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Úvod 
Pre Slovenskú republiku je povinnosťou neustále tvoriť odborné poznanie o 2446 tis. ha 
pol'nohospodárskej pódy. Tento výrobný kapitál má celkovú hodnotu asi 91,5 mld. Sk s 
ročným potenciálom produkcie v hodnote viac ako 40 mld.Sk a s mimoprodukčným efek-
tom v celkovej výške asi 15 mld.Sk ročne. Súčasne ide aj o správne a účelné využívanie 
vkladov do pódy, ktoré sa investovali v uplynulom období. Je to 310 tis.ha (13% PPF) 
vybudovaných závlah, 450 tis.ha (19% PPF) odvodnení, ďalej zúrodňovacie opatrenia 
hnojením, technické úpravy pozemkov, úpravy defektných a deficitných vlastností pódy 
a i. (BIELEK, 1998).  
Poznanie pódnych režimov (vodný, vzdušný, tepelný, biologický a i.) je vel'mi dóležité. 
Reguláciou jednotlivých režimov pódy jej obrábaním, hnojením a inými zásahmi sa do-
sahuje stabilizácia úrod pol'nohospodárskych plodín. Napríklad reguláciou vodného re-
žimu pódy sa móže čiastočne, alebo aj úplne eliminovat vplyv nepriaznivého rozdelenia 
atmosferických zrážok na výšku úrod pol'nohospodárskych plodín.  
Vodný režim pódy charakterizuje súhrn všetkých zmien obsahu, fyzikálneho stavu a po-
hybu pódnej vody za určité časové obdobie. Podl'a toho, ktorá charakteristika pódnej 
vody sa berie za základ pre hodnotenie, móžeme rozlišovat hydrologickú, ekologickú a 
hydrodynamickú klasifikáciu vodného režimu pódy. Z rozboru vodného režimu pódy vy-
plýva, že z faktorov, ktoré determinujú vytváranie jednotlivých typov vodného režimu 
(klimatické podmienky, reliéf územia, rastlinný kryt, hladina podzemnej vody, hydrologic-
ké, hydrofyzikálne vlastnosti pódy), móžeme do značnej miery ovplyvniť najmá výberom 
pestovaných plodín a ich správnym zaradením v štruktúre osevného postupu a tiež sys-
témom obrábania pódy.  
Biologická aktivita pódy je priaznivo ovplyvnená optimálnymi hodnotami vlhkosti pódy. 
Nadbytok vody v póde sťažuje výmenu plynou, klesá obsah kyslíka v pódnom vzduchu, 
čím sa vytvárajú anaeróbne podmienky pre mikroskopické huby, aktinomycéty a aerób-
ne baktérie. 
Pre využitie pódnej vody rastlinami nie je rozhodujúce iba jej absolútne množstvo v pó-
de, ale najmá pohyblivosti pódnej vody a sily, ktorými je v póde pútaná. Celkové množ-
stvo viazanej vody v póde možno označiť ako vodnú kapacitu pódy, ktorá závisí od zmi-
tostného zloženia pódy, štruktúrneho stavu pódy, obsahu humusu a ďalších faktorov. Z 
celkového obsahu vody v póde móžu rastliny prijímať iba fyziologicky prístupnú vodu, t.j. 
kapilárnu, (ŠEBANEK a kol., 1983).  
Metody stanovenia momentálnej vlhkosti pódy je možné rozdeliť do dvoch základných 
oblastí:  
1. Výpočet na základe meteorologických údajov s použitím niektorých biologických cha-

rakteristík rastlín.  
2. Výpočet na základe merania pódnej vlhkosti róznymi metódami.  



Druhá oblasť predpokladá priame monitorovanie vlhkosti pódy, poskytuje konkrétnu 
predstavu o stave a dynamike zmien vlhkosti pódy v jednotlivých vrstvách koreňovej 
zóny plodín. Problémom bolo správne určenie pódnej vlhkosti. Z viacerých metód je po-
važovaná za najpresnejšiu metóda gravimetrická (vážková), u ktorej však je potrebné 
urobiti odber najmenej troch opakovaní v závislosti od druhu pódy a hľbky odberu. Je to 
spósobené tým, že sa odoberá relatívne malá vzorka pódy, ktorá vzhl'adom k vysokej 
priestorovej variabilite nemusí a spravidla ani nereprezentuje širšie okolie. Tento pro-
blém je aj u ostatných metód (sádrové bloky, keramické porézne dosky, irrometre a i.).  
V uvedených súvislostiach sú vhodnejšie také metódy, ktoré sú schopné objektívnejšie 
zachytil vlhkost pódy vo váčšom priestore, napr. gamoskopické alebo neutrónové metó-
dy, ktorých použitie je v širšej miere problematické. 
 
Charakteristika prístroja a merací postup 
Na kontinuálne meranie vlhkosti pódy možno použit prístroj VIRRIB/V-AMET. Snímač 
VIRRIB/V-AMET sa skladá z dvoch sústredných kruhov z nerez ocele, spojených v tele 
snímača, kde je umiestnená vlastná elektronická časť. Telo snímača je mechanicky fi-
xované hmotou, ktorá zabraňuje vniknutiu vody k elektronickej časti. Priemer vonkajšie-
ho kruhu je 280 mm a objem meranej pódy 15-20 litrov. Snímač je založený na princípe 
šírenia elektromagnetických vln v prostředí. Napájanie snímača je jednosmerným 
prúdom o napátí 12-20 V z externého zdroja. Výstup nameraných údajov vlhkosti pódy 
zo snímača je prúdovou slučkou, pričom vel'kosť výstupného prúdu je priamo úmemé 
objemovej vlhkosti (W % obj.)  
 
Inštalácia snímača a postup merania 
Pri inštalácii je dóležité starostlivo posúdiť výber miesta inštalácie. Najdóležitejším as-
pektom je heterogenita pódneho druhu, ďalej topografia územia a preto je potrebné vy-
brať miesto na inštaláciu snímača tak, aby bolo čo najreprezentatívnejšie pre daný hon 
(pozemok, parcelu, variant a pod.). Pri zapravení snímača do jednotlivých vrstiev pódy 
je dóležité, aby sa póda vykopaná zo sondy prirodzene ul'ahla, preto prvé meranie je 
možné urobiť po uplynutí 5-10 dní od termínu inštalácie snímača.  
Jednotlivé snímače merajú vlhkost pódy v priestore priblížne 60 mm od vonkajšieho ob-
vodu jeho aktívnych prvkov. Do pódy ho možno inštalovať horizontálne a vtedy predsta-
vuje hrúbku vrstvy cca 120-150 mm, pri vertikálnej inštalácii vrstvu cca 420-460 mm. 
Nevýhodou je, že jednotlivé snímače nedávajú informáciu o tom, aká je vlhkosti pódy 
nad a pod uvedenými vrstvami. Je preto vhodné, ak sú snímače uložené nad sebou po 
vrstvách pódy, pretože vtedy poskytujú informáciu o zmenách vlhkosti pódy v sledova-
nom profile a dynamiku ich zmien v časovom intervale, ktorý je možné l'ubovol'ne voliť.  
Spósob merania spočíva v tom, že vývod z pódy ktorý je ukončený jednoduchým konek-
torom zasunieme do prenosnej vyhodnocovacej jednotky, kde možno priamo odčítať 
hodnoty vlhkosti pódy (W % obj.). Výhodou je, že takýmto spósobom je možné opera-
tívne zistiť momentálny stav vlhkosti pódy a vyhodnotit vo vztahu napr. k obrábaniu pódy 
a jeho vplyv na vlhkosť pódy, alebo potrebu závlahovej dávky vody a pod. Pri odpočte 
nameraných hodnót je potřebné ustálit hodnotu a registrovat ju až po uplynutí 60 s.  
Vzhl'adom k tomu, že výstup zo snímača realizovaný prúdovou slučkou, je možné na-
merané údaje prenášať na určitú vzdialenosť na l'ubovol'nej meracej ústredni, ktorá má 
vstup prúdovou slučkou. Na základe získaných poznatkov s použitím snímača v rokoch 



1993-1998 móžeme konštatovať jeho dostatočnú presnosť pre praktické využitie, opa-
kovatel'nosť výsledkov, nezávislost na iných vplyvoch a dlhodobú trvanlivost.  
Testovanie snímača VIRRIB/V - AMET sme robili v rokoch 1993 - 1998 v rámci pol'ného 
polyfaktorového pokusu KRV a KPSú AF v poraste jačmeňa jarného odrody Jubilant na 
EXBA D. Malanta.  
Varianty základného obrábania pódy k jačmeňu jarnému:  
AOz- stredne hlboká orba (0,20-0,25 m) so zapracovaním pozberových zvyškov,  
AObz- stredne hlboká orba (0,20-0,25 m) bez zapracovania pozberových zvyškov,  
BTz - tanierovanie (0,12-0,15 m) so zapracovaním pozberových zvyškov,  
BTbz - tanierovanie (0,12-0,15 m) bez zapracovania pozberových zvyškov.  
Predplodinou jačmeňa jarného hola repa cukrová. Pozberové zvyšky po tejto predplodi-
ne na variantoch AOz a BTz boli zapracované do pódy.  
Pokus bol organizovaný metódou blokov s náhodnými dielcami. Počet opakovaní 4 (pia-
te opakovanie bez hnojenia slúžilo na odber vzoriek). Vel'kosť pokusnej parcely 24 m2 (6 
m x 4 m).  
Pokus bol založený na pozemku s pódnym typom hnedozem na proluviálnych zaspra-
šovaných sedimentoch. Pódny profil hnedozeme má tri genetické horizonty (Ap, Bt, C), z 
ktorých je hlavný horizont (označený Bt), ktorý vznikol ako dósledok luviálnej akumulácie 
premiestňovaných koloidov. Hnedozem na pozemku má Ap a C - hlinitý horizont a sme-
rom do hľbky je ílovito-hlinitý. Orničná časť profilu je mierne utlačená s pórovitosťou 45-
48 % a podorničné vrstvy sú utlačené s pórovitosťou 42 %. Póda má vysokú kapilárnu 
nasiakavosť, ako aj retenčnú vodnú kapacitu a nižší bod vádnutia (B - 9 %), čo jej 
umožňuje zadržiavať dostatočné množstvo vody. Obsah humusu v Ap - horizonte je 
stredný (1,95-2,28 %) a PHKCI ie 4,75-5,56. Katiónová sorpčná kapacita sa pohybuje v 
rozsahu 185-251 mmol. chemických ekvivalentov . kg-1 pódy. Humusový horizont siaha 
do hľbky 0,31 m, pódotvorný substrát bol zistený v hlbke 0,95 m.  
Pre ilustráciu spol'ahlivosti snímača VIRRIB/V - AMET uvádzame výsledky jeho použitia 
v rokoch 1993 a 1996. Ako je uvedené v tab. 1 a obr. 1 v roku 1993 bolo urobených cel-
kom 23 meraní (z toho v tab.1 uvádzame 19) v rozhodujúcich rastových fázach jačmeňa 
jamého. V závere vegetácie (od 30.5.) možno registrovať výrazný pokles W % obj. pod 
kritické hodnoty VVK pódy, čo znamená, že jačmeň jarný práve v kritickej termodyna-
mickej fáze trpel deficitom vlahy do hľbky 600 mm, čo sa prejavilo na úrodách jačmeňa 
jamého odrody Jubilant.  
V roku 1996 uvádzame výsledky monitorovania vlhkosti pódy pomocou snímača VIR-
RIB/V-AMET na variantoch obrábania pódy. Celkom bolo urobených 36 meraní (z toho v 
tab.2 je uvedených 18) v intervaloch 2-5 dní a sú uvedené aj hodnoty kontrolného sní-
mače. Súčasne s tým bol sledovaný penetrometrický odpor pódy penetrometrom P-
BDH-3 (BAJLA-LIŠKA, 1996; BAJLA, 1998). Snímače boli inštalované v hľbke 200 mm. 
Z údajov v tab. 2 a obr. 2 vyplýva priaznivý vplyv minimalizačných technologií (taniero-
vanie na jeseň do hľbky 0,12-0,15 m) na vlhkosť pódy podobne i priaznivý vplyv zapra-
venia pozberových zvyškov repy cukrovej na vlhkostné pomery v hlbke 200 mm najmá 
na variante BTz. 
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Tabuľka 1: Vlhkosť pody (W %obj.) zisťovaná monitorovacím zariadením VIRRIB/V – 
AMET v poraste jačmeňa jarného. 
 

Hľbka sondy (mm) Termín 
zisťovania 300 450 600 

Fáza jačmeňa jarného Pozn.* 
(Σ z mm) 

11.4. - - - Inštalácia sondy  
21.4. 28.3 25.2 27.8 2-3 listy  
23.4. 28.4 25.7 29.3 4 listy  
27.4. 28.4 25.8 29.5 zač. odnožovania  
29.4. 27.5 26.0 29.7 Odnožovanie, 1.kol. 8.0 
4.5. 28.1 26.0 29.7   
5.5. 27.9 26.0 29.7   

10.5. 27.4 25.9 29.7   
14.5. 26.7 25.9 29.7   
21.5. 25.3 25.2 28.9  15.4 
1.6. 24.9 24.3 28.8   
2.6. 23.8 23.9 27.9   
4.6. 24.5 24.2 28.6   
7.6. 23.5 25.9 26.8 klasenie  

20.6. 21.6 21.2 22.9 Mliečna zrelosť  
25.6. 21.3 20.8 22.3 Vosková zrelosť 41.4 
3.7. 21.2 20.5 21.9   
7.7. 21.0 20.0 21.5   

10.7. 19.9 19.5 21.2 zber 3.2 
Xx (Σ) 24.9 24.0 26.9 X tot = 25.26 68.0 

 
 
 
 



 
Tabuľka 2: Vlhkosť pody (W % obj.) zisťovaná monitorovacím zariadením VIRRIB/V-AMET v poroste jačmeňa jar-
ného. 
 

Varianty (hľbka 200 mm) Termín zisťo-
vania AOz AObz BTz BTbz 

 
kontrola 

8.5. 25.2 25.7 28.8 26.1 27.3 
10.5. 24.5 24.7 28.2 25.8 26.9 
13.5. 24.0 24.2 28.3 25.5 26.9 
17.5. 25.4 25.8 29.8 26.7 28.4 
22.5. 26.2 28.2 31.7 28.4 29.7 
29.5. 26.7 28.3 32.2 28.4 28.9 
5.6. 19.6 22.5 24.5 21.1 21.2 

10.6. 16 18.8 21.3 18.0 17.8 
14.6. 14.6 16.7 1.9 17.0 16.6 
17.6. 14.1 16.0 19.4 16.7 16.3 
20.6. 13.8 15.0 18.8 16.0 15.7 
25.6. 19.9 20.9 21.9 16.9 17.3 
28.6. 14.5 18.6 20.7 16.6 16.5 
3.7. 15.1 28.3 27.8 16.8 16.5 
7.7. 15.0 22.0 24.1 16.5 16.1 

10.7. 19.0 27.3 28.9 17.3 16.6 
17.7. 16.0 22.3 24.3 16.2 15.9 
23.7. 14.9 20.8 24.3 16.1 15.3 
Xx 19.1 22.6 25.3 20.3 20.6 

 


