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ABSTRAKT  
          Súčasné trendy a predovšetkým budúci vývoj v systémoch riadenia závlah smerujú 
k znižovaniu množstva závlahovej vody, s cieľom jej efektívnejšieho využitia. Dochádza             
k prechodu k úsporným metódam závlahy, pričom očakávaná produktivita rastlín je tak vyššia 
než pri klasických spôsoboch závlahy.  
          Riadenie mikrozávlah je v súčasnosti uskutočňované na základe merania klimatických 
a hydrologických charakteristík vonkajšieho prostredia, ktoré nie je dostatočne pružné  a nie 
celkom presne vyjadruje aktuálnu potrebu vody pre  rastliny. Predkladaná práca prináša 
novonavrhnuté metódy riadenia mikrozávlah, a to pomocou merania fyziologických vlastností 
rastlín (vodný potenciál rastlín, veľkosť transpiračného toku), ktoré presnejšie definujú 
aktuálnu potrebu vody pre rastliny. Ďalšou možnosťou riadenia je pomocou DPZ. Danou 
metódou je možné riadiť mikrozávlahový systém prostredníctvom prístroja, ktorý je schopný 
snímať povrch listov a vytvoriť podklad pre zistenie stupňa nasýtenia rastliny vodou.             
Porovnaním navrhnutých metód riadenia mikrozávlah na fyziologickom základe s klasickými 
metódami, založenými na meraní fyzikálnych vlastností pôdy, bude stanovený najúčinnejší 
spôsob riadenia, ktorý zabezpečí najnižšiu spotrebu vody pri optimálnych výnosoch rastlín. 
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ABSTRACT 
          Present trends but mainly future development in the systems of drainage regulation tend 
towards decrease of amount of drainage water aiming at its effective usage. Transition 
towards drainage water saving with expected higher productivity of plants in comparison with 
classical drainage systems. 
          At present regulation of micro-drainage is realized on the basis of measurement of 
climatic and hydrologic characteristics of outer environment, which is not suitable enough for 
water requirement and does not exactly express actual plant water need. Proposed paper 
brings newly established methods of micro-drainage control by means of measurement of 
physiological plant properties (hydropower plant potential, amount of transpiration flow)  
which more exactly define actual water need for the plant. The other possibility is  regulation 
by means of DPZ. Given method eables  regulation of micro-drainage system through an 
apparatus which can picture the surface of leaves and  create  basis for detection of the degree 
of water plant saturation. 
          The most effective way of management will be given by comparison of the proposed 
methods of micro-drainage regulation functioning on physiological basis and classical 
methods based on the measurement of physical qualities of soil. This will ensure the lowest 
water usage at the optimal gainage of plants. 
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ÚVOD 
          Mikrozávlaha je progresívny typ lokalizovanej závlahy, ktorá spája úsporu závlahovej 
vody a energie potrebnej na jej dopravu s efektívnym využívaním živín. 
Systém mikrozávlah je určený predovšetkým na závlahu trvalých kultúr (sady, vinohrady, 
chmeľnice), pričom popri úlohe závlahy plní aj úlohu cielenej fertigácie, ktorá znamená 
efektívnejšie využitie živín. Funkcia mikrozávlah spočíva v pomalej, častej a dlhodobej 
dodávke vody priamo do koreňového systému  plodiny.   
          Systém riadenia prevádzky mikrozávlah smeruje k riadeniu režimu závlahy 
v nadväznosti          na údaje zo snímačov pôdnej vlhkosti a pozorovaných fyziologických 
vlastností rastlín, ktorými sú vodný potenciál rastlín a veľkosť transpiračného toku. Ďalšou 
možnosťou riadenia je pomocou DPZ, ktorou je možné riadiť mikrozávlahový systém 
prostredníctvom prístroja, ktorý je schopný snímať povrch listov a vytvoriť podklad pre 
zistenie stupňa nasýtenia rastliny vodou. Automatizácia riadenia prevádzky mikrozávlah sa 
orientuje na riadenie mikrozávlah pomocou zvolených algoritmov na základe spracovania 
klimatických, hydrofyzikálnych a fyziologických charakteristík.  
          Úlohou tejto práce je teoretický návrh riadenia mikrozávlah špeciálnych plodín podľa 
meraných fyziologických vlastností rastlín a jeho samotné zrealizovanie, čo bude znamenať 
efektívnejšie využívanie závlahovej vody.  
 
SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 
          Hlavnou úlohou závlahových meliorácií je zaistenie optimálnych vlhkostných pomerov 
v pôde podľa potreby pestovaných plodín. Závlahami sa odstraňuje predovšetkým nedostatok 
prirodzených zrážok a ich nerovnomerné rozdelenie v priebehu vegetačného obdobia 
(Bárek, 2005). 
  Najdôležitejším poslaním závlahy je navlažovanie pôdy podľa nárokov pestovaných plodín 
na vodu, pričom sa sleduje cieľ v optimálnej miere využiť klimatické a pôdne podmienky pre 
poľnohospodársku výrobu (Benetin a kol., 1979).  
                 V súčasnosti je riadenie prevádzok mikrozávlah uskutočňovaný pomocou metód, 
ktoré pracujú na základe merania hydrofyzikálnych vlastností pôdy, predovšetkým pôdnej 
vlhkosti. Pre určovanie vlhkosti pôdy sa používajú nasledovné metódy a prístroje: 
 
Priame metódy: Gravimetrická metóda – Je priama metóda, ktorá meria hmotnosť vody 
v pôdnej vzorke. Odobratím vlhkej vzorky pody, jej presušením je možné vážením zistiť 
objem vody. Danou metódou nie je možné automatizovať závlahu, avšak slúži pre úpravu 
presnosti prístrojov v iných metódach merania vlhkosti pôdy. 
 
Metódy s meraním potenciálu: Tenziometrické metóda – Princíp danej metódy je v meraní 
sacej tlakovej výšky pomocou tenziometrov.  
           Použitie tenziometrov (irrometrov) je častým spôsobom na stanovenie vlhkosti pôdy 
pri automatizácii prevádzky mikrozávlah. Tenziometre sú konštruované ako keramická 
porézna  nádobka naplnená vodou a spojená s manometrom. Osadzuje sa do pôdy v mieste 
meraného sacieho tlaku pôdy. Pre vytvorenie potrebného elektrického signálu na prenos 
údajov do riadiacej jednotky možno klasický manometer nahradiť napr. piezoelektrickým 
snímačom tlaku, v ktorom príslušný sací tlak vyvolá zodpovedajúcu deformáciu kremíkovej 
doštičky a tá dá vznik príslušnej veľkosti signálu (Bárek, 2008). 
                                                 Odporová metóda – Vlhká pôda je polovodivý nehomogénny 
materiál, ktorého vodivosť rastie s zväčšovaním vlhkosti (Kutílek, 1978).  
Princípom metódy je meniaci sa elektrický odpor pórovitého prostredia s meniacou sa 
vlhkosťou. Po inštalácií sasacít lak pôdy a porézneho čidla vyrovná, pričom saciemu tlaku 



zodpovedá určitá vlhkosť. Nastavením meracích prístrojov získame vzájomný vzťah vlhkosti 
pôdy a elektrickým odporom. 
Metóda je pri vyšších vlhkostiach velmi nepresná . Metóda je ďalej citlivá na zmeny teploty 
Kutílek, 1978). 
      
Elektromagnetické metódy: Kapacitná metóda (FDR) – Princípom danej metódy je meranie 
elektrickej kapacitnej reakcie pôdy medzi dvoma elektródami. Pre riadenie mikrozávlah sa 
používajú kapacitné vlhkomery, ktoré merajú dané hodnoty.  
  Tieto vlhkomery sú založené na kapacitnej metóde (jej principiálnym prvkom je 
kondenzátor), pri ktorej sa využíva poznatok, že dielektrická konštanta pevnej zložky pôdy 
a pôdneho vzduchu je podstatne nižšia než veličina pre vodu. (cf. Bárek, 2008) 
Pozitívom  metódy je veľmi presné meranie, relatívne nízka cena a veľmi jednoduchá 
automatizácia. Negatívom je potreba kalibrácia pre rôzne typy pôd, pričom výsledky sú 
závislé od teploty. 
                                            Reflektrometrická metóda (TDR) – Princípom merania je rýchlosť 
prenosu elektromagnetického impulzu pozdĺž vodiča uloženého v pôde. Rýchlosť prenosu je 
zistená z priebehu signálu odrazeného od konca vodiča. Z nej je vyjadrená dielektrická 
konštanta, a z nej vlhkosť.  
  Výhodou danej metódy je vysoká presnosť, ľahko opakovateľné a automatizované merania. 
Pričom negatívom sú vysoká nadobúdacia cena vybavenia a obedzená použiteĺnosť 
v zasolených pôdach. 
                                           Reflektrometrická metóda (TDT) – Princíp metódy je podobný, 
ako pri metóde TDR. Puls je vyslaný do vodiča sondy, ktorý postupuje v pôdnom prostredí. 
Tento pulz je spomalený, transformovaný, prijatý a digitalizovaný na opačnom konci vodiča. 
Z tvaru výsledného signálu je vypočítaná dielektrická konštanta, a znej vlhkosť pôdy. 
  Na meranie sa používa senzor s označením VIRIB vyrábané firmou AMET vo Veľkých 
Bielovciach, založené na princípe rozdielneho chovania elektromagnetických vĺn pri ich 
prechode pôdou s rôznou vlhkosťou. Senzor zabezpečuje spoľahlivé meranie v rozsahu od 5  
do 50 % objemovej vlhkosti pokrývajúcim plne oblasť riadenia vlhkosti v pôde pri závlahách. 
(Bárek, 2008) 
  Výhodami metódy sú vysoká presnosť, jednoduchá automatizácia a veľký objem meranej 
oblasti. Nevýhodou je obmedzená použiteľnosť v zasolených pôdach.  
 
Rádiometrické metódy: Neutrónová sonda – Pri interakcii rýchlych neutrónov s jadrami 
malých atómových hmôt dochádza k spomalovaniu týchto rýchlych neutrónov. Najsilnejším 
moderátorom sú atómy vodíka. Pretože obsah vodíka v kryštálovej mriežke pôd je relatívne 
malý, bude moderačná účinnosť pôdy predovšetkým závisieť na obsahu vody (Kutílek, 1978). 
  Z toho vyplýva,že princípom je meranie zpomalenia rýchlych neutrónov.  
Výhodou je vysoká presnosť a možnosť automatizovaného merania v jednej lokalite. 
Nevýhodou je vysoká cena meracieho zariadenia a nutnosť dodržiavania zásad 
s radioaktívnym žiaričom.  
                                      Gamaskopická metóda – Základným princípom je meranie absorpcie 
a rozptylu γ žiarenia pri prechode pôdnym vzorkám. Absorpcia a rozptyl je závislá na hustote 
pôdneho prostredia. Daná metóda je využívaná v laboratórnych podmienkach na vzorkách 
malých priemerov. 
 
 
 
 
 



MATERIÁL A METODIKA  
Spôsob riadenia prevádzky mikrozávlah podľa stanovených metód:  

1. Meranie pomocou Diaľkového Prieskumu Zeme (DPZ)  
          Metóda DPZ je rozvýjajúca sa metóda, ktorej princípom je meranie pomocou senzorov, 
ktoré nie sú v priamom kontakte s plodinami. Rozoznávame dve základné techniky: 
  a, fotenie vo viditeľnej oblasti spektra, pričom so zvýšením vlhkosti sa znižuje odrážavosť 
(vzniká tmavší obraz).  
  b, pri fotení v mikrovlnnej oblasti spektra sú optické charakteristiky funkciou dielektrickej 
konštanty ε, pričom platí, že vyššia hodnota ε znamená vyššiu vlhkosť. Na snímke je takáto 
vyššia vlhkosť zobrazená vyššou odrazovosťou. 
          Metóda bude realizovaná pomocou multispektrálnej kamery, ktorá je schopná snímať 
povrch listov a na základe ich nasýtenia vodou vytvoriť farebnú snímku. Nevýhodou metódy 
DPZ je vysoká cena meracieho zariadenia.    
Metóda bude použitá, ako doplnková metóda riadenia mikrozávlah. Jej najdôležitejším 
cieľom bude získanie priestorovej informácií o distribúcií vlhkosti v odobratých vzorkách 
listov rastlín.   

2. Meranie fyziologických vlastností rastlín  
          Systém riadenia prevádzky bude riadený pomocou meraní fyziologických vlastností 
rastlín, vodného potenciálu rastlín a veľkosti transpiračného toku. Meranie bude 
uskutočňované pomocou jednotlivých prístrojov: 
   Dynagage Sap Flow senzory (senzory prúdenia miazgy): Senzory patria k najnovšej 
technológii merania prietoku miazgy, ktoré sú schopné z danej hodnoty určiť spotrebu vody 
rastlinami. Tieto senzory energetickej bilancie merajú množstvo tepla preneseného miazgou, 
ktoré je v reálnom čase premenené na tok miazgy v gramoch, alebo kilogramoch za hodinu. 
Senzory nepoškodzujú rastliny, pretože nastavenie zahrievania rastliny je od 1 do 5 ˚C. 
Princíp tepelných senzorov je vedecky dokázaný, pričom použitie je možné pre väčšinu 
hlavných plodín a mnoho druhov drevín. Na rozdiel od iných metód Dynagage sensory 
nevyžadujú kalibráciu pretože tok miazgy je priamo určený z energetickej bilancie a hodnoty 
tepla. Daná metóda je cenovo dostupná a praktická pre poľnohospodárske plodiny, rastliny v 
sklenníkoch a záhradníckych škôlkach.  
Rozdelenie Dynagage senzorov podľa priemerov kmeňov a konárov meraných rastlín: 
                                                                                   Mikrosenzory          2.1 – 7 mm 
                                                                                   Konárové sensory    8 – 32 mm 
                                                                                   Kmeňové sensory    32 – 165 mm 
      TDP Sap Velocity – Thermal Dissipation Probe (snímač tepelného rozptylu): 
Najnovšia metóda merania transpirácie pre veľké stormy a rastliny. TDP trasnpiračný snímač 
meria rýchlosť prietoku miazgy, ktorý prevedie na objemový prietok. TDP je jednoduchá a 
cenovo dostupná metóda. Základom TDP metódy je sonda obsahujúca dve termočlánkové 
ihly vložené do lykovej časti dreva rastliny, pričom vrchná ihla obsahuje elektrický ohrievač. 
Ihly snímača merajú rozdiel teplôt (dT) medzi ohriatou ihlou a nižšou teplotou oklolitého 
prostredia. DT variabilný a maximálny (dTm) pri nulovom toku poskytuje priamu konverziu 
na rýchlosť miazgy. Pre rovnaké stromy v uzavretej skupine je postačujúce použiť jeden 
sensor na jeden strom. Pri zmiešaných druhoch drevín sa miazgový tok mení, preto je 
potrebné použiť sensory rôznych priemerov. Teda na jeden druh stromu je vhodné použiť viac 
senzorov, aby bol prietok vypočítaný presne. Pri priemere 75 – 150 mm je vhodné použiť dve 
sondy, pri priemere väčšom ako 150 mm štyri sondy. Kalibrácia prístroja je odporúčaná vždy 
pri nových druhoch rastlín. 
Rozdelenie TDP snímačov podľa vzdialenosti medzi termočlánkovými  ihlami: 
                                                                                   TDP 10    10 mm 
                                                                                   TDP 30    30 mm 



                                                                                   TDP 50    50 mm 
                                                                                   TDP 80    80 mm 
                                                                                   TDP 100  100 mm      
     PPWS (Prenosné Riadiace Zariadenie na Meranie Vlhkosti) – model 3115: Prenosné 
zariadenie na meranie obsahu vody v rastline. Zariadenie sa skladá z tlakovej nádoby a 
kufríka, ktorý obsahuje tlakomer, meraciu nádobku a ovládače. Zariadenie pracuje pri tlaku v 
rozpätí 25 – 40 barov. Vzorky rastlín umiestnených v meracej nádobke môžu byť upevnené 
na dvoch rôznych držiakoch, podľa veľkosti listu a stonky (G2 a G4). Veľkosť meranej 
vzorky sa pohybuje od 125 do 254 mm. Tlaková nádoba má štandardne kapacitu 22 m³, ale je 
možné použiť aj nádobu s obsahom 33 m³. Princíp merania obsahu vody v rastline je 
stanovený pôsobením tlaku na narezanú časť listovej vzorky.  

3. Meraním vlhkosti pôdy 
   Systém riadenia prevádzky bude vykonávaný pomocou meračov vlhkosti pôdy, 
konkrétne sacieho tlaku pôdy. Pre danú metódu budú použité „troj–kolíkové“ vlhkomerné 
senzory, ktoré budú umiestnené v pôde pri koreňoch špeciálnych plodín. Metóda merania 
pôdnej vlhkosti reprezentuje súčasný systém riadenia mikrozávlah a bude slúžiť pre 
porovnanie s novými metódami, ktoré merajú transpiračný prúd rastliny. 
   Z týchto zariadení sa najčastejšie uplatňujú senzory pôdnej vlhkosti s vyhodnocovacou 
jednotkou, ktorá sa najčastejšie používa s časovo programovateľnými solenoidovými 
ventilmi. Výhodou tohto spôsobu automatického riadenia je, že v prípade dostatočnej vlhkosti 
pôdy sa závlaha nevykoná i keby bola v danom termíne naprogramovaná. Zariadenie tak 
prispieva k úspore závlahovej vody a zaisťuje optimálny vlahový režim pestovaných rastlín. 
Tieto zariadenia vyrába rad firiem, napr. NETAFIM vyrába senzor riadenia závlahy na 
princípe TDR (cf. Bárek, 2008). 

 
Obr 1. Vlhkomerné senzory Florilon NETAFIM (Bárek, 2008). 

 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
          Komplexným zhodnotením zvolených metód riadenia mikrozávlah získame 
východiskové podklady pre vypracovanie najefektívnejšieho systému riadenia mikrozávlah. 
Zhodnotením definujeme najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce systém riadenia prevádzky 
mikrozávlah, ale aj ostatné ukazovatele, ktoré vplývajú na množstvo potreby vody pre plodiny 
s cieľom maximalizovať úrodu. Porovnaním jednotlivých metód riadenia mikrozávlah 
definujeme najefektívnejšiu metódu riadenia so zreteľom na množstvo závlahovej vody 
a produkciu  rastlín. 
      
 
 
                                           



ZÁVER  
          Automatizácia závlahových systémov, ako napr. riadenie pomocou rôznych senzorov, 
prináša šetrenie a lepšie využitie závlahovej vody, energie a živín. Prechod od klasických 
spôsobov závlahy (ako napr. postrek) k mikrozávlahe prináša lepšie a efektívnejšie 
využívanie vodných zdrojov, ktoré nie sú neobmedzené. Zdokonaľovanie systémov riadenia 
mikrozávlah vedie k lepšiemu zavlažovaniu daných plodín. Preskúmanie riadenia 
mikrozávlah podľa stanovených metód prinesie čo najideálnejšie rozloženie závlahovej vody, 
a to pri očakávaní zvyšovania produkčných výnosov rastlín. Riadenie podľa merania 
vlastností rastlín pomôže lepšie regulovať množstvo vstupných nákladov do 
poľnohospodárskej výroby. Porovnaním stanovených metód riadenia mikrozávlah vo vzťahu 
k produkčným schopnostiam rastlín dôjde k návrhu najvhodnejšieho riešenia riadenia 
mikrozávlah. 
          Zvlášť významné je, predovšetkým pri väčšom systéme mikrozávlahy, posúdiť jeho 
celkovú prevádzkovú spoľahlivosť, ktorá zahrnie všetky prvky mikrozávlahy 
i automatizovaného systému. Celková prevádzková spoľahlivosť riadeného systému 
mikrozávlahy musí byť vysoká, inak dôjde k zbytočne vynaloženým nákladom na 
automatizáciu. 
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