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MATERIÁL A METÓDY
- Poľný pokus na experimentálnej lokalite v Malante (obr. 1);
- Biouhlie vyrobené z kalov papierového vlákna s obilnými

šupkami v pomere 1:1 vzhľadom k hmotnosti, pri teplote
pyrolýzy 550°C ;

- Analyzované 2 varianty: s aplikovaným množstvom biouhlia
20 t/ha (B20) a bez biouhlia (Control);

- Meraná vlhkosť pôdy senzormi 5TM;
- Monitorovacie obdobie trvalo od 9.4. do 21.7.2021;
- Pestovanou plodinou bola pšenica ozimná (Triticum aestivum

L.).

Abstrakt
Pôdna vlhkosť zohráva dôležitú úlohu pri monitorovaní v poľnohospodárstve, pri predpovediach sucha a povodní, predpovedi lesných požiarov, manažmente zásobovania vodou a iných
aktivitách v oblasti prírodných zdrojov. V našom príspevku sa venujeme monitoring vlhkosti pôdy a zásobám vody v povrchovej vrstve pôdy počas vegetačného obdobia v roku 2021, pričom
porovnávame plochy s aplikovaným biouhlím a bez neho. Výsledky ukázali, že na plochách s biouhlím bola vlhkosť pôdy, a teda aj zásoba vody v pôde vyššia takmer počas celého
monitorovaného obdobia. Dôležitosť výsledku je predovšetkým v tom, že počas období bez zrážok bol rozdiel medzi plochami markantnejší, čo potvrdilo pozitívny vplyv biouhlia na dlhšie
zadržanie vody v krajine.
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Obr. 1 Lokalizácia experimentálne lokality

Obr. 2 Namerané vlhkosti pôdy pomocou senzorov 5TM a zistené gravimetrickou
metódou v porovnaní s dennými úhrnmi zrážok na experimentálnej lokalite
Malanta

Obr. 3 Vypočítané zásoby vody (W) v povrchovej vrstve pôdy na plochách Control a B20 v porovnaní so zásobami prístupnej
pôdnej vody pre rastlinu (rozdiel medzi W(PK) a W(BV)).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z meraných hodnôt priemernej dennej vlhkosti pôdy vyplýva, že
takmer počas celého monitorovaného obdobia bola vlhkosť pôdy
vyššia na plochách s biouhlím (B20). Opačné výsledky boli
namerané iba počas daždivého obdobia od 13 do 26.5.2021 (obr. 2),
rozdiel ale nebol významný.
Denné zásoby vody boli prepočítané na pôdnu vrstvu 0-20 cm,
pretože senzory vlhkosti 5TM zaberajú diameter 10 cm. Boli
porovnané so zásobou vody pre hydrolimity poľná vodná kapacita
(W(PK)) a bod vädnutia (W(BV)). Rozdiel medzi týmito
hydrolimitmi je využiteľná vodná kapacita, teda voda prístupná pre
rastliny. Z obr. 3 vyplýva, že dostatok prístupnej vody pre rastliny
bol iba počas vlhkých dní a krátko potom. Vlhkosť pôdy klesla na
dlhšie obdobie na ploche Control pod kritickú hodnotu 30.5.2021 a
na B20 o 10 dní neskôr 8.6.2021. V nasledujúcom období s
minimálnym množstvom zrážok boli zásoby vody v povrchovej
vrstve pôdy výrazne pod kritickou hodnotou (pod bodom
vädnutia). Napriek tomu boli ale vyššie zásoby pôdnej vody na
ploche B20.

ZÁVER
Naša hypotéza sa potvrdila počas dlhších bezzrážkových dní,
kedy nastali významnejšie rozdiely medzi variantmi. Hoci boli
v tomto období zistené nízke zásoby pôdnej vody pri oboch
variantoch, napriek tomu boli vyššie na plochách s biouhlím. V
čase vegetačného obdobia je pôdne sucho negatívny faktor,
ktorý spôsobuje rastlinám stres, čo sa negatívne prejavuje na ich
kvalitatívnych aj kvantitatívnych parametroch. Z nášho
výskumu vyplýva, že hoci bolo biouhlie aplikované ešte v roku
2014, má aj po ôsmych rokoch významný dopad na
hydrofyzikálne vlastnosti pôdy a v čase suchých letných dní aj
pozitívny efekt na zásoby v povrchovej vrstve prachovito
hlinitej pôdy.


