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Slovo na úvod

Vážení itatelia,
     ponúkame vám druhé tohtoro né íslo
odborného asopisu, ktorý vydáva NPPC-
VÚTPHP Banská Bystrica. asopis je zame-
raný na trávne porasty a ich funkcie, krmo-
vinárstvo, chov a zdravotný stav zvierat,
využitie trávnych porastov na energetické

ely, hodnotenie technologických postu-
pov, ako aj na rozvoj vidieka a zachovanie
krajiny. Našou snahou je už dvanásty rok
podáva  v asopise informácie o rozhodu-
júcich aktivitách pracovníkov ústavu, ktoré
bu  priamo  alebo  nepriamo  súvisia
s našou innos ou.

     NPPC-VÚTPHP v súlade so zria ovacou
listinou NPPC Lužianky zabezpe uje výs-
kum a zhromaž ovanie poznatkov z ob-
lasti trvalo udržate ného využívania a o-
chrany prírodných zdrojov pre pestovanie
rastlín a chov zvierat, zabezpe enie kvality
a konkurencieschopnosti výrobkov po no-
hospodárskeho pôvodu pre potravinárske
a nepotravinárske využitie, produk ného a
mimoproduk ného vplyvu po nohospo-
dárstva na životné prostredie a rozvoj vi-
dieka a transfer poznatkov výskumu uží-
vate om. Tvorí projek né, prognostické a
koncep né štúdie týkajúce sa jednotlivých
typov porastov, spôsobov hospodárenia
na trávnych porastoch a pasenia hospo-
dárskych zvierat. innosti organizácie sa
snažia reagova  na záujmy a požiadavky
spolo nosti, po nohospodárstva, vidieka,
životného prostredia a meniace sa von-
kajšie a vnútorné podmienky týkajúce sa
rastlinnej  a  súvisiacej  výroby  a  po no-
hospodárstva.
     NPPC-VÚTPHP sa v oblasti výskumu,
vývoja a vedecko-technických služieb
orientuje na tieto innosti:
a)  na efektívne a udržate né technológie
obhospodarovania po nohospodárskej pô-
dy v podhorských a horských oblastiach,
so zoh adnením výrobných, pôdnych, geo-
grafických, klimatických, ekonomických a

ekologických osobitostí regiónov a pod-
mienok prostredia;
b) na pratotechniku a využívanie trávnych
a iných porastov pre technologicky,
ekonomicky, environmentálne a zdravotne
vhodné formy živo íšnej produkcie;
c) na regulovanie faktorov podmie ujúcich
a ovplyv ujúcich kvantitu a kvalitu úrod
siatych a trvalých trávnych porastov;
d) na udržate nú produkciu biomasy a spô-
sobov jej využitia pre energetické a ne-
potravové ú ely;
e) na vplyv a dôsledky klimatickej zmeny
na priebeh produk ného procesu
rastlinnej výroby a možnosti adaptácie
po nohospodárstva na tieto zmeny;
f) na mimoproduk né a krajinotvorné fun-
kcie trávnych porastov a po nohospodár-
skej  výroby  a  ich  úlohu  v  živote  vidieka  a
jeho rozvoji;
g) na obhospodarovanie prírodných tráv-
nych porastov pri zachovaní biodiverzity
biotopov, hlavne v územiach európskeho
významu a územiach s vysokou prírodnou
hodnotou;
h) obchodnú innos  v nákupe a v predaji,
pozberovej úprave, sušení, istení a skla-
dovaní trávnych a atelinových osív.

     V alšej asti by som vás rada obo-
známila s innos ami a aktivitami pracov-
níkov výskumného ústavu v Banskej Bystri-
ci, ktoré sa realizovali a realizujú od uve-
rejnenia prvého ísla asopisu.

     Prvý polrok sa niesol v znamení riešenia
aktuálneho rezortného projektu VaV
s názvom Komplexné systémy hospodá-
renia na trávnych porastoch. Tento
projekt sa lení na dve iastkové úlohy: Ú
01 Racionálne a trvalo udržate né
obhospodarovanie trávnych porastov
a po nohospodárskej krajiny a Ú 02
Ekologicky prijate né a trvalo udržate né
využívanie trávnych porastov v po no-
hospodárskej krajine. Každá z iastkových
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úloh má alšie lenenie na výskumné
etapy a subetapové problémy. Prvá
iastková úloha zah a dve výskumné

etapy: VE 01 Produk né funkcie trávnych
porastov v systéme intenzívnej pratotech-
niky a VE 02 Optimalizácia pratotechnic-
kých opatrení zabezpe ujúcich trvalo udr-
žate nú produkciu v meniacich sa pod-
mienkach. Druhá iastková úloha má tiež
dve výskumné etapy: VE 01 Eliminácia
environmentálnych rizík uplat ovaním
nekonven ných postupov a VE 02
Uplat ovanie pratotechnických postupov
s nízkymi vstupmi. Každá z výskumných
etáp pozostáva zo subetapových úloh,
ktorých  je  spolu  13,  kde  sa  riešia
konkrétne a špecifické výskumné zadania.
V tretej dekáde septembra sa uskuto nil
interný kontrolný de , kde sa prezentovali
jednotlivé zadania výskumu s dovtedy
získanými výsledkami.

     Po as jesenného obdobia sa
pripravovali podklady pre schva ovací
proces nového rezortného projektu na

alšie trojro né obdobie. Jeho názov je
Multifunk né hospodárenie na rôznych
typoch trávnych porastov.

     V novembri sme úspešne absolvovali
kontrolný de  MPRV SR za ú asti
zástupcov ministerstva – p. Daniela Rudá,
p. Elena Glvá ová, p. Hana Fratri ová, p.
Tomáš Šimúth. Rokovania sa zú astnila p.
generálna riadite ka NPPC – p. Zuzana
Nouzovská, vedenie NPPC, riaditelia
ústavov a koordinárori RPVaV a ÚOP.

     Pokra ovalo sa v riešení projektov VaV,
financovaných z Agentúry na podporu vý-
skumu a vývoja (APVV), pripravovali na
nové projekty, reagujúce na výzvy (vi  tab.
nižšie).

     Okrem uvedených výskumných aktivít
sa pracovníci ústavu venujú poradenskej
innosti. Za predchádzajúci rok bolo

realizátorom, užívate om a iným odberate-
om výsledkov výskumu odovzdaných 5

návrhov, projektov, prípadne koncepcií.

Terénne poradenstvo sa vykonalo pre
právnické  a  fyzické  subjekty,   oho  dokla-
dom sú protokoly o poradenskej innosti.
Výsledkom riešenia ukon ených aj
prebiehajúcich výskumných úloh a projek-
tov je 38 protokolov o poradenskej
innosti, ktoré boli odovzdané realizáto-

rom a užívate om v danom roku.

     Pod organiza ným a odborným ges-
torstvom, resp. za ú asti pracovníkov
NPPC-VÚTPHP boli v roku 2018 zorgani-
zované a/alebo realizované nasledovné
akcie, ktoré súviseli s poradenstvom:
odborné semináre, spoluorganizácia D a
po a  v  O ovej,  workshop  k  využitiu  v -
bových porastov na košikárske ú ely,
exkurzia k technológii pestovania v by ko-
šikárskej na energetické využitie, Dni otvo-
rených dverí so zameraním na pestova-
te ské technológie (brusnica pravá a vy-
soká),

     Z alších aktivít pracovníkov VÚTPHP
treba spomenú :
     Odbor agrochémie zabezpe uje pora-
denstvo na základe rozborov siláží, obje-
mových krmív a k mnych zmesí, vykonáva
klasifikáciu krmív do akostných tried a vý-
po ty výživných hodnôt krmív. Pre ur enie
hodnôt pôdnych živín sa vykonávajú
kompletné rozbory pôd s odporu ením ra-
cionálnej dávky priemyselných a organic-
kých hnojív. V roku 2018 sa pre potreby
výskumu analyzovalo 480 vzoriek rastlin-
ného a 158 vzoriek pôdneho materiálu.
Pre potreby praxe to bolo 170 rastlinných
a 100 pôdnych vzoriek.

VTO Tur ianske Teplice – Diviaky zabez-
pe uje zastupovanie odrôd tráv a ateliny
lú nej pre DLF TRIFOLIUM Hladké Životice,
s.r.o ( R). RVP Krivá na Orave realizuje
predaj odrezkov v by košikárskej, sadeníc
brusnice pravej a plodov oriedky
vysokej. Realizujú sa innosti v oblastiach:
predaj oplôtkových komponentov, prísevy
do trávnych porastov, zber a pozberová
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úprava krmovín a mul ovanie trávnych
porastov pre po nohospodárske subjekty.

     Pracovníci ústavu sú inní v orgánoch
a komisiách organizácií ústrednej štátnej
správy: Národná komisia European Food
Safety  Authority  (EFSA) (1 pracovník),
Národný inventariza ný systém pre prí-
pravu národnej inventarizácie a projekcií
emisií skleníkových plynov:  (1  pracovník  -
sektorový expert AFOLU obhospodarova-
nie lúk a pastvín); v orgánoch profesných a
záujmových združení, zväzov a podobných
organizácií (v zahrani í i v SR): European
Association for Research on Plant Breeding
(EUCARPIA – 1 pracovník), European
Grassland Federation (EGF, Wageningen,
Holandsko - VÚTPHP kolektívne lenstvo,
FAO – CIHEA M Sub-network of Mountain
Pasture (Rím,  Taliansko  -  VÚTPHP  kolek-
tívne lenstvo), Slovenská po nohospo-
dárska vedecko-technická spolo nos  -
VÚTPHP kolektívne lenstvo, Slovenská
spolo nos  pre po nohospodárske,
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy
pri SAV v Bratislave, Lúkarsko-
pasienkarska sekcia: (predseda, tajomník
a 12 lenov), Slovenská š achtite ská
a semenárska asociácia: kolektívne
lenstvo, Slovenská vedecko-technická

spolo nos : kolektívne lenstvo VÚTPHP,

Slovenský kosecký spolok: kolektívne
lenstvo VÚTPHP, Územné koordina né

centrum Zväzu slovenských vedecko-
technických spolo ností Banská Bystrica (1
len výkonného výboru); v orgánoch

ostatných organizácií s pôsobnos ou
v pôdohospodárstve: Agentúra na
podporu výskumu a vývoja (1 len);
innos  a lenstvo v Slovenskej akadémii

pôdohospodárskych vied (2 pracovníci);
lenstvo v redak ných radách periodík:

Agriculture (Po nohospodárstvo - 1 len);
Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku: (2
lenovia).

     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.

     To sú v skratke najdôležitejšie innosti a
aktivity, ktorým sa venovali naši pracovníci
v predchádzajúcom období.

Iveta Ilavská

Projekty  riešené a podané v roku 2018 na NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica (pripravila: Ing. M.
Kizeková, PhD.)

Zazmluvnené projekty
Program íslo projektu/

Program
Názov projektu Doba riešenia Koordinátor/

Zodpovedný
riešite

APVV
APVV-14-0843 Výskum možností pestovania

borievky (Juniperus communis  L.)
na produkciu plodov

07/2015 –
06/2019

Ing.
Vladimíra
Vargová,
PhD.

INTERREG
PL-SK

PLSK.01.01.00-
00-0096/17

Spolo ne za zachovanie a obnovu
biodiverzity karpatských horských
ekosystémov, KARPATY PL-SK

02/2019 -
01/2021

Ing. Janka
Martincová,
PhD.
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Podané projekty 2018
Program íslo projektu/

Program
Názov projektu Doba riešenia Koordinátor/

Zodpovedný
riešite

APVV
všeobecná
výzva

APVV-18-0098 Prísevy ateliny lú nej do trávneho
porastu z evolu nej perspektívy

07/2019 -
06/2023

Ing. Norbert
Brita ák,
PhD.

APVV
všeobecná
výzva

APVV-18-0235 Kvantifikácia vybraných indikátorov
hlavných ekosystémových služieb
reprezentatívnych  typov trávnych
porastov pre stanovenie  politických
cie ov a stratégií v prospech
slovenskej spolo nosti

07/2019 -
06/2023

Ing. Miriam
Kizeková,
PhD.

Rezortné projekty výskumu a vývoja
íslo projektu Názov projektu / koordinátor resp.

zodp. riešite
Doba
riešenia

Koordinátor /
Zodpovedný
riešite

kontrakt 432/2017-310 MPRV
SR, úloha .39

Komplexné systémy hospodárenia
na trávnych porastoch

2016-2018 Ing. Ilavská
Iveta, PhD.

Úlohy odbornej pomoci
Por. . íslo projektu Názov projektu Doba riešenia Koordinátor /

Zodpovedný
riešite

1. kontrakt
432/2017-310
MPRV SR,
úloha .40

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

2018 RNDr. Štefan
Pollák

2. kontrakt
432/2017-310
MPRV SR,
úloha . 41

Kvalitná primárna produkcia z TP a
nevyužitých pôd v horských a
podhorských oblastiach

2018 Ing. Mariana
Jan ová, PhD.

3. kontrakt
432/2017-310
MPRV SR,
úloha . 55

Model ekonomicky a
environmentálne udržate ného nízko
emisného systému chovu dobytka
v špecifických podmienkach Polonín

2017 - 2021 Ing. Norbert
Brita ák, PhD.
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Medzinárodné a národné projekty v udržate nosti:
Program íslo projektu/

Program
Názov projektu Doba

riešenia
Koordinátor /
Zodpovedný
riešite

Doba
udržate -
nosti
projektu

6. RP FOOD-CT-2006-
016264

6 RP Traditional United
Europe Food –
TRUEFOOD/coordinator:
Spread European Safety
GEIE (SPES) 00144,
Rome, ITALY

2006 -
2011

Ing. Stela
Jendrišáková,
PhD.

INTERREG
HU-SK

HUSK1101/2.2.1/01
58

Climate park 2013 -
2015

RNDr. Alena
Rogožníková

2015 -
2020

OP VaV 26220220042 Manuál pratotechniky
pre raticovú zver
a priaznivý stav
životných podmienok
tetrova hô neho vo
vysokohorských
oblastiach

2009 -
2013

Ing. Stela
Jendrišáková,
PhD

2013 -
2018

APVV APVV-0098-12 Analýza, modelovanie
a hodnotenie
ekosystémových služieb

2013 -
2017

Ing. Miriam
Kizeková, PhD

2018 -
2022

Vývoj zastúpenia alchemilky v aluviálnom trávnom poraste pri rôznych
pratotechnických zásahoch

Ing. Norbert Brita ák, Ph.D., Mgr. ubomír Hanzes, Ph.D., Ing. Iveta Ilavská, Ph.D.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica – Regionálne výskumné pracovisko Liptovský
Hrádok

     V Slovenskej republike rastie 50 druhov alchemiliek. Všetky druhy sú trváce a majú bylinný
charakter. Rastú v pahorkatinách, podhorských a horských oblastiach. Vystupujú až do
subalpínskej vegetácie, i alpínskeho stup a. Avšak menej astý je ich výskyt v nížinách.
     Literatúra je chudobná na údaje o ich výskyte a pratotechnických zásahoch, ktoré by im
bu  prospeli, alebo naopak eliminovali v trávnych porastoch. Napríklad o alchemilke
oby ajnej je dostupné to, že je to trváca rastlina rozšírená najmä vo vyšších polohách na
stredne vlhkých až vlhkých stanovištiach. Ke že spásanie znáša ve mi dobre, skôr ju
nachádzame na pasienkoch než na lú nych porastoch. Má dobrú výživnú hodnotu a vysoký
obsah tuku. Dobre reaguje na hnojenie, ustupuje až pri vysokých dávkach živín. O alchemilke
žltozelenej zasa to, že má dobrú výživnú hodnotu, avšak pomerne zle sa suší.
     Experiment, zameraný na rôzne pratotechnické zásahy a rôzne úrovne živín pri kosnom
spôsobe obhospodarovania, poskytuje cenné informácie o tom ako sa druh alchemilky
žltozelenej správa v horskej výrobnej oblasti severného Slovenska.
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     Trvalý porast na aluviálnej lúke, v katastri obce Liptovská Tepli ka, v horskej výrobnej
oblasti mal nasledovné monitorované plochy: variant 1 predstavovalo monitorovanie
botanického zloženia a bez zásahov. Na variante 2 (Obrázok 1) bola vykonávaná jedna kosba
ro ne. Variant 3 sa kosil dvakrát ro ne a na jar sa aplikovali fosfore né a draselné hnojivá
v dávke 30 kg fosforu a 60 kg draslíka. Variant 4 (Obrázok 2) pozostával len z dvoch kosieb.
Do sledovaní bolo zaradené aj mul ovanie, ktoré bolo variantom 5. Na variant 6 (Obrázok 3)
sa, okrem aplikácie fosfore ných a draselných hnojív, aplikovalo aj dusíkaté hnojivo vo výške
45 kg dusíka na hektár. Varianty 7 a 8 boli hnojené rovnakou 90 kg dávkou dusíka (plus fosfor
a draslík), kým variant 7 bol kosený dva krát po as roka, variant 8 bol využívaný kosením tri
krát ro ne.
     Po as piatich rokov (obdobie od roku 2013 až 2017) došlo vplyvom rôznych
pratotechnických zásahov a výšky aplikovaných minerálnych hnojív pri kosnom využívaní
k rôznosmernému zastúpeniu alchemilky v trávnom poraste. Priemerné údaje za pä  rokov
sledovaní sú uvedené v tabu ke 1.

Tabu ka 1. Zastúpenie alchemilky žltozelenej v trávnom poraste na alúviu rieky ierny Váh
(percentuálne zastúpenie alchemilky a agrobotanickej skupiny ostatných lú nych bylín;
korelácie je bezrozmerné íslo)
Variant 1 2 3 4 5 6 7 8
Alchemilka 3,48 11,20 5,56 5,34 6,00 7,51 8,35 9,19
OLB* 56,68 51,48 27,20 35,92 42,10 27,57 25,76 29,63
Korelácia -0,65 0,12 -0,63 0,01 0,65 -0,22 0,55 0,35
*OLB – ostatné lú ne byliny; Korelácia – zobrazuje vz ah medzi zastúpením alchemilky
v trávnom poraste po as piatich rokov

     Z výsledkov vyplýva, že nevykonávanie žiadnych pratotechnických opatrení najviac znižuje
prítomnos  alchemilky v trávnom poraste. Ak je známe to, že alchemilka v dôsledku
zatienenia z porastu ustupuje, na predmetnom variante je to spôsobené akumuláciou stariny
i prítomnos ou vyšších rastlín (túžobník brestový, rezna ka lalo natá), prípadne stromov
(smrek oby ajný), potom sa síce eliminuje tento druh z porastu, avšak spôsobuje to, že
trávny porast prechádza sekundárnou sukcesiou smerom k lesnej formácii. Preto takýto
„zásah“ nie je z dlhodobého h adiska žiadúci (vi  Obrázok 4). Vykonávanie len jednej kosby
ro ne (variant 2) podporuje prítomnos  sledovaného druhu v poraste. Zárove  aj prítomnos

alších druhov rastlín zo skupiny ostatných lú nych, i pasienkových bylín. Z ekologického
adiska stav žiadúci, ale z agronomického, i krmovinárskeho nie. Pretože v danej skupine sa

asto nachádzajú pre hospodárske zvieratá, zvláš  prežúvavce, škodlivé až toxické druhy.
Uvedené obhospodarovanie podporuje prezenciu alchemilky v trávnom poraste.
     Z po nohospodárskeho h adiska najefektívnejším nástrojom na elimináciu alchemilky (i
agrobotanickej skupiny ostatných lú nych bylín) je dvojkosné využívanie s aplikáciou
fosfore ných a draselných živín. Daný manažment (variant 3, tabu ka 1) prispieva
k najrýchlejšiemu zníženiu alchemilky i ostatných lú nych bylín. Náprotivok tohto
obhospodarovania, ale bez aplikácie hnojív (dvojkosný variant 4), stabilizuje prítomnos
alchemilky, ale prispieva k rozširovaniu skupiny ostatných lú nych  bylín.
     alší z jedno-zásahových variantov po as roka je mul ovanie (variant 5). Podrvenie
a ponechanie rastlinného materiálu na ploche prispieva k rozvoju ostatných lú nych bylín,
ale aj alchemilky.
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     Aplikovanie minerálnych dusíkatých hnojív (spolu s fosfore nými a draselnými) podporuje
prítomnos  alchemilky žltozelenej v trávnom poraste. Rozvoj nastáva bez oh adu na výšku
minerálneho hnojenia (45 vs. 90 kg N.ha-1, t.j. variant 6 k variantom 7 a 8) a bez oh adu na
frekvenciu využívania (2× po as vegetácie – varianty 6 a 7, resp. 3× na variante 8).
Zastúpenie alchemilky v poraste s intenzitou narastá, ale podiel agrobotanickej skupiny
ostatných lú nych bylín kolíše. Najprv klesá, neskôr stúpa.
     Alchemilka pri kosnom režime využívania spôsobuje problémy so sušením, preto
neodporú ame trávne porasty v stredných a vyšších nadmorských výškach, na stredne
vlhkých a vlhkých stanovištiach, využíva  len jednou kosbou za rok. Odporú ame kosi  tieto
typy trávnych porastov dvakrát po as vegetácie, ale aj s aplikáciou fosfore ných i draselných
priemyselných hnojív. Pri alšej intenzifikácii sa ako nutnos  javí zvýši  dávku dusíkatých
hnojív nad nami použitú 90 kilogramovú úrove  na hektár a rok.
     Rýchlym obrastaním po využívaní a ve kou prízemnou listovou ružicou spôsobuje
alchemilka tienenie okolitých rastlín. Najmä pri absencii dusíkatého hnojenia to zaprí uje
výpadok rastlín, resp. tvorbu neproduk ných, prázdnych miest.

Obrázok 1. Alchemilka žltozelená pred využitím v roku 2018. Alchemilka je na variante 2
výraznou dominantou

Obrázok 2. Detail dominancie alchemilky na variante využívanom dvakrát po as vegeta ného
obdobia (variant 4 bez aplikácie živín)
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Obrázok 3. Prítomnos  alchemilky v poraste využívanom dvakrát ro ne a s aplikovaním 45 kg
N.ha-1 + PK hnojív (variant 6)

Obrázok 4. Akoby vyzeral porast, ktorý by sa nevyužíval ani pasením a ani kosením? V pozadí
experiment
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Produk ný mliekový potenciál objemového krmiva z biotopov trávnych
porastov

Ing. Stela Jendrišáková, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     O  potrebe  chráni   lúky  a  pasienky,  ktoré  vznikali  na  našom  území  predovšetkým  až
sekundárne, po zásahoch na plochách lesov, v sú asnosti už nie je opodstatnené
pochybova . Majú nielen vysokú prírodnú hodnou, ale prezentujú i kultúrne dedi stvo. Pri
obhospodarovaní významných biotopov trávnych porastov je z poh adu po nohospodára
dôležité pozna  aj ich produkciu a ekonomický potenciál. V príspevku prezentujeme výsledky
dvojro ného monitoringu kvality krmiva biotopov trávnych porastov Národného parku Ve ká
Fatra a ich potenciál na produkciu mlieka FCM (fat corrected milk – mlieko korigované na 4%
obsah  tuku)  z  1  kg  sušiny  krmiva  pod a  obsahu  NEL  (netto  energia  laktácie)  a  PDI  (N-látky
krmiva  skuto ne  strávite né  v  tenkom  reve).  V  práci  sme  analyzovali  3  typy  variantov
trávnych porastov. Prvý variant boli trávne porasty obhospodarované kosením na výrobu
sena  v  nadmorskej  výške  792  m  (HTP  –  horské  kosné  trávne  porasty),  druhý  variant  boli
porasty spásané hovädzím dobytkom (VHTP – vysokohorské trávne porasty) v nadmorskej
výške nad 1300 m a tretí variant boli mezofilné trávne porasty obhospodarované kosením na
výrobu sena (MTP) v nadmorskej výške 805 m. Monitoring zah al realizáciu floristických
zápisov, odber vzoriek fytomasy, laboratórne rozbory krmiva, vyhodnotenie výživnej
a k mnej hodnoty a výpo et produkcie mlieka FCM z 1 kg sušiny krmiva pod a obsahu NEL
a PDI.

Výsledky
     Kvalita trávnych porastov sa po as vegeta ného obdobia dynamicky menila.  Prejavila sa
závislos  od konkrétnej k mnej hodnoty jednotlivých rastlinných druhov v ase pastvy resp.
kosby. Pre fytomasu z prvých kosieb resp. pastvu na za iatku vegeta ného obdobia bolo
typické, že bola bohatá na N- látky s nižšími hodnotami obsahu vlákniny v porovnaní
s fytomasou z následných kosieb resp. pasienkových cyklov.
Pomer medzi jednotlivými zložkami porastu (trávy, leguminózy, ostatné byliny), prípadne
dominancia jednej z nich alebo jedného rastlinného druhu ur uje chemické zloženie porastu
a tým aj výživnú a k mnu hodnotu porastu. Rozhodujúci vplyv na kvalitatívne parametre
trávneho porastu majú dvojklí noslistové rastliny. Dvojklí nolistové rastliny, ku ktorým patria
leguminózy a byliny, sa vyzna ujú ve kou chemickou heterogenitou. Obsahujú nižšiu
koncentráciu vlákninových frakcií v bunkových stenách (celulóza, hemicelulóza, lignín a pod.)
a naopak, majú vyšší obsah minerálnych látok, primárnych a sekundárnych metabolitov.
Trávy majú pomerne jednoduchú chemickú stavbu, obsahujú hlavne sacharidy, bielkoviny,
tuky, minerálne látky a nízky obsah sekundárnych metabolitov. Nosite mi kvality z trávnych
druhov sú psiarka lú na, ovsík oby ajný, hrebienka oby ajná, kostrava lú na, kostrava
ervená, lipnica lú na, trojštet žltkastý.

     Pod a chemického zloženia a vplyvu na výživu zvierat môžeme  byliny rozdeli  do troch
skupín na hodnotné byliny, menejcenné byliny a toxické byliny. Hodnotné byliny, zvieratá
radi prijímajú a majú pozitívny vplyv na výživu a zdravotný stav zvierat. Hodnotné

atelinoviny a byliny zlepšujú zásobenie zvierat minerálnymi látkami, ovplyv ujú imunitný
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systém a zabezpe ujú samolie enie zvierat na pasienku. Patria sem skorocel kopijovitý,
rebrí ek oby ajný, mrkva oby ajná, rasca lú na, oby ajná, atelina lú na, atelina plazivá,
hrachor lú ny, adenec rožkatý a iné. Menejcenné byliny, zvieratá obchádzajú, tieto
byliny znižujú výživnú hodnotu porastu a produkovanej biomasy. Do tejto skupiny patria
štiavec tupolistý, p ava dvojdomá, pichlia  ro ný, pakost lú ny, pakost lesný, margaréta
biela. Poslednou z h adiska výživy zvierat nežiadúcou skupinou sú toxické byliny, tieto majú
dieteticky negatívny vplyv a zvieratá sa im vyhýbajú iskerník prudký, prasli ka mo iarna,
jesienka oby ajná, star ek Jakubov. Kvalitu krmiva ur uje predovšetkým koncentrácia
energie, obsah špecifických živín (dusíkaté látky, vláknina) a dietetické vlastnosti vplývajúce
na príjem krmiva. So stúpajúcou koncentráciou energie v objemových krmivách sa zvyšuje aj
produk ná ú innos  objemových krmív. Príjem krmiva štandardnou dojnicou je 20 kg sušiny
avšak  dojnice  pasené  na  pasienku  môžu  prija  o  10  -  25  %  viac  sušiny  ako  dojnice  k mené
konzervovanými krmivami. Štandardný príjem sušiny predstavuje množstvo štandardného
krmiva  (pastevný  porast  s  obsahom  15  %  dusíkatých  látok  a  25  %  vlákniny  v  sušine,  so
strávite nos ou organickej hmoty 77 %), ktoré je štandardná dojnica o živej hmotnosti 600 kg
a dennej produkcii 25 litrov mlieka v druhej tretine laktácie schopná prija  pri jeho
neobmedzenej dávke. K mna dávka pre 650 kg dojnice s úžitkovos ou 35 kg mlieka by mala
obsahova  22  kg  sušiny,  pre  dojnice  s  úžitkovos ou  25  kg  mlieka  20  kg  sušiny,  pre  dojnice
s úžitkovos ou 15 kg mlieka 17 kg sušiny a pre dojnice s úžitkovos ou 10 kg mlieka 15 kg
sušiny.
     Pri ur ení netto energie krmiva sme vychádzali zo stanovenia dusíkatých látok (NL), tukov
(T), vlákniny (VL), bezdusíkatých látok vý ažkových (BNLV) a ich strávite nosti, ktorá je daná
koeficientom strávite nosti. Produk nú ú innos  (PÚ) krmiva sme vyjadrili produk ným
mliekovým potenciálom (PMP). ktorý  sme vypo ítali pre PMPPDI a  pre  PMPNEL. Produk ný
mliekový potenciál vyjadruje produkciu mlieka FCM z 1 kg sušiny krmiva pod a obsahu NEL a
PDI. Na základe odporú aných hodnôt degradovate nosti a revnej strávite nosti NL sme
zvolili pre trávny porast skrmovaný v zelenom stave pre deg (efektívna degradovate nos  NL
v %), hodnotu 65 % a pre dsi (skuto ná strávite nos  nedegradovate ných NL v tenkom reve
v %) hodnotu 74 %.
     Zistené výsledky sme spracovali a štatisticky vyhodnotili viacfaktorovou analýzou rozptylu
Anova a Tukeyovým testom kontrastov na hladine preukaznosti rozdielov P < 0,05 a P < 0,01.
Priemerná hodnota PMP NEL FCM bola v krmive z VHTP (1,51 kg) HTP (1,51 kg) a MTP  (1,49
kg),  priemerné hodnoty PMP PDI  FCM boli pre krmivá z porastov  MTP  (1,29 kg), VHTP (1,24
kg) a HTP (1,22 kg). Bezdusíkaté látky vý ažkové (BNLV) dosahovali najvyššiu priemernú
hodnou v krmive porastov VHTP (529,26 g.kg-1), MTP  (480,88 g.kg-1) a HTP  (480,81 g.kg-1).
Najvyšší priemerný obsah SOH po as monitorovaných rokov sme zistili v krmive VHTP (
545,11 g.kg-1),  nasledovali  krmivá  HTP  (544,81  g.kg-1) a MTP (539,27 g.kg-1). Štatisticky
významné rozdiely v krmivách v obidvoch sledovaných rokoch medzi variantmi (typmi
porastov)  a  poradím  odberu  vzoriek  (termín  kosby  a  pastvy)  sa  nepotvrdili.  Obsah
bezdusíkatých látkok vý ažkových (BNLV) sme zistili výpo tom  BNLV = Obsah sušiny krmiva –
(N-látky + Tuk + Vláknina + Popol). Trávy majú v porovnaní s atelinovinami vyšší obsah
BNLV a tým aj vyššiu energetickú hodnotu. Krmivá sa vyzna ujú vysokou variabilitou v
obsahu bielkovín a bezdusíkatých zlú enín. Z h adiska významnosti obsahu živín na
strávite nos  má najvä ší vplyv obsah organickej hmoty. Bunkový obsah rastlín je strávite ný
na 100 %, úrove  strávite nosti bunkových stien je však rozdielna. Strávite nos  je limitujúci
faktor výživnej hodnoty krmiva. So zvyšujúcim sa obsahom vlákniny sa strávite nos  znižuje,
toto sa  však vz ahuje aj na ostatné živiny, o je významným faktorom pri objemových
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krmivách, v ktorých sa s postupujúcim vegeta ným štádiom zvyšuje obsah vlákniny a znižuje
ich strávite nos . Strávite nos  vymedzuje pomer medzi obsahom živiny a energie, ktoré sú
využite né pre zvieratá. Priemerný produk ný mliekový potenciál, ktorý vyjadruje produkciu
mlieka FCM z 1 kg sušiny krmiva pod a obsahu NEL a PDI a vybrané ukazovatele výživnej
hodnoty krmiva v sušine nadzemnej fytomasy uvádzame v tabu ke . 1. Vzájomný vz ah
medzi produk ným mliekovým potenciálom a hodnotami vybraných ukazovate ov výživnej
hodnoty v sušine krmiva prezentuje graf . 1. Pre porovnanie uvádzame v tabu ke . 2
potrebu živín a energie na de  pre dojnice na záchovu a produkciu mlieka FCM (s obsahom
34 g bielkovín a 40 g tuku) o živej hmotnosti 600 kg.
     Porovnaním NEL (netto energia laktácie) a PDI (skuto ne strávite né N-látky) v sušine
trávnych porastov sme zistili, že PMPNEL dosahuje podstatne vyššie hodnoty ako PMPPDI

(tabu ka 1), z oho vyplýva, že v sušine krmiva zo všetkých sledovaných variantov trávnych
porastov nebol nízky obsah N-látok. Koncentrácia energie (obsah energie v jednotke sušiny
krmiva) je najvýznamnejším ukazovate om kvality krmiva a je v priamom vz ahu k príjmu
krmiva zvieratami a jeho produk nému ú inku.
Obsah N-látok v rastlinných spolo enstvách je závislý od podielu floristických skupín,
druhového zloženia, výživy, klimatických podmienok, rastovej fázy t. j. etapy ontogenézy
a frekvencie využívania. Koncentrácia N-látok v sušine listov je podstatne vyššia v porovnaní
s ich obsahom v steblách, pri om leguminózy v trávnom poraste obsahujú viac N-látok ako
trávy.

Záver
     Deficitná úrove  živín pre dojnice v objemovom krmive v extenzívnom obhospodarovaní
trávnych porastov nie je ni  výnimo né. Ak je ekonomická strata vyrovnávaná
kompenza nými platbami napr. z Programu rozvoja vidieka,  je situácia pre farmára o nie o
priaznivejšia. Na produkciu mlieka sú pre laktujúce kravy, i ovce nevyhnutne živiny,
v po iato ných štádiách laktácie využívajú na tento ú el aj as  svojich  telových zásob, ale s
postupujúcou laktáciou musí by   prijem živín zabezpe ený predovšetkým zo strávite ných
živiny krmiva. ím sú objemové krmivá živinovo bohatšie,  tak tým viac energie a bielkovín
poskytovanú zo sušiny v k mnej dávke a naopak. Tento faktor je významným pre zameranie
živo íšnej výroby predovšetkým na malých farmách v systéme extenzívneho obhospo-
darovania, práve tieto farmy hospodária asto na horských kosných, vysokohorských
a mezofilných trávnych porastoch.

Graf 1 Produk ná ú innos  krmiva (vyjadrená v PMP) z horských kosných, vysokohorských
a mezofilných trávnych porastov
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Tabu ka 1 Priemerný produk ný mliekový potenciál a vybrané ukazovatele výživnej hodnoty
krmiva v kg sušiny nadzemnej fytomasy

Rok Odber Typ TP
PDI

g.kg-1
NEL

MJ.kg-1
PMPPDI

kg FCM
PMPNEL

kg FCM
BNLV
g. kg-1

SOH
g.kg-1

HTP 64,81 4,72 1,30 1,51 484,01 545,25

HTP 62,94 4,74 1,26 1,51 503,86 547,69

VHTP 55,00 4,78 1,10 1,53 536,6 549,59

VHTP 53,62 4,69 1,07 1,5 565,49 539,48

MTP 65,81 4,73 1,32 1,51 505,62 546,96

1

MTP 65,21 4,74 1,30 1,51 477,44 548,22

HTP 53,57 4,69 1,07 1,50 484,64 541,38

HTP 56,64 4,73 1,13 1,51 477,45 545,67

VHTP 65,50 4,73 1,31 1,51 511,08 545,08

VHTP 63,79 4,66 1,28 1,49 485,35 537,51

MTP 59,87 4,71 1,20 1,50 492,22 543,08

2016

2

MTP 65,35 4,71 1,31 1,50 460,69 543,51

HTP 62,60 4,73 1,25 1,51 471,03 547,19

HTP 63,92 4,73 1,28 1,51 462,29 546,76

VHTP 67,17 4,77 1,34 1,52 530,23 551,28

VHTP 66,64 4,77 1,33 1,52 550,64 550,16

MTP 64,24 4,71 1,28 1,50 475,96 544,83

1

MTP 60,48 4,56 1,21 1,46 501,03 528,42

HTP 62,47 4,70 1,25 1,50 469,81 542,85

HTP 59,42 4,69 1,19 1,50 493,38 541,65

VHTP 61,57 4,75 1,23 1,52 529,26 548,06

VHTP 62,42 4,67 1,25 1,49 525,39 539,73

MTP 61,18 4,67 1,22 1,49 451,67 539,36

2017

2

MTP 72,58 4,47 1,45 1,43 482,42 519,77

Tabu ka 2  Potreba živín a energie na de  pre dojnice na záchovu a produkciu mlieka FCM
(s obsahom 34 g bielkovín a 40 g tuku), živá hmotnos  600 kg

Produkcia mlieka s obsahom 34 g bielkovín a 40 g tuku
dojnice so živou hmotnos ou 600 kg

Ukazovate
Merná

jednotka 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg

NEL MJ 71 87 102 118 134 150 166 182 198
PDI g 894 1144 1394 1644 1894 2144 2394 2644 2894

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v
rámci EÚ, ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav
životných podmienok Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Analýza obhospodarovania trávnych porastov na PPD Liptovská Tepli ka

Mgr. ubomír Hanzes, PhD., Ing. Iveta Ilavská, 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

Samostatný podnik PPD Liptovská Tepli ka vznikol 1.1.1991, po od lenení od JRD Štrba.
Po nohospodársky pôdny fond v Liptovskej Tepli ke je charakteristický vysokým zastúpením
trávnych porastov. Z floristického h adiska je tunajšia kvetena ve mi pestrá, o je dôsledkom
výrazného výškového gradientu (alúvium ierneho Váhu – 770 m n. m., Panská ho a 1429 m
n. m.), pestrého a lenitého reliéfu a geologického podložia. Vä šina trávnych porastov sa
nachádza v nadmorskej výške nad 1000 m. V minulosti sa od ahlejšie asti územia využívali
ako kosné lúky, pri om tvorili rozsiahly komplex hrebe ových senníkových lúk. Pasienky boli
len na astiach hrebe ov a neobrábaných poliach, resp. dobytok sa pásol po kosbe na
lúkach. Sú asné druhové zloženie porastov je determinované zmenou ich využívania, pri om
pôvodné  bohaté  lúky  zostali  zachované  na  fragmentoch  alúvií  vodných  tokov  a  lesných
lúkach. V niektorých astiach územia sa však už nachádzajú aj rôzne sukcesné štádiá,
charakteristické šírením drevín ale aj niektorých expanzívnych druhov tráv.

     Vychádzajúc z týchto podmienok je zameranie podniku predur ené na živo íšnu výrobu.
Intenzita využívania a obhospodarovania trávnych porastov je obmedzovaná a usmer ovaná
nasledujúcimi limitmi:

spolo enské limity, vyplývajúce z titulu zaradenia územia do NAPANT-u a ochranného
pásma vodného zdroja,
socio-ekonomické limity, pravidlá a postupy, vyplývajúce so systému hospodárenia a
dota nej politiky.

      Hne  od za iatku vzniku samostatného podniku hospodári PPD v režime ekologického
po nohospodárstva. Do roku 1996 bolo do tohto režimu zahrnutých 155 ha pp a od roku
1996 sa podmienky vz ahujú na celú obhospodarovanú výmeru. V roku 2016 hospodárilo
PPD  na  celkovej  výmere  1283,76  ha,  z  toho  orná  pôda  bola  na  výmere  65,65  ha  a  trávne
porasty 1218,11 ha. Na ornej pôde sa pestovali obilniny (45,1 ha), zemiaky (4,43 ha)
a krmoviny (16,12 ha). Podrobná štruktúra rastlinnej, ale aj živo íšnej výroby (stav zvierat), je
uvedená v tabu ke 1. Okrem obmedzení v hospodárení, vychádzajúcich z ekologického
režimu, sa na vybrané plochy trávnych porastov vz ahujú aj podmienky obhospodarovania,
za lenené do opatrenia 10 (AEKO), podopatrenia ´´Ochrana biotopov poloprírodných
a prírodných trávnych porastov´´ (PRV 2014 – 2020). Z tohto titulu sú trávne porasty
zaradené  do  nasledujúcich  kategórií  biotopov:  B.  Mezofilné  trvalé  trávne  porasty  (výmera
57,34 ha), C. Horské kosné lúky (výmera 876, 1 ha) a F. Vlhkomilné porasty vyšších polôh,
slatinné a bezkolencové lúky (22,13 ha). Z celkovej výmery TTP (1218,11 ha) je teda do
podopatrenia ´´Ochrana biotopov´´ za lenených 955,57 ha, o je v percentuálnom vyjadrení
podiel 78,4 %. Pri celkovej, ŠÚ SR deklarovanej obhospodarovanej výmere TTP v roku 2016
(521 441,41 ha), predstavuje podiel celkovej výmery (134 805,62 ha) zahrnutej do
podopatrenia ´´Ochrany biotopov´´25,9 %. Aj na základe porovnania týchto dvoch
percentuálnych údajov možno dedukova , že ekologické podmienky a následne spôsob
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obhospodarovania trávnych porastov v Liptovskej Tepli ke je zameraný prevažne na
krajinotvorbu s dôrazom na citlivý prístup k životnému prostrediu. Ostatné trávne porasty,
na ktoré sa vz ahujú podmienky ekologického po nohospodárstva, sú vedené ako lúky
(253,73 ha) a pasienky (8,81 ha).
     Okrem priestorovej a socio - ekonomickej analýzy trávnych porastov na PPD Liptovská
Tepli ka sme na vybraných plochách TTP zis ovali aj produk nú schopnos  nadzemnej
fytomasy (tab. 4) a tiež základné agrochemické vlastnosti pôdy (tab. 3). Na jedenástich
honoch - dieloch (Pred Zatra ané, Váh - Pod cestou, Zaploty - Pod Kratiny, Valkove , Ireky,
Doštianka, Horný Zálom, Dolný Zálom, Zadoštianka, Pod Kratiny a Ho a) (obr. 1) sme popísali
ich výmery spolu s nadmorskou výškou, pri om sme ich klasifikovali pod a obmedzení v ich
využívaní (kategórie biotopov – AEKO). Tieto údaje sú uvedené v tabu ke 2.

Obr.1 Grafický záznam odberových miest (stanovište Liptovská Tepli ka)

     Celková, v roku 2016 zmapovaná, výmera jedenástich pôdnych dielov predstavovala
560,62 ha (tab. 2), o je 46 % z celkovej výmery TTP na PPD Liptovská Tepli ka.

     Z h adiska pôdnych pomerov pripadá najvä šia výmera po nohospodárskeho pôdneho
fondu PPD na kambizeme. Pomerne vysoké zastúpenie majú rendziny (480 ha), stredne
ažké až ažké, ktoré vznikli na karbonátových horninách mezozoika (vápence, dolomity

a flyšové karbonátové sedimenty). V katastrálnom území sa nachádzajú aj organozeme (70
ha), najmä na avobrežnej strane rieky ierny Váh a po pravej strane Ždiarskeho potoka.
Základné pôdne živiny (pH, Cox, Humus, Nt, P, K, Mg ) monitorovaných plôch sú uvedené
v tabu ke 3.
     Najvyššia nadmorská výška bola zaznamenaná na hone Ho a (1350 m n. m.) a naopak,
najnižšie položený mapovaný diel (Pod Kratiny) sa nachádzal vo výške 900 m n. m. (tab. 2).
Prevýšenie  týchto  dvoch  stanovíš  predstavovalo  450  m.  Z  h adiska  zaradenia  plôch  do
podopatrenia ´´Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov´´ (PRV
2014 – 2020) sa 9 stanovíš  nachádzalo v kategórii biotopov typy C (Horské kosné lúky),
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jedno v kategórii typu B (Mezofilné trávne porasty) a jedno v kategórii typu F (Vlhkomilné
porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky (tab. 2). Priemerná produkcia sušiny, pri
zvä ša dvojkosnom využívaní (okrem dielu Pod Kratiny) bola 3,97 t.ha-1 (tab. 4). Vyššia
produkcia bola zaznamenaná na stanovištiach v alúviu ierneho Váhu a bližšom okolí (Pred
Zatra ané – 5,213 t.ha-1,  Váh  –  4,837  t.ha-1), ale tiež na dieloch Doštianka (4,94 t.ha-1)
a Dolný Zálom (4,842 t.ha-1). Naopak, najnižšiu produk nú schopnos  vykazoval porast na
stanovišti s najvyššou nadmorskou výškou (1350 m n. m.) Ho a, kde bola zaznamenaná ro ná
produkcia sušiny 2,657 t.ha-1).
     Rôznorodos  ekologických podmienok v sú innosti s výškovou stratifikáciou terénu
v katastri obce Liptovská Tepli ka podmienili výskyt bohatých lú no-pasienkových
spolo enstiev na tomto, relatívne malom, území. Na rôznorodos  týchto fytocenóz
poukazuje aj rozdielnos  nami nameraných a zistených parametrov, z jedenástich
monitorovacích plôch. Takéto podmienky poskytujú možnosti zapojenia sa do agrodota ných
schém, ktoré okrem primeranej po nohospodárskej produkcie, prispievajú aj ku ochrane
týchto rastlinných spolo enstiev.

Tabu ka 1 Výmery po nohospodárskeho pôdneho fondu, štruktúra plodín a stav zvierat na
PPD Liptovská Tepli ka v roku 2016

Celková výmera po nohospodárskej pôdy (ha) 1283,76

Orná pôda (ha) 65,65

TTP (ha) 1218,11

Štruktúra plodín na ornej pôde (ha)

• obilniny

    -pšenica ozimná

- špalda

- tritikale

• zemiaky

• krmoviny -     TM

- SOM

45,1

3,00

33,73

8,37

4,43

0,30

15,82

Stav zvierat (ks)

• HD spolu

- do 8 mes. bý ky

- do 8 mes. jalovi ky

- od 8 mes. do 1 r.

- od  1 do 2 r. býky

- od  1 do 2 r. jalovice

- nad 2 r. býky

- nad 2 r. býky plemenné

- nad 2 r. jalovice

- ostatné kravy

• ovce spolu

  - bahnice

  - ostatné ovce a barany

332

21

25

22

13

35

9

2

49

156

692

567

125
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Tabu ka 2 Základné priestorové charakteristiky a obmedzenia vo využívaní

Por.
íslo

Kód dielu Názov dielu
Výmer
a  (ha)

Nadmorská
výška (m)

Obmedzenia

1. 5903/6  Pred Zatra ané 4,62 956 AEKO - C. Horské kosné lúky
2. 5902/1 Váh (Pod cestou) 2,62 947 AEKO - B. Mezofilné trávne porasty
3. 6801/1 Zaploty- Pod Kratiny 8,50 941 AEKO - C. Horské kosné lúky
4. 6701/2 Valkove 73,70 970 AEKO - C. Horské kosné lúky
5. 9801/1 Ireky 6,50 1010 AEKO - C. Horské kosné lúky
6. 9801/1 Doštianka 39,22 1207 AEKO - C. Horské kosné lúky
7. 9601/1 Horný Zálom 104,23 1172 AEKO - C. Horské kosné lúky
8. 8601/1 Dolný Zálom 8,79 1143 AEKO - C. Horské kosné lúky
9. 9601/1 Zadoštianka 16,61 1180 AEKO - C. Horské kosné lúky

10. 5803/1 Pod Kratiny 9,40 900 AEKO – F. Vl. Porasty vyšších polôh ...
11. 9801/4 Ho a 286,43 1350 AEKO - C. Horské kosné lúky

Tabu ka 3 Agrochemické vlastnosti pôdy na stanovišti Liptovská Tepli ka

Por.
íslo

Kód
dielu

Názov dielu
pH/
KCl

(pH)

Cox
(g.kg-1)

Humus
(g.kg-1)

Nt
(g.kg-1)

P
(mg.kg-1)

K
(mg.kg-1)

Mg
(mg.kg-1)

1. 5903/6  Pred Zatra ané 4,82 39,9 68,78 3,83 5,04 71,08 214,29
2. 5902/1 Váh (Pod cestou) 5,33 32,36 55,8 3,19 4,3 71,08 621,75
3. 6801/1 Zaploty- Pod Kratiny 6,52 36,27 62,53 4,44 11,29 115,2 1143,31
4. 6701/2 Valkove 4,41 33,76 58 4,18 3,62 85,78 403,7
5. 9801/1 Ireky 4,3 25,11 43,29 3,21 4,03 71,08 130
6. 9801/1 Doštianka 5,27 53,01 91,39 6,33 2,36 110,29 766,88
7. 9601/1 Horný Zálom 4,79 87,89 151,51 8,07 7,42 120,1 757,42
8. 8601/1 Dolný Zálom 5,11 94,02 162,1 9,04 8,49 120,1 1089,37
9. 9601/1 Zadoštianka 4,84 96,53 166,42 7,28 34,3 169,12 390,55

10. 5803/1 Pod Kratiny 6,04 183,00 315,49 16,57 12,68 79,68 840,15
11. 9801/4 Ho a 5,59 55,50 95,68 5,61 5,33 73,45 449,18

                    Tabu ka 4 Úroda sušiny (t.ha-1) na stanovišti Liptovská Tepli ka

Kosba / PaseniePor.
íslo

Kód
dielu

Názov dielu
1. 2.

1. 5903/6  Pred Zatra ané 1,950 3,263 5,21
2. 5902/1 Váh (Pod cestou) 2,336 2,501 4,84
3. 6801/1 Zaploty- Pod Kratiny 1,871 2,206 4,08
4. 6701/2 Valkove 1,225 1,032 2,26
5. 9801/1 Ireky 2,285 1,485 3,77
6. 9801/1 Doštianka 2,705 2,235 4,94
7. 9601/1 Horný Zálom 1,956 1,660 3,62
8. 8601/1 Dolný Zálom 1,878 2,964 4,84
9. 9601/1 Zadoštianka 2,195 0,912 3,11

10. 5803/1 Pod Kratiny 4,360 - 4,36
11. 9801/4 Ho a 2,005 0,652 2,66
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Po akovanie:
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v
rámci EÚ, ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav
životných podmienok Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obr. 2 Biotop C (Horské kosné lúky) v Liptovskej Tepli ke

Povrchové hnojenie TP digestátom z aspektu stimulácie vodného režimu pôd

RNDr. Alena Rogožníková, Ing. Jozef underlík, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     Prognózy modelového trendu pre po nohospodárstvo poukazujú na rastúcu potreby vody
pre udržate né produk né využívanie pôdy a udržate né ekosystémové služby trávnych
porastov. Obhospodarovanie pôd s hodnotením priaznivosti vplyvu z aspektu ochrany
prirodzeného toku jednotlivých zložiek prírodného prostredia stúpa na významnosti.
     Pohyb prvkov v biosfére je usmer ovaný energetickým tokom biogeochemických cyklov
so základným zásobníkom živín vytvoreného sedimentáciou, alebo s výmenným tzv.
aktívnejšie kolujúcim zásobníkom plynných prvkov. Základným zásobníkom typov prvkov
uložených sedimentáciou (napr. fosfor, hor ík, vápnik, železo a i.) je zemský povrch,
výmenným zásobníkom plynných typov prvkov (napr. uhlíka, dusíka, vodíka, a i.) je
atmosféra a hydrosféra. Po nohospodárske plodiny získavajú k svojmu vývinu a rastu živiny
zo zdrojov pôdnych zásob, z atmosféry a z hnojenia. Pre výživu rastlín v priebehu vegetácie je
obmedzujúcim  limitom  nielen  množstvo  živín  v  pôde,  ale  tiež  schopnos  pôdy  poskytova
tieto živiny. Živiny sú pre život rastlín nenahradite nými látkami anorganickej povahy, ktoré
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sú rastlinám ahšie dostupné prevažne v iónovej forme. Elektricky nabité ióny sú v neustálom
pohybe a umož ujú svojimi vzájomnými stretmi aktiváciu alších chemických
a biochemických reakcií. Procesom výživy rastlín dochádza k za le ovaniu látok s nízkou
chemickou energiou do látok organických za spoluú asti energie získanej z iných rastlinných
a mikrobiálnych metabolických procesov, ktoré podporujú tvorbu alšej biomasy.
     Rastlinnú produkciu ovplyv ujú podmienky nadzemného priestoru pre príjem slne ného
žiarenia a tiež charakter pôdnych vlastností pre vytvorenie vodného a živinového režimu.
Vodný  a  živinový  režim  sú  najvýznamnejšími  ekologickými  faktormi,  ktoré  pôsobia  na
produkciu nadzemnej fytomasy, na jej štruktúru a kvalitu dopestovaných plodín. Obeh vody
v prírode, vodná bilancia povrchových a podzemných vôd charakterizujú atmosférické zrážky
ako významný inite  ovplyv ujúci po asie a klímu územia.
     K pozitívnym krokom riadenia pre obhospodarovanie pôdnych a vodných zdrojov
integrovaným prístupom je aj využívanie metód hnojenia trávnych porastov povrchovou
aplikáciou hnojivých látok. V rámci riešenia výskumných úloh sme hodnotili pre potreby
praxe ú innos  digestátu ako dusíkatého hnojiva organického pôvodu na potenciál stimulácie
chemických, biologických a fyzikálnych vlastností pôdy. V rámci výskumného pokusu boli
použité 4 varianty, z ktorých bol jeden nehnojený (variant 1) a tri boli digestátom hnojené
varianty  v  prepo te  na  isté  živiny  dusíka  s  obsahom  90  kg  (variant  2),  120  kg  (variant  3)
a 150 kg (variant 4) na hektár. Substrát digestátu vznikol pri procese kofermentácie rastlinnej
a živo íšnej biomasy. Aplikovali sme ho ru ne v požadovanej dávke hnojenia na povrch
poloprírodného trávneho porastu v roku 2016, v roku založenia pokusu na jar. Po ný pokus
bol založený blokovou metódou v troch opakovaniach. Stanovište pokusnej plochy sa
nachádza v nadmorskej výške 480 m na svahu so sklonom 12 ° so SV expozíciou. Geologický
substrát stanoviš a tvoria zvetraliny andezitov, pôdny typ kambizem. Oblas  patrí do regiónu
Kremnických a Starohorských vrchov. Priemerné ro né zrážky sú 853 mm, za vegeta né
obdobie 441 mm. Priemerné ro né teploty sú 7,7 °C , za vegetáciu 13,6 °C. Pôdne vzorky sme
odoberali systémom priemernej vzorky v priebehu vegeta ného obdobia z vrstvy 0-150 mm.
Absolútna pôdna vlhkos  gravimetrickou metódou bola stanovená z jemnozeme odobratej
pôdnej vzorky (po selekcii zvyškov kore ovej biomasy a nezvetraných hornín) preosiatím
pôdy cez sito s ve kos ou oka 2 mm.
     Atmosférické zrážky sú v našich klimatických podmienkach hlavnou príjmovou zložkou
vodnej bilancie na aktívnom povrchu. Mesa né úhrny zrážok v roku 2016 sa pohybovali
v rozpätí od 29 do 184 mm, o predstavovalo 62 až 341 % dlhodobého priemeru. Maximálne
mesa né úhrny sa vyskytli v mesiacoch február (184 mm), júl (147 mm) a október (125 mm).
Priemerné mesa né teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od -2,9 do 19,5 °C, s odchýlkami
od – 0,7 do 4,6 °C od dlhodobého priemeru. Trvanie slne ného svitu v priebehu roka bolo
normálne a pohybovalo sa od 44 do 266 hodín. Priemerná mesa ná teplota pôdy v h bkach 5
a  20  cm  dosiahla  na  sledovanom  území  hodnoty  od  –  1,2  do  22,2  °C.  Maximálne  mesa né
teploty pôdy sa vyskytli v mesiacoch jún, júl a august. Minimálne mesa né teploty pôdy sme
zaznamenali v zimných mesiacoch.
     V  absorbovaní  a  udržaní  vlhkosti  v  pôdnej  štruktúre  sme  v  jesennom  odbere  2016
zaznamenali priemernú hodnotu za odber 339,26 g.kg-1. V hodnotení obsahu momentálnej
vlhkosti oproti nehnojenej kontrole sme v jednotlivých hnojených variantoch zaznamenali
najvyššiu  schopnos  na  variante  2  (121,59  %),  nižšiu  schopnos  na  variante  3  (113,53  %)  a
najnižšiu na variante 4 (107,76 %). Všetky hnojené varianty dosahovali vyššiu schopnos
v udržaní pôdnej vlhkosti ako nehnojený variant.
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     V porovnaní s dlhodobým normálom môžeme rok 2017 charakterizova  za mierne vlhký.
Mesa né  úhrny  zrážok  boli  v  rozpätí  od  31  do  120  mm  o  predstavuje  62  až  218  %
dlhodobého priemeru. Maximálne mesa né úhrny sa vyskytli v mesiacoch apríl (110 mm) a
september (120 mm). Priemerné mesa né teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od – 6,9
do 20,0 °C, s odchýlkami od – 3,5 do 3,8 3 ° C dlhodobého priemeru. V roku 2017 maximálne
mesa né teploty vzduchu sa vyskytli v mesiacoch jún, júl a august, podobne ako to bolo v
roku 2016. Trvanie slne ného svitu, ktoré sa pohybovalo od 40 do 319 hodín bolo dlhšie o 16
hodín, ako v roku 2016. Priemerná mesa ná teplota pôdy v h bkach 5 a 20 cm dosiahla na
sledovanom  území  hodnoty  od  –  4,6  do  22,4 C. Výrazne nízke mesa né teploty pôdy v
obidvoch h bkach sme zaznamenali v mesiaci január od- 2,6 do - 4,6 C.
     V absorbovaní vlhkosti v pôdnej štruktúre sme v jarnom odbere 2017 zaznamenali
priemernú hodnotu za odber 237,66 g.kg-1 v 1. kosbe 104,27 g.kg-1 v 2. kosbe 176,67 g.kg-1 v
3. kosbe 278,46 g.kg-1 a za jesenný odber 300,46 g.kg-1. V hodnotení obsahu momentálnej
vlhkosti oproti nehnojenej kontrole sme v jednotlivých termínoch odberu hnojených
variantov zaznamenali nižšiu schopnos  reten ných vlastností vo všetkých troch hnojených
variantoch a to v jarnom odbere variant 3 ( 97,65 %), variant 2 (90,36 %) a variant 4 (88,17
%).  V odbere druhej  kosby variant  2 (86,15 %),  variant  3 (82,57 %) a variant  4 (65,87 %).  Z
hnojených variantov vyšší obsah momentálnej vlhkosti bol zistený vo variante 3 v dvoch
termínoch odberu a to v odbere 1. kosby (105,10 %) a v 3. kosbe (104,19 % ) oproti
nehnojenej kontrole. V týchto termínoch odberu najnižší obsah momentálnej vlhkosti z
hnojených variantov dosahoval variant 4 v odbere 1. kosby (91,15 %) a v 3. kosbe (91,02 %)
oproti nehnojenej kontrole. V jesennom odbere dosahovali naopak všetky tri hnojené
varianty vyšší obsah pôdnej vlhkosti oproti nehnojenej kontrole, variant 4 (116,61 %), variant
3 (106,91 %) a variant 2 (100,53 %).
     V  absorbovaní  a  udržaní  vlhkosti  v  pôdnej  štruktúre  sme  v  jarnom  odbere  2018
zaznamenali priemernú hodnotu za odber 239,74 g.kg-1 a v 1. kosbe 336,74 g.kg-1.  V
hodnotení obsahu momentálnej vlhkosti oproti nehnojenej kontrole sme v jednotlivých
hnojených variantoch v jarnom odbere zaznamenali najvyššiu schopnos  na variante 4
(116,58 %), nižšiu schopnos  na variante 3 (115,85 %) a najnižšiu na variante 2 (96,33 %).
V odbere ku 1. kosbe v roku 2018 sme zistili, že všetky hnojené varianty dosahovali vyššiu
schopnos  v udržaní pôdnej vlhkosti ako nehnojený variant. Najvyššiu schopnos  sme
zaznamenali na variante 4 (119,47 %), nižšiu schopnos  na variante 2 (112,48 %) a najnižšiu
na variante 3 (103,82 %).
     V závere môžeme konštatova , že pozitívny vplyv povrchovej aplikácie digestátu vo
všetkých troch hnojených variantoch sa pri schopnosti udržania vyššej pôdnej vlhkosti oproti
nehnojenému variantu prejavil v prvom a v druhom úžitkovom roku najmä v jesenných
odberoch. Nárast priemernej hodnoty pôdnej vlhkosti na hnojenom variante 3 bol
zaznamenaný od termínu odberu 3. kosby 2017 (t. j. od druhého úžitkového roku) oproti
nehnojenému variantu (3. kosba o 104,19 % a jesenný odber o 106,91 %). Nárast priemernej
hodnoty pôdnej vlhkosti na hnojenom variante 4 bol zaznamenaný od termínu jesenného
odberu 2017 (t. j. od druhého úžitkového roku) oproti nehnojenému variantu (116,61 %).
V roku 2018 sme (v jarnom odbere a v odbere ku 1. kosbe v tre om úžitkovom roku) zistili, že
hnojené varianty 3 (115,85 % a 103,82 %) a 4 (116,58 % a 119,47 %) potvrdzujú predpoklad
dlhodobejších ú inkov aplikovaného digestátu na schopnos  udržiavania pôdnej vlhkosti
a tým následne na iné s vlhkos ou pôdy dokázate ne korelujúce fyzikálno-chemické vlastnosti
pôdy.
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Obrázok 1 Grafické znázornenie obsahu pôdnej vlhkosti trávneho porastu vplyvom
jednorazovej aplikácie digestátu, odberová h bka 0-150 mm, stanovište Suchý vrch.

„Obsah tohto príspevku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie“.

Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Programu cezhrani nej spolupráce
Ma arská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 v rámci EÚ: HUSK/1101/2.2.1/0158
Klímapark, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ /
webová stránka Opera ného Programu <www.husk-cbc.eu> alebo <www.hungary-slovakia-
cbc.eu>.

Rozdielna výživa, spôsoby a frekvencia využívania trávnych porastov

Ing. Milan Michalec, CSc., 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
     Vyššia frekvencia a kombinovaný spôsob využívania trávneho porastu vplýva na kvalitu
objemových krmovín. Kvalitnejšími objemovými krmovinami chceme zvýši  ich príjem
polygastrickými zvieratami a tým zníži  spotrebu jadrových krmív. Ak bude výživa zvierat
založená na o najvyššom podiele kvalitného objemového krmiva, získaného z trávnych
porastov, bude sa zárove  využíva  krajina horských a podhorských oblastí. Práve tu tvoria
trávne porasty najvä ší podiel výmery po nohospodársky využívanej krajiny.

http://www.husk-cbc.eu/
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Materiál  a metódy
     Výskumnú úlohu sme riešili na stanovišti Radva  v Banskej Bystrici, v nadmorskej výške
460m n. m. Oblas  sa nachádza vo východnej asti Kremnických hôr a je zaradená do oblasti
mierne teplej. Priemerné ro né teploty za obdobie rokov 2004 - 2007 9,5 oC, za vegetáciu
12,25 oC. Priemerný úhrn zrážok za toto obdobie je 783,5 mm a za vegeta né obdobie 429,5
mm. Varianty boli usporiadané v štyroch opakovaniach (tab. 1). Floristické hodnotenie
trávneho porastu bolo robené pred každým využitím na všetkých variantoch metódou
projektívnej dominancie. Produkcia sušiny nadzemnej fytomasy sa stanoví prepo tom po
stanovení relatívnej a absolútnej sušiny. Termín prvej  kosby pri trojkosnom využití bol na
za iatku klasenia dominujúcich druhov tráv, druhá kosba bola 60 dní po prvej a posledná 60
dní po druhej kosbe. Pri štvorkosnom využití prvá kosba bola realizovaná na za iatku
steblovania dominujúcich druhov tráv, alšie boli uskuto nené 45 dní od poslednej kosby.
Varianty  prepásalo   8   jalovíc  na  troch  využitiach  (varianty  13-18)  jedenkrát,  v  ase  tretej
kosby a na štyroch využitiach (varianty 19 – 24) dvakrát v ase tretej a štvrtej kosby.

Tabu ka 1 Systém hnojenia, usporiadania variantov a využívania

Frekvencia využitia
Blok Variant

Výživa
kg.ha-1 Kosením Prepasením Celkom

1 0 3x - 3x
2 PK 3x - 3x
3 50N + PK 3x - 3x
4 75N + PK 3x - 3x
5 100N+PK 3x - 3x

1. blok

6 120N+PK 3x - 3x
7 0 4x - 4x
6 PK 4x - 4x
9 50N + PK 4x - 4x

10 75N + PK 4x - 4x
11 100N+PK 4x - 4x

2. blok

12 120N+PK 4x - 4x
13 0 2x 1x 3x
14 PK 2x 1x 3x
15 50N + PK 2x 1x 3x
16 75N + PK 2x 1x 3x
17 100N+PK 2x 1x 3x

3. blok

18 120N+PK 2x 1x 3x
19 0 2x 2x 4x
20 PK 2x 2x 4x
21 50N + PK 2x 2x 4x
22 75N + PK 2x 2x 4x
23 100N+PK 2x 2x 4x

4. blok

24 120N+PK 2x 2x 4x
Ve kos  zberovej plochy je 1,5 x 7m = 10,5m 2, 0    = nehnojený variant, PK = hnojený fosfore no-draselným
hnojivom (22 kg P a 41,5 kg K), N   = varianty hnojené dusíkom uvedenou dávkou .ž.
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Výsledky
     Po as štyroch rokov priemerná teplota vzduchu za vegeta né obdobie stúpala. Najnižšia
bola v roku 2004 14,41oC a v roku 2007 už dosiahla 15,93oC. Mesa né úhrny zrážok za
vegetáciu lineárne klesali, najvyšší bol v roku 2004 (502 mm), v alšom roku klesli zrážky o 99
mm. V roku 2006 bol najnižší úhrn zrážok 376 mm a v 2007 stúpol o 61 mm oproti
predchádzajúcemu.
     Nehnojené varianty a PK hnojené varianty vykazovali najnižšiu pokryvnos  agrobotanickej
skupiny tráv v priemere rokov a kosieb (1,2,7,8,13,14,19,20) (graf 1). U týchto variantov bola,
ale najvyššia pokryvnos  leguminóz (30-38 %). Podiel bylín bol takmer vyrovnaný v blokoch 1
a 3 (22-23 %) oproti bloku 2 a 4 (16-18 %). Z toho vyplýva, že vyššia frekvencia znižuje
pokryvnos  bylín. Kosné využívanie znižuje o 1 %, ale v kombinácii s prepásaním až o 7 %.

Graf 1 Pokryvnos  agrobotanických skupín v priemere rokov a kosieb
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trávy leguminózy byliny prázdne miesta

     Varianty hnojené 50 a 75 kg N.ha-1 (3,4,9,10,15,16,21,22) mali vyšší podiel tráv oproti
nehnojeným variantom a PK hnojeným. Podiel leguminóz bol nižší, v prvom bloku (3x
kosený)  16 – 21 % a v  tre om bloku (2x kosený a 1x prepásaný)  21 – 27 %.  Agrobotanická
skupina bylín bola vyrovnaná v priemere rokov a kosieb. Varianty s dvomi najvyššími
dávkami  živín  (100  a  120  kg  N.ha-1) mali najvyššie zastúpenie tráv zo všetkých variantov u
všetkých blokov, podiel leguminóz bol ale najnižší (10 – 17 %). Najmenšia pokryvnos  bylín
bola  na  variantoch,  ktoré  boli  štyrikrát  využívané  (11,12,23,24),  u  trikrát  využívaných  bol
podiel  vyšší  17  -20  %.  Prázdne  miesta  v  priemere  rokov  a  kosieb  sa  vyskytovali  v  rokoch  s
nižším úhrnom zrážok (2006). V zrážkovo priaznivých ro níkoch boli porasty dobre zapojené.
Najvyššia produkcia sušiny v priemere kosieb a rokov 2004 – 2007 bola na variante 6
s najvyššou dávkou N – 120 kg.ha-1 (6,17 t.ha-1) a najnižšia na nehnojenom variante (1) 2,85
t.ha-1. Pri porovnaní produkcie sušiny obidvoch využití je vyššia úroda sušiny u trojkosného
využitia (graf 2). Varianty s dávkou 50 kg N.ha-1 (3x kosené) poskytli vyššiu produkciu o 0,92
t.ha-1, varianty hnojené PK o 0,74 t.ha-1 a varianty s dávkou 120 kg N.ha-1 o 0,6 t.ha-1. Najnižší
rozdiel v produkcii sušiny pri porovnaní trojkosného a štvorkosného využitia bol na
variantoch s dávkami 75 a 100 kg N.ha-1 (0,23 a 0,4 t.ha-1).
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Graf 2 produkcia sušiny (t.ha-1) v priemere rokov a kosieb

Produkcia sušiny (t.ha-1) v priemere kosieb a rokov 2004 - 2007
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     Úrodu vysoko preukazne ovplyv uje hnojenie, ro ník, ako aj termíny jednotlivých využití
vo  všetkých  štyroch  blokoch.  Medzi  sledovanými  blokmi  (vrátane  všetkých  variantov)  boli
rozdiely nasledovné: medzi tretím a prvým blokom je rozdiel v produkcii sušiny preukazný
v prospech tretieho bloku a k druhému a štvrtému je vysoko preukazný. Medzi prvým,
druhým a štvrtým je rozdiel vysoko preukazný v prospech prvého bloku. Pasenie preukazne
neovplyv uje produkciu sušiny. Všetky hnojené varianty vo všetkých blokoch majú vysoko
preukazne vyššiu produkciu sušiny vo i nehnojeným. Varianty PK hnojené sú vo i dávkam 50
kg a 75 kg N.ha-1 nepreukazné, 100 kg N.ha-1 je  preukazne  vyššia  a  vo i  120  kg  N.ha-1 je
vysoko preukazný rozdiel. Dávky 75, 100, 120 kg N.ha-1 sú štatisticky nepreukazné.

Záver
     Na zmiernenie negatívnych dopadov klimatickej zmeny pri obhospodarovaní TTP
doporu ujeme sa zamera  na dve pratotechnické opatrenia. Skorý termín aplikácie
priemyselných hnojív – hne  po zazelenaní sa porastu a na skorý termín prvého zberu –
druhá polovica mája. Týmto opatrením je možné získa  dostatok kvalitného objemového
krmu pre zimné obdobie a možnosti prepásania do konca vegeta ného obdobia pod a
poveternostných podmienok. Štyri využitia umožnia znižovanie nákladov na jadrové krmivá
(možnos  ich úplného vylú enia), prednostné využitie mladým dobytkom, zlepšenie
zdravotného stavu zvierat, využitie exkrementov na TTP. Takto obhospodarované porasty
plasticky reagujú na extrémy po asia (sucho, prívalové dažde) a tým zabezpe ujú dobré
hospodárske (kvalita a kvantita krmu) ako aj mimoproduk né funkcie (protierózna, reten ná,
krajinotvorná, protialergická).
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Produk né parametre v by košikárskej v rubnej zrelosti

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

     Od roku 2004 sledujeme produk né parametre v by košikárskej (Salix viminalis L.).
V pokuse založenom v roku 2004 sú štyri odrody Sven, Tora, Sherwood Gudrun
a najproduk nejšia odroda Ulv z pokusu z roku 1994, dodané firmou Lantmannen Agroenergi
zo Švédska. Výskum prebieha na po nom pokuse VÚTPHP na regionálnom výskumnom
pracovisku v Krivej na Orave. Pokusné miesto sa nachádza v severnej asti Slovenska v
nadmorskej  výške 550 m. Patrí  do mierne chladnej  klimatickej  oblasti  s  mierne chladným a
vlhkým podnebím. Pôda je pieso natohlinitá, typu kambizem s priemerným pH 6,5.
Dlhodobý  (1961-1998)  priemer  teplôt  za  celoro né  obdobie  v  tejto  oblasti  je  6°C,  za
vegeta né obdobie 12,7°C a celoro ný priemerný úhrn zrážok 895 mm, za vegeta né
obdobie  551  mm,  (merania  RVP  Krivá).  Pokus  je  hnojený  dusíkom   v  dávke  90  kg.ha-1

s  delením  45  kg  na  jar,  45  kg  koncom  júna  a  jedno  rázovo  fosforom  v  dávke  30  kg.ha-1

a draslíkom v dávke 30 kg.ha-1, ktoré sú aplikované s prvou dávkou dusíka.

Produk né parametre v rubnej zrelosti
     Produkcia dendromasy je najdôležitejší ukazovate  pri pestovaní porastu na energetické
využitie. Hodnotená je produkcia dendromasy porastu na 1 ha pôdy, produkcia sušiny na 1
ha pôdy, ro né výškové prírastky a prírastky hrúbky odnoží. Produkcia je zis ovaná vážením
zrezaného porastu každého klonu samostatne a prepo ítaním priemernej váhy po tom
jedincov na 1 ha pôdy. Hrúbka odnoží je meraná 0,10 m a 1,00 m nad zrezanou as ou.
     V prvom sledovanom období (2006-2008) bola najproduktívnejšia odroda Sherwood,  s
produkciou dendromasy 101,9 t.ha-1, za ou nasledovala odroda Gudrun s produkciou 95,5
t.ha-1. Odroda Tora s produkciou dendromasy 88,50 t.ha-1 bola  tre ou  z  nových  odrôd
s vyššou produkciou ako najproduk nejšia odroda Ulv z predchádzajúceho pokusu, ktorej
produkcia v tre om roku predstavovala 82,3 t.ha-1. S najnižšou hodnotou v tomto ukazovateli
bola odroda Sven, s produkciou 79,8  t.ha-1 (tab. 1).
     Produkcii dendromasy zodpovedá aj vysoký priemerný ro ný prírastok sušiny porastu z 1
ha s hodnotami v rozmedzí 11,1 – 15,2 ton.  S najvyšším priemerným ro ným prírastkom je
odroda Sherwood a  to  15,2  t.ha-1, druhou v poradí je odroda Gudrun s ro ným prírastkom
13,6 t.ha-1. Odrody Sven a Tora dosiahli priemerný ro ný prírastok sušiny 11,7 resp. 11,9
t.ha-1. S najnižším prírastkom produkcie sušiny 11,1 t.ha-1 bola odroda Ulv (tab. 3).
     V druhom zberovom cykle (2010-2012) bola najproduktívnejšou odrodou Gudrun,
s produkciou dendromasy 109,8 t.ha-1 (tab. 1). Za ou nasleduje odroda Tora s produkciou
len o málo nižšou 108,5 t.ha-1. alšou odrodou, ktorá prekro ila hranicu 100 ton bola odroda
Sherwood s produkciou 102,6 t.ha-1. Štvrtá z nových odrôd Sven s hodnotou 97,2 t.ha-1

dosiahla vyššiu produkciu dendromasy ako odroda Ulv. Hodnotám produkcie dendromasy
zodpovedá aj vysoký priemerný prírastok sušiny porastu z 1 ha za rok, ktorý u všetkých
odrôd presiahol hodnotu 10,0 t.ha-1 podobne ako v prvom zberovom cykle. U nových odrôd
priemerný prírastok produkcie sušiny na 1 hektár za rok bol v rozmedzí 15,0 – 18,3 ton.
Odrody Gudrun a Tora dosiahli hodnoty 18,3; resp. 16,4  t.ha-1, odrody Sherwood a Sven
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15,1; resp. 15,0 t.ha-1. S najnižším priemerným ro ným prírastkom produkcie sušiny
v druhom zberovom období 12,6 t.ha-1 je odroda Ulv .
     V  produkcii  dendromasy  trojro ného  porastu  v  tre om  zberovom  cykle  je
najproduktívnejšia odroda Sherwood, s produkciou 120,6 t.ha-1 (tab. 1). Za ou nasleduje
odroda Gudrun s produkciou 117,0 t.ha-1.  alšou odrodou, ktorá prekro ila hranicu 100 ton
je odroda Tora s produkciou 115,2 t.ha-1. Výrazne nižšiu produkciu dendromasy dosiahli
odrody Sven a Ulv a to 95,4; resp. 73,2 t.ha-1. Hodnotám produkcie dendromasy zodpovedá
aj parameter produkcia sušiny, ktorá je u trojro ného porastu v tre om zberovom cykle
u nových odrôd v rozmedzí 42,0 – 55,9 t.ha-1 (tab. 2). Najvyššia produkcia je pri odrode
Sherwood 55,9 t.ha-1. Trojro ný porast odrody Ulv dosiahol produkciu sušiny 35,5 t.ha-1.
     Produkcia 12,0 t.ha-1 sušiny za rok je ekonomicky dostupný výnos. Priemerný ro ný
prírastok sušiny na 1 hektár je v rozmedzí 14,0 – 18,6 tony. Odrody Sherwood a Gudrun
dosiahli ro ný prírastok sušiny 18,6; resp. 18,2 t.ha-1, odrody Tora a Sven 15,5 a 14,0 t.ha-1.
S najnižšou produkciou sušiny 11,8 t.ha-1 je odroda Ulv. Podobné výsledky sa dosiahli aj
v podmienkach západného Slovenska.
     Najvä šie výškové prírastky trojro ného  porastu dosiahla odroda Tora a to 7,1 m, odroda
Sven dosiahla maximálnu výšku 6,6 m, a odrody Sherwood a Gudrun zhodne 6,5 m. Trojro ný
porast odrody Ulv dosiahol maximálnu výšku 5,6 m.
     Najvyššiu priemernú výšku desiatich náhodne vybraných jedincov dosiahla  odroda Tora
a to 6,2  m, odrody Sherwood a Sven zhodne 5,8 m, a odroda Gudrun 5,50 m. Zo sledovaných
odrôd najmenšiu priemernú výšku dosiahla odroda Ulv a to 4,8 m.

Záver
     Dosiahnuté výsledky produkcie porastu v troch zberových cykloch sú vhodnou
východiskovou základ ou pre komer né pestovanie.

Tabu ka 1 Produkcia dendromasy rubnej zrelosti v zberových cykloch

Odroda Produkcia dendromasy v t.ha-1

I. cyklus II. cyklus III. cyklus
2006-2008 2010-2012 2013-2015

Sven 79,8   97,2   95,4
Gudrun 95,5 109,8 117,0
Tora 88,5 108,5 115,2
Sherwood        101,9 102,6 120,6
Ulv 82,3 75,6 73,2

Tabu ka 2 Produkcia sušiny rubnej zrelosti v zberových cykloch

Odroda Produkcia sušiny v t.ha-1

I. cyklus II. cyklus III. cyklus
2006-2008 2010-2012 2013-2015

Sven 35,2 45,0 42,0
Gudrun 40,8 54,9 54,7
Tora 35,9 49,2 46,5
Sherwood 45,6 45,5 55,9
Ulv 33,4 37,8 35,5
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Tabu ka 3 Priemerný ro ný prírastok sušiny porastu v zberových cykloch

Odroda Priemerný ro ný prírastok sušiny v t.ha-1

I. cyklus II. cyklus III. cyklus
2006-2009 2010-2012 2013-2015

Sven 11,7 15,0 14,0
Gudrun 13,6 18,3 18,2
Tora 11,9 16,4 15,5
Sherwood 15,2 15,1 18,6
Ulv 11,1 12,6 11,8

Potenciál energetického využitia introdukovaných plodín, konope siatej
a nevyužívaných plôch trvalých trávnych porastov

RNDr. Štefan Pollák1, Ing. Martin Lieskovský PhD.2, Ing. Katarína Hr ková3, Ing. Iveta ová,
PhD.3, Ing. Jozef Gubiš, PhD. 3, Ing. ubica Jan ová1, Ing. Mariana Jan ová, PhD.1,

1 Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
2 TU Zvolen – Katedra lesnej ažby, logistiky a meliorácií
3 Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby –
Pieš any

     Napriek podporám z EÚ a programom rozvoja vidieka môžeme konštatova , že vidiek,
podhorské a horské oblasti upadajú. Zanedbávame krajinu, pustne nám pred o ami,
predchádzajúca pestros  jej krajinných štruktúr sa mení v še  jednoliatosti zanedbaných
bývalých lúk a spontánne zarastajúcich podhorských polí ok a pasienkov. Doslova
premár ujeme šancu na životaschopnú krajinu, ktorá v biologických cykloch zadržiava vodu
v krajine a vytvára podmienky pre diverzitu. Už len v zanedbaných výmerách TTP máme
ladom ležiacich 6,3 % z výmery celej Slovenskej republiky!
     Obnovite né zdroje biomasy majú stále vysoký potenciál na rozvoj. Jednou z možností,
ako revitalizova  náš vidiecky priestor, je návrat k tradi ným plodinám. K olejninám, ako sú
an a mak, z ktorých môžeme podporova  výrobu lokálnych finálnych produktov ( anové

oble enie, kurzy tkania, spracovanie anu) a rozvíja  regionálnu gastronómiu (makové jedlá
a špeciality) s následnou podporou aj miestneho ovocinárstva. No máme aj dlhú históriu
pestovania technických plodín, ako je napríklad konope. Jej široká uplatnite nos  v mnohých
oblastiach je dostato ne známa, no v slovenských pomeroch to bola tradi ne nielen plodina
na  výrobu  textílií  a  lán,  ale  aj  zdroj  výživy.  Hlavne  semená  sa  využívali  na  výrobu  káš
a kolá ov, ako zaznamenala Božena N mcová po svojich potulkách po horných Uhrách. „Na
stran , kde kuku ice, sázejí se i brambory, kapusta (zelí), tykvice, okurky, brukve, cvikla

ervená epa), cibule, bob, parádi ky (rajská jablka), cibule, paštrnák, všecko v jedné sm sici.
Jaká to spletenina proutk , kv  a list ; a nejvíce roztahuje se po zemi drsný stvol t kvice.
Široké její listy klenou se nad nižší zelinou jako st echa a mezi nimi se prodírají na povrch žluté
veliké kalichy kv tu jejího. Nad houštinou list , mezi nimiž sotva ostatní sadbu vid ti, šumí list
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vysoké kuku ice. Za sadbou strakatí se záhon máku a za ním bramborové pole, vroubené
ncem konopí. P i sklizení otav trhají ženské matorné konopí. V ty dny pekou gazdiny

konopníky, kolá e to nadívané erstvým roztlu eným a s medem smíchaným semencem. Jídlo
to rozpaluje mysl, je mdlé a chroupá v zubech, jako by písek žvýkal. Trháním konopí,
mo ením,  sušením  a  t ením,  a  co  se  vše  s  ním  d lá,  než  se  na  kužel  dostane,  zabývají  se
jedin  ženské, le  pomohou-li jim šuhajci hrst  do mo idla odnésti.“
     Konopa siata (Cannabis sativa L.) sa pestovala na Slovensku v minulosti ako jednoro ná
rastlina vo vä šej miere ako an. V porovnaní s anom je citlivejšia na chlad, dlhšie trvajúce
sucho a chlad podstatne znižujú úrody nadzemnej biomasy rastlín, preto sa an v minulosti
pestoval vo vyšších polohách ako konopa. Pomalý rozvoj spracovate ského priemyslu
a nahradzovanie konopy siatej inými, lacnejšími surovinami viedli k postupnému úpadku jej
pestovania. Ako vyplýva z historických záznamov, osevná plocha postupne klesala (tab. 1). Po
roku 1945 pestovanie konopy siatej v malovýrobe takmer úplne zaniklo. Pestovala sa už len
pre potreby novovybudovaných priemyselných kapacít, o spôsobilo jej mierne rozšírenie.
Najvä šiu osevnú plochu konopa siata dosiahla v roku 1955 až 8 977 ha, odvtedy postupne
opä  klesala, až napokon v roku 1969 klesla pod 2 000 ha. V roku 1975 sa pestovala konopa
na vlákno už len na 1 819 ha a na semeno na 256 ha. Od roku 1971 ju pestovali výlu ne už
len v Západoslovenskom kraji. Za ali sa využíva  moderné agrotechnické poznatky,
zmechanizovali sa zberové práce a priemerné hektárové úrody vzrástli z 3,4 t.ha-1 v rokoch
1934 až 1938 na 7,6 t.ha-1 v roku 1973. Odroda Rastislavické bola registrovaná v roku 1958,
vyš achtená výberom z konopí, pestovaných v okolí Rastislavíc a Chlebanoch. V období
najvä ších výmer tvorila až 75 % osevnej plochy v SSR. Táto odroda bola š achtená na pevné
vlákno.  Stonky  sú  stredne  dlhé,  priemerne  dosahujú  200  cm.  Na  vlákno  bola  š achtená  aj
odroda Šumperské, registrovaná v roku 1952. Má priemernú d žku 180 - 230 cm,
nadpriemernú úrodu stonky a vysokú úrodu vlákna dobrej priadnej hodnoty. Je to neskorá
odroda s vegeta nou dobou 110 - 120 dní. Konopa siata sa v SSR prestala na priemyselné

ely pestova  v roku 1987.
     V príspevku ilustrujeme možnosti potencionálneho využitia TTP v porovnaní s výberom
nových introdukovaných plodín, asom zabudnutej tradi nej plodiny a konzervatívnym
zhodnotením sú asného stavu nevyužívaných plôch TTP. Zamerali sme sa na stanovenie
základných energetických charakteristík.
     Vzorky boli testované na Katedre lesnej ažby, logistiky a meliorácií Technickej univerzity
vo Zvolene. Pomocou kalorimetra IKA C200 boli stanovené základné charakteristiky:
- relatívna vlhkos  (%),
- spa ovacie teplo (MJ.kg-1),
- výhrevnos  (MJ.kg-1) pod a ÖNORM M 7132 pri vlhkosti 0 %,
- výhrevnos  (MJ.kg-1) pod a ÖNORM M 7132 v dodanom stave,
- výhrevnos  (MJ.kg-1) pod a STN ISO 1928 v dodanom stave,
- obsah popola v hmotnostných percentách.
     Zo vzoriek biomasy introdukovaných energetických a technických plodín (tab. 2) dosiahli
v ukazovateli spa ovacie teplo najvyššiu hodnotu (19,26 MJ.kg-1) pelety z ozdobnice
obrovskej (Miscanthus x giganteus Greef et Deu). Druhú najvyššiu hodnotu spa ovacieho
tepla (19,01 MJ.kg-1) dosiahla vzorka trsteníka oby ajného (Arundo donax L.), ktorá sú asne
mala najvyššiu hodnotu relatívnej vlhkosti zo všetkých vzoriek (14,40 %). Vo vzorkách
netradi ných energetických plodín sme zaznamenali nízke hodnoty obsahu popola. Vzorky
ozdobnice obrovskej (1,46 %) a sidy obojpohlavnej (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) (1,36 %)
by dokonca v tomto parametri sp ali aj normy DIN Plus pre drevné pelety a ÖNORM M 7132
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pre drevné pelety/kôrové. Zaujímavé výsledky sa dosiahli pri porovnaní vzoriek sami ích
a sam ích rastlín konope siatej (Cannabis sativa L.) z dvoch sledovaných rokov. V roku 2015
sam ie rastliny dosiahli vyššiu hodnotu spa ovacieho tepla (17,72 MJ.kg-1) oproti sami ím
(17,26 MJ.kg-1) a tiež vyššie hodnoty výhrevnosti pod a ÖNORM M 7132 pri vlhkosti 0 %
(16,38 MJ.kg-1 oproti 15,92 MJ.kg-1). Sam ie rastliny mali však dvojnásobne vyšší obsah
popola ako sami ie (8,60 % oproti 4,23 %).
     V roku 2017 mali sami ie rastliny vyššiu hodnotu spa ovacieho tepla (17,74 MJ.kg-1) oproti
sam ím (17,73 MJ.kg-1) a tiež vyššie hodnoty výhrevnosti pod a ÖNORM M 7132 pri vlhkosti
0 % (16,40 MJ.kg-1 oproti 16,39 MJ.kg-1). Rastliny v druhom sledovanom roku mali výrazne
vyšší podiel popola ako v prvom roku a sam ie rastliny mali rovnako ako v prvom roku vyšší
obsah popola ako sami ie (11,25 % oproti 10,97 %). Podrobnejší chemický laboratórny
rozbor vzoriek konope z roku 2017 uvádzame v tabu ke 3. Z neho vyplýva, že sam ie rastliny
v porovnaní so sami ími mali vyšší obsah dusíkatých látok (128,84 oproti 109,41 g.kg-1

sušiny), a vyšší obsah tuku (71,6 oproti 65,62 g.kg-1).
Všetky testované plodiny dosiahli ve mi zaujímavé výsledky a ich využitie ako zdroja biomasy
pre OZE je perspektívne. Adaptovanie na naše pôdnoklimatické pomery, najmä v prípade
introdukovaných plodín (vzorka 1, 2 a 3) môže urýchli  ich rozšírenie. Tiež v opätovnom
zaradení domácich technických plodín, ako je konopa siata, vidíme ve kú perspektívu
a sú asne využitie ešte nezabudnutých osevných postupov.

     Vidiecka krajina je tvorená prevažne podhorskými a horskými oblas ami, kde dominujú
trvalé trávne porasty. Na ilustráciu výnosov dostupnej biomasy TTP s minimálnou
starostlivos ou, spo ívajúcou v troch kosbách nehnojených porastov v podhorskej oblasti,
nám slúži lokalita Suchý vrch v Kremnických vrchoch v katastri obce Radva . Výsledky,
dosiahnuté v priebehu rokov 2013 - 2017, udáva tabu ka 4. Brutto energia (BE) vyjadrená v
MJ.kg-1 sušiny dáva rámcový obraz o potenciálnej energii obsiahnutej v porastoch TTP. Pod a
literatúry a aj našich predchádzajúcich experimentov sa tento údaj pohybuje v rozpätí -15 až
5 % od hodnoty spa ovacieho tepla pre daný druh biomasy vyjadreného v MJ.kg-1.  V
priebehu rokov ani variácie agroklimatických podmienok výrazne neovplyv ovali hodnoty
BE, ktorá kolísala okolo hodnoty 18 MJ.kg-1. Tento zaujímavý údaj je potvrdením stability
a robustnosti ekosystému TTP pred stresovými faktormi a zárove  je pod iarknutím jeho
energetického významu, ktorý sa tradi ne uplat oval pri výžive zvierat. V priebehu
sledovaných rokov kolísalo množstvo teoreticky dostupnej energie z jedného hektára
nevyužívaných TTP v rozmedzí 39,00 - 101,56 GJ. Najvyššia hodnota dostupnej energie bola
dosiahnutá v roku 2014, o môžeme pripísa  zrážkovo nadpriemernému predchádzajúcemu
roku 2013 a optimálnemu roku 2014 z h adiska agroklimatických faktorov. Pri výmere
335 153 ha nevyužívaných TTP na Slovensku to v hrubom rámcovom odhade predstavuje
34 038,63 TJ energie (tab. 5). To v ideálnom prípade predstavuje teoretický energetický
potenciál 812 999 toe alebo 9 455,18 GW. V danom roku sa v Slovenskej republike
spotrebovalo 28 355 GWh elektrickej energie, iže len nevyužívané plochy TTP by vedeli
zabezpe  33,34 % spotreby Slovenskej republiky. Sú asne sa v roku 2014 doviezlo cca 5,48
mil. ton ropy. Z tohto množstva ropy sa na pokrytie domácej spotreby využilo cca 3,2 mil. ton
o predstavovalo 121 212 TJ, iže nevyužívané plochy TTP by vedeli zabezpe  28,08 %

spotreby Slovenskej republiky.

Strategická výzva alebo vízia?
     Biomasa môže hra  významnú úlohu pri znížení závislosti na importe fosílnych zdrojov,
šetrení devízových zdrojov a môže sa sta  silným impulzom rozvoja lokálnej výroby energie,



31

tepla, prípadne surovinou pre petrochemický a farmaceutický priemysel. Biomasa sa môže
sta  dokonca strategickou surovinou, ak geopolitické napätie spochybní transportné trasy
uh ovodíkov a môže o u nasta  silný konkuren ný boj. Cezhrani né regióny už teraz môžu
aži  z rôznej výšky legislatívnej podpory po nohospodárskych plôch. Je tu však aj

problematika zavádzania strojných sústav a technológií, ako sú as  celej mozaiky zmeny
vz ahov a procesov, na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0. Tu musí dôjs  k zmene
paradigmatu, z osobného vlastníctva na vlastníctvo komunitné alebo zdie ané v rámci
komunity obce i kraja, sú asne pri využití zosie ovania používate ov, internetu vecí a
služieb. To je prvý predpoklad, ako sa s o najmenšími nákladmi dá využi  smart zdie anie
potrebných technológií v reálnom a optimálnom ase.
     Muselo by sa jedna  o celý re azec nadväzujúcich technologických celkov. Od prípravy
kvalitného osivového materiálu a kvalitných prísevových seja iek do ma iny TTP.
Pravdepodobne by si to vyžadovalo radikálnejší prístup, a teda použitie širšieho štrbinového
alebo pásového prísevu. A následne dostato ne výkonné drvi e a briketovacie alebo
peletovacie linky uspôsobené na abrazívny po nohospodársky materiál.
     Kompletné využitie konope, istenie semien, lisovanie bio aktívneho oleja, stonky
využite né na vlákna, výroba plstených hmôt, surovina pre papierenský priemysel, výroba
izola ných hmôt, stavebných dosiek, využitie v chemickom a farmakologickom priemysle, to
je  len  malý  preh ad  z  jej  širokého  spektra  využitia.  Z  nespotrebovanej  hmoty  je  možné
vyrába  agregované palivá – brikety, pelety. V rámci zosie ovanej inteligentnej krajiny, by
bolo ekonomicky prínosné nadizajnova  mobilnú briketovaciu linku. Umiestni  briketovaciu
alebo peletovaciu linku na málo využívanú železni nú sie , alebo na kamiónovú nadstavbu.
Tým  by  sa  mohla  využi  v  širšom  geografickom  priestore  a  postupne,  ako  by  dozrievali
vhodné po nohospodárske komodity, by sa presúvala v geografickom priestore. Napríklad,
na jar by bola aktívna linka na juhu krajiny a postupne by sa presúvala v priebehu roka
smerom  na  sever  Slovenska  k  jeseni.  Našou  ideou  je  vytvori  z  miestnej  výroby
energonosi ov pilier regonálnej smart energy. Sú asne, po inštalácii na po nohospodárskom
dvore s dobrou možnos ou manipulácie, zabezpe  inteligentný odber prevádzkovej energie
v nízkotarifných pásmach, alebo využi  výhodné prebytky energie z OZE.

Záver
     Pestovanie plodín na energetické ú ely môže by  realizované na nevyužívaných pôdach,
o  zmierni  eróziu  pôd,  alej  na  pôdach  kontaminovaných  za  ú elom  revitalizácie  pôd,  na

zaburinených pozemkoch za ú elom odburi ovania - hlavne konopa siata a ostatné
testované plodiny môžu slúži  celospolo enskému záujmu a dop  vzh ad kultúrnej krajiny.
Je dôležité, aby spotrebitelia prednostne spotrebovávali lokálne produkovanú biomasu. Sú
návrhy, aby sa jednalo o spotrebu biomasy do vzdialenosti 50 km od zdroja. To je však už
záležitos  vývoja legislatívy, firemnej kultúry producentov tepla a energie a v neposlednom
rade na tlaku spotrebite ov. Agropalivá vo forme brikiet a peliet majú už teraz svoje miesto
u ve kovýrobcov energie a tepla. No stále viac sa presadzujú aj u malospotrebite ov.
     Je na zamyslenie, akú kvalitu života vieme zabezpe  a ponúknu  všetkým ob anom
v  každom  kúte  krajiny,  ako  budeme  hospodári ,  i  sa  dokážeme  zosie ova  a  ži  vo  výzve
priemyselnej revolúcie 4.0, i dokážeme vzdorova  klimatickej zmene a eli  výzvam ako je
sucho, nárast skleníkových plynov a iným.

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v
rámci EÚ, ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav
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životných podmienok Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného
zo  zdrojov  Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja  a  na  základe  výsledkov  výskumu
riešeného v projekte: KEGA 013TU Z-4/2017 E-learningové vzdelávacie moduly zamerané na
plantáže rýchlorastúcich drevín.

Tabu ka 1 Historické údaje o výmerách (ha) konope siatej na území Slovenska
Rok 1869 1899 1920 1933 1938 1955 1960 1965 1969 2014 2015 2016
Výmera (ha) 20 243 10 350 7 611 5 833 5 548 8 977 6 668 5 053 >2000 67 156 265

Tabu ka 2 Stanovenie vlastností po nohospodárskych peliet  (laboratórium TU Zvolen)
Ozna enie vzorky/ fyzikálna
veli ina

Ozdobnica
obrovská
2015

Sida
obojpohlavná
2015

Trsteník
oby ajný
2015

Konopa
siata
sami ie
rastliny
2015

Konopa
siata
sam ie
rastliny
2015

Konopa
siata
sami ie
rastliny
2017

Konopa
siata
sam ie
rastliny
2017

Odmeraná relatívna vlhkos  [%] 8,6 9,8 14,4 10,7 10,3 8,3 7,9
Spa ovacie teplo [MJ.kg-1] 19,26 18,79 19,01 17,26 17,72 17,74 17,73
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a
ÖNORM M 7132 pri vlhkosti 0% 17,92 17,44 17,66 15,92 16,38 16,40 16,39

Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a
ÖNORM M 7132 v dodanom stave 16,17 15,49 14,77 13,96 14,45 14,84 14,90

Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a STN ISO
1928 v dodanom stave 16,28 15,60 14,88 14,07 14,56 14,95 15,01

Obsah popola v hmotnostných
percentách 1,46 1,36 2,91 4,23 8,60 10,97 11,25

Tabu ka 3 Obsah živín v zavädnutej hmote (g.kg-1 sušiny) (laboratórium NPPC-VÚTPHP
Banská Bystrica)

Sušina
pôvodnej

hmoty
N - látky Tuk Popol Vláknina P K Na Ca

Konopa siata
sami ie rastliny

2017
929,89 109,41 65,62 157,85 340,41 2,24 16,3 0,35 11,52

Konopa siata
sam ie rastliny

2017
926,76 128,84 71,6 151,73 314,67 2,62 17,35 0,38 17,66

Tabu ka 4 Lokalita Suchý vrch - TTP

Rok Úroda (t.ha-1)
Brutto energia (BE)

(MJ.kg-1 sušiny)
 energie

(GJ.ha-1 )

2013 3,88 18,131 70,36
2014 5,72 17,763 101,56
2015 3,55 18,136 64,31

2016 4,11 18,008 73,98

2017 2,13 18,314 39,00
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Tabu ka 5 Výmery rôzne evidovaných plôch TTP na Slovensku a rámcový hrubý odhad
energetického potenciálu pri extrapolácii dosiahnutých hodnôt brutto energie TTP

Rok
 Výmery TTP

ÚGKK SR (ha) *
Výmery TTP

ŠÚ SR (ha) **
Výmery TTP

nemanažované (ha)

 energie získaná
z nemanažovaných

TTP v SR (TJ )
2013 868 061 507 904 360 157 25 339,98
2014 864 681 529 528 335 153 34 038,63
2015 858 601 519 790 338 811 21 787,43
2016 855 882 514 947 340 935 25 221,80
2017 853 757 502 492 351 265 13 697,94

* ÚGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
** ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Najproduk nejšie odrody oriedky vysokej v podmienkach severného
Slovenska

Ing. Michal Medvecký, PhD.,  Ing. Ján Daniel

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá

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
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 organickým a minerálnym hnojivom.

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).  Tretí  variant  bol  bez  hnojenia,  ako
kontrolný. Jednotlivé odrody boli vyselektované na základe dlhoro ných sledovaní
produkcie, ktorých výška presiahla 3000 g na ker.

Hnojenie pokusu oriedky vysokej
     Hnojenie bolo realizované v dvoch rôznych variantoch (minerálnym a organickým
hnojivom). Tretí variant (kontrolný), bol realizovaný bez aplikácie hnojiva. Hnojenie
minerálnymi hnojivami bolo vykonané v jarnom období v prvom variante v pomere 30 kg N,
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10 kg P a 30 kg K istých živín.ha-1.rok-1. Hnojenie dusíkom sme rozdelili na dvakrát, 1/2
z celkovej dávky na jar (v prvej polovici apríla) a druhá ½ koncom júna. Fosfor a draslík bol
aplikovaný jednorazovo vždy na jar. Šes  odrôd v druhom variante bolo hnojených Hoštickým
organickým hnojivom s aplikáciou na za iatku vegetácie (v prvej polovici apríla) v dávkach 1
kg  na  10  m2 a po as vegetácie (v druhej dekáde júna) dávkou 0,8 kg na 10 m2. Hoštické
organické hnojivo obsahuje fermentovaný kravský a konský hnoj, rohovinu a prírodné guáno,
pochádzajúce z trusu morských vtákov. Je to isto prírodný produkt bez prídavku
priemyselne vyrábaných zložiek, obsahujúci 5% N, 3,5% P2O5, 1% K2O a 0,5% MgO. V tre om
variante šes  odrôd ostalo bez hnojenia.

Výsledky
     Pri hnojení Hoštickým organickým hnojivom (tab. 1, graf 1) najvyššie úrody v roku 2016
dosiahla odroda Bluejay, ktorej priemerná úroda na ker bola 3970 g. Za ou nasledovali
odrody Bluecrop a Patriot s úrodou na ker 2843 g, resp. 2411 g. Najnižšiu úrodu v roku 2016
pri organickom hnojení  dosiahla odroda Brigitta, ktorej priemerná úroda na ker bola 605 g.
Pri  ostatných  odrodách  sa  výška  produkcie  pohybovala  v  rozmedzí  od  1240  g  u  odrody
Berkeley až do 1696 g na ker pri odrode Nelson. Pri hnojení organickým hnojivom najvyššie
úrody v roku 2017 dosiahla odroda Bluecrop, ktorej priemerná úroda na ker dosiahla 4911 g.
Za ou nasledovali odrody Berkeley a Nelson s úrodou na ker 4791 g, resp. 4445 g. Najnižšiu
úrodu v roku 2017 pri organickom hnojení  dosiahla odroda Patriot, ktorej priemerná úroda
na ker bola 3281 g. Pri ostatných odrodách sa výška produkcie pohybovala v rozmedzí od
3436 g u odrody Brigitta až do 4149 g na ker pri odrode Bluejay.
     Pri hnojení minerálnymi hnojivami (NPK) najvyššiu úrodu v roku 2016 dosiahla odroda
Patriot, u ktorej priemerná úroda na ker bola 3813 g. Priemerná úroda na ker pri ostatných
odrodách  sa  pohybovala  od  723  g  pri  odrode  Nelson  až  po  2628  g  pri  odrode  Bluejay.  Pri
hnojení minerálnymi hnojivami najvyššiu úrodu v roku 2017 dosiahla odroda Bluejay,
u ktorej priemerná úroda na ker dosiahla 4483 g. Priemerná úroda na ker pri ostatných
odrodách sa pohybovala od 2855 g pri odrode Berkeley až po 4288 g pri odrode Bluecrop.

Tabu ka 1 Priemerná úroda na ker (g) pri jednotlivých variantoch hnojenia

Rok 2016 Rok 2017

Variant hnojenia (g) Variant hnojenia (g)
Odroda

Organické
hnojenie

NPK
Bez

hnojenia
Organické
hnojenie

NPK Bez hnojenia

Bluejay 3970 2628 3184 4149 4483 4201
Nelson 1696 723 1074 4445 3816 3058
Bluecrop 2843 2296 2124 4911 4288 3401
Patriot 2411 3813 5210 3281 3325 2850
Berkeley 1240 1931 3878 4791 2855 4905
Brigitta 650 2568 1206 3436 3435 4893

     Najvyššiu produkciu v kontrolnom variante v roku 2016 mala odroda Patriot s priemernou
hmotnos ou na ker 5210 g. Najnižšiu priemernú hmotnos  úrody na ker 1074 g vo variante
bez hnojenia sa zaznamenala pri odrode Nelson. U ostatných odrôd sa výška produkcie
pohybovala od 1206 g až po 3878 g/ker. Najvyššiu produkciu v kontrolnom variante v roku
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2017 dosiahla odroda Berkeley s priemernou hmotnos ou na ker 4905 g. Najnižšiu
priemernú hmotnos  úrody na ker 2850 g vo variante bez aplikácie hnojenia dosiahla odroda
Patriot. U ostatných odrôd sa výška produkcie pohybovala od 3058 g (Nelson) až po 4893
g/ker pri odrode Brigitta.

Graf 1 Priemerná úroda na ker (g) pri jednotlivých variantoch hnojenia

Záver
z poh adu priemernej úrody na ker vo variante s aplikáciou organického hnojenia
po as rokov 2016 – 2017 možno zostavi  nasledovné poradie sledovaných odrôd

oriedky vysokej: Bluejay > Bluecrop > Nelson > Berkeley > Patriot > Brigitta,
z poh adu priemernej úrody na ker vo variante s aplikáciou minerálneho hnojenia
po as rokov 2016 – 2017 možno zostavi  nasledovné poradie sledovaných odrôd

oriedky vysokej: Patriot > Bluejay > Bluecrop > Brigitta > Berkeley > Nelson,
z poh adu priemernej úrody na ker v kontrolnom variante po as rokov 2016 – 2017
možno zostavi  nasledovné poradie sledovaných odrôd oriedky vysokej: Berkeley
> Patriot > Bluejay > Brigitta > Bluecrop > Nelson,
z poh adu celkovej priemernej úrody na ker zo všetkých variantov po as rokov 2016 –
2017 možno zostavi  nasledovné poradie sledovaných odrôd oriedky vysokej:
Berkeley > Bluecrop > Bluejay > Patriot > Brigitta > Nelson,
celkovo najvyššia priemerná úroda na ker po as rokov 2016 – 2017 pri jednotlivých
odrodách oriedky vysokej bola dosiahnutá v kontrolnom variante (3332 g/ker), za
ním nasleduje variant s organickým hnojením (3148 g/ker), resp. variant
s minerálnym hnojením s priemerom na ker 3013 g.
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Pestovanie borievky oby ajnej na pasienkoch

Ing. Vladimíra Vargová, PhD., Ing. ubica Jan ová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

Úvod
     Agrolesnícky systém možno zjednodušene definova  ako systém šetrného
obhospodarovania pôdy, ktorý v sebe kombinuje pestovanie drevín spolu
s po nohospodárskou produkciou na tej istej ploche. V kombinácii s chovom hospodárskych
zvierat predstavujú agrolesnícke systémy porasty drevín na pasienkoch, v okolí fariem,
košiarov, kde slúžia ako ochrana zvierat pred slnkom, vetrom a snehom. Okrem welfare,
možno zelenú hmotu z trávnych porastov využi  ako krmivo pre zvieratá. Týmto systémom
využívania môžeme zníži  pustnutie krajiny, ktoré vzniklo ako dôsledok neobhospodarovania
trávnych porastov. alším negatívom zarastania krajiny sú klesajúce výmery ekosystémov,
kde sa vyskytujú porasty borievky oby ajnej (Juniperus communis L.). Borievka oby ajná je
ihli natý vždyzelený ker s tvrdými, pich avými, zelenomodrými ihlicami v trojpo etných
praslenoch. Je to dvojdomá rastlina, ktorá produkuje plody len na sami ích jedincoch raz za
dva  až  tri  roky.  Na  jednom  kríku  sa  môžu  vyskytnú  zelené  bobu ky  a  dozrievajúce  vä šie
modré bobu ky s voskovým nádychom. Plody borievky, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu
destilátov, likérov, sirupov a iných produktov, sa v sú asnosti zabezpe ujú výlu ne dovozom
z Albánska a Macedónska. Dovážajú sa prevažne plody borievky ervenoplodej (Juniperus
oxycedrus L.), ktoré obsahujú vä šie množstvo cukru, s menším množstvom aromatických
látok v porovnaní s plodmi borievky oby ajnej. Okrem toho sa borievka oby ajná využíva aj
v kozmetickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Jej domáca produkcia je
minimálna, napriek tomu, že na Slovensku máme dostatok vhodných pôdnoklimatických
podmienok na jej intenzívnejšie pestovanie. Cie om tohto príspevku je posúdenie pestovania
borievky oby ajnej na lokalitách s jej hromadným výskytom z floristického, kvalitatívneho
a kvantitatívneho h adiska.

Materiál  a metódy
     Monitoring trávneho porastu s výskytom borievok sme realizovali v rokoch 2016 a 2017
na lokalite pri Banskej Bystrici pod Pánskym dielom, tzv. Horné Lazy. Analyzovali sme
floristické zloženie pomocou redukovanej projektívnej dominancie pod a Malocha.
Z fytocenologických zápisov sme ur ili bonitáciu trávneho porastu EGQ  (EGQ – Evaluatiou of
grassland quality) pod a Nováka, ktorá sa vypo ítala pomocou k mnej hodnoty (FV – Forage
value) jednotlivých druhov a ich percentuálneho podielu v trávnom poraste. Ur ili sme
produkciu sušiny. Vo vzorkách fytomasy sme laboratórne stanovili obsah dusíkatých látok, P,
K,  Ca,  Mg  a  Na.  Pôdne  vzorky  sme  odoberali  na  jese  (október)  z  h bky  0  -  150  mm.
Z  odobratých  pôdnych  vzoriek  sme  zis ovali  pH  v  KCl,  Cox,  N,  P,  K  a  Mg.  Daná  lokalita
hromadného výskytu borievok sa nachádzala v nadmorskej výške 656 m n. m. Z klimatického

adiska danú lokalitu môžeme zaradi  do mierne teplej agroklimatickej oblasti,
agroklimatického okrsku M7 – mierne teplého silne vlhkého vrchovinového s dlhodobým
ro ným úhrnom zrážok 795 mm a priemernou ro nou teplotou vzduchu 8,1oC.
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Výsledky
     Fytocenologický  prieskum  trávnych  porastov  sme  realizovali  na  jar.  Trávny  porast  na
sledovanej lokalite Horné Lazy bol využívaný mladým dobytkom z ne alekej farmy.
V trávnom poraste dominovali trávy 77 – 79 %, byliny 17 – 20 % a leguminózy boli zastúpené
len 2 %. Z trávnych druhov v poraste prevládali Bromus erectus L., Arrhenatherum elatius L.,
Trisetum flavescens (L.)  P.  Beauv.  a Briza media L. Leguminózy boli zastúpené Anthyllis
vulneraria L., Lotus corniculatus L., Medicago falcata L., Trifolium montanum L. Z bylín
v poraste dominovali Agrimonia eupatoria L., Salvia pratensis L., Thymus  puegioides L.  a
Plantago media L. Pri hodnotení trávneho porastu pomocou bonitácie bol porast hodnotný
až menejhodnotný s hodnotami EGQ od 58,63 do 61,38. Tieto hodnoty odpovedajú nižšiemu
zastúpeniu vysokohodnotných druhov tráv s vysokou k mnou hodnotou. Kvalitu trávneho
porastu tvorili hodnotné druhy ako Festuca rubra L.  a Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Festuca rubra L. patrí medzi trávne druhy menej náro né na dusík. Druhy z ade Fabaceae
majú vysokú kvalitu. V poraste boli prítomné vysokohodnotné druhy Lotus corniculatus L.,
Trifolium pratense L. a hodnotné druhy Anthyllis vulneraria L., Medicago falcata L.  a
Trifolium montanum L. Spolo enstvo trávneho porastu obsahovalo vä šinou bezcenné až
menej hodnotné druhy bylín, okrem hodnotných druhov Achillea millefolium L., Taraxacum
officinale Web. a Tragopogon orientalis L.
     Produkcia trávneho porastu v lokalite hromadného výskytu borievok bola od 1,84 t.ha-1

do 2,93 t.ha-1. Na miestach, kde sa astejšie pásol mladý dobytok bola vyššia. Najvyšší obsah
dusíkatých  látok  bol  v  prvom  jarnom  odbere  106,46  g.kg-1.  V  lete  sa  jeho  obsah  znížil  a  ku
koncu  vegetácie  zase  stúpol,  na  hodnotu  89,63  g.kg-1. Z h adiska výživy zvierat sú tieto
koncentrácie pre zvieratá neposta ujúce. Dôležité je sledovanie obsahu minerálnych prvkov
z h adiska výživy zvierat, ale aj z ekosystémového h adiska. Najvyššia koncentrácia draslíka,
vápnika, hor íka a fosforu v sušine trávneho porastu bola v prvom odbere (graf 1). Obsah
sodíka bol najvyšší až v tre om odbere (0,31 g.kg-1). Koncentrácia draslíka bola od 18,81 do
11,49 g.kg-1, vápnika od 8,86 do 8,52 g.kg-1 a hor íka od 3,94 do 3,64 g.kg-1, pri om ich
obsahy sú vhodné pre priamu výživu polygastrických zvierat. Neplatí to pri obsahu fosforu
v sušine fytomasy, ktorý bol ve mi nízky (1,57 - 1,08 g.kg-1).

Graf 1. Obsah organických látok a minerálnych prvkov v sušine fytomasy
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     Pôdna reakcia na sledovanej lokalite bola neutrálna, od 6,93 – 7,13, s vysokým obsahom
humusu (48,30 – 53,10 g.kg-1 COX) a dusíka (8,61 – 10,60 g.kg-1). Zásoba prijate ného fosforu v
pôde  bola  nízka.  Obsah  draslíka  v  pôde  bol  vyhovujúci  až  dobrý.  Ve mi  vysoký  obsah
prijate ného  hor íka  bol  na  všetkých  troch  miestach  odberu  (1189,76  –  1287,02  mg.kg-1).
Naše  pôdy  sú  dobre  zásobené  hor íkom,  o  potvrdzujú  aj  naše  zistenia.  Vysoký  obsah
humusu, prijate ného dusíka, draslíka a hor íka v pôde súvisí s pasením zvierat, ím sa
zvyšujú zásoby živín v pôde. Dostupnos  živín v pôde sa môže meni  aj vplyvom zrážok,
teploty, pôdneho typu a pôdnej reakcie.

Záver
     Monitorovaná lokalita Horné Lazy, s prevahou výskytu borievky oby ajnej (Juniperus
communis L.), mala kvalitný trávny porast, ktorý sa využíval mladým dobytkom. Na základe
bonitácie trávneho porastu ho môžeme ohodnoti  ako hodnotný až menejhodnotný,
s produkciou od 1,84 – 2,93 t.ha-1. Hodnoty koncentrácie draslíka, vápnika a hor íka v sušine
fytomasy  boli  posta ujúce  pre  krm  zvierat,  ale  s  nižším  obsahom  dusíkatých  látok  a  ve mi
nízkym obsahom fosforu. Najvyššie obsahy organických látok a minerálnych prvkov v sušine
(dusíkatých látok, draslíka, vápnika, hor íka a fosforu) boli v jarnom období. Pôdna reakcia sa
zistila neutrálna, s ve mi vysokým až vysokým obsahom humusu a dusíka, nízkym obsahom
fosforu, vyhovujúcim obsahom draslíka a ve mi vysokým obsahom hor íka. Pestovanie
borievok na produkciu plodov spolu s využívaním trávneho porastu hospodárskymi
zvieratami (Silvopasture) je dobrým príkladom agrolesníctva, o ktorom sa v poslednom
období oraz viac diskutuje. Pri tom môžu agropodnikatelia tieto plody zbiera  a predáva  ich
liehovarníckemu alebo farmaceutickému priemyslu, ím si môžu svoju produkciu
diverzifikova  o alší príjem.

Po akovanie
Príspevok bol spracovaný v aka podpore  projektu APVV-14-0843 „Výskum možností
pestovania borievky (Juniperus communis L.) na produkciu plodov“.

Obrázok 1 Trávny porast Horné Lazy
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PRIEBEŽNÉ VYSLEDKY FYTOCENOLOGICKÉHO PRIESKUMU V RÁMCI PROJEKTU
„Spolo ne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch
a Bielych Karpatoch“

Ing. Janka Martincová, PhD.,1 Ing. Milan Michalec, CSc.,1 Ing. Peter Ková ik, PhD.,2

Ing. Vladimíra Vargová, PhD.,1 Ing. Zuzana Ková iková, PhD.,1 Ing. ubica Jan ová1

1Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
2LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica

     LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Tren ín realizujú projekt
s názvom „Spolo ne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych
Karpatoch“. Projekt je realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
Programe cezhrani nej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - eská republika
2014-2020.
     Projekt sa za al rieši  v júni 2018 a jeho hlavným cie om je obnova,  zachovanie a ochrana
biodiverzity v cezhrani nom území Bielych Karpát a Strážovských vrchov. Nosnou aktivitou
projektu je realizácia spolo ných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov,
zachovanie druhov a biotopov v cezhrani nom území revitalizáciou horských lú nych
spolo enstiev, manažmentom a monitoringom významných lú nych a lesných biotopov.
     Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica v rámci projektu rieši ako externý dodávate
„Monitoring revitalizácie lú nych spolo enstiev“, ktorý zah a:

- fytocenologický prieskum daných lokalít s posúdením východiskového stavu porastov
- likvidáciu prízemných konárov na hranici les/lúka
- založenie trvalých plôch a realizáciu navrhnutých pratotechnických opatrení
- opakovaný fytocenologický prieskum daných lokalít - zhodnotenie skutkového stavu

porastov a prínos opatrení
- vypracovanie návrhov opatrení na trvaloudržate né obhospodarovanie trávnych

porastov

     V prvej etape riešenia sme sa zamerali na hodnotenie východiskového stavu porastov
a popis populácií na daných lokalitách. Okrem toho sme uskuto nili odber pôdnych
a rastlinných vzoriek na stanovenie obsahu živín, stanovenie produkcie trávnej hmoty a
výživnej hodnoty trávneho porastu. Bola vyhodnotená aj  k mna hodnota trávneho porastu
a medonosnos .

Na lokalitách boli vykonané nasledovné záznamy:
1. Geografická lokalita – GPS súradnice
2. Zhodnotenie stavu (spôsoby využívania, doterajšia starostlivos )
3. Charakteristika populácie - fytocenologické charakteristiky, foto snímka, po etnos

(Tansleyho stupnica, Braun - Blanquetova stupnica abundancie )

     V príspevku prezentujeme priebežné výsledky projektu, ktoré boli sú as ou vypracovanej
správy„ Monitoring revitalizácie lú nych spolo enstiev“ (31. júl 2018).
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     Po as terénneho prieskumu, ktorý bol vykonaný v priebehu mesiaca jún 2018 (12.- 20.6.
2018), bolo celkom popísaných 26 lokalít na slovensko - moravskom pohrani í Bielych
Karpát, z toho 9 lokalít na slovenskej strane (Halaksové, orka, Ve ký žár, Polákech lúky,
Jamy, Studne, Javor, Pokerová, Žrebíky) o výmere 16,19 ha a 17 lokalít na eskej strane
(Barví ková, Pot ková, Chladná louka, Košárka, Bryndzi ka, Zárubištní, L-Louka, Malá
ohrazená, P íletová, Jedlovina, Staré polesí, Futrovna, U Maríny, U Lípy, Vyvážková, Rovenky,
Uhlisko) o výmere 13,05 ha. Študované územie na slovenskej strane sa nachádza na území
Bielych Karpát a Strážovských vrchov, v katastrálnom území obcí ubor a, Dolná Sú a, Horné
Srnie, Horná Sú a a Kšinná. Študované územie na moravskej strane  sa nachádza v pohorí
Bíle Karpaty (CHKO Bíle Karpaty), v katastrálnom území mesta Svatý Št pán, Štítna nad Vlá í
a Sidónie.

Dosiahnuté výsledky
     Fytocenologický prieskum na slovenskej strane ukázal, že vä šina lúk je nedostato ne
využívaná. V rámci obnovy bolo vykonané jarné frézovanie drevín na horských lúkach
s následným mul ovaním a výsadba ovocných a plodonosných drevín.  Údržba týchto
trávnych porastov je vzh adom na terénnu dostupnos  komplikovaná a v prípade
neobhospodarovania  hrozí  zánik  významných  horských  spolo enstiev.  Vä šina  lokalít  na
slovenskej strane je dlhodobo využívaná mul ovaním. Z fytocenologického prieskumu
v eskej republike vyplýva, že zo 17 lokalít sa vä šina využíva  raz ro ne kosením okrem
dvoch lokalít (Staré polesí, U Lípy), ktoré sú v štádiu sukcesie a zaburinenosti ruderálnymi
druhmi. Z h adiska diverzity vegetácie sú najhodnotnejšie lokality Bryndzi ka, U Maríny, L-
Louka na eskej strane a na slovenskej strane Pokerová a Žrebíky.
     V kvalite trávnej hmoty, z obsahu živín, zvláš  u lokalít v SR je badate né, že krmivo
neposkytovalo dostato né množstvo živín, najmä N- látok. Hodnoty sa pohybovali od 90,70-
129,21 g.kg-1 sušiny a boli pod hranicou optimálnych požadovaných hodnôt. Z h adiska
obsahu minerálnych látok v sušine trávnej hmoty sme zaznamenali nižší obsah P, dostato ný
obsah K, prijate ný obsah Ca a Mg. U lokalít v R, hodnotenie obsahu živín v trávnej hmote
nazna uje na dostato nú kvalitu krmu a priaznivý pomer živín, s výnimkou eutrofizovaných
lokalít s ruderálnymi druhmi. Na lokalitách Staré polesí, Futrovna, Rovenky, Uhlisko sa jedná
o nitrofilnú vegetáciu s dominanciou ruderálnych druhov, o dokazuje aj zvýšený obsah N-
látok  a K v nadzemnej hmote a v pôde. Najvyšší obsah K v trávnej hmote a v pôde na lokalite
Rovenky, Uhlisko a Staré polesí (nad 40 g.kg-1 sušiny) poukazuje na zvyšovanie obsahu živín,
následnú eutrofizáciu pôdy a ruderalizáciu trávneho porastu.
     Výživná hodnota, ur ovaná bielkovinovou (PDIE, PDIN) a energetickou hodnotou (NEL,
NEV) úzko súvisí s  chemickým zložením trávnej hmoty. Vyšší obsah vlákniny a nižší obsah N-
látok sa odrazil aj v nižšom obsahu energie. Hodnoty NEL sa pohybovali v rozmedzí od 5,20
do 5,37 MJ.kg-1 (SR) a hodnoty NEV od 4,95 a do 5,36 MJ.kg-1 ( R). Priemerná hodnota
trávno atelinového porastu s vyšším obsahom tráv ako 70% je pre NEL 5,46 MJ a pre NEV
5,32  MJ.  V  našom  prípade  boli  hodnoty  NEL  a  NEV  o  nie o  nižšie.  Hodnoty  PDIE  v  krmive
u lokalít v SR dosahovali 77,46 - 86,87 g.kg-1 sušiny a hodnoty PDIN 57,61 - 82,06 g.kg-1

sušiny, pri om najnižšia hodnota PDIE aj PDIN bola na lokalite Studne a Halaksové. Vyššia
strávite nos  dusíkatých látok jednotkami PDIE a PDIN bola zaznamenaná u lokalít v R.
Hodnoty PDIE dosahovali 72,71 – 91,99 g.kg-1 sušiny a hodnoty PDIN 49,37 – 102,81 g.kg-1

sušiny. Priemerná hodnota trávno atelinového porastu s vyšším obsahom tráv ako 70% je
pre PDIE a PDIN 84 g v sušine.  Hodnotenie kvality krmiva  jednotkami PDIE a PDIN poukazuje
na vyšší obsah bielkovín na lokalitách Košárka, P íletová, Staré polesí, Futrovna, Vyvážková,
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Rovenky a Uhlisko  z dôvodu  vyššieho obsahu N- látok v trávnej hmote. Maximálny obsah
PDIE  a PDIN bol na lokalite Uhlisko.

Trávny porast na základe k mnej hodnoty zara ujeme medzi menej hodnotný až
hodnotný, o je dané floristickým zložením a druhmi disponujúcimi s nízkou, resp.  strednou

mnou hodnotou. Niektoré z nich môžeme zaradi  medzi bezcenné až škodlivé.
     Pôdy sú charakterizované kyslou až miestami extrémne kyslou pôdnou reakciou,  o súvisí
s pravidelným mul ovaním a nedostato ným prevzdušnením. Pôdy sú chudobné na živiny,
najmä na ve mi malý obsah fosforu. Zásoba draslíka v pôde je prijate ná a obsah prístupného
hor íka v pôde je vysoký. Najvyšší obsah humusu (127,98 mg.kg-1),  Cox (74,24 mg.kg-1),
dusíka (5,43 g.kg-1) a draslíka (189,19 mg.kg-1)   bol  na  lokalite  Halaksové  (SR).  V  R  bol
najvyšší obsah humusu (90,63 g.kg-1), Cox (52,27 g.kg-1) a dusíka (4,14 g.kg-1)  bol na lokalite
Barví ková.
     Sú as ou správy bolo aj vypracovanie návrhov opatrení na zlepšenie skutkového stavu
porastov s nasledovnými odporú aniami:

- vykona  jesenné mul ovanie do 15. 9. 2018 na plochách, ktoré vyžadujú revitalizáciu
(Polákech lúky, Halaksové, orka, Ve ký žár, Javor, Studne, Jamy), následne prísev

atelinotrávnej miešanky v dávke 25 kg.ha-1.
- uskuto ni  druhú kosbu na seno  (do 15. 9.) na lokalitách (Bryndzi ka, Barví ková,

Malá ohrazená, L- Louka a U Maríny), ostatné plochy je možné pokosi  alebo
zmul ova  s následným odstráni  fytomasy z plochy.

- vykona  prísev atelinotrávnej miešanky v dávke 25 kg.ha-1 do konca septembra.

Záver
     Naše výsledky potvrdzujú skuto nos , že pre zachovanie priaznivého stavu lúk v lesných
porastoch je nevyhnutný manažment vo forme kosenia, spásania a mul ovania s následným
prevzdušnením. V tomto prípade sa jedná hlavne o od ahlé miesta, ktoré z vä šej asti,
vzh adom na svoju polohu, zostávajú nevyužité. Preto sa lú ne biotopy v lesných porastoch
v dôsledku nedostato ného obhospodarovania menia a dostávajú sa do nepriaznivého stavu.
Lokality hlavne na území SR sú horšie dostupné pre po nohospodársku techniku, zostávajú
bez pravidelného obhospodarovania a zarastajú dominantnými trávami a ruderálnymi
druhmi. Odporú ame každoro né kosenie, príp. striedavé využitie kosenie s mul ovaním.
K dôležitým opatreniam patrí aj sušenie sena priamo na mieste, ím sa zabezpe í postupné
zvyšovanie diverzity porastov. Mul ovanie je prijate né ako doplnok ku koseniu, ako obnovný
zásah na odstránenie náletu. Vhodný spôsob obnovy poškodených lokalít je obnova
nastie aním sena z blízkeho okolia. Pre zvýšenie úživnosti lesnej zveri odporú ame prísev
vhodných druhov tráv a atelinovín. Nedostatok kyslíka a anaeróbne prostredie v ma ine
vedie k zmene chemických vlastností pôdy, najmä k zníženiu pH, k spomaleniu rastu kore ov
a intenzity mikrobiálnej innosti. Z toho dôvodu odporú ame skoré jarné prevzduš ovanie
prstovými bránami.
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Obrázok 1 Lokalita Halaksové

Obrázok 2 Lokalita Bryndzi ka
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„Environmentálne hospodárenie z aspektu ochrany prírodných zdrojov
a územného rozvoja prihrani ných oblastí“ – medzinárodný odborný seminár
s tematickou exkurziou v Ma arsku

RNDr. Alena Rogožníková

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     V d och 23. – 24. apríla 2018 sa na ostrove Szentendre v obci Szigetmonostor (HU) konal,
v rámci udržate nosti zámerov programu cezhrani nej spolupráce HUSK 1101/2.2.1/0158,
medzinárodný odborný seminár s tematickou exkurziou. Podujatie bolo organizované
k problematike riešenej zámerom projektu „Klimatický park“ k udržate nému rozvoju územia
v prihrani ných oblastiach na Slovensku a na ostrove Szentendre v Ma arsku. Spoluprácu
zastrešoval vedúci partner (LP) – Združenie samosprávnych obcí Szigetmonostor (HU),
v mene projektových partnerských inštitúcií z ma arskej strany – Univerzity Corvinus
Budapest (HU), Regionálneho environmentálneho centra pre strednú a východnú Európu
Szentendre (EÚ) a Samosprávy obce Pócsmegyer (HU). Cezhrani ného partnera (CBP) zo
slovenskej strany prezentovalo – Národné po nohospodárske a potravinárske centrum –
Výskumným ústavom trávnych porastov a horského po nohospodárstva, Banská Bystrica
(NPPC  –  VÚTPHP,  SK).  Podujatie  bolo  vedené  v  slovensko-ma arskom  jazyku.  Organizáciou
podujatia v priebehu tretieho roka udržate nosti zámerov projektu bolo poverené NPPC –
VÚTPHP Banská Bystrica. Medzinárodný odborný seminár s tematickou exkurziou bol
podporený a realizovaný koordináciou so vzdelávacími inštitúciami lenskej organizácie
Územného koordina ného centra Zväzu slovenskej vedecko-technickej spolo nosti v Banskej
Bystrici (SK) a Katedrou ekonómie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (SK).
     Zámerom podujatia bolo zvýrazni  možnosti uplatnenia medzinárodných foriem
vzdelávacích aktivít pre konkrétnu cie ovú skupinu s vytvorením priestoru pre hodnotenie
územného rozvoja danej oblasti z poh adu vzájomnej medziodborovej integrácie – cestovný
ruch a udržate ný rozvoj vidieka, priblížením ekologického po nohospodárstva, agrochémie,
problematiky udržania kvality zložiek životného prostredia a ochrany vôd. Ostrov
Szentendre, leží medzi hlavným tokom a ramenom Dunaja, geograficky tvorí vstupnú severo-
západnú bránu medzi Malou a Ve kou podunajskou nížinou. Vznik a územný tvar ostrova je
výsledkom tisícro ného spolupôsobenia rie neho ve toku a vetra, ktoré ur ujú prírodné
danosti  ostrova  aj  dnes.  Bohatos  zdrojov  podzemnej  vody  je  posta ujúca  pre
zabezpe ovanie obyvate stva pitnou vodou blízkych okolitých obcí a takmer celého hlavného
mesta Budapeš . Filtra né studne umiestnené na južnom cípe ostrova majú dennú kapacitu
600 000 m3 krištá ovo- istej pitnej vody. Ochrana týchto podzemných vodných zdrojov je
strategickou záležitos ou, možnosti ich využitia pre loveka sú priamo závislé od
udržate nosti jej kvality. Na ostrove sa nachádzajú 4 obce s takmer 10 tisíc obyvate mi.
Nadväzne na charakter ostrova ako významnej chránenej vodohospodárskej oblasti – je
územie ostrova zaradené medzi citlivé územia s vysokou mierou ochrany prírody a ochrany
vodných zdrojov ako jedno z 25 lokalít krajiny s vysokou prírodnou hodnotou. Územný rozvoj
ostrova nesmierne cennej a citlivej oblasti je orientovaný k ekologickému hospodáreniu na
princípe kultúrneho a prírodného dedi stva s integráciou funkcií turistického, rekrea ného,
športového a rehabilita ného charakteru.
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     Odborný seminár s tematickou exkurziou v danom prostredí podporuje ciele aktivít
zvýšenia environmentálneho povedomia ú astníkov v oblasti manažmentu územného
rozvoja, využitia obnovite ných zdrojov energie (OZE) a vidieckeho hospodárenia z aspektu
ochrany prírodných zdrojov. Environmentálne hospodárenie bolo prezentované formou
odborných prednášok (Manažment cezhrani nej spolupráce; Územný rozvoj vidieka
v podmienkach východného výbežku Podunajskej nížiny – pri ústí riek Hron a Ipe ; Bohatstvo
podzemných vôd Žitného ostrova; Cyklické využitie digestátu ako hnojiva organického
pôvodu) a formou netradi ných metód skupinového a kooperatívneho vyu ovania so
zameraním na stratégiu celoživotného prístupu k environmentalizmu. Ma arskí partneri
pripravili praktické terénne ukážky tradi ného vidieckeho hospodárenia (spracovanie
po nohospodárskych produktov a domácich výrobkov – mletie obilnín, príprava
pekárenských erstvo pe ených výrobkov, zhodnocovanie sekundárnej produkcie ciroku
a kukurice) a sú asných možností uplatnenia sa v oblasti s vodoochranným záujmom –
ochranné pásmo významného podzemného vodného zdroja Szigetmonostor (HU). Ukážky
dobrej praxe územného rozvoja s uplatnením OZE boli transponované v rámci presunu

astníkov tematickej exkurzie elektrobusom (zabezpe eného v rámci projektu Klimatický
park) k projektom vytvoreným stanovištiam náu ného chodníka biotopom „Jazero
s mokra ou“, protipovod ovej novej hrádzi až k Pastierskemu brodu (cez rameno Dunaja)
s prevozom lo ou na elektropohon na avý breh Dunaja do obce Szentendre (obr. 1).
     Ú astníkmi seminára s tematickou exkurziou boli vysokoškolskí študenti, odborná a laická
verejnos . Prítomných bolo 36 ú astníkov (z toho 16 ú astníkov z Ma arska, 20 ú astníkov
SR/ v zastúpení bratislavského, tren ianskeho, žilinského, prešovského a banskobystrického
kraja). Zastúpenie ú astníkov z piatich samosprávnych krajov Slovenska a diverzifikácia
inštitúcií, podporujúcich plnenie udržate nosti zámerov medzinárodného projektu, je
znakom dobrej úrovne doterajšej vykonanej a tiež plánovanej spolupráce zú astnených
inštitúcií.
     Organizácia podujatia odborného seminára s tematickou exkurziou vytvára príležitos
poukáza  širokej verejnosti, ú astníkom podujatia, domácemu obyvate stvu a om z praxe
na možnosti využitia výsledkov vlastnej spolupráce, interaktivity „výskum – prax“ a
multifunk nosti po nohospodárstva na medzinárodnej úrovni.

Obrázok 1 Fotodokumentácia z medzinárodného seminára „Environmentálne hospodárenie
z aspektu ochrany prírodných zdrojov a územného rozvoja prihrani ných oblastí” v regióne
Szentendre (Ma arsko).
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Kontaktné informácie:

Slovenská republika:
NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica
Alena Rogožníková, odbor Agrochémie,
koordinátor CBP, manažér projektu a
splnomocnenec štatutárneho zástupcu NPPC
pre Climate park / tel.: +421903557406
e-mail: rogoznikova@vutphp.sk

Ma arsko:
Samospráva obce Szigetmonostor
Zsolt Molnár, starosta Združenia obcí a
koordinátor projektu Climate park /
tel: +36703161826
e-mail: klimapark@szigetmonostor.hu

„Obsah tohto príspevku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie“.

Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Programu cezhrani nej spolupráce
Ma arská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 v rámci EÚ: HUSK/1101/2.2.1/0158
Klímapark, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ /
webová stránka Opera ného Programu <www.husk-cbc.eu> alebo <www.hungary-slovakia-
cbc.eu>.

Rastlinná ríša - Tajuplná šperkovnica

Pôvabné plody a semená v tvorbe ozdôb

Ing. Janka Martincová, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     D a  8.11.2018 sa v krásnych priestoroch Tihányiovského kaštie a v Banskej Bystrici
konala vernisáž  výstavy  „Rastlinná ríša - Tajuplná šperkovnica, Pôvabné plody a semená v
tvorbe ozdôb“. Už názov napovedá, že ide o výnimo nú výstavu, ozvláštnenú umeleckými
artefaktami z plodov a semien rastlín. Výstavu zrealizovalo Stredoslovenské múzeum
v Banskej Bystrici v spolupráci s Gemologickým ústavom Fakulty prírodných vied Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, Národným po nohospodárskym a potravinárskym centrom -
Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Pieš anoch, Slovenským národným múzeom-
Prírodovedným múzeom Bratislava a Slovenským národným múzeom - Etnografickým
múzeom Martin.
     Na vernisáži prítomných privítala námestní ka riadite a pre prezenta ný úsek Mgr. Iveta
Babjaková. Sú as ou vernisáže bol aj kultúrny program,  v ktorom ú inkovali žiaci základnej
umeleckej školy hrou na gitare a sú as ou bol aj prednes poézie od banskobystrického
básnika Mikuláša Ková a. Výstavu otvorila riadite ka Stredoslovenského múzea RNDr. Elena
Martincová.  V  príhovore  k  otvoreniu  výstavy  poukázala  na  to,  že  ide  o  netradi nú  výstavu
využitia rastlinného materiálu pri tvorbe ozdobných exponátov a netradi ných šperkov.
Návštevníci  múzea  sa  môžu  zoznámi  so  vzácnymi  zbierkami  rastlinného  materiálu,  o
všetko poskytuje naša príroda a aké pôvabné umelecké diela sa dokážu vytvori   z plodov
a semien rastlín.
     Výstava „Rastlinná ríša - tajuplná šperkovnica“ približuje nádherné šperky zhotovené z
prírodných materiálov a potrvá do 24. februára 2019. Autorkami výstavy sú sestry doc.
RNDr. udmila Illášová, PhD.  a  RNDr. Helena Šípošová, CSc., ktoré okrem námetu výstavy

mailto:rogoznikova:@vutphp.sk
mailto:klimapark:@szigetmonostor.hu
http://www.husk-cbc.eu/
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predstavujú  verejnosti  aj  svoje  súkromné  zbierky  ozdôb.  Obe  autorky  sa  dlhoro ne
zaoberajú štúdiom, zberom a prezentáciou šperkov a ozdôb z rastlinných materiálov.
     Zberate stvo a archivovanie akýchko vek zbierok má svoj historický význam a nosenie
šperkov vystihovalo osobnos loveka. Ozdobné exponáty z rastlín, ktoré dokumentujú
pestrú škálu používania a výroby skráš ovacích predmetov a ozdôb majú v zbierkach mnohé
svetové múzeá, botanické záhrady, i súkromní zberatelia. Z nich je svojou zbierkou
najvzácnejšia krá ovská botanická záhrada v Kew v Anglicku, rozkladajúca sa na ploche 121
ha  a  Herbár Štátnej  university  v  Doweri  v  USA,  kde  sa nachádza aj  vzácna zbierka ozdôb
Ruth Smith. Vzácne predmety ázijských, afrických a amerických kultúr vlastní aj Náprstkovo
múzeum  v  Prahe,  ktoré  priniesli  zo  svojich  ciest  cestovatelia  a  výskumníci.  Na  Slovensku
cenné zbierky vlastní SNM-Etnografické múzeum v Martine (hlavne exponáty, ktoré si
priniesol  zo  svojich  ciest  Milan  Rastislav  Štefánik),  ako  aj  Balneologické  múzeum  Imricha
Wintera v Pieš anoch, Múzeum národov a kultúr v Nitre a Múzeum Jána Thaina v Nových
Zámkoch. Výstava prezentuje originálne prírodné šperky nielen z depozitov múzeí, ale aj
z tvorby sú asných autorov.
     Výstavná ponuka je aj napriek obmedzeným priestorovým možnostiam ve mi pestrá.
V expozi ných vitrínach sa nájdu plody a semená v sakrálnej symbolike (rôzne ružence,
koráliky, svätojánsky chlieb Jána Krstite a). Svojou krásou o aria  prírodné šperky z plodov a
semien jedovatých druhov rastlín (za najjedovatejšie sa považujú semená ružencovca
oby ajného), i šperky z bežne sa vyskytujúcich plodov v každej domácnosti (fazu a, cícer,
kukurica,  sója,  šošovica,  tekvica),  alebo  aj  plody  z  našich  záhrad  (jablká,  hrušky,  slivky,
marhule, broskyne, orechy, napr. náhrdelník z jadierok jablka alebo z kôstok broský ), ale aj
rôzne koreniny (badyán, ierne korenie, nové korenie).
     Na  výstave  je  prezentovaná  aj  ve mi  vzácna  as  zbierky  generála  Milana  Rastislava
Štefánika, ktorú si priniesol zo svojich výpravných  ciest. Je sú as ou zbierkového fondu
SNM - Etnografického múzea Martin. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Pieš anoch
má  v  zbierke  vzácny  starý  náhrdelník,  pochádzajúci  z  Indie  a  symbolizuje  všetko,  s  ím  sa
v minulosti obchodovalo, najmä koreniny (klin eky, kardamón, muškátový orech a iné).
Druhou zberate skou osobnos ou rastlinného a etnografického materiálu bol Andrej Kme ,
z jeho zbierky je vzácny herbár.
     Výstava prezentuje širokú ukážku ozdôb z rozli ných kultúr z celého sveta. Vernisáž
výstavy bola spojená s komentovanou prehliadkou doc. RNDr. udmily Illášovej, PhD. a
RNDr. Heleny Šípošovej, CSc., v aka ktorým sa návštevníci dozvedeli ve a nových informácií.
Ich rozprávanie bolo obohatené o vedomosti a skúsenosti, o udia ocenili potleskom.
Druhá komentovaná prehliadka sa uskuto ní 24.1.2019. Na príprave výstavy sa podie ali aj
pracovníci Stredoslovenského múzea a génovej banky v Pieš anoch, ktorí prezentovali
kolekciu  genetických  zdrojov  rastlín,  formou  panelových  posterov  ako  aj  naaranžovanými
vystavovanými exponátmi. Génová banka SR v Pieš anoch zabezpe uje strednodobé a
dlhodobé uchovávanie semien genetických zdrojov rastlín v podmienkach ex situ, in situ, in
vitro a on farm. Ich zhromaž ovanie, štúdium a uchovávanie je jednou z prioritných úloh
pre zachovanie existujúcej biodiverzity.
     To, že príroda sama o sebe je prekrásna šperkovnica a z plodov dokáže vy arova
umelecké výtvory, sa mohli presved  všetci návštevníci múzea. Ke  sa k tomu pridá
fantázia  a  kumšt  výrobcu,  tak  vznikne  doslova  umelecké  dielo,  hodné  obdivu.  Ak  chcete
vidie , aké šperky z rastlín sa dajú vyrobi , ak sa chcete necha  podmani  krásou
a rozmanitos ou prírody a inšpirova  pôvabnými originálnymi šperkami, tak by ste si ur ite
túto kreatívnu výstavu nemali necha  ujs .
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Spomienka na našu kolegy u Danku Ferien íkovú

     D a 12.8.2018 nás po krátkej chorobe náhle opustila naša kolegy a Mgr. Daniela
Ferien íková  vo veku  64 rokov. Stále ju máme v živej pamäti ako keby tu bola s nami.

Dot klo srdce láskavé,  utíchol hlas
                                                                                                mala som rada prácu,  život i Vás

     Mgr. Daniela Ferien íková sa narodila 9.3.1954 v Banskej Bystrici. Bola absolventkou
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore vedecké informácie
a knihovníctvo – angli tina.

     Mgr. Daniela Ferien íková za ala pracova  na Výskumnom ústave trávnych porastov
a horského po nohospodárstva v Banskej Bystrici v roku 1989. Celých 29 rokov pracovala
v knižnici na  pozícii knihovní ky, prekladate ky, tlmo ní ky a dokumentaristky. Aktívne sa
zú ast ovala organizácie Generálneho mítingu Európskej lúkarsko-pasienkarskej federácie
a neskôr pracovala aj na alších významných medzinárodných projektoch riešených v rámci
FAO a Európskej únie. V aka svojim vynikajúcim zru nostiam plynule komunikova
v nieko kých jazykoch získala ve a dlhoro ných priate ov z Ve kej Británie, Belgicka, Talianska,
Rakúska aj Spojených štátov amerických. Pri významných medzinárodných konferenciách
organizovaných VÚTPHP simultánne tlmo ila na vysokej profesionálnej úrovni.
     Popri aktívnej komunikácii so zahrani ím sa venovala aj prekladaniu vedeckých lánkov
pracovníkov VÚTPHP. Jej  precíznos   a profesionalita boli zárukou, že svoju prácu odvedie na
vysokej úrovni, za o si mnohokrát vyslúžila aj pochvalné uznania od zahrani ných partnerov.
Jej prekladate ská innos , spoluorganizovanie vedeckých konferencií a knižni ná
dokumentaristika nám budú navždy chýba .
     S našim mestom - Banskou Bystricou bola úzko spätá. Pre kultúrne a informa né centrum
Banská Bystrica robila sprievodky u mestom, kde najmä zahrani ným návštevníkom
približovala pamätihodnosti a históriu mesta Banská Bystrica. Našim domácim a zahrani ným
priate om a partnerom sa navždy do pamäte vryla prechádzka po historických pamiatkach
Banskej Bystrice a jej zaujímavé rozprávanie o histórii nášho mesta.
     Výskumný ústav trávnych porastov a horského po nohospodárstva stráca v jej osobnosti
vzácneho loveka, kolegy u a priate ku, ktorá milovala svoju prácu a jej prístup k práci bol
príkladom pre nás všetkých.
     My, kolegovia, sme Danku Ferien íkovú mali radi a ona mala rada nás. Poznali sme ju ako
láskavú, komunikatívnu, spolo enskú osobu, ktorá mala rada udí. Nikdy na u nezabudneme
a budeme na u vždy s láskou spomína .

                                                                              kolegovia  NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica
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Odbor Agrochémie pôsobí na Výskumnom ústave trávnych porastov a horského po nohospodárstva
v Banskej Bystrici. Laboratórium ponúka nasledujúce služby, potrebné pre efektívnu analýzu objemového
a jadrového krmiva a na získanie kompetentných rozborov pre klasifikáciu krmiva a výpo et k mnej dávky
z poh adu efektívnosti a optimalizácie výživy.

V priemerných vzorkách krmiva sa stanovuje:
Obsah sušiny: vážkovo, sušením  pri teplote 103 ± 2 °C
Dusíkaté látky: Kjeldahlovou metódou (N x 6,25)
Tuk: extrak nou metódou pod a Soxhlett – Henkela
Popol: vážkovo, spálením vzorky pri teplote 550 0C v Muf ovej peci
Bezdusíkaté látky vý ažkové: výpo tom
Výpo et energetických jednotiek (BE, ME, NEL, NEV) a hodnôt PDIN a PDIE
Hrubá vláknina: metódou pod a Hennenberg – Stohmanna
ADF: hydrolýzou v  prostredí kyslého roztoku detergentu  cetyltrime-tylamóniumbromidu
NDF: hydrolýzou v prostredí neutrálneho roztoku detergentu laurylsulfátu sodného
Vápnik, draslík, sodík – plame ovým fotometrom
Fosfor – prietokovým analyzátorom Skalár, kolorimetricky
Hor ík – GBC 908, atómovým absorp ným spektrofotometrom
Obsah kyseliny mlie nej, octovej a maslovej -  metódou iónovej elektroforézy
Obsah alkoholu a amoniaku (NH3) -  mikrodifúznou metódou
Kyslos  vodného výluhu (KVV) -  titra ne alkalimetricky
Aktívna kyslos  (pH) -  elektrometricky

Prevádzková doba laboratória je od  600 hod do 1400 hod v pracovných d och. Vzorky na rozbor sa prijímajú od
pondelka do stredy.
Analýzy sú vykonávané v rozsahu požiadaviek právnych predpisov štandardnými normovanými postupmi.
Termíny dodania výsledkov je do 7 pracovných dní od prevzatia vzoriek do laboratória.
Ponuka kvalitných analytických služieb je doplnená individuálnym prístupom k zákazníkovi, rýchlos ou
a priaznivou cenou.

Kontakt : Ing. ubica Jan ová
                   vedúca odboru Agrochémie
                   tel.: 048/3100211  e-mail : luba.jancova@vutphp.sk
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Rozbor objemových krmív a k mnych zmesí

Príprava vzorky 2,50 €
K, Mg, Ca, Na * (každý prvok) 3,32 €
N-látky (N) * 4,15 €

NO3
- 3,98 €

P * 4,15 €
popol * 1,99 €
pôv. sušina * 1,66 €
sušina * 1,99 €

tuk * 4,98 €
vláknina hrubá * 5,64 €
vláknina NDV 7,30 €
vláknina ADV 7,30 €

Siláže
Príprava vodného výluhu 1,75 €
alkohol * 3,98 €
kyslos  vodného výluhu* 1,66 €
obsah kyselín (mlie na , octová, maslová) * 8,30 €

NH3 * 3,98 €
pH * 1,33 €

                                                                    uvedené ceny sú bez DPH

Celkový rozbor pozostáva z rozborov ozna ených hviezdi kou = KOMPLET
Celkový rozbor siláží s výpo tami (komplet) 57,09 € bez DPH
Celkový rozbor kukuri nej siláže s výpo tami (komplet) 53,11 € bez DPH
Celkový rozbor sena s výpo tami (komplet) 36,18 € bez DPH

Ak si zákazník nedá urobi  kompletný rozbor pozostávajúci z hrubo ozna ených parametrov
bude k iasto nému rozboru doú tovaná príprava vzorky a vodného výluhu.
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