4,11
3,68

2020
2.kosba 3.kosba
t.ha-1
t.ha-1

2,29
3,21
2,97
2,58
3,35
3,92

1,55
2,60
2,75
3,19
2,87
3,01

Spolu

4,54
7,11
7,42
8,54
10,33
10,61

Priemer
2019 –
2020

4,10a
5,62ab
6,63ab
7,50ab
8,73b
8,89b

Rozdielne indexy znamenajú štatisticky preukazné rozdiely medzi úrov ami faktorov (Tukey t-test, P
= 0,05).

V roku 2020 bol úhrn zrážok za vegetáciu 396 mm a najnižší mesa ný úhrn zrážok sme
zaznamenali v mesiaci apríl, len 8 mm. Priemerná mesa ná teplota za vegeta né obdobie
bola 16,1 °C, o je o 0, 08 °C menej ako v roku 2019. Letné mesiace, okrem augusta (20,6 °C),
nedosiahli priemernú teplotu nad 20,0 °C. V tomto roku sme zaznamenali vyššiu produkciu
sušiny so signifikantným potvrdením (P < 0,05) ako v predchádzajúcom roku (tab. 5). V prvej
kosbe oscilovala od 0,70 na variante 1 do 4,11 t.ha-1 na variante 5. Varianty s vyššími
dávkami dusíka (varianty 5, 6) mali vyššiu produkciu sušiny. V druhej kosbe sa zvýšila
produkcia takmer na všetkých variantoch, okrem variantov 4 a 5. Najvä šie zvýšenie, a to
o 1,91 t.ha-1 bolo na variante 2. Produkcia sušiny v tretej kosbe poklesla, oscilovala od 1,55
(variant 1) do 3,19 t.ha-1 (variant 4). V roku 2020 bola najvyššia produkcia sušiny 10,61 t.ha-1
na variante 6 s dávkou dusíka 200 kg.ha-1 (+PK) (tab. 2). Tento variant poskytol aj najvyššiu
produkciu sušiny v priemere rokov (8,89 t.ha-1).
Obsah dusíkatých látok (170,68 g.kg-1) bol v prvej kosbe najvyšší na variante 4 (graf 1).
Hodnoty acidodetergentnej vlákniny (ADF) vysoko prekra ovali optimálne hranice (26,7 –
31,2 %). Tieto hodnoty vyjadrujú obsah celulózy, lignínu a lignifikovaných dusíkatých zložiek
rastlín, pri om ich podiel v ideálnom prípade by mal by 17 – 22 % v sušine k mnej dávky.
Neutrálnedetergentná vláknina (NDF) vyjadruje obsah acidodetergentnej vlákniny
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a hemicelulózy a jej optimálny podiel by mal by 30 – 45 % v sušine. Obsah NDF (tab. 3)
taktiež vysoko prekra oval tieto hodnoty, pretože boli od 48 (variant 2) do 57,7 % (variant 6).
Graf 1 Obsah dusíkatých látok v kosbách v rokoch 2019 a 2020

Pri druhej kosbe sme zaznamenali pokles obsahu dusíkatých látok na všetkých variantoch.
Jeho najvyšší obsah 145,93 g.kg-1 sušiny sme zaznamenali variante 6 (graf 1). Všetky varianty
vysoko prekra ovali optimálne hranice ADF (28,1 – 31,4 %). Najnižšie hodnoty
acidodetergentnej vlákniny sa zistili na variante 1. Varianty 1, 2, 3 dosiahli obsahy
neutrálnedetergentnej vlákniny v optimálnom rozmedzí do 45 % (41,8 – 45,2 %). Ostatné
varianty mali tieto hodnoty vyššie, príjem krmív klesol a znížila sa ich strávite nos . V tretej
kosbe sa mierne zvýšil obsah dusíkatých látok (graf 1) a všetky varianty mali jeho vyšší obsah.
Nehnojený variant dosiahol najvyšší obsah dusíkatých látok 148,82 g.kg-1. Hodnoty ADF (27,9
– 33,3 %) a NDF (46,1 – 59,0 %) vysoko prekra ovali optimálne hranice. Klesla strávite nos
energie a živín v k mnej dávke v dôsledku zvyšovania obsahu ADF. Pri prekro ení
optimálnych hodnôt NDF môže nasta zníženie príjmu krmív a ich využite nos zvieratami.
Tabu ka 3 Obsah acidodetergentnej a neutrálnedetergentnej vlákniny v sušine v roku 2019
1.kosba
2.kosba
3.kosba
Variant

1
2
3
4
5
6

ADF
g.kg-1
287,33
273,71
267,26
291,60
302,20
312,22

NDF
g.kg-1
532,64
480,55
491,64
547,09
568,21
577,17

ADF
g.kg-1
281,36
305,99
283,62
314,76
300,49
306,79

NDF
g.kg-1
418,65
440,73
452,88
514,98
488,52
526,68

ADF
g.kg-1
279,10
284,53
301,74
333,42
323,37
320,55

NDF
g.kg-1
493,17
461,21
521,23
571,37
546,34
590,02

Najvyšší obsah dusíkatých látok v prvej kosbe v roku 2020 bol na variante 6, 199,56 g.kg-1
sušiny. Hnojené varianty mali vyšší obsah dusíkatých látok, okrem variantu 3 (graf 1).
Optimálne hranice hodnôt acidodetergentnej vlákniny (ADF) boli vysoko prekra ované, 26,1
– 30,8 %. Aj neutrálnedetergentná vláknina (NDF) vysoko prekra ovala optimálny podiel (30
– 45 %), jej hodnoty boli od 47 (variant 2) do 55,0 % (variant 5). Druhá kosba bola
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charakteristická znížením obsahu dusíkatých látok na všetkých variantoch, s najvyšším
obsahom 163,73 g.kg-1 sušiny na variante 2 s PK hnojením. Všetky varianty vysoko
prekra ovali optimálne hranice ADF (30,2 – 35,3 %). Najnižšie hodnoty ADF sme zistili na
variante 1 (tab. 4). Hodnoty NDF boli 45,1 – 57,0 %, pri om limit do 45 % splnil len variant 1.
V tretej kosbe sa mierne zvýšil obsah dusíkatých látok, s najvyšším obsah 143,90 g.kg-1 sušiny
na variante 2. Hodnoty ADF (26,8 – 29,5 %) na všetkých variantoch vysoko prekra ovali
optimálne hranice. Najpriaznivejšie hodnoty NDF boli na variantoch 1, 2 a 4 (43,6 – 44,5 %),
na ostatných boli vyššie.
Tabu ka 4 Obsah acidodetergentnej a neutrálnedetergentnej vlákniny v sušine v roku 2020
1.kosba
2.kosba
3.kosba
Variant
ADF
g.kg-1
1
2
3
4
5
6

281,10
261,16
285,17
301,74
307,18
308,52

NDF
g.kg-1
490,89
471,71
509,72
515,86
550,65
512,47

ADF
g.kg-1
303,18
353,40
313,61
313,83
341,26
346,72

NDF
g.kg-1
451,90
469,21
517,86
499,69
570,18
542,24

ADF
g.kg-1
268,09
288,44
295,61
288,90
279,27
289,39

NDF
g.kg-1
443,86
436,88
479,12
445,96
463,94
482,32

Pri porovnaní sledovaných rokov, môžeme konštatova , že signifikantne (P < 0,05) vyšší
obsah dusíkatých látok bol v roku 2020. Štatistické vyhodnotenie nám potvrdilo preukazný
(P < 0,05) vplyv prvej kosby na obsah dusíkatých látok a ADF, druhej a tretej kosby na obsah
NDF (tab. 5).
Tabu ka 5 Vplyv rokov a kosby na produkciu, obsah dusíkatých látok (NL) a hrubej vlákniny
(ADF,NDF) v sušine (g.kg-1)
Faktor
produkcia
NL
ADF
NDF
a
a
a
Rok
2019
1,90
137,39
293,8
501,8a
2020
2,69b
147,64b
298,4a
483,0a
Kosba
1
2,53a
161,52b
287,9a
513,0b
2
2,43a
129,27a
309,7b
485,6a
3
1,94a
136,74a
290,7a
478,6a
Rozdielne indexy znamenajú štatisticky preukazné rozdiely medzi úrov ami faktorov (Tukey t-test, P
= 0,05).

Záver
V priebehu sledovaného obdobia bola signifikantne vyššia produkciu sušiny a dusíkatých
látok v roku 2020. Najvyššia hodnota produkcie sušiny v priemere rokov bola 8,89 t.ha-1 na
variante s dávkou dusíka 200 kg.ha-1(+60 kg P.ha-1, 160 kg K.ha-1). Na variante s PK hnojením
sa zaznamenal najvyšší obsah dusíkatých látok, a to 149,54 g.kg-1 sušiny. V prvej kosbe
varianty dosiahli vyšší obsah dusíkatých látok a acidodetergentnej vlákniny. Hodnoty ADF a
NDF vysoko prekra ovali optimálne hranice. Výnimkou boli varianty v druhej kosbe
(nehnojený, PK variant, variant s 50 kg N.ha-1) a v tretej kosbe (nehnojený, PK variant, variant
so 100 kg N.ha-1) kedy obsahy NDF boli (41,8 – 45,2 %) v optimálnom rozmedzí.
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Monitoring pasienkov v podhorských oblastiach Nízkych Tatier
Ing. Zuzana Ková iková, PhD., Ing. Vladimíra Vargová, PhD., Ing. Zuzana Dugátová
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a
horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Z poh adu multifunk ného po nohospodárstva predstavujú trávne porasty zvláštnu,
významnú kultúru využívajúcu po nohospodársku pôdu, spoluvytvárajúcu krajinu a chrániacu
biodiverzitu. Kvalitatívne podmienky kladené na trvalé trávne porasty sú jasne stanovené –
vysoká hodnota energie, proteínov, nízka hodnota vlákniny a vysoký obsah minerálnych
látok. Plochy trvalých trávnych porastov sú vo všeobecnosti dos extenzívne. Platí to v prvom
rade o pasienkoch, na ktorých sa permanentne vykazujú nízke úrody. Vä šinou sa
nachádzajú v horších podmienkach horskej a podhorskej oblasti, kde úrove
pratotechnických opatrení je minimálna až žiadna a poklesom stavov zvierat sa znížilo aj
za aženie na jednotku plochy. Pasienky sa však dajú racionálne udržiava a využíva pre chov
polygastrických zvierat, pri om treba popri ekonomickej stránke prihliada aj na
mimoproduk né aspekty. Progresívne systémy pasenia sa však nedostato ne uplat ujú,
navyše využite nos pasienkových plôch je nižšia (nálet krovín a stromov). Pasienky ako
poloprírodné TTP sú po floristickej stránke pestré trávo-bylinné spolo enstvá, ktoré tvoria
typy porastov s bohatou diverzitou, zložené z ve kého po tu rastlinných druhov. Patria sem
spásané plochy s krmovinársky hodnotnými druhmi rastlín, ktoré vydržia na tom istom
stanovišti bez obnovy dlhšie ako 10 rokov. Produkciu tvoria po as celého vegeta ného
obdobia a poskytujú polobielkovinový krm s vyrovnaným pomerom dusíkatých látok
a cukrov. Využívajú sa pravidelným pasením, ktoré je najstarším a najprirodzenejším
spôsobom k menia hospodárskych zvierat v kombinácii s kosením nedopaskov. Okrem
pasenia plnia dôležité krajinno-ekologické funkcie v krajine. Podie ajú sa na výmene vodných
a vzdušných rezerv v atmosfére, zachovaní diverzity rastlinných a živo íšnych druhov.
Rastlinný kryt na povrchu pôdy je tiež ochranou pred eróziou.
V príspevku prezentujeme výsledky zrealizovaného monitoringu pasienkových porastov
v chove hovädzieho dobytka na lokalitách, ktoré patria Po nohospodárskemu družstvu AGB
Be uš. Družstvo vlastní viac ako 400 kusov hovädzieho dobytka – plemená slovenské
strakaté a Limouin, ktoré prechádzajú prirodzeným chovom. Po as pastevnej sezóny sa
zvieratá zdržiavajú na pasienkoch vo vo ne sa pohybujúcich stádach. Monitorované lokality
sa nachádzajú v obci Braväcovo (okres Brezno) v nadmorskej výške 610 m. Obec leží vo
východnej asti Nízkych Tatier – tzv. Krá ovohorské Nízke Tatry. Je zaradená do dvoch
klimatických oblastí: mierne teplej, okrsok mierne teplý, so suchou až vlhkou kotlinovou
klímou (M5) a do chladnej oblasti, mierne chladný okrsok (C1). Priemerné ro né teploty
dosahujú hodnoty 3 - 6,5 °C a priemerné ro né množstvo zrážok v kotline sa pohybuje
v rozmedzí od 700 do 750 mm. Prevládajúcim pôdnym typom je kambizem.
V rámci monitoringu sme sa zamerali na floristické hodnotenie porastov metódou
redukovanej projektívnej dominancie pod a Malocha (1953) a na ur enie všetkých
rastlinných druhov prítomných v poraste. Z lokalít sme odobrali pôdne vzorky (z h bky 0 –
150 mm) na agrochemické analýzy. Zárove sme odobrali aj vzorky nadzemnej fytomasy na
ur enie kvalitatívnych charakteristík - vláknina, popol, dusíkaté látky, fosfor, vápnik, draslík,
hor ík a sodík.
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Pod a agrochemických rozborov pôdy možno konštatova , že pôdna reakcia na lokalitách
bola extrémne kyslá. Hodnota pH bola na úrovni od 3,87 do 3,96 s obsahom humusu od
52,24 do 56,37 g.kg-1, o charakterizuje pôdu ako ve mi málo zásobenú humusom.
Koncentrácia dusíka bola stredná a zásoba fosforu nízka. Rovnako aj zásoba alších prvkov
v pôde, draslíka a hor íka, bola hodnotená na nízkej úrovni (tabu ka 1).
Tabu ka 1 Agrochemický rozbor pôd (h bka 0 – 150 mm)
Lokalita
1
2

Vzorka
1
2
1
2

pH/ KCl
pH
3,96
3,87
3,86
3,77

Cox
32,7
31,5
42,3
30,3

Humus
g.kg-1
56,37
54,31
72,93
52,24

N

P

2,29
2,22
3,55
3,09

6,79
107,7
4,15
3,50

K
mg.kg-1
63,34
66,89
81,08
155,57

Mg
46,64
67,69
78,26
99,69

HK/FK
pomer
0,39
0,34
0,37
0,46

Pod a klasifika nej stupnice sa na základe percentuálneho zastúpenia astíc < 0,01 mm
(stredný prach) ur il pôdny druh. Obsah astíc sa pohyboval od 24,31 až 28,15 %. To
znamená stredne ažkú pôdu a pôdny druh je pies ito-hlinitý (ph). Na základe pomeru
HK : FK bol ur ený typ humusu (tabu ka 1). Na všetkých sledovaných plochách boli hodnoty
nižšie ako 0,5 a to predstavuje fulvínový typ humusu.
Trávny porast mal na prvej monitorovanej lokalite 72 %-né zastúpenie trávnych druhov. Bol
ve mi dobre zapojený bez výskytu prázdnych miest a v poraste boli zastúpené hlavne
hodnotné až vysokohodnotné druhy. Dominantné zastúpenie z trávnych druhov mali
predovšetkým trojštet žltkastý, rezna ka lalo natá, kostrava ervená, lipnica lú na, psiarka
lú na (graf 1). V poraste sme zaznamenali aj prítomnos alších druhov : ovsica páperistá,
kostrava lú na, ostrica a metlica trsnatá. Ich percentuálne zastúpenie v poraste však
nepresiahlo viac ako 3 %. Floristická skupina bylín mala 17 % -nú pokryvnos v poraste
a vyzna ovala sa najvyšším po tom zaznamenaných druhov (obrázok 1).
Graf 1 Pokryvnos floristických skupín na lokalitách - Braväcovo

Byliny prezentovali hlavne iskerník prudký, púpava lekárska, ubovník bodkovaný, štiav
ku eravý, alchemilka žltozelená, mlie nik chvojkový, rebrí ek oby ajný, veronika lekárska,
rožec ro ný, skorocel kopijovitý a štrká menší. Najnižšie zastúpenie sme evidovali pri
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floristickej skupine leguminóz – 11 % a v poraste boli zastúpené hlavne atelina plazivá,
atelina ervenastá a atelina lú na.
Druhá sledovaná lokalita sa vyzna ovala mierne vyšším zastúpením tráv v poraste. Trávne
druhy mali pokryvnos na úrovni 74 % a prevládajúcimi druhmi v poraste boli psiarka lú na,
rezna ka lalo natá, psin ek oby ajný, stoklas mäkký, lipnica lú na, trojštet žltkastý a kostrava
lú na. Z leguminóz opä prevládali druhy ako atelina plazivá a atelina lú na. atelina
ervenastá mala v poraste menej ako 2 % - né zastúpenie. Druhy z floristickej skupiny bylín
mali pokryvnos 16 %. Dominantnými druhmi boli iskerník prudký, skorocel kopijovitý, rožec
ro ný, veronika lekárska, púpava lekárska, štrká menší, skorocel širokolistý a rebrí ek
oby ajný (obrázok 2).
Obsah vlákniny sa pohyboval v rozpätí od 237,84 do 260,64 g.kg -1. Prijate né rozpätie
dusíkatých látok v 1 kg sušiny je od 110 - 250 g. Z h adiska hodnotenia boli nami zistené
koncentrácie dusíkatých látok na daných lokalitách v danom rozmedzí (tabu ka 2). Obsahy
minerálnych látok boli z krmovinárskeho h adiska na dobrej úrovni. Hodnoty fosforu v sušine
kvalitného krmu z produk ného porastu by mali by 2,8 - 3,3 g.kg-1. Pri jednotlivých vzorkách
sa pohybovali v rozpätí od 2,88 g.kg-1 až do 3,44 g.kg-1.
Tabu ka 2 Obsah minerálnych a organických látok v sušine
Lokalita Vzorka
1
2

1
2
1
2

Vláknina

Popol

N- látky

260,64
246,36
241,73
237,84

62,25
61,96
63,78
69,17

127,44
135,47
131,18
138,18

P
g.kg-1
2,88
3,44
2,92
3,33

K

Ca

Mg

Na

23,59
25,44
28,41
30,73

6,28
5,69
5,94
5,93

2,87
2,86
2,41
2,34

0,32
0,28
0,22
0,22

Z krmovinárskeho h adiska najlepšie vyhovuje koncentrácia draslíka na úrovni od 15 do 20
g.kg-1 sušiny. Nami zaznamenané hodnoty uvedeného prvku boli výrazne vyššie ako je
odporú ané optimum. Na druhej sledovanej lokalite sme zaznamenali hodnoty 28,41 až
30,73 g.kg-1 sušiny. Obsahy alších minerálnych látok - hor íka a vápnika však boli
z krmovinárskeho h adiska na prijate nej úrovni (tabu ka 2). Deficitný bol obsah sodíka (0,22 0,32 g.kg-1) na obidvoch sledovaných lokalitách.
Na základe zrealizovaného monitoringu pasienkové porasty zodpovedali kvalitatívnym
a kvantitatívnym požiadavkám z h adiska potrieb živín pre zvieratá. Po as pasienkového
obdobia je však nevyhnutné pravidelne sledova kvalitu porastu, ktorý ovplyv uje kondíciu
zvierat, ich zdravie ale predovšetkým úžitkovos .
Po akovanie
Táto publikácia vznikla v aka v podpore v rámci Opera ného programu Integrovaná
infraštruktúra pre projekt: Udržate né systémy inteligentného farmárstva zoh ad ujúce
výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
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Obrázok 1 Lokalita 1 s dominantnými bylinnými druhmi

Obrázok 2 Lokalita 2 s prevládajúcou psiarkou lú nou
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Produk ná schopnos a kvalita fytomasy pasienkových porastov v chove
doj iacich kráv v regióne Horehronia
Ing. Zuzana Dugátová, Ing. Zuzana Ková iková, PhD., Ing. Vladimíra Vargová PhD., Ing.
Mariana Jan ová, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a
horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Pasienkový systém výživy hovädzieho dobytka je efektívnym prepojením funk ných zložiek
trofického re azca pri sú asnom pozitívnom pôsobení na krajinotvorbu. Produkcia fytomasy
pasienkov zais uje pasúcim sa zvieratám biologicky hodnotné živiny, poskytuje bohatý obsah
vitamínov a minerálnych látok. Produkcia porastov a ich kvalita závisia od podmienok
prostredia, pratotechniky, organizácie pasenia a od botanického zloženia pasienkového
porastu.
V príspevku prezentujeme výsledky hodnotených pasienkových porastov v chove doj iacich
kráv slovenského strakatého plemena a plemena Limousine. Lokalita sa nachádza v regióne
Horehronia v okrese Brezno, v nadmorskej výške 557 metrov (od 510 po 825 m) v typickej
lenitej horehronskej krajine na prevládajúcom pôdnom type kambizem. Na vybratých
plochách obce Be uš obhospodarovaných Družstvom AGB Be uš sme hodnotili produk nú
schopnos a kvalitu fytomasy pasienkových porastov. Stáda doj iacich kráv s te atami boli
celodenne pasené na pasienkoch oplotených elektrickým ohradníkom. Sledované plochy
tvorili oplôtky, pre pasené stádo doj iacich kráv s te atami pod a LPIS dielov.
Pri floristickom hodnotení porastov (tabu ka 1) sme použili metódu redukovanej projektívnej
dominancie pod a Malocha (1953). Trávny porast mal v prvom oplôtku 68 % zastúpenie
trávnych druhov. Dominantné zastúpenie z trávnych druhov mali predovšetkým lipnica
lú na, lipnica ro ná, rezna ka lalo natá, kostrava ervená, kostrava lú na, ovsica páperistá,
mätonoh trváci. atelinoviny tvorili 20 % v poraste a zastúpené boli prevažne atelinou
plazivou a atelinou lú nou. Byliny prezentovali 12 % podiel porastu, s prevládajúcimi
druhmi: skorocel kopijovitý, púpava lekárska, skorocel vä ší, veronika lekárska a rebrí ek
oby ajný. V druhom oplôtku tvorili trávy 82 %, boli to najmä lipnica lú na, psiarka oby ajná,
rezna ka lalo natá, kostrava lú na, sitina sp., psin ek tenu ký a ostrica. Najnižšie zastúpenie
sme evidovali pri floristickej skupine alelinoviny 5 %, s prevládajúcou atelinou plazivou
a atelinou lú nou. Byliny tvorili 13 %, v poraste sa vyskytovali: iskerník prudký, štiav ve ký,
púpava lekárska, skorocel prostredný, kapsi ka pastierska, rožec ro ný, skorocel kopijovitý,
veronika lekárska, pakost lú ny. Tretí oplôtok mal 78 % zastúpenie tráv, vyskytovala sa tu
lipnica lú na, rezna ka lalo natá, kostrava ervená, mätonoh trváci, stoklas mäkký, psin ek
tenu ký, timotejka lú na. atelinoviny tvorili 9 % porastu, v zastúpení bola atelina plazivá a
atelina lú na. Byliny 13 %, so zaznamenaným výskytom rebrí ka oby ajného, púpavy
lekárskej, alchemilky žltozelenej, štiavu ve kého, iskerníka prudkého, vrati a obecného,
zvon eka konáristého, skorocelu prostredného, skorocelu kopijovitého a veroniky lekárskej.
Tabu ka 1 Zastúpenie agrobotanických skupín v poraste v %
Skupina / druh
Trávy
atelinoviny
Byliny
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1
68
20
12

Oplôtok
2
82
5
13

3
78
9
13

Úrody trávnej fytomasy uvádzame v grafe 1. Pasienkový porast poskytol za sledované
obdobie priemernú úrodu 4,52 t.ha-1 sušiny v prvom oplôtku, 4,38 t.ha-1 sušiny v druhom
oplôtku a 5,06 t.ha-1 sušiny v tre om oplôtku. Nami zistené úrody korešpondujú s výsledkami
iných autorov, ktorí uvádzajú produkciu zeleného krmiva pri prepo ítanej sušine 18 % na
obhospodarovaných pasienkových plochách v podhorských a horských oblastiach od 15 do
20 ton na 1 ha.
Graf 1 Úrody trávnej fytomasy t.ha-1

Obsah živín hodnotených pasienkových porastov uvádzame v tabu ke 2. Obsah sušiny
trávneho porastu bol v rozpätí 323,20 - 350,83 g.kg -1, obsah N-látok sa pohyboval od
148,68 g.kg-1 sušiny do 164,70 g.kg-1 sušiny. Doj iace kravy v porovnaní s kravami s vysokou
produkciou mlieka majú nižšiu potrebu dusíkatých látok. V období od za iatku laktácie sa
uvádza potreba dusíkatých látok 11,22 %, na vrchole laktácie 12,8 % a do zasušenia klesá
potreba na 10,35 % až 8,05 % N-látok v 1 kg sušiny krmiva. Nami zistené koncentrácie
dusíkatých látok korešpondujú s uvádzaným dostato ným obsahom pre doj iace kravy
mäsového typu s priemernou živou hmotnos ou 700 kg a priemernou produkciou 10 kg FCM
mlieka. Obsah vlákniny s rozpätím 236,78 - 247,45 g.kg -1 sušiny sp al potrebu vlákniny
doj iacich kráv mäsového typu po as laktácie, ktorá predstavuje 24 - 26 % v 1kg sušiny
mnej dávky.
Základným predpokladom plnohodnotnej výživy je kvalitné objemové krmivo s optimálnym
obsahom minerálnych látok. Obsah minerálnych látok v pasienkovom poraste závisí najmä
od floristického zloženia a veku porastu v súvislosti s termínom využívania. Trávy obsahujú
viac fosforu a menej vápnika ako atelinoviny a ostatné byliny. atelinoviny svojim
zastúpením v poraste zlepšujú obsah bielkovinového dusíka a vápnika. Doba narastania
porastu sa prejavuje zmenou fenologických fáz (pomer stebiel k listom), a tým sa mení aj
obsah minerálnych látok (v mladom poraste prijímajú zvieratá viac fosforu). Z h adiska
správnej výživy je dôležitý aj pomer medzi jednotlivými minerálnymi látkami. Z nich medzi
najdôležitejšie patrí vápnik a fosfor. Obsah P vo fytomase sa nachádzal v rozpätí 3,17 - 3,48
g.kg-1 sušiny. Obsah Ca bol na úrovni hodnôt 6,08 - 8,54 g.kg-1 sušiny. Optimálny obsah Ca v
sušine krmiva je 5 - 7 g.kg-1. Obsah Na sa pohyboval v rozpätí od 0,32 - 0,45 g.kg-1. Hodnoty
sodíka v sušine fytomasy porastov boli pod úrov ou optimálneho obsahu (2 g.kg-1 Na).
Zaznamenaný obsah draslíka (34,90 g.kg-1 do 39,01 g.kg-1 sušiny), bol vyšší ako udáva
optimálna hladina draslíka v krmive (20 g.kg -1sušiny). Pasienkové porasty sú vä šinou
deficitné na obsah minerálnych látok, okrem draslíka, ktorého býva prebytok, a tým vzniká aj
nepomer medzi sodíkom a draslíkom. Ich vzájomný pomer má vplyv na plodnos kráv.
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Zistené hodnoty Mg v pasienkových porastoch (2,54 - 2,66 g.kg-1 sušiny) boli vo všetkých
sledovaných oplôtkoch mierne nad hranicou optimálneho obsahu (2,5 g.kg-1sušiny). Pri
spásaní pasienkov sa pre zabezpe enie plnohodnotnej výživy dobytka odporú a podávanie
minerálnych lizov.
Tabu ka 2 Obsah živín vo fytomase pasienkových porastov
Oplôtok
Sušina
NL Vláknina Tuk Popol P
-1
g.kg
g.kg-1 sušiny
1A
323,20 154,45 244,97 43,67 90,42 3,34
1B
341,88 148,68 236,78 37,19 85,28 3,17
1
332,54 151,57 240,88 40,43 87,85 3,26
2A
350,83 164,70 242,74 41,41 81,24 3,31
2B
341,67 157,38 247,45 37,98 86,22 3,36
2
346,25 161,04 245,10 39,70 83,73 3,34
3A
338,76 162,09 238,81 45,47 87,41 3,48
3B
347,07 155,07 237,54 40,93 86,88 3,37
3
342,91 158,58 238,18 43,20 87,15 3,43

K

Na

Ca

Mg

35,42
34,90
35,16
37,75
39,01
38,38
38,51
35,44
36,98

0,43
0,45
0,44
0,32
0,32
0,32
0,43
0,38
0,41

7,05
6,88
6,97
7,01
6,48
6,75
8,54
6,08
7,31

2,54
2,66
2,60
2,64
2,65
2,65
2,59
2,61
2,60

Výživnú hodnotu fytomasy a produk ný mliekový potenciál uvádzame v tabu ke 3. Nami
zistené hodnoty netto energie laktácie (NEL) fytomasy porastu 5,10 - 5,16 MJ. kg-1 sušiny, vo
všetkých troch hodnotených oplôtkoch nesp ajú požiadavku na energetickú potrebu krmiva
v období na za iatku laktácie kráv. Energetická hodnota krmiva pre túto kategóriu sa má
pohybova v rozmedzí od 5,61 do 6,03 období na za iatku laktácie a v období zasušenia jej
hodnota klesá na 4,57 MJ NEL.kg-1 sušiny.
Tabu ka 3 Výživná hodnota fytomasy pasienkových porastov
Oplôtok ME
NEL
NEV
PDIE PDIN PMPNEL PMPPDI
-1
MJ. kg sušiny
g.kg-1 sušiny
kg FCM
1A
8,83 5,10
4,79 86,58 98,24
1,63
1,96
1B
8,88 5,14
4,85 86,12 94,57
1,64
1,89
1
8,86 5,12
4,82 86,35 96,41
1,64
1,93
2A
8,92 5,16
4,84 89,77 104,76 1,65
2,10
2B
8,87 5,13
4,83 88,06 100,11 1,64
2,00
2
8,90 5,14
4,84 88,91 102,43 1,64
2,05
3A
8,86 5,12
4,80 88,41 103,10 1,63
2,06
3B
8,87 5,13
4,82 87,20 98,64
1,64
1,97
3
8,86 5,12
4,81 87,80 100,87 1,64
2,02
Prírastky živej hmotnosti teliat závisia od úžitkovosti dojníc a po 4 - tom mesiaci života aj od
úrody fytomasy pasienkového porastu. Ak rozhodujúca as mlie nej výživy teliat prebieha v
období pastvy, pri dostatku mlieka doj iacich kráv (8 - 10 kg) dosahujú te atá prírastok živej
hmotnosti 1 kg. Na sledovaných plochách sme hodnotili produk nú ú innos na základe
koncentrácie PDI (dusíkaté látky skuto ne strávené v tenkom reve) a na základe
koncentrácie NEL (netto energia laktácie). Hodnoty priemernej potenciálnej produk nej
innosti pasienkových porastov v hodnotených oplôtkoch (PMPPDI a PMPNEL), boli v rozsahu
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1,63 - 2,06 kg FCM mlieka. Zistili sme, že rozdiel v teoretickej produkcii mlieka z energie a
skuto ne strávite ných dusíkatých látok predstavoval 0,29 - 0,41 litra na kilogram sušiny
krmiva. Dostatok kvalitnej fytomasy pasienkových porastov je v pasienkovom chove zvierat
jedným z rozhodujúcich inite ov pre dosiahnutie požadovanej produkcie chovaných zvierat.
Obrázok 1 Pasúce sa stádo doj iacich kráv s teliatkami

Po akovanie
Táto publikácia vznikla v aka v podpore v rámci Opera ného programu Integrovaná
infraštruktúra pre projekt: Udržate né systémy inteligentného farmárstva zoh ad ujúce
výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Porovnanie podielu MRH tráv istých výsevov a v atelinotrávnych
miešankách v prvých kosbách troch sledovaných rokov
Ing. Iveta Ilavská, PhD., Mgr. ubomír Hanzes, PhD., Ing. Norbert Brita ák, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, RVP Liptovský Hrádok
Výroba objemových krmovín je dôležitou sú as ou rastlinnej výroby. V marginálnych
oblastiach predstavujú, popri poloprírodných trávnych porastoch, siate trávne
a atelinovinové porasty významný zdroj objemového krmiva. V rámci osevných postupov by

31

sa malo ich zastúpenie zvyšova , a to od nižších oblastí až k oblastiam horským
a podhorským, predovšetkým z dôvodu stabilizácie produk ných parametrov.
Dôležitou zložkou krmovín na ornej pôde sú viacro né krmoviny, hodnotené ako hlavný
producent bielkovinového krmu.
V systéme viacro ných krmovín sa pre pestovanie na dva úžitkové roky osved ili jednoduché
atelinotrávne miešanky ( TM). Pestovanie miešaniek na báze medzirodových hybridov
(MRH) tráv a ateliny lú nej ( L) sa odporú a nielen z produk ného h adiska a z h adiska
nutri nej hodnoty, ale aj z ekologických a ekonomických dôvodov.
Miešanky s lolioidnými typmi MRH tráv rýchlejšie vytvárajú zapojený porast, a to v aka
rýchlemu vývoju MRH po sejbe. Pôda teda nezostane dlho bez vegeta ného krytu, ím sa
eliminuje možný vplyv veternej i vodnej erózie. V miešankách s festukoidným typom MRH sa
síce prejaví jeho pomalší vývoj, ale zásluhou ateliny lú nej sa aj takéto porasty zapoja
pomerne rýchlo. Navyše, zaradením ateliny lú nej do miešaniek sa odbúra používanie Nhnojív, ke že atelina má schopnos púta vzdušný dusík a tak dusíkom zásobova aj
zaradené trávy. To sa prejaví v znížení nákladov o náklady na N-hnojivá a hnojenie, ale aj
v ekologizácii pestovania.
V predkladanom príspevku sa chceme zamera na rozdielne zastúpenie vybraných druhov
tráv, siatych v istej kultúre a na ich podiel v miešankách s atelinou lú nou v prvých
kosbách, ktoré zvy ajne bývajú najproduk nejšie, a tým sú v pestovate skom roku aj
najvýznamnejšie.
Experimentálne plochy sa nachádzali na stanovišti Liptovská Tepli ka, v horskej výrobnej
oblasti, v zemepisnej d žke ( ) 20°06 a zemepisnej šírke ( ) 48°55 . Nadmorská výška
stanoviš a je 960 m, dlhodobý priemer zrážok za rok (Rr) predstavuje 950 mm, za vegeta né
obdobie (Rv) 525 mm. Dlhodobý priemer denných teplôt za rok (tdr) je 3,5 °C a za vegetáciu
(tdv) 9,5 °C. Experimentálna plocha sa nachádza v chladnej agroklimatickej makrooblasti,
v mierne chladnej oblasti, vo vlhkej podoblasti a v okrsku studenej zimy, na miernom svahu
(5,88°). Pôdnym druhom je pieso natohlinitá pôda, pôdnym typom rendzina typická,
geologickým substrátom sú karbonátové horniny.
Do sledovaní boli zaradené dva typy MRH tráv: festukoidná odroda Hemsut a lolioidná
odroda Hyperon, ktoré sa sledovali v istom výseve, ale aj v jednoduchej miešanke
s atelinou lú nou. Testovali sa tiež dva typy ateliny lú nej: diploidná odroda Ganymed
a tetraploidná odroda Hammon, ktoré vytvorili miešanky s festukoidným i lolioidným typom
MRH tráv.
Výsevky jednotlivých komponentov sú uvedené pri 100 %-nej úžitkovej hodnote osiva,
pri om pri zakladaní experimentu sa zoh adnila skuto ná úžitková hodnota použitých osív.
Pri istých kultúrach MRH tráv predstavoval výsevok 35 kg.ha-1 a pri TM bol 26 kg.ha-1,
pri om podiel tráv vo výsevku bol 60 % a podiel L 40 %.
Pred sejbou sa do pôdy zapravili minerálne hnojivá v dávke 60 kg ( isté kultúry tráv) a 30 kg
N.ha-1 ( atelinotrávne miešanky – štartovacia dávka vo forme LAD), 30 kg P.ha-1
(superfosfát) a 45 kg K.ha-1 (draselná so ). Po prvej (odburi ovacej) kosbe sa pri istých
kultúrach tráv aplikovala alšia dávka dusíka (60 kg.ha-1). V každom úžitkovom roku sa na jar
aplikovali P30 a K60. Pri istých výsevoch tráv sa použila dávka N120, delená na jar a po prvej
kosbe.
Porasty boli v úžitkovom roku využívané 3x po as vegeta ného obdobia. Prvá kosba sa
uskuto nila na za iatku klasenia trávneho druhu pri istých výsevoch, pri miešankách pod a
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toho, i v porastoch prevládal trávny druh alebo L. Pred kosbou sa vykonalo hodnotenie
floristického zloženia porastov metódou redukovanej projektívnej dominancie.
Na základe tohto hodnotenia sme zistili, že v prvej kosbe v roku sejby sa uplatnili všetky siate
druhy, ale ich zastúpenie sa výrazne líšilo. Pri istom výseve festukoidnej odrody Hemsut
sme zaznamenali iba 39 %-ný podiel v porastoch, kým pri lolioidnej odrode Hyperon to bolo
až 68 % (tab. 1). Tieto údaje potvrdzujú rýchly vývoj lolioidných typov po sejbe, ako
aj pomalšie presadzovanie festukoidných typov. Pri tomto hodnotení treba bra do úvahy
vysoký podiel ostatných bylín, o pri pomalšie sa vyvíjajúcej odrode predstavovalo až 48 %.
Porasty tohto typu MRH sa prezentovali pomerne vysokým výskytom prázdnych miest, oho
dôsledkom z asti bola aj vyššia kolonizácia neobsadenej plochy práve nesiatymi druhmi.
Uvedený stav v zastúpení MRH tráv v istých výsevoch sa premietol aj do ich podielu v TM.
V TM s festukoidnou odrodou Hemsut evidentne dominovali obidva typy L, pri om
zastúpenie MRH v miešanke sa ledva priblížilo k 10 %. V TM s lolioidným typom MRH bolo
jeho zastúpenie vyššie ako pri festukoide, pri om v porastoch malo 10 a 20 %-né zastúpenie.
Ako nazna ujú údaje v tabu ke 1, podiel ostatných bylín bol ve mi vysoký, preto bola táto
kosba odburi ovacia. Dáta z alšej kosby dokumentujú význam a opodstatnenie
odburi ovacej kosby (tab. 2), ke že sme zaznamenali evidentný pokles skupiny ostatných
bylín. Vä šinou bol tento pokles na úrovni polovice v porovnaní s predchádzajúcou kosbou,
ale pri TM s lolioidným typom MRH predstavovalo zastúpenie ostatných bylín
nieko konásobné zníženie.
Tabu ka 1 Podiel siatych druhov v istých výsevoch a v miešankách (%) – rok sejby,
odburi ovacia kosba
Skupina – druh Hemsut
Hyperon Hemsut+ Hemsut+ Hyperon+ Hyperon+
– odroda
Ganymed Hammon Ganymed Hammon
Trávy
42
70
11
11
13
25
Bôbovité
57
65
53
37
Ostatné byliny
48
27
30
22
33
35
Prázdne miesta
10
3
2
2
1
3
MRH
39
68
8
7
10
20
L
57
65
53
37
Tabu ka 2 Podiel siatych druhov v istých výsevoch a v miešankách (%) – rok sejby, 1.
produk ná, jesenná kosba
Skupina – druh Hemsut
Hyperon Hemsut+ Hemsut+ Hyperon+ Hyperon+
– odroda
Ganymed Hammon Ganymed Hammon
Trávy
72
93
32
34
43
64
Bôbovité
1
36
52
50
24
Ostatné byliny
22
5
16
9
4
8
Prázdne miesta
5
2
16
5
3
4
MRH
69
90
31
31
42
62
L
35
51
50
23
Kým v 1. produk nej kosbe v roku sejby bolo zastúpenie MRH tráv v istých výsevoch
pomerne vysoké (tab. 2), v 1. úžitkovom roku sa ešte zvýšilo, a to na 83 % pri odrode Hemsut
a na 96 % pri odrode Hyperon (tab. 3). Uvedené potvrdzuje, že v najlepšej kondícii sú
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lolioidné typy MRH v 1. úžitkovom roku. V porovnaní s prezenciou istých kultúr MRH ich
podiel v TM v tomto roku kopíroval trend – vyššie zastúpenie lolioidu, nižšie festukoidu.
Odroda Hemsut dosiahla v TM pokryvnos 33 a 34 %, pri om odroda Hyperon 35 a 43 %.
Uvedené rozdiely vyplývajú z rozdielnych biologických vlastností týchto dvoch typov MRH.
Tabu ka 3 Podiel siatych druhov v istých výsevoch a v miešankách (%) – 1. úžitkový rok, 1.
kosba
Skupina – druh Hemsut
Hyperon Hemsut+ Hemsut+ Hyperon+ Hyperon+
– odroda
Ganymed Hammon Ganymed Hammon
Trávy
86
96
33
33
36
43
Bôbovité
2
+
60
63
63
54
Ostatné byliny
11
4
7
4
1
3
Prázdne miesta
1
+
+
+
MRH
83
96
33
34
35
43
L
+
+
60
63
63
54
Tabu ka 4 Podiel siatych druhov v istých výsevoch a v miešankách (%) – 2. úžitkový rok, 1.
kosba
Skupina – druh Hemsut
Hyperon Hemsut+ Hemsut+ Hyperon+ Hyperon+
– odroda
Ganymed Hammon Ganymed Hammon
Trávy
78
89
46
43
50
47
Bôbovité
5
4
43
49
46
48
Ostatné byliny
16
7
10
8
4
5
Prázdne miesta
1
+
1
+
+
MRH
77
89
44
42
50
46
L
1
+
42
48
46
48
V druhom úžitkovom roku sa porasty istých výsevov MRH tráv správali inak, ako sa
akávalo. Hoci obidve odrody, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, znížili svoju
pokryvnos (tab. 3 a 4), vyšší alebo porovnate ný podiel sa o akával pri festukoidnom type,
o sa nezaznamenalo. Zastúpenie lolioidného typu predstihlo festukoidný typ až o 12 %.
Podobná situácia nastala aj pri TM, kde mal opä vyšší podiel v porastoch lolioidný typ (50
a 46 %), kým festukoidný dosahoval menej: 44 a 42 %.
Z uvedených údajov je možné konštatova , že rýchlejší vývoj lolioidného typu MRH bol
výhodou pri tvorbe štruktúry porastov v nasledujúcich rokoch. V istých výsevoch sa po sejbe
a pred odburi ovacou kosbou konkuren ne presadil lolioidný typ, ke jeho podiel
v porastoch v danom ase bol o 28 % vyšší ako pri festukoide (tab. 1). Pritom aj podiel
ostatných bylín pri dorastaní do odburi ovacej kosby bol pri lolioide nižší (o 21 %), o bolo,
okrem iného, dôsledkom nižšieho podielu prázdnych miest, ktoré by vytvorili priestor na
rozvoj ostatných bylín.
Správanie MRH v istých výsevoch sa odrazilo aj v stave porastov TM. Ke že druhým
komponentom vo výsevku miešaniek bola atelina lú na s identickým pomerom ku tráve a
použili sa jej rovnaké odrody, tak stav porastov TM bol predovšetkým výsledkom prieniku
poveternostných podmienok a podmienok stanoviš a a zúro enia biologických vlastností
MRH i L (v kladnom i zápornom ponímaní).
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Uplatnenie monokultúr
konzervovaných krmív

medzirodových

hybridov

tráv

vo

výrobe

Ing. Mariana Jan ová, PhD., Ing. Iveta Ilavská, PhD., Ing. Norbert Brita ák, PhD., Ing. Zuzana
Dugátová, RNDr. Štefan Pollák, Mgr. ubomír Hanzes, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Pri pestovaní krmovín na ornej pôde v mikroklimaticky zložitých podmienkach podhorských
a horských oblastí Slovenska nachádzajú uplatnenie aj monokultúry rôznych druhov, odrôd
a medzirodových hybridov tráv (MRH). Z kvalitatívneho h adiska majú MRH vyššiu
koncentráciu vodorozpustných cukrov v sušine ako iné druhy tráv, pri om obsah N-látok je
na úrovni trvalých trávnych porastov, o vytvára lepšie podmienky pre úspešné
konzervovanie ich produkcie. Medzirodové hybridy mätonohu mnohokvetého a kostravy
lú nej, mätonohu mnohokvetého a kostravy trs ovníkovitej sú charakteristické vysokou
produk nos ou. Rýchlejší vývoj a vyššiu produkciu v prvých rokoch pestovania majú lolioidné
typy. Naopak, vyššiu vytrvalos a menšiu variabilitu v produkcii majú festukoidné typy MRH.
Cie om príspevku je zhodnotenie kvality siláží, vyrobených z monokultúr MRH festukoidného
typu - Hemsut, Mahulena a MRH lolioidného typu - Hermes, Hyperon, vypestovaných na
experimentálnych plochách v katastrálnom území Liptovskej Tepli ky.
Správny priebeh fermenta ného procesu závisí od mnohých inite ov, medzi ktorými hlavnú
úlohu zohráva chemické zloženie konzervovanej hmoty. Tvorba kyseliny mlie nej závisí od
obsahu cukrov v konzervovanej krmovine, nako ko je produktom z kvasenia
monosacharidov, oligosacharidov a ahko hydrolyzovate ných fruktózanov. Obsah ahko
skvasite ných cukrov vo fytomase krmovín je variabilný a závisí od druhu tráv a ich odrôd,
vegeta nej fázy, po asia i aplikácie hnojív. Ve mi mladé porasty obsahujú menej cukrov ako
porasty kosené v optimálnom termíne, nako ko mladé rastliny s malou asimila nou plochou
využívajú ve kú as asimilátov na syntézu bielkovín. V priebehu vývoja rastliny sa zvyšuje
obsah sušiny, klesá obsah N-látok, oligosacharidov, rezervných polysacharidov, ale zárove
sa zvyšuje obsah hrubej vlákniny (hemicelulóz, pektínových látok a lignínu), vplyvom oho sa
znižuje kvalita a strávite nos porastu.
Vysoký obsah dusíkatých látok (NL) v krmovinách je spravidla sprevádzaný nízkou
koncentráciou ahko skvasite ných cukrov, oho dôsledkom je ich ažká silážovate nos . Pri
hodnotení silážovate nosti je dôležitý pomer cukrov k NL (koeficient silážovate nosti). Jeho
optimum sa nachádza pri hodnote 1,0, vyššie hodnoty znamenajú ahšiu silážovate nos
krmoviny. Hodnotením fytomasy monokultúr MRH pred konzervovaním sme zistili vyššie
hodnoty koeficientov silážovate nosti pri MRH lolioidného typu a v 1. kosbe, oproti ostatným
kosbám pri všetkých sledovaných variantoch (tabu ka 1). Jednotlivé druhy tráv, ich odrody aj
MRH svojim chemickým zložením reagujú na dané pôdno - klimatické podmienky rozdielne.
To znamená, že aj ich silážovate nos môže by v rôznych podmienkach rozdielna.
Pre správny fermenta ný proces je rozhodujúci aj obsah sušiny konzervovanej hmoty. So
zvyšujúcim sa obsahom sušiny sa zlepšuje silážovate nos a zvyšuje sa koncentrácia živín,
pri om najnižší obsah sušiny, potrebný pre žiaduci priebeh fermenta ného procesu, závisí od
obsahu N-látok a cukrov. S poradím kosieb sa silážovate nos spravidla zlepšuje. Okrem
zlepšujúceho sa chemického zloženia krmovín sa s poradím kosieb zvyšuje aj obsah sušiny
(tabu ka 1), ktorá prioritne ovplyv uje priebeh fermenta ného procesu
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Tabu ka 1 Silážovate nos MRH (g.kg-1 sušiny)
Sušina
Obsah cukrov
Koeficient
Kosba
Variant
pôvodnej Monosach. Rozpustné
Suma
NL
VRC/NL
hmoty
1
Hemsut
210,58
38,23
67,04
105,26
105,46
0,99
Mahulena
202,83
26,52
89,59
116,11
122,25
0,95
Hyperon
167,20
53,38
100,29
153,66
109,06
1,41
Hermes
180,85
41,63
88,12
129,75
106,84
1,24
2
Hemsut
214,86
30,93
107,60
138,53
155,42
0,89
Mahulena
220,72
38,35
63,97
102,31
150,47
0,68
Hyperon
188,70
38,11
90,20
128,31
153,04
0,84
Hermes
195,95
39,89
96,68
136,57
145,79
0,93
3
Hemsut
234,79
42,92
74,06
116,98
123,49
0,95
Mahulena
255,37
36,80
74,98
111,79
123,74
0,91
Hyperon
265,90
49,99
73,34
123,33
125,19
0,99
Hermes
239,96
38,55
77,85
116,40
127,19
0,93
Pozn: Hemsut, Mahulena – MRH festukoidného typu, Hermes, Hyperon – MRH lolioidného typu

V prvej kosbe sa, napriek najvyššiemu zastúpeniu cukrov vo fytomase tráv, nedarí bez
zvýšenia obsahu sušiny vyrobi kvalitné siláže. V zakonzervovanej hmote prevláda nežiadúce
octové a maslové kvasenie. Po as fermenta ného procesu sa v silážach hodnotených
variantov v 1. kosbe vytvorilo nižšie množstvo kyseliny mlie nej a vyššie množstvo kyseliny
octovej a maslovej. Celkovo mali tieto siláže nepriaznivý pomer kyseliny mlie nej k ostatným
mastným kyselinám. Aj napriek tomu, že medzirodové hybridy tráv majú po stránke
chemického zloženia dostato ný obsah cukrov, nutný pre vytvorenie požadovaného
množstva kyseliny mlie nej, nie je vhodné konzervova hmotu týchto porastov, zberanú v
prvej kosbe bez zvýšenia obsahu sušiny zavädnutím (tabu ka 2).
Tabu ka 2 Parametre kvality siláží MRH (g.kg-1 sušiny)
Sušina
Obsah kyselín
NVláknina
Kosba Variant
pôvodnej
látky
hmoty
mlie na maslová
1

2

3

Hemsut
Mahulena
Hyperon
Hermes
Hemsut
Mahulena
Hyperon
Hermes
Hemsut
Mahulena
Hyperon
Hermes

350,52
392,54
343,99
381,91
395,07
430,13
369,86
401,13
379,37
386,31
398,40
402,32

95,53
113,5
100,1
109,4
152,5
146,7
151,1
151,1
132,0
123,1
127,8
129,3

314,56
301,53
312,40
254,71
241,07
245,11
241,49
251,05
249,89
264,78
244,53
259,70

16,83
35,40
15,65
36,28
40,21
45,26
45,30
61,83
63,37
56,21
38,63
47,75

1,67
1,53
0,77
1,12
1,24
1,37
1,43
1,42
1,31
1,09
1,88
1,28

pH

Stupe
proteolýzy
%

Akostná
trieda

4,77
4,55
4,41
4,55
4,45
4,62
4,50
4,51
4,47
4,59
4,57
4,60

4,91
3,76
2,01
4,42
3,02
2,88
2,10
2,86
2,41
3,66
2,55
3,42

3
3
3
2
1
1
2
1
1
1
2
2

Zvýšený obsah sušiny hodnotených variantov v tretej kosbe sa prejavil v zlepšení
ukazovate ov fermenta ného procesu a vo výslednej kvalite siláží. Zvyšovaním obsahu sušiny
sa obmedzuje innos nežiaducich skupín mikroorganizmov, ale aj samotných baktérií
mlie neho kvasenia a klesá kyslos siláží, o z h adiska príjmu krmiva zvieratami možno
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hodnoti pozitívne. Tento pokles kyslosti je v priamej súvislosti s poklesom obsahu
organických kyselín.
Pre podmienky praxe môžeme na základe nami dosiahnutých výsledkov odporu rozsah
sušiny hmoty pri nasklad ovaní do silážneho priestoru pre monokultúry MRH tráv 300-350
g.kg-1. Kvalitné siláže sa pri medzirodových hybridoch tráv, tak ako aj pri ostatných
krmovinách, dajú vyrobi len pri dodržaní všetkých potrebných technologických postupov a
zásad silážovania.

Porovnanie podielu siatych druhov v atelinotrávnych miešankách a v istých
výsevoch ateliny lú nej v prvých kosbách po as troch sledovaných rokov
Ing. Iveta Ilavská, PhD., Ing. Norbert Brita ák, PhD., Mgr. ubomír Hanzes, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, RVP Liptovský Hrádok
Výroba objemových krmovín je dôležitou sú as ou rastlinnej výroby. Popri poloprírodných
trávnych porastoch predstavujú siate trávne a atelinovinové porasty významný zdroj
objemového krmiva.
V rámci osevných postupov by sa malo ich zastúpenie od nižších oblastí až k oblastiam
horským a podhorským zvyšova , i už z dôvodu stabilizácie produk ných parametrov, alebo
podpory ekosystémových služieb a mimoproduk ných funkcií.
Slovenské po nohospodárstvo, najmä krmovinárstvo, je založené na dvoch hlavných k mnych
bôbovitých plodinách: lucerna siata a atelina lú na.
Do podhorských a horských oblastí je vhodnejším druhom atelina lú na ( L). atelina lú na
dvojkosná (Trifolium pratense f. praecox L.) sa radí k vytrvalým rastlinám, pri om jej
životnos zriedka prekra uje štyri úžitkové roky. Poskytuje dve až pä kosieb v roku
a odporú aný interval medzi kosbami by mal by minimálne pä týžd ov. L má jarný
charakter, preto kvitne v každej kosbe. K tejto forme patria všetky registrované odrody L.
atelina lú na sa naj astejšie na ornej pôde pestuje v istých kultúrach alebo
v jednoduchých atelinotrávnych miešankách ( TM), kde osved eným trávnym druhom je
vä šinou medzirodový hybrid tráv (MRH).
Predkladaný príspevok má za cie porovna podiel diploidnej a tetraploidnej ateliny lú nej
v istom výseve a v jednoduchých miešankách s medzirodovými hybridmi tráv (MRH)
festukoidného a lolioidného typu v prvých kosbách troch pestovate ských rokov.
Experimentálne plochy sa nachádzali na stanovišti Liptovská Tepli ka, v horskej výrobnej
oblasti, v zemepisnej d žke ( ) 20°06 a zemepisnej šírke ( ) 48°55 . Nadmorská výška
stanoviš a je 960 m, dlhodobý priemer zrážok za rok (Rr) predstavuje 950 mm, za vegeta né
obdobie (Rv) 525 mm. Dlhodobý priemer denných teplôt za rok (tdr) je 3,5 °C a za vegetáciu
(tdv) 9,5 °C. Experimentálna plocha sa nachádza v chladnej agroklimatickej makrooblasti,
v mierne chladnej oblasti, vo vlhkej podoblasti a v okrsku studenej zimy, na miernom svahu
(5,88°). Pôdnym druhom je pieso natohlinitá pôda, pôdnym typom rendzina typická,
geologickým substrátom sú karbonátové horniny. Preh ad variantov je uvedený v tabu ke 1.
Výsevky jednotlivých komponentov sú uvedené pri 100 %-nej úžitkovej hodnote osiva,
pri om pri zakladaní experimentu sa zoh adnila skuto ná úžitková hodnota použitých osív.
Pri istých kultúrach ateliny lú nej to bolo 20 kg.ha-1 (cca 7,4 MKS.ha-1) a pri TM 26 kg.ha1
, pri om podiel MRH tráv vo výsevku bol 60 % a podiel L 40 %.
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Tabu ka 1 Varianty
Variant Druh - vedecké meno
1.
atelina lú na (Trifolium pratense L.) 2n
2.
atelina lú na (Trifolium pratense L.) 4n
3.
atelina lú na (Trifolium pratense L.)
MRH (x Festulolium)
4.
atelina lú na (Trifolium pratense L.)
MRH (x Festulolium)
5.
atelina lú na (Trifolium pratense L.)
MRH (x Festulolium)
6.
atelina lú na (Trifolium pratense L.)
MRH (x Festulolium)

Odroda
Ganymed
Hammon
Ganymed
Hemsut
Hammon
Hemsut
Ganymed
Hyperon
Hammon
Hyperon

Pred sejbou sa do pôdy zapravili minerálne hnojivá v dávke 30 kg N.ha-1 (štartovacia dávka),
30 kg P.ha-1 a 45 kg K.ha-1. V úžitkových rokoch sa na jar aplikovali P30 a K45. Porasty boli
v úžitkových rokoch využívané 3x po as vegeta ného obdobia. Prvá kosba sa uskuto nila na
za iatku tvorby kvetných hlávok L. Druhá kosba nasledovala s odstupom 4 až 5 týžd ov
a tretia kosba za 7 – 8 týžd ov po prvej, vždy však pod a stavu porastu a ak a kedy to
meteorologické podmienky dovo ovali.
Pred každou kosbou sa vykonalo hodnotenie floristického zloženia porastov metódou
redukovanej projektívnej dominancie.
Zaznamenané výsledky
Údaje v tabu ke 2 pri dorastaní do prvej kosby v roku sejby vypovedajú o vysokom podiele
ostatných bylín vo všetkých porastoch. Práve to bolo dôvodom vykonania odburi ovacej
kosby.
Ako alej vidie v tabu ke 2, zaznamenali sa rozdiely v zastúpení dvoch typov L. Potvrdil sa
predpoklad, že tetraploidná L je konkuren ne silnejšia a jej zastúpenie v porastoch bude
vysoké. Aj napriek 20 %-nému podielu ostatných bylín a 2 % prázdnych miest sa zistilo, že
v istom výseve L 4n predstavuje jej podiel 76 %. Diploidná L mala nižšiu pokryvnos a aj
vyšší podiel ostatných bylín a prázdnych miest. Podobne sa L správala aj v miešankách
s MRH tráv pri pomalšie sa vyvíjajúcom MRH festukoidného typu. V porastoch sa viac
uplatnila L 4n, a to pokryvnos ou 65 %, o bolo o 8 % viac ako pri L 2n. Podiel MRH bol
pritom takmer totožný. Uvádzaných 8 % môže súvisie práve s 8 %-ným rozdielom
v obsadení priestoru ostatnými bylinami, pri zhodnom, 2 %-nom výskyte prázdnych miest.
Tabu ka 2 Floristické zloženie siatych trávnych porastov (2019 – odburi ovacia kosba, %)
5
6
Skupina
–
1
2
3
4
L 4n
druh/variant
L 2n
L 4n
L 2n
L 4n
L 2n
+ MRH F + MRH F + MRH L + MRH L
Trávy
6
2
11
11
13
25
Bôbovité
68
76
57
65
53
37
Ostatné byliny
23
20
30
22
33
35
Prázdne miesta
3
2
2
2
1
3
MRH
8
7
10
20
L
68
76
57
65
53
37
Vysvetlivky: L 2n diploidná odroda Ganymed
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L 4n tetraploidná odroda Hammon
MRH F festukoidný typ Hemsut
MRH L lolioidný typ Hyperon

Pri lolioidnom type MRH v miešankách to bolo v tejto kosbe inak, v porastoch dominovala L
2n, a to o 16 % vyšším podielom v porovnaní s L 4n. Prezencia ostatných bylín a prázdnych
miest bola približne rovnaká, pri om ale skupina ostatných bylín mala vysoký podiel v oboch
miešankách: 33 % a 35 %. Aj tento podiel skupiny ostatných bylín bol dôvodom vykonania
odburi ovacej kosby.
Opodstatnenie odburi ovacej kosby sa potvrdilo, pretože zastúpenie skupiny ostatných bylín
sa pri dorastaní do produk nej kosby zredukovalo a pohybovalo sa v intervale od 4 do 16 %.
Najnižšie „zaburinenie“ sme evidovali v miešankách s lolioidným typom MRH, kde bola
evidovaná aj jedna z najnižších plôch prázdnych miest (tab. 3). Najviac ostatných bylín
a prázdnych miest sme zaznamenali v TM s festukoidným typom MRH a L 2n. V TM
s festukoidom dosiahla L 4n o 16 % vyššiu prezenciu ako s diploidnou L. Festukoidný typ
MRH tvoril pri oboch zaradených atelinách zhodne 31 % v poraste.
Popri lolioidnom type MRH v miešankách (var. 5 a 6) sa L správala odlišne. Jej podiel
v porastoch zaznamenal rozdiel 27 % v prospech L 2n. To sa odrazilo v zastúpení MRH,
ktoré výrazne favorizovalo tetraploidnú L, aj ke jej podiel to nenazna oval. Pokryvnos
MRH v miešanke s L 4n bola až o 20 % vyššia ako pri miešanke s diploidnou L.
Tabu ka 3 Floristické zloženie siatych
kosba, %)
Skupina – druh/variant
1
Trávy
4
Bôbovité
82
Ostatné byliny
11
Prázdne miesta
3
MRH
L
82

trávnych porastov (2019 – 1. produk ná, jesenná
2
10
69
12
9
69

3
32
36
16
16
31
35

4
34
52
9
5
31
51

5
43
50
4
3
42
50

6
64
24
8
4
62
23

Prvý úžitkový rok charakterizovali isté, nezaburinené a kompaktné porasty, pri om podiel
prázdnych miest bol zanedbate ný a pokryvnos skupiny ostatných bylín neprekro ila 7 %
(tab. 4). Naj istejšie boli porasty oboch atelín v miešankách s lolioidným typom MRH, o
sved í o jeho silnej konkuren nej schopnosti, o spolu s odrodami L neumožnilo rozvoj
ostatných bylín v porastoch.
Tabu ka 4 Floristické zloženie siatych trávnych porastov (2020 – 1. úžitkový rok, 1. kosba, %)
Skupina – druh/variant
1
2
3
4
5
6
Trávy
6
5
33
33
36
43
Bôbovité
87
88
60
63
63
54
Ostatné byliny
7
7
7
4
1
3
Prázdne miesta
+
+
+
+
MRH
33
34
35
43
L
87
88
60
63
63
54

39

Z údajov v tabu ke 4 je možné porovna kompatibilitu odrôd L s lolioidným typom MRH. Tá
sa v ukazuje v prospech tetraploidnej L, kde jej podiel nebol vo výraznej dominancii, takže
umožnila aj uplatnenie tohto typu MRH, a tak ich vzájomný pomer v poraste bol priaznivejší.
O nie o vyšším podielom v skupine ostatných bylín sa prezentovali isté výsevy L, ale aj
TM festukoid + L 2n (var. 1, 2, 3), kde podiely nesiatych druhov varírovali od 7 do 13 %
(skupina ostatných bylín a nesiatych tráv), pri om alšie prázdne miesta (na prípadné
následné obsadenie plochy týmito druhmi) sa viac-menej nevyskytovali.
V druhom úžitkovom roku (tab. 5) sme zaznamenali výrazný pokles zastúpenia ateliny
lú nej v porastoch. A to tak v istých výsevoch, ako aj v TM. Sú asne sa v istých výsevoch
zvýšil podiel ostatných bylín i nesiatych trávnych druhov, pri om prezencia ostatných bylín
bola podstatne vyššia v istých výsevoch ako pri TM. Uvedené potvrdzuje, že TM tvoria
kompaktnejšie a istejšie porasty ako sú porasty istých výsevov.
Tabu ka 5 Floristické zloženie porastov – (2021 – 2. úžitkový rok, 1. kosba, %)
Skupina – druh/variant
1
2
3
4
5
Trávy
12
21
46
43
50
Bôbovité
75
62
43
49
46
Ostatné byliny
13
16
10
8
4
Prázdne miesta
3
1
1
+
+
MRH
44
42
50
L
73
60
42
48
46

6
47
48
5
46
48

Záver
isté výsevy L rôznej ploidity neukázali jednozna nú výhodu pestovania diploidnej i
tetraploidnej L. V roku sejby pred odburi ovacou kosbou mala vyššie zastúpenie
v porastoch tetraploidná L, o sa zmenilo hne pri dorastaní do produk nej kosby, v ktorej
bol vyšší podiel diploidnej L, a to až o 13 %. V 1. úžitkovom roku sa prezencia oboch odrôd
takmer vyrovnala (2n 87 % a 4n 88 %), aby v druhom úžitkovom roku získala prevahu L 2n.
Silnému konkuren nému tlaku ateliny lú nej v miešankách v prvých rokoch neodolal ani
rýchlo sa vyvíjajúci MRH tráv lolioidného typu, pri om podiel ateliny a hybridu vo výsevku
bol 40 % : 60 %, o by dávalo predpoklad dominancie MRH.
V priebehu rokov pestovania dosiahla
L 4n vyššiu pokryvnos v porastoch TM
s festukoidným typom MRH miešaniek, L 2n mala vyšší podiel v TM s lolioidným typom
MRH.
atelina lú na Ganymed
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atelina lú na Hammon

atelina lú na Ganymed + MRH Hemsut

atelina lú na Hammon + MRH Hemsut

atelina lú na Ganymed + MRH Hyperon

atelina lú na Hammon + MRH Hyperon

Po ná vzchádzavos

ateliny lú nej v príseve do trvalého trávneho porastu

Ing. Norbert Brita ák, PhD.1, Ing. Katarína Hr ková2, Ing. Iveta Ilavská, PhD.1, Mgr. ubomír
Hanzes, PhD.1
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – 1Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, RVP Liptovský Hrádok, 2Výskumný ústav
rastlinnej výroby Pieš any
Prísevy š achtených kultúrnych druhov do trvalého trávneho porastu sú pratotechnickou
operáciou, ktorá zlepšuje jeho produkciu a kvalitu. Myšlienka vykonania prísevu je
jednoduchá, ale výsledná realizácia je obtiažna. Pritom výsledky sa pohybujú od ve mi
dobrých až po ve mi zlé, a to dokonca aj v podmienkach ve mi priaznivých. Preto sa
v minulosti pristúpilo k rôznym manipuláciám zo strany mechanickej prípravy osivového
lôžka, ako aj chemickej ochrany a ošetrovania. Okrem eliminácie alebo potla enia
pôvodného trávneho porastu, predstavovali mechanické zásahy kombináciu spracovávanej
bky pôdy a šírky trávneho porastu. Chemická ochrana spo ívala v chemickej orbe
pôvodného porastu, oba ovaní osiva rôznymi pesticídmi, zameranými na choroby, škodcov,
ako aj látkami, regulujúcimi klí enie a pridávaní hnojív pri oba ovaní osiva na zabezpe enie
priaznivého rastu z osiva sa vyvíjajúcej sa rastliny.
Možno posledným neriešeným manipula ným zásahom, ktorý by mohol prispie
k periodickej úspešnosti prísevov, je využitie in situ vyrobených semien, resp. osiva, o
predstavuje evolu ný prístup k problematike.
Za týmto ú elom sme v katastri obce Liptovská Tepli ka, v horskej výrobnej oblasti
periodicky zakladali experimentálne porasty ateliny lú nej. Experiment pozostával z fázy
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zakladania (rok prísevu) a z generatívnej fázy (nasledujúci rok zberu semien). Tento prístup
sme zopakovali pä krát. Vždy po zbere semien, resp. osiva sme v laboratórnych
podmienkach stanovovali laboratórnu klí ivos a v po ných podmienkach vzchádzavos .
Navyše, v laboratóriu sme modelovali aj vplyv sucha na klí iace rastliny, pretože vlaha je pre
zavedené semená dostupná v obmedzenom rozsahu.
Variantné prevedenie po ného experimentu:
1. variant – orná pôda (OP) – periodicky vysievaná atelina lú na.
2. variant – prvá generácia v príseve (1G) – periodicky prisievaná atelina lú na, ktorej pôvod
osiva je z ornej pôdy.
3. variant – kontinuálny prísev (5G) – periodicky prísev ateliny, ktorej pôvod semien je
z prísevu do trávneho porastu.
4. variant – kontrola (TTP) – natívna atelina lú na, rastúca v trvalom trávnom poraste.
Po ná vzchádzavos sa stanovovala len na prvých troch variantoch. Semená ateliny lú nej
(var. 1, 3, 4) sa využívali pri modelovaní vplyvu sucha.
Výsledky po nej vzchádzavosti za celé sledované obdobie zobrazuje tabu ka 1. Najvyššia
po ná vzchádzavos , pod a o akávania, bola zaznamenaná na variante orná pôda. Ako názov
variantu predznamenáva, vysievaná atelina lú na rástla v prostredí, ktoré nemalo
konkurenciu. Inými slovami osivo malo priaznivé podmienky na klí enie a vzchádzanie.
Z výsevného množstva 400 ks.m-2 ( o je polovica konven ného výsevku (800 ks.m-2)) v istom
výseve, vyklí ilo v priemere 42,2 %. Nutné je však poznamena , že výsevok, znížený na
polovicu a pestovanie na osivo v horskom prostredí so sebou prináša aj ur ité riziko.
Napríklad v tre om cykle (rok 2017) boli porasty celkom životaschopné, ale po as zimy
2017/2018 došlo k poškodeniu porastu. Dôsledkom bola nutnos získa osivo pôvodnej
tetraploidnej odrody Mazurka od š achtite ov a/alebo množite ov. Uvedené ovplyvnilo dva
varianty: OP a 1G, nako ko z tohto variantu sa nanovo zakladal porast na ornej pôde, ale
slúžil aj ako zdroj pre jednorazový prísev do trávneho porastu (variant 1G). Priemerný po et
vzídených rastlín oboch prisievaných variantov bol po as sledovaného obdobia takmer
totožný (tabu ka 1). Na variante 1G výrazne kolísal, ale opakovaný prísev (variant 5G) od
tretieho cyklu poskytol stabilné výsledky.
Tabu ka 1 Po et vzídených rastlín vysiatej (OP) a prisiatej (1G a 5G) ateliny lú nej (ks.m-2)
Rok
2013
2015
2017
2019
2021
Priemer
Percento z výsevku

OP
300
112
142
162
128
168,8
42,2

1G
164
10
30
48
188
88,0
22,0

5G
164
24
80
80
88
87,2
21,8

Za ú elom otestovania životaschopnosti a prispôsobivosti ateliny lú nej sa v laboratórnych
podmienkach modeloval vplyv sucha na klí enie semien. Otestované boli semená
pochádzajúce z variantov orná pôda (OP), periodický prísev (5G) a trvalý trávny porast (TTP).
Teoretický predpoklad bol, že pôvodná atelina lú na bude lepšie znáša vplyv sucha než
achtená odroda. Modelované sucho malo štyri úrovne: kontrola (destilovaná voda), mierne
sucho (50 mM roztok alkoholického cukru - manitolu), silné sucho (200 mM roztok)
a extrémne sucho (400 mM roztok). Pred založením modelu boli semená ateliny lú nej
skarifikované na zabezpe enie 100 % klí ivosti. Vzh adom na to, že je to prácna metóda,
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prezentujeme tu výsledky z dvoch ukon ených cyklov. Z viacerých sledovaných parametrov
prinášame informácie o d žke kore a klí iacich rastlín ako najdôležitejšieho faktora pri
zakladaní porastov.
Tabu ka 2 uvádza informácie o d žke kore a (mm) a po te vyklí ených semien (ks)
z celkového po tu testovaných 24 kusov. Je z nej zrejmé, že prisievaná aj vysievaná atelina
lú na poskytuje lepšie výsledky, než atelina lú na z pôvodného trávneho porastu. Týka sa
to aj d žky kore ov a aj po tu klí iacich rastlín v reakcii na sucho.
Tabu ka 2 D žka kore ov ateliny lú nej a po et vyklí ených semien
Cyklus

Variant

0
50
200
400
0
2.
50
200
400
Priemer
1.

OP
9,33
7,43
4,90
2,06
9,86
8,98
4,17
1,08
5,98

žka kore ov (mm)
5G
TTP
6,82
10,40
5,38
8,18
3,35
4,54
1,21
1,30
6,83
9,75
5,42
8,10
2,51
4,25
0,84
1,09
5,95
4,05

Po et vyklí ených semien (ks)
OP
5G
TTP
24
22
24
22
24
23
19
24
24
5
16
16
23
23
24
22
24
24
18
24
24
4
21
16
21,89
22,25
17,13

žka kore ov sa skracuje so zvyšujúcou sa úrov ou modelovaného sucha na všetkých
sledovaných variantoch. Rozdiel v priemernej d žke na úrovni 0,03 mm medzi variantmi
sledovanej odrody (OP a 5G) poukazujú na ur itú odolnos vo i suchu. Nadradenos
achtenej odrody nad atelinou lú nou z pôvodného trávneho porastu môže by spôsobená
aj tým, že š achtená atelina lú na je tetraploid a natívna je diploidom. Z celkového po tu
klí iacich rastlín vyplýva, že opätovný prísev (variant 5G) zvyšuje odolnos vo i suchu v ase
klí enia. V našom ponímaní je to zvyšujúca sa adaptabilita nášho prístupu na dané
podmienky a zvyšujúcu sa mieru stability prísevu pri zakladaní porastov.
Z výsledkov je zrejmé, že opakovaný prísev ateliny lú nej do trávneho porastu sa z h adiska
po nej vzchádzavosti stabilizuje. Kým výsev a jednorazový prísev kolíšu. Modelovaním sucha
zis ujeme, že aj ke má opakovaný prísev o nie o nižšiu d žku korienkov klí iacich rastlín vo i
ateline pestovanej na ornej pôde, zvyšuje sa však jej celkové množstvo vyklí ených semien
s narastajúcim suchom.

Úroda plodov

oriedky vysokej hnojenej organicky

Ing. Michal Medvecký, PhD.1, Ing. Ján Daniel1, Ing. ubica Jan ová2
1
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá
2
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Úvod
oriedky svojim nutri ným zložením zara ujeme medzi najzdravší druh ovocia vo svete.
Plody
oriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.) patria k významným ovocným druhom
s vysokým obsahom polyfenolických zlú enín, flavonoidov, antokyánov a majú vysokú
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antioxida nú aktivitu. oraz astejšie sa spája výraz
oriedok s ve mi priaznivými ú inkami
v medicíne. Obsah antioxida ných zložiek v plodoch
oriedok je jeden z najbohatších
spomedzi ovocia a zeleniny. Plody tohto druhu z dôvodu vysokého obsahu bioaktívnych
zložiek sú spojené s významnými vplyvmi na udský organizmus, pri om ve mi priaznivo
ovplyv ujú cholesterol a majú kardiovaskulárnu ochranu.
Cie om tohto príspevku je poskytnú informácie o produk ných schopnostiach
oriedky
vysokej hnojenej organickými hnojivami.
Materiál a metóda
Experimenty boli založené na výskumnej stanici v Krivej na Orave, ktorá sa nachádza na
severe Slovenska. Priemerná ro ná teplota v oblasti je 6° C a ro ným úhrnom zrážok 900
mm. Experimentálna plocha s odrodami
oriedok sa nachádza na svahu s 10° sklonom a SV
expozíciou v nadmorskej výške 634 m. V pokusoch porovnávame 6 odrôd
oriedky vysokej
(Bluejay, Nelson, Bluecrop, Patriot, Berkeley a Brigitta). Jednotlivé odrody boli vyselektované
na základe dlhoro ných sledovaní úrody, ktorých výška presiahla 3000 g na ker.
Hnojenie pokusu
oriedky vysokej
Každá z týchto vyselektovaných odrôd bola sledovaná vo troch variantoch:
1. variant – organické hnojenie (Hoštické organické hnojivo)
2. variant – organické hnojenie (100% ov ie hnojivo)
3. variant – bez hnojenia (kontrolný)
Prvý variant bol hnojený Hoštickým organickým hnojivom s aplikáciou na za iatku vegetácie
(v prvej polovici apríla) v dávkach 1 kg istých živín na 10 m2, o predstavuje 1000 kg .ž.ha-1.
rok-1 (5 kg N, 3,5 kg P2O5, 1 kg K2O a 0,5 kg MgO istých živín na hektár.rok-1). Po as vegetácie
(v druhej dekáde júna) bol variant hnojený dávkou 0,8 kg istých živín na 10 m2, o
predstavuje 800 kg .ž.ha-1.rok-1 (4 kg N, 2,8 kg P2O5, 0,8 kg K2O a 0,4 kg MgO istých živín na
hektár.rok-1). Hoštické organické hnojivo obsahuje fermentovaný kravský a konský hnoj,
rohovinu a prírodné guáno, pochádzajúce z trusu morských vtákov. Je to isto prírodný
produkt, ktorý obsahuje 5 % N, 3,5 % P2O5, 1 % K2O a 0,5 % MgO.
Druhý variant bol hnojený 100 % ov ím hnojivom s aplikáciou na za iatku vegetácie (v prvej
polovici apríla) v dávke 1 kg istých živín na 10 m2, o predstavuje 1000 kg .ž.ha-1.rok-1 a
po as vegetácie (v druhej dekáde júna) bol variant hnojený dávkou 0,8 kg istých živín na 10
m2, o predstavuje 800 kg .ž.ha-1.rok-1. Je to isto prírodný produkt, ktorý obsahuje 2,35 %
N, 1,81 % P, 6,56 % K + 32,30 % humínových kyselín (bez chemických látok).
Pä odrôd v tre om variante ostalo bez hnojenia ako kontrolný variant.
Výsledky
Kvitnutie a výskyt jarných mrazov
Mínusové teploty v zimnom období 2018/2021 nespôsobili vymrznutie kvetných pú ikov,
ale ani celých rastlín. V období kvitnutia máj 2019 došlo k výskytu neskorých jarných mrazov
(-3,5) 09.05., ale nako ko to bolo pred kvitnutím, nebolo potrebné ur mieru poškodenia
kvetných pú ikov. Po as kvitnutia v roku 2020 bol pozorovaný pokles teplôt pod bod mrazu
(-5,0) 13.05. a (-2,5) 22.05. Prevažná as kvetných pú ikov následkom tohto silného mrazu
po as kvitnutia odolala. Pravdepodobne to bolo spôsobené, že habitus
oriedok je ove a
vyšší v porovnaní s habitom brusnice pravej (do 30 cm). Minimálna teplota pri zemi mohla
by ešte vyššia, nako ko sa meria vo výške 2 m nad zemou. Za iatok kvitnutia v roku 2020 pri
odrodách Bluejay a Patriot nastalo 11. mája, pri ostatných odrodách nastalo kvitnutie 15.05.
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a pri Brigitte 18.05.2020. V prvej dekáde mesiaca máj v roku 2021 (tab. 3) bol pozorovaný
pokles teplôt pod bod mrazu (-3,5) 04.05. a (-2,5) 10.05. Nako ko kvitnutie
oriedok bolo
v tretej dekáde mesiaca máj, nebolo potrebné ur mieru poškodenia kvetných pú ikov
neskorými jarnými mrazmi. Za iatok kvitnutia v roku 2021 pri odrodách Bluejay a Patriot
nastalo 20. mája, pri odrode Nelson nastalo kvitnutie 27.05. a pri odrodách Bluecrop,
Berkeley a Brigitta 18.05.2021.
Zber plodov a úroda
Termín 1. zberu sa v roku 2019 pri odrodách Bluejay a Patriot vykonal 26. júla, u odrôd
Nelson, Bluecrop a Berkeley (06.08.), pri odrode Brigitta sa 1. zber vykonal 15.08. Rok 2019
sa vyzna oval dlhým zimným obdobím, o spôsobilo, že sa kvitnutie a zbery plodov posunuli
o dva týždne neskôr, v porovnaní s ostatnými rokmi. Termín 1. zberu v roku 2020 sa pri
odrodách Bluejay a Patriot vykonal 3. augusta, u odrôd Nelson, Bluecrop 07.08., pri
odrodách Berkeley a Brigitta sa 1. zber vykonal 17.08. Rok 2020 sa vyzna oval miernym
zimným obdobím, ale zato dlhšie trvalo. Mesiace máj a jún boli ve mi daždivé, o spôsobilo,
že sa kvitnutie a následne zbery plodov posunuli o dva týždne neskôr, v porovnaní
s ostatnými rokmi. Termín 1. zberu sa v roku 2021 pri odrodách Bluejay a Patriot vykonal 3.
augusta, u odrôd Nelson, Bluecrop a Berkeley 13.08., pri odrode Brigitta sa 1. zber vykonal
19.08.
Pri hnojení Hoštickým organickým hnojivom na
oriedky (graf 1), najvyššie úrody v roku
2019 dosiahla odroda Bluecrop, ktorej priemerná úroda na ker dosiahla 4897 g. Pri ostatných
odrodách sa výška produkcie pohybovala v rozmedzí od 2355 g u odrody Patriot až do 3850 g
na ker pri odrode Nelson. Najvyššie úrody v roku 2020 dosiahla odroda Bluejay, ktorej
priemerná úroda na ker dosiahla 4572 g. Pri ostatných odrodách sa výška produkcie
pohybovala v rozmedzí od 2189 g u odrody Patriot až do 4425 g na ker pri odrode Berkeley.
Najvyššie úrody v roku 2021 dosiahla odroda Brigitta, ktorej priemerná úroda na ker dosiahla
3998 g. Pri ostatných odrodách sa výška produkcie pohybovala v rozmedzí od 1913 g
u odrody Patriot až do 3083 g na ker pri odrode Berkeley. Z poh adu produkcie po aplikácii
organického hnojenia možno zostavi nasledovné poradie sledovaných odrôd
oriedok:
Brigitta > Berkeley > Nelson > Bluecrop > Bluejay > Patriot.
Pri hnojení 100 % ov ím hnojivom (graf 2), najvyššiu úrodu v roku 2019 dosiahla odroda
Bluecrop, u ktorej priemerná úroda na ker dosiahla 4948 g. Priemerná úroda na ker pri
ostatných odrodách sa pohybovala od 3003 g pri odrode Nelson až po 4459 g pri odrode
Brigitta. Najvyššiu úrodu v roku 2020 dosiahla odroda Bluecrop, u ktorej priemerná úroda na
ker dosiahla 5060 g. Priemerná úroda na ker pri ostatných odrodách sa pohybovala od 1743
g pri odrode Patriot až po 4753 g pri odrode Berkeley. Najvyššiu úrodu v roku 2021 dosiahla
odroda Brigitta, u ktorej priemerná úroda na ker dosiahla 3913 g. Priemerná úroda na ker pri
ostatných odrodách sa pohybovala od 896 g pri odrode Nelson až po 3828 g pri odrode
Berkeley. Z poh adu produkcie po aplikácii ov ieho hnojiva možno zostavi nasledovné
poradie sledovaných odrôd
oriedok: Brigitta > Berkeley > Bluecrop > Patriot > Bluejay >
Nelson.
Najvyššiu produkciu v kontrolnom variante (graf 3) v roku 2019 dosiahla odroda Brigitta
s priemernou hmotnos ou na ker 4869 g. Najnižšiu priemernú hmotnos úrody na ker 3340 g
vo variante bez aplikácie hnojenia dosiahla odroda Nelson. U ostatných odrôd sa výška
produkcie pohybovala od 3658 g (Bluecrop) až po 4797 g/ker pri odrode Berkeley. Najvyššiu
produkciu v roku 2020 dosiahla odroda Berkeley s priemernou hmotnos ou na ker 4948 g.
Najnižšiu priemernú hmotnos úrody na ker 1967 g vo variante bez aplikácie hnojenia
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dosiahla odroda Patriot. U ostatných odrôd sa výška produkcie pohybovala od 2752 g
(Nelson) až po 3925 g/ker pri odrode Brigitta. Najvyššiu produkciu v roku 2021 dosiahla
odroda Brigitta s priemernou hmotnos ou na ker 4322 g. Najnižšiu priemernú hmotnos
úrody na ker 1096 g vo variante bez aplikácie hnojenia dosiahla odroda Nelson. U ostatných
odrôd sa výška produkcie pohybovala od 1449 g (Bluejay) až po 3410 g/ker pri odrode
Patriot. Z poh adu produkcie v kontrolnom variante možno zostavi nasledovné poradie
sledovaných odrôd
oriedok: Brigitta > Patriot > Berkeley > Bluecrop > Bluejay > Nelson.
Hmotnos 100 bobú
Priemerná hmotnos 100 bobú sa v roku 2019 pohybovala v rozmedzí od 128 g pri odrode
Bluejay pri Hoštickom organickom hnojení, až po 213 g pri odrode Patriot v kontrolnom
variante. Priemerná hmotnos 100 bobú sa v roku 2020 vo variante s Hoštickým organickým
hnojením bola od 188 g pri odrode Bluejay, až po 280 g pri odrode Patriot. Priemerná
hmotnos 100 bobú vo variante so 100 % ov ím hnojivom sa pohybovala v rozmedzí od 186
g pri odrode Bluejay až po 289 g pri odrode Brigitta. Priemerná hmotnos 100 bobú
v kontrolnom variante sa v roku 2020 bola v rozmedzí od 208 g pri odrode Bluejay, až po 280
g pri odrode Patriot. Priemerná hmotnos 100 bobú v roku 2021 vo variante s Hoštickým
organickým hnojením sa pohybovala v rozmedzí od 162 g pri odrode Bluejay, až po 236 g
pri odrode Patriot. Priemerná hmotnos 100 bobú vo variante so 100 % ov ím hnojivom sa
pohybovala od 180 g pri odrode Bluejay až po 236 g pri odrode Nelson. Priemerná hmotnos
100 bobú v kontrolnom variante sa v roku 2021 bola v rozmedzí od 176 g pri odrode Bluejay,
až po 256 g pri odrode Patriot. Z poh adu priemernej hmotnosti 100 bobú po as roku 2021
možno zostavi nasledovné poradie sledovaných odrôd
oriedok: Patriot > Nelson >
Bluecrop > Brigitta > Berkeley > Bluejay.
Škodcovia
Zo škodcov, ktorí napádajú plody brusnice vysokej, sme zaznamenali širokú škálu vtáctva.
Medzi naj astejších návštevníkom plantáže patrili všetky druhy drozdov, sojka oby ajná
a rôzne druhy spevavcov. Z cicavcov sme zaznamenali výskyt jazveca lesného, kuny lesnej
a líšky oby ajnej. Plody boli znehodnotené ozobávaním a ožieraním.
Záver
celkovo najvyššia priemerná úroda na ker po as rokov 2019 – 2021 pri jednotlivých
odrodách
oriedok bola dosiahnutá vo variante so 100% ov ím hnojivom (3469 g/ker),
za ním nasleduje kontrolný variant (3416 g/ker), resp. variant s organickým hnojením
s priemerom na ker 3200 g,
z poh adu celkovej priemernej úrody na ker zo všetkých variantov hnojenia po as rokov
2019 – 2021 možno zostavi nasledovné poradie sledovaných odrôd
oriedok: Berkeley
> Brigitta > Bluecrop > Bluejay > Patriot > Nelson,
na základe našich výsledkov možno konštatova , že použité hnojenie nemá jednozna ný
výrazný vplyv na úrodu plodov
oriedky vysokej,
významným faktorom, ovplyv ujúcim úrodu plodov jednotlivých odrôd
oriedok, je
okrem ro níka aj odroda.
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Graf 1 Priemerná úroda plodov na ker vo variante s Hoštickým organickým hnojivom na
oriedky

Graf 2 Priemerná úroda plodov na ker vo variante so 100% ov ím hnojivom

Graf 3 Priemerná úroda plodov na ker v kontrolnom variante
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Produkcia biomasy z v bových porastov na energetické využitie
Ing. Ján Daniel, Ing. Michal Medvecký, PhD.
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá
Európa má plán by udržate ným, nízko uhlíkovým hospodárstvom, šetrným k životnému
prostrediu. Do roku 2030 si stanovila v oblasti energetiky najmenej 27 % energie
z obnovite ných zdrojov.
V stratégiách EÚ sa predpokladá, že energetické plodiny a nimi vyprodukovaná biomasa by
mali výrazne prispie ku splneniu cie ov v oblasti zvyšovania podielu obnovite ných zdrojov
na spotrebe primárnych zdrojov energie.
Biomasa, získaná z rýchlorastúcich drevín, je jedným z najbežnejších a najrozšírenejších
zdrojov na svete. Má potenciál poskytnú obnovite ný zdroj energie, a to na miestnej, tak aj
oblastnej úrovni. V sú asnej dobe bio energia je najdôležitejšia vo ba energie z
obnovite ných zdrojov a zostane tak blízkej a strednodobej budúcnosti. Biomasa má
potenciál sta sa najvä ším a udržate ným svetovým zdrojom energie. Je založená na
zdrojoch, ktoré sú využívané na udržate nom základe a po celom svete slúžia ako efektívna
možnos pre poskytovanie energetických služieb. Navyše, prínosom bio energie je vytváranie
príležitostí pre regionálny rozvoj.
ba košikárska je vytrvalá energetická rastlina známa pre vysoký vý ažok biomasy v krátkom
ase. Okrem toho sa v bové porasty vyzna ujú ahkou vegetatívnou reprodukciou, ahkou
kultiváciou a schopnos ou regenerácie po mnohých úrodách.
V po nom pokuse NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica, založenom v roku 1994 na Regionálnom
pracovisku v Krivej na Orave, sme použili tri odrody v by košikárskej (Salix viminalis), a to Ulv,
Orm a Rapp, vyš achtené vo Švédsku.
Hodnotenie produk ných parametrov jednotlivých odrôd prebiehalo kontinuálne na jednej
ploche v rokoch 1994 – 2005. Hodnotená bola produkcia dendromasy a sušiny štvorro ného
porastu za tri štvorro né obdobia.
V podmienkach severného Slovenska sme dosiahli v druhom štvorro nom období produkciu
sušiny 45,6 – 51,3 t.ha-1 (tab. 1), o predstavuje 11,4 – 12,8 t sušiny na 1 ha za rok. V prvom
zberovom období produkcia sušiny bola nižšia, a to v rozmedzí 32,5 – 42,7 t.ha -1. Tretie
štvorro né obdobie je produkciou sušiny pokra ovaním druhého obdobia s ro ným
prírastkom 11,8 – 13,2 t sušiny na 1 ha ro ne (tab. 2).
Tabu ka 1 Produkcia dendromasy a sušiny za tri štvorro né obdobia
Produkcia dendromasy
Produkcia sušiny
-1
Odroda
v t.ha
v t.ha-1
Obdobie
Obdobie
Obdobie
Obdobie
Obdobie
Obdobie
1994-1997 1998-2001 2002-2005 1994-1997 1998-2001 2002-2005
Ulv
80,0
102,4
105,6
42,7
51,3
52,8
Orm
66,0
91,8
92,4
33,8
45,6
47,5
Rapp
62,8
96,8
95,8
32,5
48,3
49,6
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Tabu ka 2 Ro ný prírastok sušiny v troch zberových cykloch
Ro ný prírastok sušiny v t.ha-1
Odroda
Obdobie
Obdobie
1994-1997
1998-2001
Ulv
10,6
12,8
Orm
8,4
11,4
Rapp
8,1
12,0

Obdobie
2002-2005
13,2
11,8
12,4

V roku 2004 bol pokus rozšírený o alšie štyri odrody, a to Sven, Tora, Sherwood a Gudrun.
Tieto odrody boli vyš achtené na trojro ný zberový cyklus. Výsledky produkcie dendromasy a
sušiny sú za roky 2006 – 2015, o sú tri trojro né zberové cykly. V produkcii dendromasy
trojro ného porastu bola najproduktívnejšia odroda Sherwood, s produkciou v rozmedzí
102,6 – 120,6 t.ha-1 (tab. 3). Za ou nasleduje odroda Gudrun s produkciou v rozmedzí 91,4 –
117,0 t.ha-1. alšou odrodou, ktorá prekro ila hranicu 100 ton je odroda Tora s produkciou
96,6 – 115,2 t.ha-1. Štvrtá z nových odrôd Sven v produkcii dendromasy neprekro ila hranicu
100,0 t.ha-1 ani v jednom zberovom období.
Z výsledkov je zrejmý aj vysoký ro ný prírastok sušiny porastu z 1 ha, ktorý u všetkých odrôd
presiahol hodnotu 12,0 t.ha-1 a ktorá je ekonomicky dostupným výnosom. Najvyššie ro né
prírastky sušiny sme zaznamenali pri odrodách Sherwood a Gudrun v tre om zberovom cykle,
a to 18,6, resp. 18,2 t.ha-1. Odrody Tora a Sven v tom istom období dosiahli prírastky 15,5,
resp. 14,0 t.ha-1.
Tabu ka 3 Produkcia dendromasy za tri zberové cykly
Produkcia dendromasy v t.ha-1
Odroda
Obdobie
Obdobie
Obdobie
2006-2009
2010-2012
2013-2015
Sven
87,9
97,2
95,4
Gudrun
91,4
109,8
117,0
Tora
96,6
108,5
115,2
Sherwood
105,2
102,6
120,6
Tabu ka 4 Ro ný prírastok sušiny v troch zberových cykloch
Ro ný prírastok sušiny v t.ha-1
Odroda
Obdobie
Obdobie
Obdobie
2006-2009
2010-2012
2013-2015
Sven
Gudrun
Tora
Sherwood

13,4
14,2
13,9
16,4

15,0
18,3
16,4
15,1

14,0
18,2
15,5
18,6

V roku 2016 bol pokus rozšírený o alších pä najnovších odrôd vyš achtených vo Švédsku, a
to Estelle, Erik, Ester, Birgit a Wilhelm. K dispozícii sú zatia rastové ukazovatele v tre om
roku po výsadbe.
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Maximálne výškové prírastky trojro ného porastu presiahli štvormetrovú hranicu a pohybujú
sa v rozmedzí 4,40 m – odroda Estelle až po 6,44 m – odroda Wilhelm. Odroda Erik dosiahla
maximálnu výšku 5,43 m, odroda Ester 5,30 m a odroda Birgit 5,50 m.
Maximálna hrúbka kme a 0,10 m a 1,0 m nad zemou u trojro ného porastu bola najvyššia
pri odrode Wilhelm, a to 60,0, resp. 48,0 mm. Odroda Estelle dosiahla maximálnu hrúbku
kme a 47,0, resp. 29,0 mm a odroda Birgit 40,0 mm, resp. 34,0 mm.
Graf 1 Ro ný prírastok sušiny v štyroch štvorro ných zberových cykloch

Graf 2 Ro ný prírastok sušiny v troch trojro ných zberových cykloch

Projekt KARPATY PL - SK napomôže k zvýšeniu biodiverzity horských lúk
Ing. Janka Martincová, PhD., Ing. Vladimíra Vargová, PhD., Ing. Jozef underlík, PhD., Mgr.
ubomír Hanzes, PhD., Ing. Norbert Brita ák, PhD., RNDr. Štefan Pollák, Ing. Zuzana
Ková iková, PhD., Ing. ubica Jan ová
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
Druhová pestros sa z našich lúk z dôvodu postupného opúš ania od tradi ných foriem
hospodárenia postupne vytráca. Dôvod je jednoduchý. Lúky sa prestávajú obhospodarova ,
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zarastajú, resp. sa využívajú nevhodným spôsobom. Je nedostatok hospodárskych zvierat,
ktoré by hmotu z týchto lúk využívali.
Medzinárodný cezhrani ný projekt zameraný na obnovu horských lúk s názvom „Spolo ne
za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“, riešený v rámci
Programu Interreg V-A Po sko - Slovensko 2014-2020 za al nap
svoje projektové ciele
a aktivity od roku 2019. Realizácia projektu trvala od roku 2019 - 2021 a za ala úvodnou
konferenciou v Po sku. Závere ná konferencia konaná on line formou d a 21.10.2021 dala
symbolickú bodku za ukon ením projektu. Špecifickým cie om projektu bola ochrana,
zachovanie a obnova biodiverzity horských ekosystémov v cezhrani nom území Karpát.
Podstatou projektu bolo nájs optimálny spôsob obhospodarovania prostredníctvom
tradi ných a inovatívnych postupov, ktorý by udržal biotopy v priaznivom stave.
Hlavným predkladate om a vedúcim partnerom projektu boli LESY SR, š. p. alšími partnermi
v projekte boli Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko taja w Krakowie (Po sko) a Národné
po nohospodárske a potravinárske centrum.
Úlohou hlavného partnera bola samotná realizácia navrhnutých manažmentových opatrení
vrátane ekologickej obnovy. Cezhrani ný partner Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko taja
w Krakowie sa zameriaval na hydrologický a parazitologický prieskum a nápl ou NPPC bolo
uskuto ni botanický a pedologický monitoring trávnych porastov, ako aj hodnotenie ich
nutri nej kvality. Získané výsledky z monitoringu slúžili ako podklad pre vypracovanie
optimálneho návrhu manažmentových opatrení, ktorých cie om bolo prispie k zvýšeniu
druhovej bohatosti trávnych porastov.
Na základe terénneho monitoringu boli zaznamenané viaceré typy biotopov zv.
Arrhenatherion elatioris, Polygono - Trisetion, Nardo- Agrostion tenuis, Violion caninae,
Calthion.
Porasty, ktoré nesp ali podmienky pre zaradenie do niektorého z typov biotopov, uvádzame
ako nezaradené (NEZ).
Lk1
Lk2
Tr8
Lk6
X3
NEZ

– Nížinné a podhorské kosné lúky
– Horské kosné lúky
– Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
– Podmá ané lúky horských a podhorských oblastí
– Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel
– Do biotopov nezaradené trávne porasty po prísevoch a obnove

Zaznamenané rastlinné spolo enstvá
Arrhenatherion elatioris (biotop Lk1)
Mezofilné lúky v nižších a stredných polohách záujmového územia Nízkych Tatier, Ve kej
Fatry, Slovenského raja a Slanských vrchov. Tieto lúky sú rozšírené v nižších polohách od 440
do 956 m n. m. záujmového územia. Na hodnotenom území bolo zaradených do tohto
spolo enstva 39 lokalít a bol najviac zastúpeným typom spolo enstva na danom území
(graf1). V porastoch prevládali produk né vysokosteblové hodnotné druhy tráv
(Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, Festuca pratensis,
Festuca rubra) a dvojklí nolistových bylín (Campanula patula, Centaurea phrygia, Knautia
arvensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare). Porasty sú v prevažnej miere kosené,
zriedkavejšie mul ované. Na chudobnejších pôdach vo vyšších nadmorských výškach
prevažovali porasty tráv s druhmi Agrostis capillaris a Festuca rubra as. AnthoxanthoAgrostietum. V rámci biotopu sa vyskytujú zachovalé, produk né, druhovo bohaté porasty, aj
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výrazne pozmenené, chudobnejšie porasty s prevládajúcou Centaurea phrygia. Z dôvodu
prebiehajúcej sekundárnej sukcesie a nedostato ného využívania porastov do niektorých
podhorských lúk prenikajú medzi lú ne druhy expanzívne trávy Calamagrostis epigejos a iné.
Druhovo ve mi pestré porasty s výskytom vstava ovitých sme zaznamenali na plochách,
ktoré sa pravidelne kosia (napr. lokalita Tále v Malužinskej doline).
Polygono-Trisetion (biotop Lk2)
Ide o horské trojštetové lúky s prechodom do mezofilnejších spolo enstiev podhorských
kosných lúk zv. Arrhenatherion. Jedná sa o horské spolo enstvá s prevahou stredne vysokých
tráv a širokolistových bylín na minerálne chudobných horninách vyskytujúce sa vo vyšších
polohách Nízkych Tatier a ergova v nadmorskej výške od 725 do 1275 m. V druhovej
skladbe porastu dominujú nízke trávy a širokolisté byliny, najmä Alchemilla sp., Primula
elatior, Crepis mollis, Geranium sylvaticum. Typické pre porasty je aj výskyt niektorých
horských druhov napr. Viola lutea, Poa chaixii, Phyteuma spicatum, Phyteuma orbiculare,
Luzula luzuloides, Deschampsia caespitosa. Z h adiska ochrany prírody sme v nich
zaznamenali výskyt vstava ovitých druhov Platanthera bifolia, Gymnadenia conopsea,
Dactylorhiza majalis a na vrcholových lúkach Min ola Hieracium aurantiacum. Podobne ako
v predchádzajúcom type biotopu Lk1, aj tu sa vyskytujú zachovalé, druhovo ve mi pestré
kvetnaté porasty, ako aj porasty druhovo chudobnejšie. Za najbohatšie považujeme porasty
v horských polohách na vápencovom podloží, v nadmorskej výške nad 1000 m, ktoré sú
pravidelne kosené aj ru ne (lokalita Chmelinec, Dikula Marián, Luxová). Na druhej strane
nekosené porasty využívané dlhodobo mul ovaním, s akými sme sa stretli v pohorí ergov,
v katastri Livov a Kríže, sú druhovo výrazne pozmenené a vytvárajú takmer
monodominantné porasty. Mul ovanie viedlo k zmene druhovej skladby porastu, vplyvom
nerozloženého mul u zostávajú v poraste prázdne miesta, porasty sú redšie a druhovo
chudobnejšie. Vo vrcholových astiach pohoria ergov (lokality Penteliš, Solisko, Terasa,
Lysina) dominujú psin ekové porasty s dominanciou tráv Agrostis capillaris, Poa chaixii a
Avenella flexuosa, Luzula luzuloides, ale aj bylín napr. Potentilla erecta a Veronica officinalis.
Nardo-Agrostion tenuis a Violion caninae (biotop Tr8)
Horské psicové porasty kyslejších, chudobnejších pôd v nadmorskej výške nad 1000 m v
pohorí Nízkych Tatier. Floristické zloženie je pomerne chudobné, v porastoch dominujú
nižšie trávy Nardus stricta, Festuca rubra, Briza media, a Avenella flexuosa, bohato sú však
zastúpené aj viaceré druhy bylín, ktoré dodávajú porastom kvetnatý charakter, napr.
Potentilla erecta, Viola lutea, Viola canina, Dianthus delthoides, Hypericum maculatum. Popri
druhu Nardus stricta v nich prevláda Avenella flexuosa a Deschampsia caespitosa. Na danom
území bol tento biotop pomerne málo zastúpený, horské psicové porasty sme zaznamenali
len na dvoch lokalitách (Štrosy, Šuvárne) v nadmorskej výške nad 1000 m.
Calthion (biotop Lk6)
Podmá ané lúky horských a podhorských oblastí sú v sledovanej oblasti pomerne zriedkavé,
vyskytujú sa na 12 lokalitách najmä v doline ierneho a Bieleho Váhu. Floristické zloženie je
pomerne pestré, dominuje Cirsium rivulare, vyskytujú sa aj vlhkomilné druhy Lychnis floscuculi, Sanguisorba officinalis, Geum rivale, Geranium phaeum, Alopecurus pratensis, Scirpus
sylvaticus, Cirsium oleraceum a iné, z vzácnejších druhov sme zistili prítomnos Gladiolus
imbricatus, Epipactis palustris. Na vlhších pôdach dominuje z tráv Alopecurus pratensis a
z bylín Lychnis flos-cuculi, Scirpus sylvaticus, z atelinovín Trifolium hybridum a i. Na
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niektorých lokalitách sa nadmerne rozširujú vysoké druhy bylín, ako napr. Filipendula
ulmaria, Mentha longifolia, ím sa mení charakter porastu.
Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel (biotop X3)
Plošné rozšírenie nitrofilných ruderálnych spolo enstiev v záujmovom území je zriedkavé,
vyskytuje sa najmä na utla ených vlhkých pôdach. Ide o biotop, ktorý je z hospodárskeho
adiska nežiaduci. Typické je vysoké zastúpenie nitrofilných druhov z elade mrkvovitých
(druhy rodov Anthriscus, Chaerophyllum, Aegopodium) a p avovitých (rod Urtica).
Na plochách prevláda vegetácia ruderálneho charakteru. Na lokalite Chata Ve ký Bok
v pohorí Nízkych Tatier v nadmorskej výške 1 459 m sú súvislé porasty štiavca alpínskeho
(Rumex alpinus). Predstavujú silne nitrofilné horské ruderálne spolo enstvo, ktoré vzniklo
pravdepodobne dávnejším košarovaním a následným opustením manažmentu. Na lokalitách
(Muránska, Zlatá lúka, Priehrada krmelec, Snežná senník) prevládali ruderálne spolo enstvá s
Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Galium
aparine, Mentha longifolia a iné.
Graf1 Zaznamenané typy biotopov v záujmovom území
OZ Liptovský Hrádok
Nízke Tatry, Ve ká Fatra

OZ Prešov
Slovenský raj, Slanské vrchy, ergov

Na OZ Liptovský Hrádok najvä ší podiel 37 % tvoria nížinné a podhorské kosné lúky zv.
Arrhenatherion, 17 % horské kosné lúky, 18 % vlhkomilné lúky zv. Calthion, na OZ Prešov
najvä ší podiel 54 % tvoria horské kosné lúky, 17 % podhorské a kosné lúky, 2 % vlhkomilné
porasty.
Návrh manažmentových opatrení
Z grafu 2 je možné pozorova , aký typ obhospodarovania pretrvával pred za atím projektu.
Na OZ Prešov až 84 % plôch bolo mul ovaných a len16 % kosených, na OZ Liptovský Hrádok
50 % bolo mul ovaných plôch a 45 % kosených. Z h adiska nami navrhovaného manažmentu
(graf 3) odporú ame za
plochy tradi ne využíva kosením, produk né lúky navrhujeme
kosi 1-2 x ro ne, horské lúky vo vyšších nadmorských výškach raz ro ne. V rámci obnovných
opatrení sme na narušených plochách navrhli realizova ekologickú obnovu nastielaním
zeleného sena. Inovatívnym prvkom v projekte je použitie kartá ového zbera a trávnych
semien z druhovo bohatých trávnych porastov Na Slovensku sa takáto obnova sa u nás
doteraz nerealizovala, v rámci projektu bola odskúšaná po prvý krát. Z h adiska ochrany
prírody sa to považuje za výnimo ný prínos, nako ko sa zberajú regionálne osivá, ktoré sú pre
danú oblas typické. Druhovo chudobnejšie porasty v budúcnosti plánujeme obohacova
získaným materiálom z kartá ového zberu.
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Graf 2 Obhospodarovanie pred za atím projektu
OZ Liptovský Hrádok
Nízke Tatry, Ve ká Fatra

OZ Prešov
Slovenský raj, Slanské vrchy, ergov

Graf 3 Navrhovaný spôsob manažmentu
OZ Liptovský Hrádok
Nízke Tatry, Ve ká Fatra

OZ Prešov
Slovenský raj, Slanské vrchy, ergov

Záver
Výstupom projektu je metodická príru ka v slovensko - po skej verzii s názvom „Opatrenia na
zachovanie priaznivého stavu horských lú nych biotopov“, ktorej hlavným zostavovate om je
NPPC, v spolupráci s ostatnými partnermi (autori: Janka Martincová, Wojciech Szewczyk
a kol.). Praktická príru ka podáva všeobecné informácie o spôsoboch tradi ného
manažmentu horských lúk. Približuje historické spôsoby obhospodarovania daného územia.
Sú asne prináša informácie o ekologickej obnove druhovo bohatých trávnych porastov
a vhodných metódach získavania rastlinného a semenného materiálu. Najvýznamnejšou
sú as ou príru ky je vypracovanie návrhu manažmentových opatrení pre dané typy
biotopov. Viac informácií o projekte a závere nej konferencii možno nájs aj na internetovej
stránke partnera:
www.nppc.sk.
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Po akovanie
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhrani nej spolupráce Interreg V-A Po sko - Slovensko 2014 2020. Príspevok vznikol v rámci projektu „Spolo ne za zachovanie a obnovu biodiverzity
karpatských horských ekosystémov“. Výhradnú zodpovednos za obsah tejto publikácie nesú
jej autori a nedá sa stotožni s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.

Obsah dusi nanov a dusitanov v zelenine z rôznych typov po nohospodárstva.
Spolo ná vzdelávacia akcia
Mgr. ubomír Hanzes, PhD., Ing. Zuzana Dugátová, Ing. Mariana Jan ová, PhD., Ing. Norbert
Brita ák, PhD.,
Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Liptovský
Hrádok
Dusík je chemický prvok, plyn bez farby a zápachu, so zna kou N a protónovým íslom 7. V
prírode sa dusík nachádza v dvojatómovej molekule a vytvára stabilný chemický prvok. Je
dôležitým prvkom biologického života na Zemi. Dusík je obsiahnutý v bielkovinách, v DNA a v
organických zložkách rastlín a zvierat. Vzduch pozostáva zo 78 % dusíka, 20,8 % kyslíka a
nieko kých alších vzácnych plynov (argón, hélium, neón a xenón). Dusík zohráva významnú
úlohu aj vo výžive rastlín. Niektoré pôdne baktérie a tiež vodné sinice a riasy, majú
schopnos fixova dusík zo vzduchu. Na Zemi dochádza k neustálemu kolobehu dusíka, a to
najmä v aka organizmom. Rastliny absorbujú NH4 a NO3 z pôdy. Dusík je uložený v
rastlinných pletivách a iba v tejto forme ho môžu využíva organizmy, t.j. bylinožravce. Aj ke
sa dusi nany na Zemi vyskytovali stále, a to ako vo vode, tak aj v pôde, v posledny h
desa ro iach sa ich obsah v prírode zvyšuje v aka antropogénnej innosti. Zdrojom
dusi nanov je, okrem iného, aj chemizácia po nohospodárstva a používanie vysokých dávok
N hnojív. Vyskytujú sa najmä v potravinách rastlinného pôvodu, krmivách, mäse, syroch a
pod. Významným zdrojom dusi nanov sú aj potraviny, pri ktorých výrobe a spracovaní sa
používajú prímesy a aditíva, z dôvodu pred ženia trvanlivosti, zvýraznenia chute, ochrany
pred pôsobením niektorých baktérií a pod. Zo zeleniny sa najvyššie množstvo dusi nanov
ukladá najmä v listovej zelenine (špenát, šalát, kapusta), ale tiež v zemiakoch a ervenej
repe. V stredných množstvách sa zase kumuluje napr. v mrkve, petržlene alebo zeleri.
Najmenej dusi nanov obsahujú spravidla paradajka, uhorka a paprika. Zdravotné
nebezpe enstvo dusi nanov pre loveka vychádza z ich možnej redukcie baktériami na
dusitany. Ich nadmerné koncentrácie v potravinách môžu zaprí ini napr. poškodnie
bunkových štruktúr v mozgu, anémiu, zniženie imunitnej kapacity tenkého reva, vznik
rakoviny žalúdka, hrubého reva a iné závažné choroby. Obsah dusi nanov v strave je možné
obmedzi najmä výberom vhodných potravín, ktoré menej kumulujú dusi nany (zelenina),
tiež potravín s nižším podielom konzerva ných látok, alebo aj nakupovaním produktov z
ekologických fariem.
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Po úspešne zrealizovanom projekte ´´Voda a prírodné prostredie Malých Pienin. Spolo né
hodnoty. Spolo ná vzdelávacia akcia´´ v roku 2019, financovanom z rozpo tu Vyšehradského
fondu, sme aj v roku 2020 podali s našimi po skými kolegami obdobný projekt, tentokrát
zameraný na problematiku dusi nanov a dusitanov v zelenine. Projekt opä spolo ne riešia:
Inštitút technológie a prírodných vied (ITP) - Malopo ské výskumné centrum v Krakove a
slovenský partner Národné po nohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) – Výskumný
ústav trávnych porastov a horského po nohospodárstva. Na Slovensku sa projekt realizoval
v septembri 2021, a to na základných školách v Spišských Hanušovciach, Lesnici, Spišskej
Starej Vsi, Matiašovciach a Haligovciach.
Cie om workshopov bolo oboznámi študentov s problematikou kvality a bezpe nosti
potravín. Na za iatku boli žiakom poskytnuté základné informácie a poznatky formou
powerpointovej prezentácie. Následne sa diskutovalo o výskyte a kolobehu dusíka v prírode,
o prí inách jeho nadmerného výskytu a o negatívnych vplyvoch dusi nanov a dusitanov na
zložky životného prostredia. Tiež sa hovorilo o rizikách, spojených s prebytkom dusi nanov v
konzumovaných potravinárskych výrobkoch. V druhej asti workshopu sa uskuto nil
experiment na testovanie obsahu dusi nanov v zelenine pomocou elektronického mera a a
indika ných prúžkov. Experimentálna stanica na meranie dusi nanov a dusitanov
v potravinách pozostávala, okrem iného, aj z elektronického mera a na rýchle meranie
dusi nanov v potravinách a vode a indika ných prúžkov na ich meranie v tekutinách (napr.
zeleninových alebo ovocných š avách). Experimentálna stanica poskytuje aj alšie široké
možnosti merania na rôznych druhoch potravinárskych výrobkov. Po as pokusu žiaci
testovali zeleninu z konven ného (bežného) a ekologického (s ozna ením „BIO“)
po nohospodárstva. V prvej fáze experimentu žiaci merali koncentráciu dusi nanov pomocou
elektronického mera a. V druhej etape sa žiaci rozdelili na nieko ko skupín, pri om každá
skupina mala ur itý druh zeleniny. Po nastrúhaní a odš avení zeleniny sa hodnotiace
parametre od ítavali prostredníctvom indika ných prúžkov. Výsledky experimentu za
z oboch spôsobov merania zaznamenávali do tabuliek a porovnávali s odporu enými
hrani nými hodnotami.
Podobne, ako pri predchádzajúcom projekte, aj teraz sme pre každú školu zhotovili
vzdelávací plagát. Na plagáte sú zhrnuté najdôležitejšie informácie o danej problematike,
ktoré pomôžu upevni vedomosti žiakov. Zárove sú na plagátoch aj fotky z konkrétnej školy,
robené po as workshopov. Laboratórne stanice spolu so vzdelávacími plagátmi ostanú na
školách aj po ukon ení projektu.
Obr. 1 Prvou as ou workshopu bola krátka
prednáška na danú tému (ZŠ Haligovce)
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Obr. 2 Žiaci zo ZŠ v Spišskej Starej Vsi po as
experimentu

Obr. 3 Testovanie obsahu dusi nanov v
zelenine pomocou elektronického
mera a

Obr. 4 Aj napriek pandemickým opatreniam
bol záujem o workshopy zo strany žiakov
vysoký (ZŠ Spišské Hanušovce)
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