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Zoznam skratiek a značiek
pH – vyjadruje pomenovanie pre „pondus hydrogenia“ alebo sila vodíka v vodnom
prostredí.
Eh – označuje oxidačno-redukčný potenciál prostredia.
pT - v anglosaskej literatúre používané pomenovanie pre tlak a teplotu v prostredí pressure and temperature.
rtg analýza – využíva röntgenovú difrakciu (rtg lúčov) na identifikáciu kryštalických
látok.
VESTA program – skratka pre Visualization of Electric and Structural Analysis
program, ktorý je určený na modeláciu kryštalografickej mriežky a tvaru minerálov.
mld. – skratka pre miliardu.
mil. – skratka pre milión.
ČSM – čiastkový monitorovací systém.
ASP – agrochemické skúšanie pôd.
JSP – superfosfát jednoduchý.
DS – draselná soľ.
TTP+NPK3 – trvalo-trávny porast + 3. intenzita hnojenia vinohradov.
TTP+NPK1 – trvalo-trávny porast + 1. intenzita hnojenia vinohradov.
O – orba.
TTP – trvalo-trávny porast.
O+MH – maštaľný hnoj zapracovaný jesennou orbou.
OL – organické látky.
AAS – atómová absorpčná spektrofotometria.
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ÚVOD
Študijná pomôcka „Návody na cvičenia z pôdoznalectva“ boli primárne
zostavené s cieľom poskytnúť študentom, ale i ostatnej verejnosti informačný zdroj,
ktorý by nie len napĺňal potreby študentov na prípravu počas semestra, ale poskytol
aj rozširujúce informácie využiteľné priamo v poľnohospodárskej praxi. Publikácia
tohto typu tj. „Návody na cvičenia“ v rámci disciplíny Pedológia so základmi geológie
v takejto forme a rozsahu nebola realizovaná už viac ako desať rokov. Za toto
obdobie sa nahromadilo značné množstvo informácií, ktoré boli spracované a
následne poskytnuté k štúdiu. Návody na cvičenia z pôdoznalectva sú určené
študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj všetkým, ktorí sa
zaoberajú pôdoznalectvom a príbuznými odbormi.
Cieľom týchto učebných textov je oboznámiť študentov s elementárnymi
pojmami, priblížiť im základné metodiky stanovenia pôdnych parametrov s
následnou interpretáciou výsledkov a najmä využiteľnosťou v praxi. Značná časť
učebných textov je venovaná problematike praktickej geologickej časti, čo doposiaľ
nebolo v rámci SPU realizované. V neposlednom rade je pozornosť upriamená na
získané výstupy, ktorými sa katedra pedológie a geológie FAPZ, SPU Nitra môže
právom pýšiť. Tie rozhodne budú nápomocné ako „vzor“ pri písaní budúcich
bakalárskych, či diplomových prác na katedre. Taktiež na množstve príkladov
uvedených v skripte môžu študenti lepšie pochopiť súvislosti a prepojenosť aj s
inými odbormi (výživa rastlín, pestovateľské technológie a iné). Do skripta sú
zakomponované aj užitočné výpočty, ktoré poskytujú návod na úpravu pôdnych
vlastností, čo iste ocenia nielen študenti, resp. možno opäť práve aj oni ak budú v
praxi, pretože budú vedieť na koho sa obrátiť alebo kde tieto informácie vyhľadať.
Pôda je zložitý systém, v ktorom prebieha množstvo procesov s vnútornou
autoreguláciou a s vysokou citlivosťou na okolité prostredie. Je považovaná za
základ celej biosféry a za najdôležitejšie miesto, v ktorom zohráva mineralizácia a
humifikácia organických látok veľmi dôležitú úlohu. Je dôležitým stanovišťom pre
rast a vývoj rastlín, ktoré sú základným zdrojm výživy živočíchov a ľudstva. Vývoj
života na Zemi podmieňuje práve pôda a preto logickými krokom je jej ochrana. Stav
v akom sa pôda nachádza je vizitkou kultúrnosti a vyspelosti každého národa. Naša
úcta k pôde je vlastne meradlom úcty k nám samotným.
Táto publikácia bola realizovaná v rámci Projektu KEGA č. 014SPU-4/2016 s
názvom „Modernizacia výučby Pôdoznalectva na SPU – Nitra“. Z tohto dôvodu si
autori dovoľujú agentúre KEGA poďakovať. Úprimná vďaka patrí zároveň
oponentom, ktorí sa výrazným spôsobom podieľali na skvalitnení predloženej
učebnej pomôcky.

Autori

1 Identifikácia
minerálov, charakterizácia
ich
fyzikálno-optických, chemických vlastností a
minerálov do mineralogického systému

fyzikálnych,
zaraďovanie

V pôdnom prostredí sa vyskytuje 95-99 % anorganického podielu, ktorý je
v prevažnej miere zložený z minerálov a hornín.
V štandardných podmienkach (prirodzene sa vyskytujúcich v prírodnom
prostredí) je minerál rovnorodá (homogénna), anorganická zlúčenina, ktorá má
typické chemické zloženie a kryštálovou štruktúrou. Jestvujú však aj výnimky ako
napr. organolity (skupina minerálov biogénneho/ organogénneho pôvodu), ktoré
môžu - nemusia vykazovať symetrické usporiadanie (kryštálovú štruktúru). Ale práve
na základe chemického zloženia a zákonitého usporiadania (atómov, väzieb, a i.)
dokážeme minerály rozlišovať (Dávidová, 1999; Klein a Dutrow, 2007). Princíp
kryštálovo-chemických zákonitostí sa využíva aj pri zaraďovaní minerálov do
jednotlivých tried mineralogického systému. Na základe chemického zloženia –
podobností sa v mineralogickom systéme triedia napr. síra do skupiny prvkov (prvky
sa prírode vyskytujú v elementárnom - rýdzom stave, s nízkou afinitou (schopnosť
zlučovať sa s inými prvkami) a tvoriť tak komplexnejšie zlúčeniny) (Klein a Dutrow,
2007). V ďalších klasifikačných triedach napr. oxidoch sa zaradzujú minerály podľa
rastúceho podielu kyslíku a zvyšujúceho sa akčného polomeru katiónu na oddiely:
M2O, MO, M3O4, MO2, M2O3 a i. napr. MO2 (kde v pozícií M sa môžu vyskytovať
prvky ako Si, Ti, Sn a tvoriť tak minerály napr. kremeň SiO2, rutil TiO2, kasiterit
SnO2).
1.1

Princíp metódy určovania minerálov

Princíp určovania minerálov je založený na stanovení fyzikálnych
a chemických znakov, ktorými sa jednotlivé minerály odlišujú. Napríklad na
identifikáciu elementárnej síry (zaraďujeme ju do triedy prvkov), a chalkantitu
(modrej skalice – trieda síranov) nám bude stačiť vizuálne pozorovanie farby,
priehľadnosti (transparentnosť) a lesku pri dennom svetle, zatiaľ čo pri rozlíšení
hematitu od limonitu (oxid a hydroxid železa) musíme využiť aj farbu vrypu
(mechanické porušenie povrchu nožíkom, sklenou doštičkou alebo iným tuhým
materiálom s definovanou tvrdosťou). Pri mineráloch bez zjavného tvaru
(morfológie) a rovnakej farby napr. halit (halogenid), masívny kalcit a dolomit
(karbonáty), mliečny α-kremeň (oxid Si), môžeme použiť na identifikáciu
koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú (Dávidová, 1999). Účinok kyseliny
chlorovodíkovej bude badateľný len v prípade kalcitu, kde sa prudkou reakciou
uvoľní plynný CO2 podľa reakcie [1] a na ostatné zmienené minerály účinok kyseliny
nebude pozorovaný.
[1]
CaCO3(s) + 2HCl(f) → CO2(g) + CaCl2(f) + H2O(f)
S – solidus (tuhé skupenstvo), f- fluidus (kvapalina), g-gas (plyn)
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1.2

Vizuálne stanovenie tvaru, fyzikálnych a fyzikálno-optických vlastností

1.2.1 Pozorovanie tvaru minerálu alebo morfológie
Využíva sa aj ekvivalentný termín habitus. Najčastejšie sa vykonáva pri
dennom (polychromatickom) svetle. Tvar minerálov väčšinou zodpovedá
vnútornému usporiadaniu atómov, iónov a molekúl a tak získa minerál (látka)
vonkajšie obmedzenie kryštálovými plochami. Pri dostatočnom prísune roztokov,
vhodnej teplote, tlaku, čase a najmä priestore (v dutiach a puklinách) sa vytvára
charakteristický „jedinečný“ vzhľad minerálu napr. pri pyrite (sulfid) je dokonalá
„izometrická“ kocka (hexaéder) alebo päťuholníkový dvanásťsten (pentagonálny
dodekaéder). Naproti tomu pri raste kryštálu, ak sa naruší jeden zo spomínaných
faktorov (teplota, tlak, množstvo roztokov, a i.), v obmedzených typoch priestorov
(dutinách a horninách) sa často tvoria zhluky či agregáty bez zjavného pravidelného
tvaru napr. beztvarý halit (halogenidy), alebo síra v agregátnej práškovej forme.
Zoskupenie viacerých kryštálových jedincov na spoločnom podklade sa nazýva
drúza. Usporiadané kryštalických jedincov vypĺňajúcich dutinu resp. smerujúcich
k jej pomyslenému stredu sa označuje pojmom geóda (Dávidová, 1999).
1.2.2 Určenie kryštalografickej sústavy
Všetky prírodné minerály aj umelo pripravené kryštalické látky (ktorých je viac
ako 5300) sa zaraďujú „len“ do siedmych kryštalografických sústav (sústavy
najnižšej kategórie – triklinická (trojklonná), monoklinická (jednoklonná),
rombická (kosoštvorcová, ortorombická), sústavy strednej kategórie –
tetragonálna
(štvorcová),
hexagonálna
(šesťuholníková),
trigonálna
(romboédrická, klencová) a kryštalografická sústava najvyššej kategórie – kubická
(kocková).
Tie môžu priamo predurčovať fyzikálne (tvrdosť, štiepateľnosť, súdržnosť,
a i.), fyzikálno-optické vlastnosti (farba, priehľadnosť, lesk), tvar minerálu ako aj
vnútorné väzby a usporiadanie atómov. Určujú sa na základe dĺžky osí a uhlov
medzi osami. Os – a sa označuje ako predo-zadná os, pravo-ľavá os tvorí os-b
a vertikálna os má konvenčne označenie /os-c/, okrem hexagonálnej a trigonálnej
sústavy, kde definujeme aj ďalšiu os-a v šesťuholníku.
1.2.3 Lesk minerálu
V rutinnej praxi sú optické vlastnosti najdôležitejšími klasifikačnými
a diagnostickými znakmi minerálov. Lesk je jednou z fyzikálnych vlastností, ktorú
považujeme za vektorovú (je určovaná smerom, veľkosťou a orientáciou) napríklad
od meniaceho sa smeru dopadu svetla na rôzne typy plôch minerálu vykazuje určité
odlišnosti v intenzite odrazu svetla (lesku). Takže za lesk pokladáme odrazenú časť
svetelného spektra, ktorá priamo súvisí s lomom svetla (indexom lomu látky minerálu) a typom povrchu minerálu. Podľa intenzity odrazu svetla (silný, slabí alebo
bez lesku) pri mineráloch rozlišujeme viaceré typy lesku.
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a) kovový a polokovový lesk – typický pre prvky – rýdze kovy a sulfidy napríklad pyrit, galenit
a i., ktoré vykazujú tzv. opaknosť (t.j. neprepúšťajú žiadne svetlo, ale naopak takmer všetko svetlo
odrážajú od povrchu minerálu), b) diamantový lesk nevykazuje len diamant (trieda prvky), ale aj
určitá časť priehľadných minerálov so silným lomom svetla napr. síra, c) sklený lesk – tento typ
lesku je najtypickejší pre väčšinu priehľadných minerálov ako napr. kremeň (oxidy), kalcit
(uhličitany) a halit (halogenidy), d) hodvábny lesk – je priamo podmienený vláknitou stavbou
minerálu, napr. selenit – vláknitá odroda sadrovca (trieda sírany), azbest (trieda kremičitany), e)
mastný lesk sa väčšinou viaže na nerovný povrch (lom), alebo vnútorné nehomogenity (inklúzie)
prejavujúce sa na povrchu, napr. žilný kremeň, f) perleťový lesk je viditeľný pri úplným (totálnom)
odraze svetla na dokonalých štiepnych plochách, typické pre sľudy – muskovit, biotit (kremičitany),
vnútorné schránky lastúrnikov a ulitníkov (väčšinou tvorené z uhličitanov), g) matný a voskový
lesk najčastejšie sa vyskytuje pri priehľadných mineráloch s nerovným povrchom, napr.
chalcedón, opál (oxidy).

1.2.4 Priehľadnosť minerálov
Táto fyzikálna vlastnosť je tiež vektorová (smerovo orientovaná). Na základe
schopnosti prepúšťať svetlo (napr. denné svetlo) môžeme minerály rozdeliť do
niekoľkých skupín (priehľadné minerály – dokonale prepúšťajú svetlo, priesvitné
– prepúšťajú svetlo v menšej miere než priehľadné minerály, nepriehľadné a
nepriesvitné – svetlo takmer neprepúšťajú, ak prepúšťajú, tak len v určitých
oblastiach minerálu napr. na hranách, opakné minerály – neprepúšťajú svetlo ani
v tenkých vrstvičkách – napr. v prvkoch - grafit). V závislosti od indexu lomu
minerálu, chemického zloženia, stupňa čistoty, kryštálovej štruktúry, defektov,
nečistôt (nehomogenít) v kryštálovej mriežke a i., minerály prepúšťajú svetlo rôznou
intenzitou.
1.2.5 Farba minerálu
Farba minerálu je fyzikálna vlastnosť tiež smerovo (vektorovo) orientovaná.
Jeden a ten istý minerál môže mať v rôznych smeroch rôznu farbu napr. turmalíny
(kremičitany). Farba je priamo závislá od absorpcie/ odrazu svetla minerálom,
použitej vlnovej dĺžky – typu osvetlenia, chemického zloženia minerálu a aktuálneho
stavu kryštalickej látky. Farba je výsledkom (efektom) odčítania absorbovanej
vlnovej dĺžky od tzv. bieleho (polychrmatického) svetla. Napríklad tmavé minerály
(kryštály) majú schopnosť absorbovať takmer všetky vlnové dĺžky denného (bieleho
svetla). Farba minerálu pri niektorých mineráloch predstavuje najtypickejšiu
diagnostickú vlastnosť napr. už spomínaných mineráloch, ako je síra - tá má žltú
farbu, chalkantit - modrá skalica má typickú modrú farbu. Nie vždy však farbu
môžeme zaraďovať medzi vhodné diagnostické znaky.
Príčiny sfarbenia minerálov môžu byť rôzne. Najčastejšie je farba základnou
vlastnosťou priamo podmienenou chemickým zložením minerálu. Niekedy vyplýva
od typu väzieb v štruktúre (napr. polymorfná modifikácia uhlíka) diamantu a grafitu.
Diamant je väčšinou bezfarebný (číry) a je kubickou modifikáciou uhlíka. Grafit je
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väčšinou šedej až čiernej farby a kryštalizuje v hexagonálnej (šesťuholníkovej)
kryštalografickej sústave.
Ďalším faktor spôsobujúci farbu je obsah cudzorodých látok - nehmogenít,
ktoré sú rozptýlené (dispergované) priamo v minerály. Rôznu farba minerálov môže
spôsobiť aj ich tepelná úprava, ožiarenie rádioaktívnou látkou a pod. (Klein
a Dutrow, 2007).
Ako idiochromatické farby minerálov označujeme tie, ktoré majú stále a
charakteristické farby. Alochroamtickú farbu majú minerály, ktoré sa prejavujú
rôznou variabilitou farby, ako napr. kremeň (α-SiO2). Do tejto skupiny minerálov
zaraďujeme jeho farebné odrody t.j. krištáľ – bezfarebný, ametyst – fialový, ruženín
– ružový, záhneda – hnedý, morion – čierny a pod. Pre minerály s nevlastnou farbou
používame termín pseudochroamtické. Chromofory sú skupiny iónov, ktoré
zapríčiňujú farbu minerálu. Medzi najčastejšie chromofory patria Fe (Fe 2+, Fe3+), Ti,
V, Cr a iné.
1.2.6 Farba vrypu
Táto metóda sa využíva len na orientačné stanovenie farby resp. farby vrypu,
ale vzhľadom na jej bežné využitie v praxi je pomerne vhodná. Vryp prevádzame
tak, že sa snažíme získať čo najjemnejší prášok, aby sme mohli určiť jeho farbu. Na
stanovenie vrypu využívame materiály s definovanou tvrdosťou (môžeme získať aj
relatívnu informáciu o tvrdosti minerálu) ako je porcelánová a sklená doštička, lydit,
alebo minerály s väčšou tvrdosťou v Mohsovej stupnici tvrdosti.
1.2.7 Stanovenie tvrdosti
Na rozdiel od niektorých optických vlastností tvrdosť považujeme za jednu
z najdôležitejších fyzikálnych - diagnostických vlastností. Tiež však patrí medzi
vektorové (smerovo orientované) vlastnosti. Ak minerál vykazuje rôznu tvrdosť
v rôznych smeroch jej stanovenia hovoríme o tzv. anizotropii tvrdosti. Relatívna
tvrdosť minerálu sa využíva ako rozlišovací znak pri jej určovaní. Vo všeobecnosti
ide o stupeň odporu, ktorý kladie povrch minerálu voči vnikaniu cudzieho telesa.
Z hľadiska reológie materiálov ide o mechanickú (nevratnú - ireverzibilnú)
deformáciu, teda deštruktívnu vlastnosť. Reológia je odvetvie fyziky, ktoré sa zaberá
náukou o mechanických vlastnostiach materiálov.
Jestvujú viaceré metódy zisťovania tvrdosti (vrypová, brúsna, tlaková), ktoré
majú špecifické stupne hodnotenia (napr. sa stanovuje, aký veľký tlak treba vyvinúť
v jednotách kilogramoch na určitú plochu). Pre určenie tvrdosti relatívne
najvhodnejšou je využitie stanovenia podľa Fridricha Mohsa (Mohsova stupnica
tvrdosti, pozri obrázok 1). Tá je založená na jednoduchom princípe, kde minerál,
ktorý je vyššie umiestnený v stupnici tvrdosti môže spraviť ryhu minerálu, ktorý sa
nachádza nižšie v stupnici napr. kremeň (siedmi v Mohsovej stupnici) môže spraviť
ryhu do povrchu živca (šiesty v Mohsovej stupnici) a živec zase do povrchu apatitu
(piaty v Mohsovej stupnici), atď.

15

Obr. 1. Mohsova stupnica tvrdosti, na ľavej strane sú vyjadrené stupne tvrdosti od 1 do 10 a
na pravej strane sú znázornené línie určujúce relatívny stupeň tvrdosti (napr. nechtom
možno rýpať do talku (mastenca) alebo halitu – kamennej soli) (Dávidová,1999).

1.2.8 Stanovenie a zhodnotenie súdržnosti, štiepateľnosti, lomu a odlučnosti
minerálov
Pôsobením mechanických síl (na základe všesmerného i vektorovo
orientovaného tlaku, ťahu a pod.) na minerál vznikajú buď reverzibilné (vratné)
zmeny napr. tvaru, pokiaľ sa neprekoná medza pevnosti. Pri prekonaní medze
pevnosti nastupujú zmeny ireverzibilné (nevratné). Ak sa oddelia časti minerálu, kde
vzniká štiepna plocha, ktorá je kryštalograficky orientovaná, hladká, rovná a
s vysokým leskom hovoríme o štiepateľnosti. Naopak, ak vznikajú plochy nerovné
(zakrivené) môžeme pozorovať pri mineráloch tzv. mechanický lom. V závislosti od
akosti, rovnosti plochy a jej lesku štiepne plochy rozdeľujeme do niekoľkých
kategórií: 1. veľmi dokonalá štiepateľnosť – plochy po štiepateľnosti sú väčšinou
rovné a hladké s relatívne vysokým leskom (napr. kalcit – uhličitany, svetlá a tmavá
sľuda - kremičitany), 2. dokonalá, 3. dobá, 4. nedokonalá, 5. zlá, alebo žiadna
štiepateľnosť. Posledné zmienené štiepne plochy vykazujú nerovný mechanický
lom, ktorý môžeme vidieť ako lastúrnantý, zrnitý, vláknitý a pod. Štiepateľnosť je
deštruktívna metóda a rovnako ako tvrdosť je diagnostickou vlastnosťou. Ak minerál
vykazuje určitých častiach dostatočnú štiepateľnosť prednostne orientovanú podľa
určitých plôch, môžeme hovoriť aj o oddeliteľnosti (odlučnosti), napríklad galenit
(trieda sulfidy) má odlučnosť podľa plochy {111}, ktorá v morfologickej kryštalografii
vyjadruje pretínanie všetkých troch typov osí (predo-zadnej, pravo-ľavej aj
vertikálnej) v rovnakej vzdialenosti od pomyselného stredu kryštálu. Kryštalografia
je odvetvie geometrie a fyziky, ktorá sa zaoberá štúdiom vnútornej štruktúry
a vonkajšieho tvaru kryštalických látok.
Merná hmotnosť - hustota
Je to diagnostická nedeštruktívna metóda. Pre každý minerál má hustota
charakteristickú hodnotu. Merná hmotnosť v podstate vyjadruje pomer hmotnosti
minerálu k jeho objemu. Existujú viaceré metódy určovania hustoty minerálu, ako sú
hydrostatická metóda, pyknometrická metóda a suspenzačná metóda. Postup prác
pri meraní hustoty je obdobný, ako sa využil pri meraní mernej hustoty pôd.
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Pre správnu diagnostiku minerálov a stanovenie vlastností, ktoré presahujú
tematicky tieto učebné texty, ale je nutné ich spomenúť sú optické vlastnosti napr.
index lomu, javy lumeniscenice, magnetizmus, elektrická a tepelná vodivosť,
taviteľnosť, kujnosť, rekcie s chemickými činidlami napr. leptaním na plochách
a pod.
1.3

Stanovenie chemických vlastností

Prechod z pevného skupenstva (minerálu) do kvapalného nazývame
rozpustnosť. Minerály podľa svojej chemickej povahy sa v rôznej miere rozpúšťajú
vo vode, kyselinách a zásadách. Reakcie s chemickými činiteľmi sú bežnou
súčasťou identifikácie minerálov. Minerály s typickou rozpustnosťou vo vode sú
hlavne v triedach halogenidov (halit), dusičnanov (liadok draselný, čilský liadok),
síranov (sadrovec), a i. V kyselinách sa rozpúšťajú napr. karbonáty (pozri rovnicu 1),
inak odolný kremeň (silikáty) sa leptá v kyseline florovodíkovej (HF) a viaceré
minerály sa úplne rozpustia pôsobením napr. kyseliny dusičnej HNO3.
Systematická mineralógia
Ako už bolo spomínané v úvodných kapitolách mineralogický systém triedi
minerály (anorganické prírodniny) do hlavných tried, podtried, oddelení a pod.
Hlavnou podstatou medzinárodne akceptovateľných mineralogických systémov je
princíp kryštalo-chemických zákonitostí. U minerálov zaraďovanie do
mineralogického systému nemá až taký veľký význam, ako v botanike a zoológií z
dôvodu chýbajúceho postupného (navzájom previazaného) vývoja (fylogenézy).
V mineralogickom systéme sú chemické vzorce značne idealizované (v prírodných
podmienkach väčšinou minerály obsahujú veľké množstvo prímesí a nečistôt). Z čo
možno najkomplexnejšieho hľadiska sú minerály v tejto publikácii zaraďované podľa
medzinárodne akceptovateľných pravidiel vyhovujúcich Nickel-Strunzovmu [1]
a Danovmu klasifikačnému systému (Gaines et al. 1997) do nižšie uvedených tried.
Triedy mineralogického systému
1. Prvky
2. Sulfidy a sulfosoli
3. Halogenidy
4. Oxidy a hydroxidy
5. Nitráty (dusičnany)
6. Karbonáty (uhličitany)
7. Sulfáty (sírany)
8. Fosfáty (fosforečnany)
9. Silikáty (kremičitany)
10. Organolity (organické zlúčeniny)
Názvy a chemické vzorce minerálov v uvedenej forme zodpovedajú schváleným
Medzinárodným štandardom a boli upravené podľa odporúčania Ozdín a Uher
(2002) v publikácii „Slovenské názvy minerálov“.
1.4
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1.4.1 Mineralogický systém
Prvky
Výskyt v prvkov v prírode je daný ich schopnosťou zlučovať sa a z toho
dôvodu pretrvávajú v rýdzom „elementárnom“ stave len ojedinele. Delíme ich na
kovy, polokovy a nekovy. Medzi kovy zaraďujeme Cu, Ag, Au, Hg, Pb, Fe, Co, Ni
a Pt, polokovy (v anglosaskej literatúre využívaný termín metalloids - metaloidy) patrí
As, Sb a Bi a k nekovom priraďujeme polymorfné modifikácie uhlíku a síru.
Klasifikácia, chemické zloženie, kryštalografické parametre, fyzikálne a fyzikálochemické vlastnosti síry môžeme pozorovať v tabuľke 1 a na obrázku 2.
Tabuľka 1. Mineralogická charakteristika síry (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar

Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (podľa Mohsa)
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

prvky
síra
S
Má viac ako 50 rôznych tvarových modifikácií,
dipyramidálny a tabuľkový tvar sa vyskytuje najčastejšie,
tiež sfénoid, často môže tvoriť aj masívne agregáty
s vláknitou, práškovou a zemitou formou.
rombická (kosoštvorcová)
Na hladkých kryštálových plochách diamantová, na
ostatných plochách mastná.
priehľadná až nepriehľadná
žltá, hnedá až čierna farba
belavá až svetložltá
1,5 – 2,5
krehká
nedokonalá
nepravidelný, lastúrnatý
2, 07 g.cm-3
Rozpúšťa sa v kyseline dusičnej, benzéne a éteri.
Farba, lesk, priehľadnosť
Pri teplote cca. 270 °C sa zmení na plynný oxid siričitý
(SO2).

Obr. 2. Makroskopická fotografia síry, (Foto autor).
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Sulfidy a sulfosoli (v staršej odbornej literatúre označované aj ako sírniky)
Do tejto triedy minerálov zaraďujeme jednak jednoduché, podvojné (binárne) ako aj
komplexné zlúčeniny síry (sulfidy), telúru (teluridy), selénu (selenidy), arzénu
(arzenidy), antimónu (antimonidy), bizmutu (bizmutidy) s kovmi. Na vzniku sulfidov
sa zúčastňujú takmer všetky prvky zo skupiny tzv. „ťažkých kovov a polokovov“.
Zastúpenie sulfidov a sulfosolí je len 0,15 hmotnostných percent v zemskej kôre.
Väčšinou vznikajú v redukčných podmienkach a pri zvetrávaní sú nestabilné –
oxidujú. Ako produkt zvetrávania napr. pyritu vznikajú oxidy a hydroxidy, ako aj
minerály zo skupiny kyslíkatých solí (názov je odvodený od soli kyslíkatých kyselín
napr. H2SO4, HNO3 a i.). Vedľajším produktom zvetrávania sulfidov je tvorba
kyseliny sírovej, ktorá značne znehodnocuje životné prostredie v oblasti jej
pôsobenia (vody, pôdy a i.). Mineralogickú charakteristiku pyritu môžeme vidieť
v tabuľke 2 a na obrázku 3 a galenitu v tabuľke 3 a obrázku 4.
Tabuľka 2. Mineralogická charakteristika pyritu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar

Sulfidy
Pyrit
FeS2
Najčastejšie tvorí kocku (hexaéder), alebo pentagonálny
dodekaéder (päťuholníkový dvanásťsten).
kubická (kocková)

Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (podľa Mohsa)
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

kovový
opakný
zlato-žltý, mosadzno-žltý
šedočierna,
6 – 6,5
krehký
zlá, podľa plôch {001}
nepravidelný, nerovný, niekedy lastúrnatý
4.8 - 5 g.cm-3
Rozkladá sa v kyseline dusičnej.
tvar, farba, lesk, priehľadnosť
Pri žíhaní horí modrastým plameňom.

Obr. 3. Makroskopická fotografia pyritu (zhluku), (Foto autor).
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Tabuľka 3. Mineralogická charakteristika galenitu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar

Sulfidy
Galenit
PbS
Väčšinou tvorí kocky, môžu sa vyskytovať aj osemsteny,
najčastejšie je zrnitý a kusový.
kubická (kocková)

Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (podľa Mohsa)
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Odlučnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

silne kovový
opakný
olovenosivá
sivočierny až čierny
2,5
krehký
výborná podľa hexaédra
podľa plochy {111}
väčšinou lastúrnantý
7,5 – 7,6 g.cm-3
Rozpúšťa sa v HNO3 a tvorí bielu zrazeninu.
hustota (merná hmotnosť), farba, morfológia, lesk
Obsahuje prímesi ďalších drahých, farebných
a ušľachtilých prvkov – kovov a polokovov (Cu, Ag, Au,
Sb, Fe, Zn).

Obr. 4. Makroskopická fotografia galenitu (sivej resp. striebristej farby), (Foto autor).
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Halogenidy
Halogenidy sú zlúčeniny bezkyslíkatých kyselín (HCl, HF, HBr, HI) s kovmi.
Vznikajú substitúciou (zámenou) kovu za vodík. Zaraďujeme sem chloridy (vznikajú
z kyseliny chlorovodíkovej /HCl/), floridy (z kyseliny fluorovodíkovej /HF/), bromidy
(z bromovodíkovej /HBr/), a jodidy (z jodovodíkovej /HI/). Zlúčeniny tejto skupiny sú
typické iónovými väzbami, nízkou hustotou (mernou hmotnosťou) a často krát
vysokou rozpustnosťou vo vodách (napr. halit - kamenná soľ). Klasifikácia, chemické
zloženie, kryštalografické parametre, fyzikálne a fyzikálo-chemické vlastnosti halitu
môžeme pozorovať v tabuľke 4 a na obrázku 5a, 5b a 5c.
Tabuľka 4. Mineralogická charakteristika halitu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar

Halogenidy
Halit (kamenná soľ)
NaCl
Väčšinou tvorí kocky, ojedinele oktaédre. Často sa
vyskytuje masívny, celistvý, zrnitý, niekedy vytvárajúci
formy podobné stalaktitom.
kubická (kocková)

Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba

sklený až perleťový
priehľadný až priesvitný
Bezfarebný – číry, biely (od vzduchových uzavrenín), sivý
(od prímesí ílov), čierny (organických látok), červený (od
oxidov a hydroxidov železa), žltý a modrý (má
v prítomnosti rozptýleného kovového sodíka).
biely
2,5
krehký
Výbornú podľa hexaédra
nerovný až lastúrnatý
2,1 - 2,2 g.cm-3

Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky

Halit má slanú chuť a vo vode sa ľahko rozpúšťa.
chuť, hustota (merná hmotnosť), rozpustnosť

Obr. 5.a, 5b, 5c. Makroskopické obrázky halitu (v závislosti od prímesí môže vykazovať
rôznu farbu), (Foto autor).
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Oxidy a hydroxidy
V tejto triede vyčleňujeme podvojné (binárne) zlúčeniny kyslíka ako oxidy
alebo hydroxidy (s OH skupinou) s prvkami kovov a nekovov. Samotná trieda
oxidov a hydroxidov tvorí až 17 hmotnostných percent celej zemskej kôry, pričom až
12,6 % pripadá na formy SiO2 (rôzne SiO2 modifikácie) a cca. 4 % na oxidy
a hydroxidy železa (Dávidová, 1999). Vyskytujú sa však aj oxidy a hydroxidy iných
prvkov, ktorých ako bolo spomínané rozdeľujeme do oddielov M2O, MO, M3O4 a pod.
V pozícií M sa môžu vyskytovať/ zastupovať prvky ako Sn, Cr, Al, Ti a i.
V oxidoch sú prevažnej miere zastúpené iónové väzby a pri značnej afinite
ku kyslíku sa minerály vyznačujú stabilnými štruktúrami, tvrdosťou v Mohsovej
stupnici tvrdosti (6 - 9), nízkej reaktívnosti (relatívne slabej rozpustnosti) voči
chemickým činidlám. V porovnaní s oxidmi majú hydroxidy rozdielne vlastnosti,
ktoré vyplývajú z odlišností v kryštálových štruktúrach a typoch väzieb. Hydroxidy sa
prejavujú často skôr ako menej odolné vyplývajúce z Wan der Waalsovych síl/
interakcií. To je práve dôvodom ich nižšej tvrdosti, rôznej odolnosti voči fyzikálnym
a chemickým vplyvom. Do tejto skupiny zaraďujeme aj minerály ako napr. kuprit
Cu+2O, korund Al2O3 a hematit Fe2O3 (tabuľka 5). Detailnejšia mineralogická
charakteristika kremeňa je v tabuľke 6. aj s obrázkovou prílohou (pozri obrázok 6).
Obdobne sú spracované aj oxidy železa - hematit (tabuľka 7 a obrázok 7) a limonit
(tabuľka 8 a obrázok 8).
Tabuľka 5. Najčastejšie sa vyskytujúce minerály patriace do skupiny oxidov
a hydroxidov (Dávidová, 1999).
Oxidy
Názov minerálu Chemické
Názov
Chemické zloženie
zloženie
minerálu
+
kuprit
Cu 2O
ilmenit
Fe2+TiO3
korund
Al2O3
magnetit
Fe2+Fe3+2O4
hematit
α-Fe2O3
spinel
MgAl2O4
rutil
TiO2
kasiterit
SnO2
kremeň
SiO2
opál
SiO2·nH2O
Hydroxidy
gibbsit
Al(OH)3
böhmit
AlO(OH)
diaspor
AlO(OH)
goethit
α-Fe3+O(OH)
3+
lepidokrokit
γ-Fe O(OH)
romančchit
(Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10
(psilomelán)
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Tabuľka 6. Mineralogická charakteristika kremeňa (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar

Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba

Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Oxidy a hydroxidy (oxid Si)
Kremeň - vytvára viacero polymorfných modifikácií,
najčastejšie sa vyskytuje ako α-kremeň (nízkoteplotne
stabilný do 573°C).
SiO2
Typický tvar α-kremeňa je šesťboký hranol, ktorý je
ukončený šesťbokým ihlanom. Kryštály vytvárajú drúzy,
môže sa však vyskytovať aj ako zrnité, vláknité a celistvé
formy.
trigonálna (romboédrická, klencová)
sklený
priehľadný až priesvitný
Podľa odrody, krištáľ – bezfarebný (číry), záhneda –
hnedý, morion – čierny, ametyst – fialový, citrín – žltý,
ruženín – ruživý.
podľa farby odrody
7
krehký
slabá
lastúrnatý
2,65 g.cm-3
Je odolný voči kyselinám (chemicky inertný), reaguje len
v kyseline fluorovodíkovej.
tvrdosť, tvar
Kremeň je značne rozšírený v prírode (litosféra,
pedosféra), formy SiO2 tvoria až 12,7 hmotnostných
percent zemskej kôry a sú viazané na všetky typy
geologických procesov (magmatických, metamorfných aj
sedimentárnych).

Obr. 6. Makroskopická fotografia monokryštálu kremeňa (bezfarebná odroda kremeňa krištáľ), (Foto autor).
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Tabuľka 7. Mineralogická charakteristika hematitu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Odlučnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Oxidy a hydroxidy (oxid Fe)
hematit
α-Fe2O3
Tvorí klence (romboédre), tabuľky, ojedinele prizmatické
a pseudokubické kryštály. Tie sa väčšinou zhlukujú
v zrnité, stebelnaté, šupinovité a práškové agregáty.
trigonálna (romboédrická, klencová)
Väčšinou kovový, môže byť aj nekovový až matný.
opakný
hnedý, červený, oceľovosivý až čierny
hnedočervený až višňovočervený
5-6
krehký
nepozorovaná
väčšinou na plochách {0001}
nepravidelný
5,3 g.cm-3
Väčšinou s kyselinami reaguje veľmi pomaly.
farba vrypu
Rozptýlený hematit pôsobí ako „farbiaca“ prímes, ktorá
sfarbuje minerály hornín do červena.

Obr. 7. Makroskopický obrázok hematitu - odroda spekularit (názov dostal podľa
zrkadlového odrazu svetla na jeho povrchu), (Foto autor).
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Tabuľka 8. Mineralogická charakteristika limonitu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Štiepateľnosť
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky

Oxidy a hydroxidy (oxid Fe)
Limonit (t.j. starý názov, ktorá zodpovedá zmesi vodnatých
oxidov železa, prevažne goethitu).
Fe2O3.nH2O
Beztvarý, tvorí zrnitú (zemitú) hmotu s guľovitým a
obličkovitým povrchom.
matný
nepriehľadný až opakný
žltý, hnedý, hnedočervený až čierny
väčšinou žltý vryp, občas aj hnedý
4 – 5,5
žiadna
2,7 – 4,3 g.cm-3
Rozkladá sa v kyseline chlorovodíkovej.
Farba vrypu

Obr. 8. Makroskopický obrázok limonitu (od hematitu sa odlišuje nápadnou hrdzavočervenou až červenou farbou), (Foto autor).
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Nitráty (dusičnany)
V tejto skupine „solí kyslíkatých kyselín“ sa vyskytujú okrem dusičnanov
(nitrátov), uhličitanov (karbonátov) aj boritany (boráty). Ich spoločným znakom je
vnútorné usporiadanie do útvarov „palnárneho trojuholníka“ t.j. koordinácie aniónov
(NO3)1-, (CO3)2- a (BO3)3-. V prírode sú najčastejšie stabilné bezvodé dusičnany
alkalických kovov ako napr. nitrit (liadok draselný) a nitratín (čilský liadok).
Klasifikácia, chemické zloženie, kryštalografické parametre, fyzikálne a fyzikálochemické vlastnosti nitritu a nitratínu môžeme pozorovať v tabuľke 9, resp. v tabuľke
10.
Tabuľka 9. Mineralogická charakteristika nitritu (inak označovaný aj ako
liadok draselný) (Dávidová, 1999; Klein a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Štiepateľnosť
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Nitráty (dusičnany)
Nitrit (liadok draselný)
KNO3
Tvorí vláknité, ihlicovité a zrnité agregáty, vyskytuje sa aj
v forme výkvetov a povlakov, málo kompaktné masy.
Rombická (kosoštvorcová)
sklený
priehľadný
biely až sivý
biela
2
výborná
1,9 – 2,0 g.cm-3
Vo vode je rozpustný.
rozpustnosť
V prírode sa vyskytuje zvyčajne ako práškový nálet.

Tabuľka 10. Mineralogická charakteristika nitratínu (v staršej literatúre
uvádzaný ako čilský liadok) (Dávidová, 1999; Klein a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Odlučnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
poznámka

Nitráty (dusičnany)
Nitratín (čilský liadok)
NaNO3
väčšinou je zrnitý
trigonálna (romboédricka, klencová)
sklený
priehľadný
Biela až biolosivá, od prímesí sfarbený do žlto-hneda.
biely
2
štiepateľný
výborný
na plochách dvojčatenia
lastúrnantý
2,26 g.cm-3
Na vzduchu vlhne a ľahko sa rozpúšťa vo vode.
rozpustnosť
Používa sa ako substrát na výrobu hnojív.
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Karbonáty (uhličitany)
Komplexný anión uhličitanov (solí kyslíkatých kyselín) má formu (CO 3)-2.
U karbonátov (uhličitanov) je charakteristická „široká“ substitúcia (schopnosť
zámeny katiónov v kryštálovej štruktúre) medzi dvojmocnými katiónmi Ca-Mg, CaMn, Mn-Fe a pod., ktoré v prírodných podmienkach tvoria najstabilnejšie zlúčeniny.
Štruktúra s jednomocnými prvkami (poprípade trojmocnými) je stabilizovaná len
v prítomnosti niektorých dodatočných iónov resp. molekúl vody.
K najtypickejším uhličitanom patria kalcit (pozri tabuľku 11 a obrázok 9)
a aragonit (pozri tabuľku 12 a obrázok 10). Obe tvoria polymorfné modifikácie
CaCO3. K ďaľšim uhličitanom zaraďujeme dolomit (CaMg(CO3)2) (pozri tabuľu 13
a obrázok 11), magnezit (MgCO3) (pozri tabuľu 14 a obrázok 12), siderit (Fe2+CO3),
ankerit Ca(Fe2+,Mg,Mn2+)(CO3)2) a rodochrozit (Mn2+CO3), smithsonit (ZnCO3),
malachit Cu2+2(CO3)(OH)2) a azurit Cu2+3(CO3)2(OH)2.
Tabuľka 11. Mineralogická charakteristika kalcitu (Klein a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar

Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Uhličitany (karbonáty)
Klacit
CaCO3
Kryštály kalcitu majú prevažne tvar klenca, môžu sa
vyskytovať aj v ďalších tvaroch. Tvoria často drúzy
a zhluky so zrnitou, stebelnatou, kvapľovou celistvou
a vláknitou formou.
trigonálna (romboédrická, klencová)
sklený
priehľadný, priesvitný
číry, biely, žltkastý, sivastý, červený
biela
3
krehký
výborná
lastúrnantý
2,7 g.cm-3
Reaguje prudko v kyseline chlorovodíkovej (HCl).
reaktivita v kyselinách, tvar
Žíhaním kalcitu sa vytvára CaO známe ako pálené vápno.
Od aragonitu (tiež modifikácia CaCO3) sa dá odlíšiť
viacerými farebnými činidlami.

Obr. 9. Makroskopické fotografie medovožltého kalcitu (obrázok naľavo) a kalcitu tvoriaceho
klenec (na pravej strane) dokumentuje „pestrosť“ a jedinečnosť foriem nižšieteplotnej
modifikácie CaCO3, (Foto autor).
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Tabuľka 12. Mineralogická charakteristika aragonitu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Uhličitany (karbonáty)
Aragonit
CaCO3
Kryštály aragonitu majú väčšinou stĺpikovitý tvar a často sa
vyskytujú aj zrastlice. Najčastejšie však tvorí vláknité až
stebelnaté agregáty a celistvé masy.
rombická (kosoštvorcová, ortorombická)
sklený, hodvábny
priehľadný až nepriehľadný
bezfarebný, biely, žltý, hnedý až čierny
biela
3,5
krehký
dobrá
lastúrnantý
2,9 g.cm-3
Podobne ako kalcit reaguje prudko v kyseline
chlorovodíkovej (HCl).
reaktivita v kyselinách, tvar
V porovnaní s kalcitom aragonit predstavuje vyššie
teplotnú modifikáciu CaCO3 t.j. vznikol pri vyššej teplote
nad 35 °C.

Obr. 10. Makroskopická fotografia stĺpovitého aragonitu (aragonit predstavuje
vyššieteplotnú modifikáciu CaCO3) lokalita Maroko, (Foto autor).
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Tabuľka 13. Mineralogická charakteristika dolomitu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Odlučnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Uhličitany (karbonáty)
Dolomit
CaMg(CO3)2
Kryštály sú v tvare klenca a môžu tvoriť drúzy. Zvyčajne
však je dolomit zrnitý, kusový aj celistvý
trigonálna (romboédrická, klencová)
sklený, mastný, perleťový
priehľadný až nepriehľadný
väčšinou sivá, niekedy biela, žltkastá, hnedastá až čierna
vryp s odtieňom podľa sfarbenia
3,5 - 4
krehký
výborná
pozorovaná jedine pri dvojčatení
nepravidelný až lasturnantý
2,8 – 2,9 g.cm-3
Na rozdiel od kalcitu nereaguje pri pôsobení v zriedenej
kyseline chlorovodíkovej.
Rozpustnosť v HCl (nerozpúšťa sa).
Dolomit je po kalcite druhý najrozšírenejší uhličitan.

Obr. 11. Makroskopický obrázok kryštalického dolomitu (lokalita Jelšava, Slovenská
republika), (Foto autor).
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Tabuľka 14. Mineralogická charakteristika magnezitu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi

Uhličitany (karbonáty)
Magnezit
MgCO3
Ojedinele tvorí klencové kryštály.
trigonálna (romboédrická, klencová)
sklený až matný
priehľadný až nepriehľadný
Môže byť bezfarebný, biely, sivý, žltkastý, hnedý až čierny.
vryp svetlý
3,5 – 4,5
krehký
výborná
lastúrnatý
2,9 – 3 g.cm-3
Až za horúca sa rozkladá v HCl

Obr. 12. Makroskopický obrázok celistvého magnezitu, (Foto autor).
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Sírany (sulfáty)
Sírany sú zaraďované do triedy spolu s chromátmi, molybdanátmi
a volframátmi, kde ich základná kryštalochemická jednotka tvorí tetraéder (MO 4)2-,
kde v pozícií M sa nachádza/substituuje (môže sa zastupovať) Cr, W a Mo).
Tetraédre (štvorsteny) na rozdiel od kremičitanov sa spoločne nespájajú –
nepolymerizujú. Ako je známe síra tvorí v zemskej kôre ako organické, tak aj
anorganické zlúčeniny. Tie anorganické sa vyskytujú ako neutrálne molekuly S 8 (v
prvkoch), v sulfidoch tvoria negatívne ióny (S-2) a v sulfátoch vystupujú ako
komplexné anióny (SO4)-2 (šesťmocná síra). Štruktúrne stabilné sírany sú väčšinou
s dvojmocnými prvkami – katiónmi (Ca, Mg, Pb, Sr, a i.). Stabilné zlúčeniny tvorí
pri jednomocných (alebo troj a viac-mocných) prvkoch jedine s určitým podielom
molekúl vody v štruktúre (podobne ako pri uhličitanoch). V prírode stabilné minerály
sulfátov sa najčastejšie vyskytujú barit (BaSO4), anhydrit (CaSO4), sadrovec
(CaSO4.2H2O) (pozri tabuľku 15 a obrázok 13), epsomit (MgSO4.7H2O), chalkantit
(Cu2+SO4·5H2O) (viď tabuľku 16 a obrázok 14).
Tabuľka 15. Mineralogická charakteristika sádrovca (Klein a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Sulfáty (sírany)
Sadrovec
CaSO4.2H2O
Najčastejšie tvorí stĺpikovité, tabuľkovité a zdvojčastené
zrasty, lupeňovité, doštičkovité, zrnité, vláknité ako aj
celistvé formy (agregáty).
monoklinická (jednoklonná)
perleťový, sklený, alebo hodvábny
priehľadný až nepriehľadný
rôzna, najčastejšie biela alebo podľa obsahu prímesí
biely vryp
2
pružný
výborná
trieštivý, ostrý, lastúrnatý
2,3 g.cm-3
Čiastočná rozpustnosť vo vode. S kyselinou
chlorovodíkovou (HCl) nereaguje.
tvrdosť
Pri žíhaní stráca vodu a mení sa na anhydrite. Vyššia
prítomnosť v pôdach indikuje zasolené pôdy.

Obr. 13. Makroskopická fotografia sádrovca, kryštály sa navzájom prerastajú (do tzv.
dvojčatných zrastov), (Foto autor).
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Tabuľka 16. Mineralogická charakteristika chalkantitu (modrej skalice)
(Dávidová, 1999; Klein a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Sulfáty (sírany)
Chalkantit
Cu2+SO4·5H2O
Sporadicky tvorí krátke tabuľkové a stĺpikovité kryštály,
najčastejšie vytvára kompaktné celistvé masy a nátekové
útvary.
triklinická (trojklonná)
sklený
priehľadný až priesvitný
modrá
svetlomodrý vryp
2,5
krehký
nedokonalá
lastúrnantý
2,8 g.cm-3
Výborne sa rozpúšťa vo vode.
farba, rozpustnosť
Používa sa ako insekticíd, v farbiarskom a chemickom
priemysle. Kvôli priemyselnému využitiu sa vyrába
laboratórne.

Obr. 14. Makroskopická fotografia chalkantitu (inak označovanej ako modrá skalica), (Foto
autor).
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Fosfáty (fosforečnany)
Fosforečnany sú v mineralogickom systéme zaraďované do skupiny spolu
s arzenátmi a vanadátmi. Látkové zloženie fosforečnanov môžeme odvodiť od
kyseliny trihydrogénfosforečnej H3PO4. Fosfor spolu s draslíkom a dusíkom patria
medzi makro živiny. Ich prirodzenými biogeochemickými kolobehmi sa podporujú
jednak biochemické ako aj anorganické reakcie. Prevažná časť fosforu vo vrchných
častiach zemskej kôry je viazaná na modifikácie fosforečnanu vápenatého – apatitu
ako hydroxylapatit, fluórapatit a chlórapatit (pozri tabuľku 17 a obrázok 15a, 15b).
Základná kryštalochemická jednotka (polyéder) fosforečnanov je deformovaný
(distordovaný) tetraéder (PO4)3-. Obdobne ako pri síranoch (sulfátoch) aj pri
fosforečnanoch sú tetraédre v štruktúre izolované – nepolymerizujú. V tejto
štruktúrnej pozicii môžu fosfor zastupovať arzén aj vanád, teda dochádza
k substitúcií prvkov (Klein a Dutrow, 2007). K fosforečnanom zaraďujeme vivianit
Fe2+3(PO4)2·8H2O ako aj vzácnoprvkové minerály napr. monazit-(Ce)
(Ce,La,Nd,Th)PO4, uránové sľudy a pod.
Tabuľka 17. Mineralogická charakteristika apatitu (Klein a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Fosforečnany (fosfáty)
Hydroxylapatit, fluórapatit, chlórapatit
Ca5(PO4)3X
X = OH, Cl, F
Tvorí tabuľkovité, stĺpčekovité a ihlicovité kryštály. Vytvára
aj zemité až zrnité masy.
hexagonálna (šesťuholníková)
sklený až mastný
Je priehľadný až nepriehľadný.
Môže byť bezfarebný, biely, žltkavý, hnedý, zelený a i.
Väčšinou bezfarebný resp. s odtieňom podľa farieb –
odrôd.
5
krehký
slabá
nepravidelný až lastúrnantý
3,1 až 3,2 g.cm-3
Rozkladá sa v kyseline chlorovodíkovej.
tvar, farba
Využíva sa na výrobu poľnohospodárskych hnojív
(superfosfát), kyseliny florovodíkovej (HF), polyfosforečnej
kyseliny (HPO3) a fosforu.

Obr. 15a, 15b. Makroskopická fotografia hyroxylapatitu (v ľavo, foto autor) a v pravo je
zobrazené štruktúrne usporiadanie atómov hydroxylapatitu (Kolenčík a Šimanský, 2016),
model vnútornej štruktúry je vytvorený v programe VESTA podľa Momma a Izumi (2011).
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Silikáty (kremičitany)
Kremičitany (silikáty) sú v zemskej kôre najrozšírenejšou triedou minerálov
a odhaduje sa ich podiel až na 75 hmotnostných %. V mineráloch je celkovo
zastúpených 57 chemických prvkov z periodickej sústavy vrátene 14 prvkov „terra
rare“ t.j. lantanoidov a aktinoidov. Z hľadiska rozmanitosti zlúčenín (štruktúr)
„pestrejšiu“ skupinu majú len zlúčeniny uhlíka. Silikáty sú najpodstatnejšou zložkou
(zdrojom) všetkých typov hornín (magmatických, sedimentárnych i metamorfných).
Látkové zloženie kremičitanov sa vysvetľuje na základe „hypotetickej“ kyseliny
kremičitej (meta, orto, alumo, polykremičitej a i.). Tá vzniká rozkladom kremičitanov
(aj opálov), tvorbou koloidu, kde v rôznom – nestálom pomere je zastúpený anhydrit
kremičitý a voda (SiO2 : H2O). Pri stabilných podmienkach sa na stavbe štruktúry
kremičitanov podieľajú kremito-kyslíkaté štvorsteny (často uvádzané aj ako
silikátový tetraéder). Si4+ je umiestnený v strede štvorstenu a vo vrcholoch
tetraédera sa nachádza O2-. Najstabilnejšie väzby sa práve vyskytujú medzi
atómami Si-O, avšak hliník môže tiež zastupovať (substituovať) kremík v tetraédery
(takéto minerály označujeme ako alumosilikáty). V štruktúre sa tetraédre vyskytujú
buď izolovane, alebo sa navzájom spájajú cez vrcholy – polymerizujú do rovinných
alebo priestorových útvarov. V závislosti od stupňa usporiadania sa delia do
viacerých skupín.
Nesosilikáty (z gréckeho nésos čo v preklade znamená ostrov) sú silikáty
s izolovanými tetraédermi (samostatný anión má stechiometriu (SiO4)4-). Tetraédere
sú bezprostredne spojené katiónmi iných prvkov, čoho dôsledkom sú pomerne
charakteristické fyzikálne vlastnosti ako vyššia merná hmotnosť (hustota), tvrdosť a
index lomu. Najvýznamnejšie minerály tejto skupiny sú olivín, skupina granátov
a topáz. Ďalšie kremičitany zaradené do jednotlivých podskupín sú v tabuľke 18.
Sorosilikáty - ich základinou stavebnou jednotkou sú dva tetraédere, ktoré majú
spoločný jeden kyslík a tvoria tak anión (Si2O7)6-. V porovnaní s minerálmi
zo podskupiny nesosilikátov majú vo všeobecnosti nižšiu mernú hmotnosť (hustotu),
tvrdosť aj symetriu. Patria sem napr. epidot, hemimorfit, allanit a i.
Cyklosilikáty – táto skupina silikátov je typická spájaním tetraéderov cez kyslík do
mnohopočetných prstencov, prstenec s tromi tetraédermi tvorí anión (Si3O9)6-,
štyroch - (Si4O12)8-, piatich - (Si5O16)12- a šiestich - (Si6O18)12-. Najčastejšie sa
vyskytujúce cyklosilikáty sú uvedené v tabuľke 18.
Inosilikáty – tie tvoria buď jednorozmerné reťazce tetraéderov s aniónom n(Si2O6)4, alebo dvojité (násobné) reťazce s aniónom n(Si4O11)6-. Vnútorná symetria sa môže
prejavovať napr. pri pyroxénoch a amfiboloch aj vonkajšími/ vnútornými znakmi, ako
sú určité roviny štiepateľnosti a pozdĺžne tvary vo forme stĺpčekov, stebiel a vlákien.
Fylosilikáty, alebo inak označované vrstevné silikáty (z gréckeho slova fýllon - list),
sú silikáty s nekonečnými vrstvami tetraéderov. Základným aniónom je n(Si 2O5)2a vrstvy tetraéderov sú navzájom spojené katiónmi, ktoré sú lokalizované priamo vo
vrstvách oktaéderov t.j. osemstenov (MO6)n- (na pozícií M sa môžu prvky zastupovať
napr. hliníkom). Takouto kombináciou spojenia tetraédrických a oktaédrických
vrstiev, priestorových usporiadaní tetraéderov v jednoduchých aj dvojitých vrstvách,
pri dostatočnej zámene Si za Al, ako aj prítomnosti doplnkových iónov vytvára táto
podskupina vznik viacerých štruktúr fylosilikátov. Pre minerály tejto podskupiny je
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najtypickejšia štiepateľnosť podľa vrstevných plôch - rovín štiepateľnosti. Medzi ne
zaraďujeme tmavé a svetlé sľudy napr. muskovit (tabuľka 19 a obrázok 16). Ďalším
zástupcom sú ílové minerály napr. kaolinit (pozri tabuľku 20 a obrázok 17a, 17b).
Tektosilikáty v tejto podskupine je výnimočná maximálna priestorová polymerizácia
„najvyššej úrovne“ tetraéderov, kde je zachovaný motív nekonečnej trojrozmerne
spojenej štruktúry. Keď je časť kremíka zastúpená hliníkom vznikajú „pestré“
a zložité štruktúry napr. živce a zeolity, ktoré sa vyznačujú nízkymi mernými
hmotnosťami (hustotov) a indexmi lomu. K tejto skupine priraďujeme ortoklas (pozri
tabuľku 21 a obrázok 18).
Tabuľka 18. Podskupiny minerálov - kremičitanov (silikátov) aj s ich typickým
chemickým zložením (Dávidová, 1999).
Nesosilikáty
zirkón
forsterit
andalúzit
sillimanit
titanit
Sorosilikáty
hemimorfit
epidot
Cyklosilikáty
beryl
Inosilikáty
Skupina
pyroxénov
diopsid
hedenbergit
augit
Skupina
amfibolov
tremolit
aktinolit
Fylosilikáty
kaolinit
halloyzit
Skupina sľúd
muskovit
biotit
flogopit
Tektosilikáty
Skupina živcov
albit
sanidín
mikroklín
Zástupcovia
živcov (Foidy)
leucit
Zeolity
natrolit
heulandit-Ca

ZrSiO4
Mg2SiO4
Al2SiO5
Al2SiO5
CaTiSiO5

Skupina granátov
pyrop
almandín
spessartin
grosulár
andradit
uvarovit

Mg3Al2(SiO4)3
Fe2+3Al2(SiO4)3
Mn2+3Al2(SiO4)3
Ca3Al2(SiO4)3
Ca3Fe3+2(SiO4)3
Ca2Cr3+2(SiO4)3

Zn4Si2O7(OH)2·H2O
Ca2(Fe3+Al)3(SiO4)(OH)

zoisit

Ca2Al3(SiO4)3(OH)

Be3Al2Si6O18

turmalín - skoryl

NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4

CaMgSi2O6
CaFe2+Si2O6
(Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Ti)(SiAl)2O6

egirín
jadeit
spodumen

NaFe3+Si2O6
Na(Al,Fe3+)Si2O6
LiAlSi2O6

□Ca2Mg5Si8O22(OH)2
□Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2

glaukofán
antofylit

□Na2(Mg3Al2)Si8O22(OH)2
□Mg7Si8O22(OH)2

Al2Si2O5(OH)4
Al2Si2O5(OH)4

mastenec (talk)
pyrofylit

Mg3Si4O10(OH)2
Al2Si4O10(OH)2

KAl2□AlSi3O10(OH)2

cinvaldit
(polylitionit)
monmorillonit

KLi2AlSi4O10F2

NaAlSi3O8
(K,Na)AlSi3O8
KAlSi3O8

anortit
ortoklas

CaAl2Si2O8
KAlSi3O8

K[AlSi2O6]

nefelín

(Na,K)AlSiO4

Na2[Al2Si3O10]·2H2O
(Ca0.5,Na,K)9[Al9Si27O72]·~24H2O

chabazit-Ca
klinoptilolit-K

(Ca0.5,K,Na)4[Al4Si8O24]·12H2O
(K,Na)6[Al6Si30O72]·~20H2O

K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2
KMg3AlSi3O10(OH)2
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(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O

Tabuľka 19. Mineralogická charakteristika muskovitu (Dávidová, 1999; Klein
a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Silikáty (kremičitany)
Muskovit (svetlá sľuda)
KAl2□AlSi3O10(OH)2
Vytvára tzv. pseudohexagonálne tabuľky, najčastejšie však
šupinaté a lupeňovité kryštaly.
monoklinická (jednoklonná)
sklený až perleťový
priehľadný až priesvitný
bezfarebný, žltkastý, ružovkastý, hnedastý, zelenkastý až
striebristý
biely vryp
2,5
pružný
výborná podľa {001}
2,7 – 2,9 g.cm-3
S kyselinami nereaguje.
štiepateľnosť, tvar, farba, lesk
Je významný horninotvorný minerál.

Obr. 16. Makroskopická fotografia svetlej sľudy - muskovitu, (Foto autor).
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Tabuľka 20. Mineralogická charakteristika kaolinitu (ílový minerál) (Dávidová,
1999; Klein a Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Silikáty (kremičitany)
Kaolinit
Al2Si2O5(OH)4
Kryštály kaolinitu sú jemno šupinkovité a tak vytvárajú
zeminu, ktorá sa ľahko otiera o prsty.
monoklinická (jednoklonná)
Najčastejšie zemitý, ale môže byť aj matný, mastný
a perleťový
priehľadný až opakný
biela až sivastá
2 – 2,5
štiepateľný
výborná podľa {001}
nepravidelný až lastúrnatý
2,63 g.cm-3
Pri reakcii s vodou sa stáva plastický. Pri účinku horúcej
kyseliny sírovej sa rozkladá.
tvrdosť, farba
Významnou súčasťou pôd zabezpečujúcou viaceré funkcie
– pútanie a uvoľňovanie prvkov, živín a i. pre koreňový
systém rastlín.

Obr. 17a, 17b. V ľavo je makroskopická fotografia ílového minerálu – kaolinitu (Foto autor) a
v pravo je zobrazený model usporiadania atómov v štruktúre (Šimanský a Kolenčík, 2016),
vytvorené pomocou programu VESTA (Momma a Izumi, 2011).
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Tabuľka 21. Mineralogická charakteristika ortoklasu (Dávidová, 1999; Klein a
Dutrow, 2007).
Klasifikácia, názov a chemické zloženie minerálu
Zaradenie v mineralogickom systéme
Názov minerálu
Chemické zloženie
Kryštalografické parametre, morfológia
Tvar
Kryštalografická sústava
Fyzikálne, a fyzikálno-optické vlastnosti
Lesk
Transparentnosť
Farba
Farba vrypu
Tvrdosť (Mohs)*
Súdržnosť
Štiepateľnosť
Lom
Hustota (merná hmotnosť)
Chemické vlastnosti
Reakcie s chemickými činiteľmi
Najvýznamnejšie rozlišovacie znaky
Poznámka

Silikáty (kremičitany)
Ortoklas (K-živec)
KAlSi3O8
Najtypickejšie sú pre neho tabuľkovité kryštály
usporiadané do drúz, ale aj typ zrastania tzv. karlovarské
dvojčatá.
monoklinická (jednokloná)
sklený a na štiepnych plochách niekedy hodvábny
Je nepriehľadný až priehľadný.
Môže byť bezfarebný, biely, žltkastý a ružovkastý.
Biely vryp
6
krehký
výborná na {001}
nepravidelný až lastúrnantý
2,5 – 2,6 g.cm-3
Reaguje s kyselinou fluorovodíkovou (HF).
Farba, tvrdosť
Je bežnou súčasťou granitov a ďalších typov hornín. Pri
zvetrávaní sa môže premeniť na „pôdotvorný“ ílový minerál
– kalolinit.

Obr. 18. Makroskopická fotografia draselného živca - ortoklasu, (Foto autor).
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Organolity (organické zlúčeniny)
Do tejto skupiny zaraďujeme minerály (organické zlúčeniny), ktoré vznikli
biogénnym spôsobom a tvoria tuhé skupenstvo s definovanou kryštálovou
štruktúrou a chemickým zložením. Na zložení organolitov sa podieľajú najmä
biogénne prvky - makronutrienty (C, N, H a i.).
Organolity vznikajú v povrchových častiach zemskej kôry najmä v pedosfére,
hydrosfére a biosfére, kde „biogenéza“ zohráva kľúčovú úlohu. Na vzniku
organolitov sa podieľajú všetky druhy mikroorganizmov, rastlinných a živočíšnych
spoločenstiev (baktérie, mikroskopické huby, kvasinky, aktinomycéty, rastliny
a živočíchy vrátane človeka) (Kolenčík et al. 2014b). Môže ísť o súčasť riadeného
alebo náhodného procesu, kde sa snaží mikro-organizmus plniť viaceré funkčné
vlastnosti, ako je získanie strategických výhod, vznik a tvorbu vnútornej kostry, alebo
vonkajšieho ochranného obalu - schránky, energetický zisk, rezistencia
a detoxikácie mechanizmy.
Pri zmene termodynamických (teplotno-tlakových) podmienok, pH, Eh,
intenzívnejšej mikrobiálnej činnosti organolity ľahko menia svoj chemické zloženie
a štruktúru - degradujú. Vyznačujú sa nízkymi mernými hmotnosťami (hustotou),
tvrdosťou, relatívne nízkou chemickou odolnosťou a i. a tieto ich vlastnosti ich
predurčujú k výraznejšej „recyklacií“ napr. v pôdnom systéme, kde slúžia následne
ako zdroj živín pre pôdne organizmy.
Z Nickel-Struncovho klasifikačného systému [1] je zrejmé, že organolity
(organické zlúčeniny) tvoria samostatnú skupinu minerálov. V rámci týchto skupín
sa vyčleňujú podskupiny a to a) soli organických kyselín (najmä soli organických
kyselín Krebsovho cyklu napr. šťaveľany, citráty a pod.), b) uhľovodíky a zložky
bitúmenov (zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov), c) ďalšie organické
látky resp. ich tuhé skupenstvá (napr. močovina). V istých literárnych/ internetových
zdrojoch (najmä zo staršej literatúry) sú k organolitom priraďované aj prírodné živice
(napr. jantár) niektoré typy uhlia a i. (Klein a Dutrow, 2007).
1.5

Z výskumu katedry

Organické látky hlavne v pôdnom systéme vstupujú do viacerých typov
chemických reakcií. Niektoré z týchto reakcií sú inšpiráciou priemyselným
aplikáciám (napr. aj v poľnohospodárstve). Biologicky iniciované kryštalizácie v in
vitro (v skúmavke) prostredí dávajú vznik anorganickým a oragnackým minerálom
aj v nano rozmerných veľkostiach (Kolenčík et al., 2014a, Konvičková et al., 2016).
Funkčné vlastnosti týchto bionanočastíc boli použité pri rozklade organických
zlúčenín napr. báze organofosfátov (Holišová et al., 2017), alebo raste koreňovej a
nadzemnej časti rastliny (Kořenková et al., 2017).
Pôsobením pôdnych mikroorganizmov (mikroskopických vláknitých húb napr.
druhom Aspregillus niger) dochádza k rozpadu (degradácií a deteriorácií)
organických aj anorganických látok. Jedným z procesov týchto heterotrofných
mikroorganizmov je aj heterotrofné lúhovanie, t.j. pôsobenie vylúčených organických
kyselín a iných komplexotvorných látok napr. na anorganické pôdne zložky, tuhé
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anorganické substráty a pod. (Kolenčík et al., 2014b). Rozpad látok zabezpečí
následné uvoľnenie prvkov do okolitého prostredia. Princíp biolúhovania v in vitro
podmienkach potvrdil účinnosť voči arzeničanu olova – hydoxymimetitu
(najpoužívanejší insekcitíd začiatkom 20 storočia), ktorého rezíduá sú stále
detekovateľné v pôdnom prostredí a zložkách životného prostredia (Kolenčík et al.,
2012).
Na lokalitách Trakovice a Šulekovo (Šimanský et al., 2014), Drážovce
a Vráble (Šimanský a Kolenčík, 2016) bol identifikovaný minerálny podiel pôd
pomocou röntgenovej práškovej difrakcie (rtg prášková analýza). Získané výsledky
rtg analýzy sa dajú vyhodnocovať pomocou programov. Napríklad pomocou
programu VESTA bola modelovaná štruktúra ílového minerálu, kde je možné
pochopiť a osvojiť si poznatky usporiadania atómov v štruktúrach minerálov,
možných typov vzájomných väzieb, interakcií a pod.

2 Identifikácia hornín, sledovanie ich štruktúrnych a textúrnych
znakov a zaraďovanie hornín do systému podľa ich vzniku
Hornina je zmes minerálov. Podľa zastúpenia horninotvorných minerálov
v hornine rozlišujeme a) monominerálnu (jednoduchú) horninu tvorenú jedným
minerálom, napr. kalcit je najdominantnejšou zložkou vápencov (mramorov), b)
polyminerálnu (rôznorodú) horninu zloženú z dvoch a viacerých minerálov (napr.
žula obsahuje kremeňom, sľudy, živce, a i.).
2.1

Geologický cyklus hornín

Zemský povrch je tvorení súšou (kontinentmi) a oblasťami sumárne
označovanými ako hydrosféra (t.j. všetka voda na Zemi). Vplyvom podmienok
v atmosfére (zmeny teploty, ročných období, vertikálneho a horizontálneho prúdenia
vzduchu a i.) dochádza k zvetrávaniu hornín. Rozpadnuté úlomky hornín sa
činnosťou gravitácie, vetra a vody prenášajú (transportujú) stovky až tisícky
kilometrov od pôvodného miesta ich vzniku. Časť materiálov sa rozpustí úplne a ako
koloidy a pravé roztoky sa dostávajú do väčších sedimentačných bazénov (na súši
a v oceánoch). Všetky typy prenášaných hmôt sa tak sedimentujú (usádzajú napr.
na určitej mechanickej, chemickej, biologickej a i. bariére). Z toho dôvodu vzniká
značne veľká, zložením pestrá, spôsobom a miestom uloženia rôznorodá skupina
sedimentárnych (usadených) hornín (Šarinová, 2016).
To, že Zem je dynamická planéta a na zemskom povrchu v určitých
oblastiach sveta je badateľná vulkanická (sopečná) činnosť, je dôsledkom pohybu
litosferických dosiek. Produktmi tejto činnosti sú nielen lávové prúdy, ale aj
vulkanoklastický materiál (klast - úlomok) rôznej veľkostnej distribúcie. Vulkanické
horniny sumárne označujeme aj ako efuzívne resp. výlevné, pyroklaslasticke (pyros
- oheň) a pod. (Hovorka, 1999, Huraiová a Ondrejka, 2013).
V rôznych vertikálnych úrovniach litosféry (poznáme dva typy litosféry zemskej kôry – oceánsku a kontinentálnu) sa odohrávajú mnohopočetné geologické
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procesy. Ich produktom je rôzna skupina ako vyvretých, tak aj premenených
(metamorfných) hornín. Magma je vo všeobecnosti viskózna, hlinito-kremičitá
tavenina, ktorej postupným chladnutím s následnou kryštalizáciou vznikajú
magmatické, hlbinné vyvreté horniny. Ak magma stratí pri pohybe smerom nahor
svoju energiu a utuhne, utvoria sa tak často veľké telesá rôzneho tvaru
a chemického zloženia (tým pádom aj rôzneho zloženia minerálov - hornín)
(Huraiová a Ondrejka, 2013).
V litosfére prestupom tepelných hmôt/ zdrojov (napr. konvenčným prúdením
z astenosféry – oblasti pod litosférov) dochádza aj k metamorfóze/ rekryštalizácií (t.j.
procesy čiastočného, alebo takmer úplného tavenia hornín). Vznikajú nové
minerálne asociácie (t.j. aktuálne spoločenstvo minerálov v hornine), ktoré
vhodnejšie reprezentujú dané teplotno-tlakové podmienky. Metamorfóza môže
postihovať všetky typy hornín (magmatické, sedimentárne aj metamorfované).
V prírode medzi magmatickými, sedimentárnymi a metamorfnými horninami rozdiely
nie sú vždy jednoznačne badateľné. Z toho dôvodu si treba zapamätať, že recyklácia
hornín neustále prebieha v už v spomínanej litosfére, ako aj na zemskom povrchu
(Hovorka, 1999). Schematicky zobrazený geologický cyklus hornín môžeme
pozorovať na obrázku 19.

Obr. 19. Schematický zobrazený cyklus vývoja magmatických, sedimentárnych a
metamorfných hornín (Hovorka, 1999).

2.2

Princíp určovania hornín

Na rozdiel od minerálov, horniny poskytujú svojou nápadnou stavbou,
chemickým zložením (obsahom minerálov) oveľa viac rozlišovacích znakov, ktoré
môžeme určovať napr. pri dennom svetle. Všímame si hlavne jednotlivé minerály
(ich veľkosť, tvar, tvrdosť, optické vlastnosti a pod.). Obdobne ako pri identifikácií
minerálov aj pri horninách najskôr určíme fyzikálne, fyzikálno-optické a následne aj
chemické vlastnosti horniny.
2.2.1 Určenie obsahu jednotlivých (horninotvorných) minerálov v hornine
Ako už bolo spomínané, jednoduché horniny (monominerálne) sú tvorené
jedným minerálom a polyminerálne horniny tvoria rôznorodé zmesi minerálov.
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V horninách s rôznorodou minerálnou asociáciou vždy určujeme zastúpenie
všetkých minerálov. V celkovom objeme horniny tým pádom stanovujeme minerály
ako hlavné (nad 10 %), vedľajšie (pod 10 %) alebo akcesorické (pod 1 %) (Hovorka,
1999, Krist a Krivý, 1985). Napríklad granit (žula) je tvorený kremeňom, živcami
a sľudami, kde každý z týchto minerálov má zastúpenie minimálne 5 % a viac z ich
celkového obsahu v hornine. Niekedy postačí, keď v hornine rozpoznáme dve až tri
zrná príslušného minerálu, tým môžeme určiť minerálu asociáciu horniny a ľahšie
zistiť jej vznik, pomenovanie a správne ju zaradiť v systéme hornín.
2.2.2 Rozdelenie horninotvorných minerálov
Pre zjednodušenie sa v horninách určujú „svetlé“ (t.j. felzické) a „tmavé“ (t.j.
mafické) horninotvorné minerály. Tento typ rozdelenia je v petrografii (náuka o
horninách) zavedený všeobecne a treba jednoznačne dodať, že sa nezakladá na
farbe minerálov, ale na ich chemickej podstate. Z toho dôvodu je vhodné si pamätať,
že do skupiny „svetlých“ horninotvorných minerálov patrí kremeň, draselné
a vápenato-alkalické živce, foidy – zástupcovia živcov, oxidy hliníka - korund a rôzne
typy vulkanických skiel. Ostatné horninotvorné minerály sú tmavé, napr. všetky typy
sľúd vrátane muskovitu, ďalších silikátov ako sú olivín, pyroxény a amfiboly a i (Krist
a Krivý, 1985). Tento typ delenia je kľúčový pre odhad celkovej farby horniny napr.
žula dominantne obsahuje živce a kremeň a z toho dôvodu ju považujeme za
„svetlú“.
2.2.3 Hodnotenie vonkajších znakov jednotlivých minerálov v horninách
Ak spoznáme jednotlivé minerály v hornine, splnili sme prvú podmienku
úspešnej identifikácie hornín. Musíme však určiť jednotlivé špecifické znaky
minerálu (napr. kremeň v magmatických horninách bude mať inú formu ako
v sedimentárnych horninách, kde prešiel určitým transportom – zmena tvaru,
veľkosti, povrchu a pod.). V hrubozrnnejších horninách bude stačiť vizuálne
pozorovanie (voľným okom), pri jemnozrnnejších horninách môžeme použiť na
identifikáciu lupu, binokulárny mikroskop a pod. Pri hodnotení zŕn horninotvroných
minerálov postupujeme obdobne ako pri identifikácií minerálov (pozri kapitolu 1.
Identifikácia
minerálov, charakterizácia
ich
fyzikálnych,
fyzikálnooptických, chemických vlastností a zaraďovanie minerálov do mineralogického
systému).
2.2.4 Klasifikácia horninotvorných minerálov podľa genézy (genesis - vznik)
a)
b)
c)

Magmatické (magmatogénne) minerály,
Sedimentárne (sedimentogénne) minerály,
Metamorfné (metamorfogénne) minerály.

Jestvuje aj ďalšia klasifikácia, ktorá rozdeľuje minerálny na a) primárne t.j. ktoré
vykryštalizovali bezprostredne z magmy, b) sekundárne, tzn. že prešli
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rekryštalizáciou (metamorfnými procesmi), alebo druhotnou premenou (napr.
zvetrávaním).
2.2.5 Tvar minerálov v horninách
Presné stanovenie tvaru minerálu v hornine nám dáva akýsi návod
k spoľahlivému určeniu vzniku horniny. V magmatických horninách rozoznávame
podľa tvaru minerály a) izometrické napr. granáty, olivín, b) lupeňovité napr. sľudy,
c) tabuľkovité napr. väčšina živcov, d) stĺpikovité napr. turmalíny a amfiboly a i.
V magmatických horninách majú prítomné minerály rôznu „kryštalizačnú silu“,
čo sa prejavuje rôzne dokonalými (alebo nedokonalými) tvarmi kryštálov. Minerály
podľa „dokonalosti tvarov“ rozdeľujeme na a) idiomorfné – tie majú charakteristický,
väčšinou dokonalý tvar, b) hypodiomorfné v tomto prípade časť minerálu má
dokonale vyvinuté plochy, zatiaľ čo iná časť (toho istého minerálu) prejavuje určité
nedokonalosti (nerovné plochy a pod.), c) alotriomorfné minerály majú značne
nepravidelné obmedzenie. Dôvodom je postupná kryštalizácia z magmy takže
minerály, ktoré kryštalizujú posledné, tak len vypĺňajú „kopírujú“ prázdne priestory
(dutiny) po už existujúcich mineráloch. Vyššie spomínaná terminológia sa používa
len pre minerály vyvretých (magmatických) hornín. Pre obdobné tvary minerálov
metamorfných hornín sa používa prípona - blastický (z gréckeho blastén t.j.
narastať). Z toho dôvodu pomenúvame tvary minerálov metamorfných hornín ako
idioblastický, hypidioblastický a xenoblastický (obdoba alotriomorfných minerálov
magmatických hornín) (Krist a Krivý, 1985, Hovorka, 1999).
U sedimentárnych hornín určujeme stupeň zaoblenia jednotlivých úlomkov (to
môže slúžiť ako nepriamy ukazovateľ transportného média – voda, vzduch, alebo
dynamiky prostredia – laminárne resp. turbulentné prúdenie a i.), stupne
opracovania úlomkov, resp. zaoblenia sú a) ostrohranný a poloostraohranný, b)
polozaobený a c) zaoblený, d) dokonale zaoblený úlomok.
Ďalším ľahko pozorovateľným znakom minerálov v horninách je ich relatívna
veľkosť (veľkosť jedného jedinca - minerálu voči druhému). Rozlišujeme a)
porfyrické minerály (výrastlice), ktoré majú zreteľne väčší rozmer voči celkovej
skladbe horniny (to je z dôvodu „skoršej“ kryštalizácie minerálov, vhodného zdroja
zásobných látok, dostatočného priestoru pre rast, teploty, tlaku a pod.) a b) matrix
inak označovaná aj základná hmota horniny (tieto minerály majú výrazne menšiu
veľkosť). Špeciálnou skupinu tvoria vulkanické sklá (tie vznikli rýchlim utuhnutím
lávy). U skiel sa tvoria len zárodky kryštálov s nedokonalým vývinom (Krist a Krivý,
1985, Hovorka, 1999).
2.2.6 Zrnitostné kategórie minerálov v horninách
U magmatických (eruptívnych hornín) sú medzinárodne akceptované
zrnitostné kategórie minerálov a) veľmi hrubozrnné (jednotlivé zrná majú nad 30
mm), hrubozrnné (30 – 5 mm), strednozrnné (5 – 2 mm, niekedy sa uvádza 1 mm),
jemnozrnné (pod 2 mm, niekedy 1 mm), mikrokryštalické (minerály sú
identifikovateľné
len
pod
mikroskopom,
binokulárnou
lupou
a pod.)
a skrytokryštalické (napr. vulkanické sklá). Základná identifikácia minerálov
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v horninách sa uskutočňuje rovnako ako bolo opísane v kapitole (1 Identifikácia
minerálov). V prvom rade určíme všetky voľným okom pozorovateľné vlastnosti
(lesk, priehľadnosť, farbu, ak sa dá aj farbu vrypu minerálov v horninách),
mechanické (reologické) vlastnosti (tvrdosť, javy súdržnosti – štiepateľnosť,
mechanický lom a pod.) a chemické vlastnosti (reakcie rozpustnosti vo vode,
kyslinách a roztokoch). Pokiaľ sme určili všetky fyzikálne, fyzikálno-optické
a chemické vlastnosti pomenujeme horninu a zaradíme ju do jednej z troch kategórií
podľa vzniku – vyvreté, sedimentárne alebo metamorfované.
2.3

Vyvreté horniny

Pri určovaní tejto skupiny hornín sa uplatňuje geologický aspekt, ktorý je vyjadrený
geologickou pozíciou vzniku hornín v listosfére (zemskej kôre), podľa nej členíme:
1.
magmatické, hlbinné, plutonické horniny,
2.
dajkové, žilné horniny,
3.
vulkanické, výlevné horniny,
4.
vulkanoklastikcé, pyroklastické, extruzívne.
Podľa textúry a štruktúry hornín sa dá určiť miesto vzniku vyvretej horniny.
Textúra je voľným okom pozorovateľná „stavba“ horniny (textúra vychádza z
celkového „charakteristického“ rozmiestnenia minerálov a matrixu v priestore)
a štruktúra je zase mikroskopicky rozlíšiteľný „sloh“ horniny t.j. charakterizuje
rozmery, tvary a vzájomné vzťahy minerálov (Hovorka, 1999, Krist a Krivý, 1985).
V tabuľke 22 je stručný prehľad základných typov vyvretých hornín. Ten je
založený na a) geologickej pozícii v rámci zemskej kôry (hlbinné, žilné a výlevné
ekvivalenty hornín napr. žula je hlbinný typ, žilný ekvivalent je žulový porfýr a výlevný
typ je ryolit – liparit /viac informácií o ryolite je uvedené v tabuľke 24 a obrázku 21/),
b) na minerálnom zložení (napr. na obsahu kremeňa (SiO2), ktorý je dominantný
v prvom riadku, označený I a druhom riadku (označeným II) sú horniny bez kremeňa
a pod., smerom zľava doprava sa mení zastúpenie živcov. Podrobnejší komentár
k tabuľke je dostupný vo petrografických prácach Hovroka (1999), Krist a Krivý
(1985) a pod.

44

45

SYENODIORIT
syenodioritový
porfyrit
trachyandezit

syenitový
porfýr
orthofýr
trachyt

ALKALICKÝ
SYENIT
alkalický
syenitový
porfýr
keratofýr
alkalický
trachyt

kremenný
porfýr
ryolit
(liparit)
SYENIT

kremenný
keratofýr

III.

RONGSTOCKIT

trachyandezit s
foidmi

MIASKIT

tefritický
fonolit

ryodacit

granodioritový
porfyrit

GRANIT
(ŽULA)
žulový
porfýr

ALKALICKÁ
ŽULA
alkalický
žulový porfýr

SYENIT S
FOIDMI
nefelinický
syenitový
porfýr
znelec
(fonolit)
*An - anortit

II.

I.

Draselné
živce ≥
plagioklas

Alkalické
živce ≥
plagioklas

Plagioklas ≥
draselné živce
(plagioklas do
*An )
50
GRANODIORIT

andezit s
foidmi

DIORIT S
FOIDMI

porfyrit
andezit

dioritový
porfyrit

DIORIT

KREMENNÝ
DIORIT
kremenný
dioritový
porfyrit
kremenný
porfyrit dacit

Plagioklas do
An50

Tabuľka 22. Prehľad vývretých hornín (Hovorka, 1999).

trachybazalt s
foidmi

essexitový porfyrit

ESSEXIT

trachybazalt

SYENOGABBRO

ryobazalt

Plagioklas >
draselné živce
(plagioklas nad
An50)
GRANOGABBRO

olivinický
diabáz,
melafýr,
olivinický
čadič

OLIVINICKÉ
GABBRO

Plagioklas
nad An50

tefrit (augitit)

bazanit
(limburgit)

THERALIT
camptonit a monchiquit (s
foidmi)

spilit, diabáz,
melafýr,
čadič (bazalt)

KREMENNÉ
GABRO
kremenný
gabbrový
porfyrit
kremenný
diabáz
kremenný
čadič
GABBRO
(anorthozit)
gabbrový
porfyrit

Plagioklas
nad An50

picrit

PERIDOTIT

Bez svetlých
súčastí

2.3.1 Najtypickejšie textúry vyvretých hornín
Z čo možno najkomplexnejšieho hľadiska každej horniny je vhodné poznať jej
mineralogické a chemické zloženie. Okrem neho je užitočné vedieť spôsob jeho
vystupovania v prostredí, stupeň premeny - zvetrania a pod. Textúry vyvretých
hornín sú rôzne. Veľké telesá hlbinných (plutonických) hornín preukazujú typickú
masívnou textúru. Tieto typy hornín postupne utuhli v stabilných teplotno-tlakových
podmienkach. Zvrstvená textúra je typická pre masívy (bázické a ultrabázické
horniny) v štítových oblastiach. Bochníková (pillow) textúra je zase charakteristická
pre čadiče (bazalty) utuhnuté vo vodnom prostredí (najmä oceánskom). Pre pórovitú
textúru je typický rôzny obsah a tvar pórov. Tie sú dôkazom „rýchlej kryštalizácie“
a úniku plynov a pár. Najčastejšie ich reprezentujú efuzívne (výlevné) horniny.
Fluidálna textúra je inak označovaná aj textúra lávových prúdov (Hovorka, 1999,
Huraiová a Ondrejka, 2013).
2.3.2 Štruktúry vyvretých hornín
Štruktúra vyvretých hornín je priamo závislá od dĺžky a stupňa kryštalizácie,
chemického zloženia magmy a jej fluidity-viskozity (t.j schopnosti tečenia magmy).
Jestvujú aj vybrané atlasy štruktúr, ktoré vo všeobecnosti rozdeľujú štruktúry na a)
holokryštalické t.j. plnovykryštalizované minerály v hornine, b) sklovité, kde
prevažná časť štruktúry je vo forme vulkanického skla, c) prechodné, do ktorých
zaraďujeme aj porfyrické štruktúry charakterizované prítomnosťou relatívne väčších
minerálov v porovnaní s ostatnou hmotou horniny (Huraiová a Ondrejka, 2013).
2.3.3 Systematická petrológia vyvretých hornín
Skupina granitu
Granit (žula)
Granit je najčastejšie sa vyskytujúcou plutonickou (hlbinnou) horninou
kontinentálneho typu zemskej kôry – litosféry (v oceánskom type litosféry granitová
vrstva chýba). Granity sa tvorili počas celého vývoja Zeme. Zaradenie v systéme
hornín, minerálna asociácia, farbu, textúru a štruktúru granitu môžeme vidieť
v tabuľke 23 aj s makroskopickou fotografiou horniny (obrázok 20a, 20b).
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Tabuľka 23. Petrografická charakteristika granitu (žula) (Horovka, 1999;
Huraiová a Ondrejka, 2013).
Zaradenie v systéme (podľa miesta vzniku)
Minerálna asociácia

Farba
Textúra
Štruktúra

Vyvretá (magmatická/ plutonická/ hlbinná hornina)
Hlavné a vedľajšie minerály sú kremeň, draselné živce, plagioklasy,
sľudy, občas turmalíny a kassiterit, akcesorické minerály: minerály zo
skupiny granátov, pyrit a pod.
Celkovo svetlá, ružovkastá, žltkastá, sivá až červená
Väčšinou masívna, rovnomerne zrnitá
Holokryštalická – plnevykryštalizovaná hornina

Obr. 20b. Makroskopická fotografia horniny - granitu typu “Grigio
Sardo” z Talianska (Foto auotr).
Obr. 20a. Makroskopická fotografia horniny granitu pochádzajúceho z oblasti Liberca
(Česká republika), po ktorom dostal
pomenovanie liberecká žula (granit) (Foto
autor).
Poznámka

Granit je hlbinná hornina, ktorá vznikla pomalým tuhnutím z magmy,
preto vždy sú viditeľné jednotlivé minerály bez sklovitých súčastí.

Tabuľka 24. Petrografická charakteristika ryolitu (v staršej literatúre
označovaný ako liparit) (Horovka, 1999; Huraiová a Ondrejka, 2013).
Zaradenie v systéme (podľa miesta vzniku)
Minerálna asociácia

Farba
Textúra
Štruktúra
Makroskopická fotografia horniny

Poznámka

Vyvreté - vulkanické, výlevné horniny
Hlavné minerály: kremeň, draselný živec a sľuda. Výrastlice
tvoria živec, kremeň v menšej miere biotit. Ojedinele sa môžu
vyskytovať aj výrastlice pyroxénu a amfibolu.
Svetlosivá, žltkastá, sivá, červenkastá až hnedočervená
Porfyrická textúra, matrix tvorí najmä sklovitá hmota.
Sklovitá

Obr. 21. Makroskopická fotografia horniny ryolitu z Hliníka
nad Hronom (Slovenská republika) (Foto autor).
Od granitu ho odlišuje štruktúra a textúra horniny. Postupným
zvetrávaním ryolitov na svahoch stratovulkánu (napr. pri obci
Vyhne) podmienilo vznik tzv. „kamenných morí“.
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2.4

Usadené (sedimentárne) horniny

Sedimentárne horniny predstavujú mineralogicky (chemicky) pestrú skupinu
hornín, ktorá je neustále v geologickom „kolobehu“, buď na zemskom povrchu, alebo
na oceánskom dne. Vznik sedimentov je podmienení zvetrávaním. Vo všeobecnosti
poznáme zvetrávanie – fyzikálne (mechanické), chemické a biologické (Kolenčík, et
al. 2014b). Na zemskom povrchu zvetrávajú všetky typy hornín t.j. vyvreté,
metamorfované, ale už aj pred tým sedimentované (dokonca niektoré zdrojové
materiály sedimentárnych hornín prešli niekoľkonásobnou recykláciou resp. cyklami
zvetrávania a opätovného usadzovania - akumulácie). Na latkovom zložení
sedimentov sa najčastejšie podieľa klastický (úlomkovitý) materiál. Jedná sa hlavne
o úlomky minerálov a hornín, určité typy ílov (ílových minerálov) a materiály
vyzrážané z pravých aj koloidných roztokov. Do sumárneho bilancovania musíme
započítať aj schránky suchozemských, morských mikro a makroorganizmov (napr.
vápence tvorené z makroorganizmov – schránok lastúrnikov a ulitníkov). Tým
pádom má každá usadená hornina variabilné chemické (mineralogicky pestré)
zloženie. Sedimentárne horniny (v porovnaní s vyvretými a metamorfovanými) sú
prevládajúcim typom hornín na zemskom povrchu a podmieňujú tak vznik pôd
(niektorí autori pôdu priraďujú k sedimentárnym horninám) (Hovorka, 1999;
Šarinová, 2016).
2.4.1 Diagenéza
Akumuláciou transportovaného materiálu (na spomínaných bariérach) začína
prvá fáza vzniku sedimentárnej horniny. Samotný materiál sedimentov môže byť
spevnený, alebo nespevnený a prejavuje sa určitou veľkosťou, tvarom a stupňom
opracovania. V tomto štádiu je materiál sedimentov charakteristický výraznou
medzizŕnnou porozitou. Pri existencii nadložných vrstiev (na kontinentoch) a tlaku
vodného stĺpca (v oceánoch) sa prejavujú procesy kompakcie (zhusťovania)
sedimentárneho materiálu. Objem horniny sa zmenšuje aj medzizŕnnym priestorom.
Začína unikať (evakuovať) prítomná voda, resp. dochádza k opačným procesom
a to vyzrážaniu prítomných roztokov. Tieto súbežné procesy označujeme ako
diagenéza (diagenetické procesy) (Jakab a Kolenčík, 2014).
2.4.2 Textúry a štruktúry sedimentárnych (usadených) hornín
V sedimentárnych horninách sa často namiesto typickej textúry a štruktúry
horniny hovorí len o ich stavbe. Pri sedimentárnych horninách rozlišujeme vrstvu,
ktorú považujeme za akúsi základnú stavebnú jednotku sedimentárnych hornín.
Typická je obdobným minerálnym zložením, sfarbením a zrnitosťou (ohraničená je
vrstevnými plochami). Vo vertikálnom profile rozoznávame a) laminy (hrúbka do 2
mm), b) dosky (do 20 – 30 cm) a lavice (nad 30 cm). Vzájomné usporiadanie lamín,
dosiek a pod. v rámci vrstvy nazývame zvrstvenie. Poznáme zvrstvenie a) gradačne
(postupné zmenšovanie veľkosti úlomkov vytriedenejšieho typu materiálu, alebo
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naopak postupne sa mení veľkostný gradient zŕn k hrubozŕnnejšim veľkostiam),
krížové, šikmé, vodorovné a i.
Medzi typické znaky stavby sedimentárnych hornín patrí obsah závalkov
a konkrécií. Konkrécie sú sférické (guľovité) útvary odlišného sfarbenia (chemického
a mineralogického zloženia) v porovnaní s okolitým prostredí horniny (napr.
v sprašiach sú to vápencové konkrécie, inak označované aj ako hrudky - „cicváry“).
Fenomény na vrstevnatých plochách sedimentárnych hornín často odrážajú
prostredie ich vzniku napr. sedimenty vznikajúce v zóne vlnenia, alebo prúdenia
vodného toku, vzdušného prúdenia. Sumárne takúto stavbu označujeme ako
čeriny. Ďalšie typické sedimentárne textúry a štruktúry sú bahenné praskliny
(tvoriace polygonálne útvary), stopy po lezení alebo otlačky živočíchov, rastlín
a pod.
2.4.3 Zrnitostné kategórie úlomkov sedimentárnych hornín
Zrnitosť (veľkosť) jednotlivých úlomkov je dôležitá pre klastické sedimenty,
ktoré sa práve na základe veľkosti delia na psefity (štrk), psamity (piesok),
aleurity (prach) a pelity (íl) (pozri tabuľku 25). Podľa týchto veľkostných kategórií
môžeme odvodiť aj štruktúru horniny na pelitickú, aleuritickú, psamitickú a psefitickú
(Šarinová, 2016).
Na zložení sedimentárnych hornín sa zúčastňujú materiálne „stavebné súčasti“
a)
úlomky (fragmenty) minerálov a hornín (inak označované aj ako klastické –
úlomkovité sedimentárne horniny),
b)
minerály (materiál) dispergovaný a unášaný v koloidoch a suspenziách,
c)
minerály chemogénneho (chemického) pôvodu,
d)
organogénne (organické) schránky rastlín a živočíchov,
e)
uhlie a bitumény.
2.5

Systematická petrológia sedimentárnych hornín

Systematika
sedimentárnych
hornín
je
v porovnaní
s vyvretými
a metamorfovanými horninami komplikovanejšia tým, že sa na ich materiálnom
(chemickom, mineralogickom) zložení podieľa v rôznom pomere organický aj
anorganický materiál. Vo všeobecnosti delíme sedimentárne horniny napr. podľa
veľkosti úlomkov (klastické sedimenty), podľa genézy napr. organogénne (vytvorené
z organizmov), chemogénne (vytvorené chemickým vyzrážaním z roztokov) a pod.
Na „pestrosti“ sedimentárnych hornín sa podieľa pôvod zdrojového materiálu,
spôsob a dĺžka transportu, miesto sedimentácie (v oceánoch, na súši), stupeň
diagenetických procesov a prevládajúce teplotno-tlakové alebo oxidačno-redukčné
podmienky.
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2.5.1 Úlomkovité (klastické) horniny
Zloženie týchto hornín, ich vzhľad, fyzikálne a chemické vlastnosti závisia od
miery spevnenia (diagenézy) prítomného sedimentárneho materiálu (Jakab
a Kolenčík, 2014). Veľkosť dominantnej časti úlomkov (zvyčajne nad 50 %) určuje
zaradenie do niektorej zo skupín klastických sedimentárnych hornín (tabuľka 25).
Tabuľka 25. Typy nespevnených úlomkovitých (klastických) hornín (Horovka,
1999).
Veľkosť úlomkov
Grécke označenie Slovenský názov
Hornina
nad 2 mm
pséfos
obliak, štrk
psefit (rudit)
od 2 mm do 0,05 psammos
piesok
psamit
(arenit),
mm
pieskovec
od 0,01 do 0,05 aleuron
prach
aleurit
mm
pod 0,01 mm (v pélos
íl
pelit (lutit)
niektorých
prácach sa uvádza
veľkosť pod 0,004
mm)
2.5.1.1 Hruboúlomkovité typy sedimentárnych hornín - psefity
Zaraďujeme sem spevnené i nespevnené sedimenty, kde viac ako 50 %
úlomkov má veľkosť nad 2 mm. Sledujú sa pri nich rôzne parametre ako zaoblenosť/
ostrohrannosť (sféricita, oblicita), či sa jedná o jednozložkovú alebo viac zložkovú
náplň, charakter spojiva (základnej hmoty - matrixu a tmelu). Rozoznávame
prevažne nespevnenú ostrohrannú sutinu (rozmery nad 1 m3) a brekcie, ktoré
reprezentujú spevnené sutiny. Štrk (veľkosť nad 2 mm) predstavuje hruboúlomkovitý
materiál morfologicky (tvarovo) opracovanejší v porovnaní so sutinou. Zlepenec
(konglomerát) je spevneným ekvivalentom štrkov.
2.5.1.2 Strednoúlomkovité usadené horniny – psamity
V tejto kategórii klasifikujeme úlomky zŕn – veľkostnú frakciu od 0,05 do 2 mm
(musia spĺňať podmienku, ako v predchádzajúcom prípade t.j. mať minimálne 50 %
celkového objemu v hornine). V rámci psamitov (spevnených a nespevnených)
vyčleňujeme ešte hrubozrnne, strednozrnne a jemnozrnne kategórie (piesky pieskovce, arkózy a droby). Mineralogické zloženie tejto skupiny pozostáva najmä
zo stabilných minerálov napr. kremeň, ílové a akcesorické minerály, minerály
vyvretých a metamorfných hornín, živce a sľudy. Piesok (piesky) (tabuľka 26
a obrázok 22) sú nespevnené psamity (Krist a Krivý, 1985).
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Tabuľka 26. Petrografická charakteristika piesku (Krist a Krivý, 1985;
Horovka, 1999).
Zaradenie v systéme
(podľa miesta vzniku)
Podľa
spôsobu
prenosu
a
miesta
uloženia
Mineralogické zloženie
pieskov

Sedimentárne – úlomkovité (klastické) – nespevné
Morské, riečne, jazerné, eolické, fluvioglaciálne

Farba

Ak má prevahu obsah kremeňa piesky označujeme ako kremenné piesky, ak má prevahu
magnetit tak sú to „čierne piesky“, kasiterit - „cínonosné piesky“, monazit – monazitové piesky
a pod.
Môžu sa však vyskytovať aj silikátové minerály ako živce, sľudy, ďalšie tmavé a ílové minerály,
zvyšky schránok a organická hmota.
Rôzna, podľa povahy prítomného materiálu

Poznámka

Obr. 22. Makroskopická fotografia horniny - piesku s dominantou zložkou kremeňa (SiO2)
(Foto autor).
Majú rôzne priemyselné využitie napr. stavebníctvo, sklársky priemysel, zlievarenstvo a pod.

Pieskovce sú spevneným ekvivalentom pieskov. Kremenné pieskovce sa vyznačujú
práve zvýšeným obsahom kremenných zŕn (z viac ako 90 % ich celkového objemu)
(pozri tabuľku 27 a obrázok 23a, 23b). Ostatný priestor (medzizrnny) môže byť
vyplnený najčastejšie kremitým, kalcitovým, limonitovým, hematitovým a iným
tmelom. Prítomnosť tmelu určuje sfarbenie napr. hematit (farbiaca zložka) sfarbuje
pieskovec na hnedo poprípade červeno, glaukonit na zeleno a pod.
2.5.1.3 Drobnoúlomkovité klastické horniny - aleurity a pelity
V tejto skupine sedimentárnych hornín je typická prevažná časť materiálu,
ktorý má veľkostnú distribúciu pod 0,01 až do 0,05 mm.
Aleurity – označované aj ako prach a po spevnení prachovec. Zaradenie do tejto
horniny vyžaduje obsah častíc viac ako 50 objemových % pri veľkosti častíc menších
ako 0,005 mm.
Spraš je nespevnená hornina typická kontinentálnym pôvodom (provenienciou)
(tabuľka 28, obrázok 24). V porovnaní s hlinou (tabuľka 29, obrázok 25) je
charakteristická významným obsahom karbonátov. Spraše tvoria u nás značné
hrubé horizonty (najmä na trnavskej sprašovej tabuli), kde predstavujú primárny
substrát pre vznik černozemí.
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Tabuľka 27. Petrografická charakteristika pieskovca (Krist a Krivý, 1985;
Horovka, 1999).
Zaradenie v systéme (podľa miesta vzniku)
Mineralogické zloženie pieskov

Sedimentárne – úlomkovité (klastické) – spevnené
Obdobné ako pri piesku, najčastejšie pieskovec obsahuje
stabilné zrná kremeňa. Môžu sa však vyskytovať aj ďalšie
minerály napríklad silikátové minerály ako živce, sľudy,
tmavé minerály, ílové minerály a pod. Môžu obsahovať aj
zvyšky organických schránok a organickú hmotu.
Nemenej podstatnou je aj tmel (kremitý, kalcitový a pod.)
Rôzna, podľa povahy prítomných minerálov a tmelu
najčastejšie je žltkastá, sivastá, červená a hnedá farba
vzniká v prítomnosti hematitového a limonitového temlu.

Farba

Obr. 23a. Makroskopická fotografia horniny – pieskovca (Foto autor)., Obr. 23b. Makroskopická fotografia horniny
– pieskovca (Foto autor).
Poznámka
Striedanie
vrstiev
pieskovcov
a ílovcov
tvoria
v Západných Karpatoch tzv. flyšové pásmo.
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Tabuľka 28. Petrografická charakteristika spraše (Krist a Krivý, 1985;
Horovka, 1999).
Zaradenie v systéme (podľa
miesta vzniku)
Mineralogické
zloženie
spraší
Farba
Tvar

Poznámka

Sedimentárne – úlomkovité (klastické) – nespevnené
Väčšinou obsahuje súčasti ako sú kremeň, živce, ťažké minerály, vulkanické sklo, sľudy
a ílové minerály. Najtypickejšia je však vysokým obsahom karbonátov (zložky CaCO3).
Špinavo-biela, žltkastá
Tvorí konkréciové až bizarné útvary – cicváry

Obr. 24. Makroskopická fotografia horniny – spraše (Foto autor).
Reagujú prudko so zriedenou kyselinou chlorovodíkovou (tým sa odlišuje od hliny).

Tabuľka 29. Petrografická charakteristika hliny (Krist a Krivý, 1985; Horovka,
1999).
Zaradenie v systéme
Mineralogické zloženie hliny

Farba

Poznámka

Sedimentárne – úlomkovité (klastické) – nespevnené
Má podobné veľkostné a mineralogické zloženie ako spraš. Obsahuje kremeň, živce,
ťažké minerály, vulkanické sklo, sľudy a ílové minerály. Na rozdiel od spraše neobsahuje
podstatný podiel karbonátovej zložky (CaCO3).
Žltkastá, hnedá väčšinou s prímesou oxidov a hydroxidov Fe

Obr. 25. Makroskopická fotografia horniny – hliny (Foto autor).
Pri pohľade na hlinu resp. spraš nie je možné voľným okom pozorovať rozdiely medzi
nimi. Z toho dôvodu je na identifikáciu nutné použiť kyselinu chlorovodíkovú. Hlina pri
kontakte s kyselinou chlorovodíkovou nereaguje.
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Medzi ďalšie pelity (ílová frakcia) zaraďujeme íly (nespevnené) – ílovce (sčasti
spevnené) – ílové bridlice (spevnené ekvivalenty ílov). Kaolíny tiež zaraďujeme do
tejto skupiny. Vznikajú hlavne chemickým zvetrávaním granitov, rúl, arkóz a drôb.
Bentonity
sú
reziduálne
horniny
obsahujúce
montmorillonit
(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O) (montmorillonit zaraďujeme do skupiny
ílových minerálov). Laterity sú typické obsahom oxidov a hydroxidov hliníka
a železa. Bauxity sú zase horniny, kde prevláda obsah zložky Al2O3 nad SiO2
(Hovorka, 1999).
2.6

Biogénne a chemogénne horniny

2.6.1 Vápence a dolomity
Vápence sú horniny tvorené polymorfnými modifikáciami CaCO3 (kalcit,
aragonit). Tie väčšinou pochádzajú z odumretých tiel makroorganizmov (rôznych
druhov a rodov makrofauny a mikrofauny), napr. globerínové, koralové
a lithotamniové a i. vápence). Vápence môžu vznikať aj čisto anorganickou cestou
– vyzrážaním z roztokov. Vápence patria k najrozšírenejším horninám zemského
povrchu (tabuľka 30). Veľká pestrosť prostredí sedimentácie vápencov sa odráža aj
na ich veľkej rozmanitosti čo môžeme vidieť rôznorodosťou farby (obrázky 26a, 26b,
26c a 26d).
Tabuľka 30. Petrografická charakteristika vápenca (Krist a Krivý, 1985;
Horovka, 1999).
Zaradenie v systéme
Podľa miesta vzniku
Podľa spôsobu vzniku (genézy)
Mineralogické zloženie
Farba
Poznámka

Sedimentárne – väčšinou biogénneho pôvodu
Kontinentálne a morské
Detritické, organogénne, chemogénne
Väčšinou polymorfné modifikácie CaCO3 s rôznymi
prímesami
Rôznorodá podľa vzniku a prevládajúceho typu
makroorganizmu, napr. biele, červené, šedé, čierne a i.
Vápence majú rôzne textúrne a štruktúrne znaky napr.
oolitickú (vo vertikálnom reze sú oolity guľovité až oválne
telieska vplyvné rovnakým, alebo odlišným minerálom napr.
dolomitom, kremeňom a podobne), medzi ďalšie
zaraďujeme detritickú, kalovú, organogénnu, zlepencovú,
hľuznatú a i. textúru a štruktúru.
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Obr. 26. Makroskopické fotografie hornín – vápencov, 26a. sivý vápence, 26b. ružový
vápenec, 26c a 26d sú organogénne vápence, (Foto autor).

Jedným z typických príkladov hornín, ktoré vznikajú prevažne chemicky (vyzrážaním
zo studených a horúcich sladkovodných roztokov) je travertín (tabuľka 31, obrázok
27a, 27b). Ten vzniká hlavne z prostredí tvorených vápencovými horninami.

55

Tabuľka 31. Petrografická charakteristika travertínu (Krist a Krivý, 1985;
Horovka, 1999).
Zaradenie v systéme
Mineralogické zloženie
Farba

Sedimentárne – chemogénneho (chemického) pôvodu
Väčšinou CaCO3
Od bielej k žltej farbe

Obr. 27a. Najkvalitnejší travertín v Slovenskej republike z okolia Levíc označovaný ako „levický zlatý ónyx“ (Foto
autor)., Obr. 27b. Porézny travertín so zvyškami rastlinných stielok (Foto autor).
Poznámka

Má väčšinou poréznu textúru. Výskyt travertínov na
Slovensku:
Spišský
hrad,
Dreveník,
Bešeňová,
Najkvalitnejšie (najkompaktnejšie) s pásikavou textúrou je
levický zlatý ónyx.

Medzi vápencami a dolomitmi dochádza k substitúcií (zámene v štruktúre)
katiónov Ca za Mg (a opačne) a z toho dôvodu poznáme aj ich prechodné členy. Tie
sa podľa podielu zložiek pomenúvajú: vápence 100 % (CaCO3) ↔ dolomitický
vápence (hranica 50 % CaCO3 a MgCO3)↔ vápencový dolomit ↔ dolomit 100 %
(MgCO3).
K ďalším sedimentárnym horninám zaraďujeme kremité horniny - silicity
(radiolarity, diatomity, spongility) väčšinou vznikajúce chemogénne, organogénne a
diageneticky. Sedimenty bohaté na železo označuejem ako ferolity, mangán manganolity, fosfor – fosfority a pod. (Krist a Krivý, 1985).
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2.6.2 Evapority
Evaporit sa väčšinou vyzrážajú z morskej vody (chemické vyzrážanie). Pri
evaporácii dochádza a) pri dostatočnej koncentrácií prítomných solí, b) dostatočná
teplota (typická pre arídne a semiarídne oblasti), c) vyparovanie prevláda na
prítokom vody. V procese vyparovania dochádza k postupnému vyzrážaniu
minerálov, táto sekvencia sa označuje aj ako bariérová resp. Ochséniova schéma:
aragonit → anhydrit → sádrovec → halit → draselné a horečnaté soli.
Kaustobiolity sú poslednou, aj keď nemenej významnou skupinou sedimentárnych
hornín. Predstavujú premenené zvyšky životnej činnosti rastlín a živočíchov. Medzi
kaustobiolity zaraďujeme hnedé a čierne uhlie, horľavé bridlice, živice – asfalt,
ozokerit, ropu a iné (Hovorka, 1999).
2.7

Metamorfované (premenené/ rekryštalizované) horniny

Metamorfóza postihuje všetky typy hornín (magmatické, sedimentárne aj
metamorfované), kde sa zvyčajne mení minerálna asociáciu na novú – stabilnejšiu
(tá lepšie odráža aktuálne podmienky prostredia). Premena hornín sa uskutočňuje
pri variabilných termodynamických pT podmienkach (teploto-tlakových), v rôznej
lokálnej a regionálnej mierke (veľkostnej škále) a z „pestrých“ protolitov (pôvodného
materiálu spred metamorfózy). Z toho dôvodu v petrografii metamorfných hornín
rozoznávame rôzne druhy metamorfózy napr. regionálna, kontaktná, šoková,
polymetamorfóza a pod. V týchto procesoch vznikajú typické textúry a štruktúry.
Jednou z najtypickejších je metamorfná bridličnatosť – bridličnaté textúry (napr. ruly,
svory, a pod.). S niektorými horninami magmatických telies majú podobné textúry
a k označeniu minerálov takýchto textúr sa používa iná prípona (-blastický), napr.
idioblastický (pozri kapitolu Textúry a Štruktúry hornín). Klasifikácia metamorfných
hornín je založená na výsledných produktoch metamorfózy, resp. odzrkadľuje
stupne metamorfnej premeny. Napríklad pri metamorfóze vysokých teplôt a nízkych
tlakov vznikajú skarny a erlány. Metamorfóza hornín stredného tlaku produkuje fylity,
svory, pararuly a pod. K metamorfóze vysokých tlakov priraďujeme modré bridlice,
ekologity, k ultrametamofróze – migmatity, a anatexity. K metamorfným procesom
zaraďujeme aj metasoamtické procesy (serpentinizácia, propylitizácia, Mg metasomatóza) (Horovka, 1999, Krist a Krivý, 1985).

3 Geologická stavba Slovenska
3.1

Vymedzenie slovenskej časti Západných Karpát v rámci Európy

Geologická stavba Karpát v rámci Európy je dôsledkom orogenézy resp.
viacerých orogénnych etáp. Orogenéza (tektogenéza - vznik geologických štruktúr)
je bezprostredne spätá s výzdvihom pohorí, kde vznikajú horské (orogénne) pásma

57

značných rozmerov. Procesy vedúce k vzniku týchto pásiem sú výsledkom krátkej,
ale zato veľmi intenzívnej tektonickej aktivity. Dôsledkom vzájomnej kolízie
litosferických dosiek je zhrubnutie zemskej kôry (litosféry) a spomínaný výzdvih
pohorí. Najstaršie horniny v Európe datované na 3,5 miliardy (mld.) rokov sa
vyskytujú vo východoeurópskej platforme v oblasti ukrajinského a baltického štítu.
Karpaty sú začlenené do európskej alpínskej orogenézy. Táto orogenéza je členená
do dvoch etáp – severnej a južnej. K severnej vetve sú začlenené pohoria: Alpy,
Pyreneje, Karpaty, Kaukaz a Himaláje. K južnej vetve sú radené: Betlická kordiliera,
Južné Alpy, Apeniny, dinaridy, helenidy, ktoré ďalej smerujú na východ až do pohoria
Malej Ázie (Hók et al., 2001). Horské pásmo alpíd postupne vznikalo uzavretím
oceánu Tethys v druhohorách (mezozoiku) a v treťohorách (terciéri) (Grecula et al.,
1997).
Vo všeobecnosti sa Karpaty delia na Západné, Východné a Južné. Slovenská
časť Karpát je tvorená Západnými Karpatmi (Z.K.), len južné časti spadajú do oblastí
Panónskej panvy (Biely et al., 1996a). Geografická hranica Z.K. voči východným
Aplám je podľa najnovších poznatkov kladená na územie Rakúska v depresii
(depresia v geológii označuje preliačinu na zemskom povrchu značných rozmerov)
medzi Hundsheimskými kopcami a Litavským pohorím (Hók et al., 2001). Severná
hranica Z.K. je lokalizovaná ako erozívny okraj (periféria) alpínskych príkrovových
jednotiek. Východná hranica je kladená do údolia rieky Uh. Južná hranica je
najmenej zreteľná z dôvodu prekrytia sedimentmi Panónskej panvy.
Západné Karpaty sú horským pásmom (reťazcom), ktoré z hľadiska zloženia
hornín, tektonickej individualizácie a pod. delíme na dve základné jednotky –
externidy (vonkajšie Západné Karpaty) a internidy (vnútorné Západné Karpaty)
(Grecula et al., 1997; Hók et al., 2001) (tabuľka 32). Prvé výraznejšie vrásnenie
intedníd spadá do obdobia hercínskeho vrásnenia cca. 55 miliónov (mil.) rokov.
Vrásnenie extreníd prebiehalo najmä v treťohorách (terciéri) cca. 30-12 Ma
(označované aj ako alpínske vrásnenie – alpínska tektogenéza). Pre jednoduchšiu
predstavu je vhodné si zapamätať, že geologické jednotky externe od bradlového
pásmo (aj spolu s ním) radíme k vonkajším Západným Karpatom. V Západných
Karpatoch sú najvýraznejšie tektonicky postihnuté komplexy hornín bradlového
pásma z dôvodu hercýnskeho aj alpínskeho vrásnenia (Slovík a Libant, 1997; Hók
et al., 2001).
Tabuľka 32. Zjednodušené členenie slovenskej časti Západných Karpát (Hók
et al., 2001).
Externidy (vonkajšie Západné Karpaty) Čelná priehlbina
Flyšové pásmo
Bradlové pásmo
Internidy (vnútorné Západné Karpaty)
Pásmo jadrových pohorí
Veporské pásmo
Gemerské pásmo
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K Západným Karpatom priraďujeme aj ďalšie „mladšie“ geologické jednotky ako
neogénne sedimenty, neogénne a kvartérne vulkanity a kvartér Západných Karpát.
Tieto jednotky predstavujú etapy vývoja Z.K., ktoré majú vlastnú individualizáciu
a charakteristické zloženie hornín.
3.2

Princíp určovania geologických jednotiek
z geologickej mapy (mierka 1 : 500 000)

Západných

Karpát

V geologickej praxi sú mapy rôznych mierok a využívajú sa na rôzne účely
(podľa zamerania a špecializácie geologickej disciplíny) napr. poznáme inžinierskogeologické, kartografické, geofyzikálne, hydrogeologické, geochemické mapy
jednotlivých (aj rizikových) prvkov a pod.
Princíp určovania jednotlivých geologických jednotiek (napr. pásma jadrových
pohorí) je založený len na jednoduchom „čítaní“ z mapy. K účelu základnej
identifikácie jednotlivých geologických celkov Západných Karpát je nevyhnutné
poznať čo reprezentujú jednotlivé farby v geologickej mape (v našom prípade máme
mierku mapy 1 : 500 000 od autorského kolektívu Biely et al. 1996a) (obrázok 28).
Ďalej sú v mape vykreslené súvislé alebo čiarkované línie (väčšinou zobrazujúce
zlomy) vymedzujúce hranice geologických jednotiek (pásiem). Rôzne druhy farieb
v geologickej mape Slovenska reprezentujú horniny resp. komplexy hornín (niekedy
aj s typickou genézou napr. lávové prúdy) a vekom hornín napr. ryolity stredného
miocénu (pozri stratigrafickú tabuľku 34). K priradeniu jednotlivých geologických
jednotiek je nutné poznať okrem geologickej mapy (obrázok 28) aj geomorfologické
čelenie Slovenskej republiky (obrázok 29), poprípade topografickú mapu Slovenskej
republiky a pod., aby sme mohli správne začleniť a kategorizovať jednotlivé
geologické jednotky Západných Karpát (napr. kde leží pohorie Tribeč, ktoré radíme
k pásmu jadrových pohorí). Vysvetlivky ku geologickej mape 1 : 500 000 (obrázok
28) sú zobrazené v tabuľke 33, kde môžeme vidieť detailnejšiu charakterizáciu
hornín jednotlivých pásiem slovenskej časti Západných Karpát.
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Obr. 28. Geologická mapa Slovenskej republiky (Biely et al., 1996b)
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Obr. 29. Geomorfologické členenie Slovenskej republiky (Mazur a Lukniš, 1978).
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Tabuľka 33. Vysvetlivky k mape 1 : 500 000 (Biely et al., 1996b).
Neogénne sedimentárne panvy vnútorných Západných Karpát
najmä íly, silty, piesky, štrky a ojedinele slojky lignitu; vrchný miocén pliocén
íly, ílovce, siltovce, piesky, pieskovce, štrky, zlepence, ojedinele
evapority, riasové vápence, sloje uhlia a andezitové tufity a epiklastiká;
stredný miocén
íly, ílovce, siltovce, piesky, pieskovce, štrky, zlepence, ojedinele
evapority, organodetritické vápence, sloje uhlia, ryolitové tufy a tufity;
spodný miocén
Neogénne až kvartérne vulkanity
alkalické bazalty pliocénu a kvartéru: a – lávové prúdy, b – troskové kužele,
c – maary, d – diatrémy
bazalty a bazaltické andezity vrchného miocénu: a – stratovulkán, b –
lávové prúdy a ložné intrúzie (sily)
ryodacity a ryolity stredného miocénu: a – extruzívne dómy a prúdy, b –
vulkanoklasitiká (najmä tufy)
a – subvulkanické intrúzie (granodiorit, diorit, porfýry)
b - propylitizované andezity a andezitové porfýry centrálnych zón
c – extruzívne dómy pyroxénicko-amfibolitických a biotitickoamfibolitických andezitov
d – súbory lávových prúdov pyroxénických a amfiboliticko-pyroxénických
andezitov
e – stratovulkány (striedanie lávových prúdov, aglomerátov a brekcií)
f – brekcie pyroklastických prúdov a lahárov
g – epiklastické vulkanické zlepence a pieskovce
Vrchno-kriedové a paleogénne sedimentárne panvy vnútorných Západných
Karpát
pieskovce; vrchný eocén - oligocén
pieskovce, ílovce, zlepence: flyš; stredný eocén - oligocén
zlepence, pieskovce, vápence, brekcie; paleocén - eocén
sliene, vápence, pieskovce, zlepence; vrchná krieda
Flyšové pásmo vonkajších Západných Karpát
vápnité pieskovce, siltovce a ílovce, ojedinele sklzové telesá a vápence;
vrchný eocén - oligocén
pieskovce, zlepence, pestré ílovce; stredný eocén
ílovce, pieskovce – flyš; stredný – vrchný eocén
drobové a arkózové pieskovce, pieskovce, ílovce, pestré ílovce – flyš;
eocén
pieskovce, zlepence, ílovce – flyš; (senón) paleocén – spodný eocén
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pieskovce, zlepence, ílovce – najmä flyš; vrchná krieda - paleocén
Bradlové pásmo
ílovce, slieňovce, pieskovce, zlepence – najmú flyš; vrchná krieda eocén:
a – bradlá radiolaritov a vápencov jury – spodnej kriedy
Mezozoikum vnútorných Západných Karpát
vápence, slienité vápence, slieňovce, ílovce, pieskovce; spodná krieda
piesčité, krinoidové, škvrnité, radiolárové a hľuznaté vápence, rohovce,
bridlice; jura
vápence, dolomity, miestami bridlice a pieskovce; strený – vrchný trias
vápnité bridlice, ílovce, pieskovce, kremence; spodný trias
Mladšie paleozoikum vnútorných Západných Karpát
pestré zlepence, pieskovce a bridlice, miestami evapority a vulkanity; perm
zlepence, pieskovce, tmavé bridlice, ojedinele bázické vulkanity, vápence
a uhlie; vrchný karbón
metamorfované zlepence, pieskovce, bridlice a tuffity, ojedinele dolomity
a magnezity; spodný karbón
Staršie paleozoikum vnútorných Západných Karpát
najmä chloritické fylity, metapieskove a metamorfované bázické vulkanity;
stredný devón – spodný karbón
najmä grafitické a sericitické fylity, metapieskovce, kyslé metavulkanity
(porfyroidy), miestami lydity a vápence (magnezity, dolomity); vrchné
kambrium – spodný devón
Kryštalinikum vnútorných Západných Karpát
fylity a svory s polohami metavulkanitov; proterozoikum? – staršie
paleozoikum
pararuly,
svory a migmatizované
ruly s polohami
amfibolitov;
proterozoikum? – staršie paleozoikum
ortoruly a migmatity; proterozoikum? – staršie peleozoikum
granity, granodiority a tonality; hercínske (vrchný devón – spodný perm)
Všeobecné vysvetlivky
geologické hranice
zlomy: zistené, predpokladané
príkrovové línie a prešmyky
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Tabuľka 34. Zjednodušená stratifrafická tabuľka (Hók et al., 2001).
Vek
1,8 Ma
23 Ma

Kvartér
Terciér

Holocén
Pleistocén
Neogén

Pliocén
Miocén

Paleogén

65 Ma

Oligocén
Eocén

Palecén

130 Ma

mezozoikum

Vrchná

Krieda

(Stredná)

Spodná

204 Ma

Malm (vrchná)

Jura

Doger (stredná)

Lias (sodná)

245

Vrchný

Trias

Stredný

360 Ma
530 Ma

Paleozoikum

Spodný
Perm
Karbón
Devón
Silúr
Ordovík
Kambrium

Mladšie
Staršie

64

Roman
Dák
Pont
Panón
Sarmat
Báden
Karpat
Otnang
Egenburg
Eger
Chat
Rupel
Sanois
Priabón
Bartón
Lutét
Yprés
Ilerd
Tanet
Mont
Dán
Mástricht
Kampán
Santón
Koňak
Turón
Cenoman
Alb
Apt
Bárem (neokóm)
Hoteriv
Valagin
Berias
Titón
Kimeridž
Oxford
Kelovej
Bat
Bajok
Álen
Toark
Piensbach
Sinemúr
Hetanž
Rén
Nor
Karn
Ladin
Anis
Verfén

3.3

Vonkajšie Západné Karpaty

3.3.1 Čelná priehlbina
Čelná priehlbina sa vyskytuje mimo územia Slovenska, aj keď ju radíme
k Západným Karpatom. Je tvorená sedimentmi neogénu (piesky a íly). Väčšinou sú
nezvrásnené (tektonicky neporušené). Tektonika je jedna z geologických disciplín,
ktorá sa zaoberá ireverzibilnými (nevratnými) deformáciami horotvorných komplexov
(napr. vrásovo-príkrovová tektonika). Zvrásnené jednotky sa zvyčajne zaraďujú
k flyšovému pásmu kvôli rovnakému charakteru sedimentov (pieskovce, ílovce
a ílovité bridlice), tektonickému prepracovaniu a paleogénnemu veku (pozri
stratigrafickú tabuľku 34).
3.3.2 Flyšové pásmo
Flyš vo všeobecnosti znamená striedanie geologických útvarov pieskovcov
a ílovcov. Na území Slovenska sú do flyšového pásma (F.P.) radené pohoria:
Javorníky, Biele Karpaty, Oravské a Kysucké Beskydy, Oravská, Kysucká a Turzovská
vrchovina, Čergov, Oravská Magura, Busov, Laborecká, Ondavská a Ľubovnianska
vrchovina a Bukovské vrchy. Flyšové pásmo vzniklo ako akréčny klin (s príkrovovou
stavbou). Akréčny klin (inak označovaná ako akréčna prizma) vzniká podsúvaním
jednej zemskej kôry pod druhú (vytvárajúcu tzv. subdukčnú zónu), v ktorej čele sa
ukladá „ľahší“ sedimentárny materiál. K vysvetleniu stavby príkrovov napr. vrásových
príkrovov si musíme vysvetliť niekoľko s tým spojených špecifických termínov. Vrásové
príkrovy vznikajú preložením vrstiev rôznych typov hornín, transportom na relatívne
veľkú vzdialenosť a nasunutím na „cudzorodé“ horninové prostredie. Podľa viacerých
záznamov je zrejmé, že napríklad aj F.P. bolo presunuté (transportované) viac ako 80
km. Vznik vrás a ich modelácia pri existencii orientovaného tlaku je zobrazený na
obrázku 30. Vrásy predstavujú geologické štruktúrne formy bez vzniku zlomu.
Z postupne sa zvyšujúcim orientovaným tlakom dochádza k vlnovitému prehnutiu
vrstiev hornín. Ak sa prekoná určitá medza pevnosti (plasticity) vrstiev hornín vznikajú
zlomy (zlomová tektonika).

Obr. 30. Rôzny typy vrásových štruktúr slúžiace ako „modelový príklad“ príkrovovej stavbe
Západných Karpát (vrásové príkrovy) (Slovík a Libant, 1997).

Príkrov flyšového pásma (z nemeckého fliessen čo znamená tiecť) je väčšinou
budovaní viacerými súvrstviami kriedy a paleogénu (už spomínané striedanie
pieskovcov a ílovitých bridlíc). Flyšové pásmo vzniklo ako dôsledok podsúvania jednej
litosferickej dosky (oceánskeho typu) pod druhú (kontinentálneho typu) v období od
konca paleogénu až do vrchného miocénu. Tým pádom sedimenty neboli subdukovné
(subdukcie - podsúvanie), ale práve naopak akumulovali sa vo vrchných častiach
litosféry (tvoria spomínaný akréčny klin). V geológií Západných Karpát sa vo flyšovom
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pásme vyčleňujú dve jednotky t.j. vonkajšia – krosnenská jednotka a vnútorná –
magurská jednotka.
3.3.3 Bradlové pásmo
Bradlové pásmo (B.P.) tvorí v Západných Karpatoch úzky a dlhý pás väčšinou
druhohorných (mezozoických) hornín (viac ako 600 km). B.P. začína pri Podbranči
odtiaľ postupuje Považím na Oravu. Z Oravy prechádza na územie Poľska a opätovne
sa objavuje v oblasti Pienin, kde pokračuje na juhovýchod (oblasť Humenného).
Pomenovanie „bradlové pásmo“ dostal od charakteristickej črty bradiel (tie predstavujú
strmé skalné útvary), ktoré vystupujú nad okolitý terén (georeliéf). Ten je tvorený
mäkšími ílovitými a slienitými sedimentmi (slieňovcom sa označuje vápenatý ílovec).
Bradlá z hľadiska veku a horninového zloženia tvoria jurské a spodnokriedové
vápence a dolomity. Bradlové pásmo je výrazne tektonicky členené. Z toho dôvodu
rozoznávame viaceré sekvencie B.P: čorštýnska, kysucko-pieninská, klapská
a manínska sekvencia. Pre čorštýnsku a kysuckú sekvenciu sú typické červené, sivé
a zelené slieňovce najmä vrchnokriedového veku (couches rouges – červené vrstvy).
3.4

Vnútorné Západné Karpaty

K vnútorným Západným Karpatom patrí pásmo jadrových pohorí, veporikum
(veporské pásmo) a gemerikum (gemerské pásmo). Tieto príkrovové jednotky boli
tektonicky stabilizované pred vrchnou kriedou. Generálne sa presúvali z juhu na sever.
3.4.1 Pásmo jadrových pohorí
Jadrové pohoria sú situované vo vnútorných Západných Karpatoch
najsevernejšie. Od veporika (veporské pásmo) sú oddelené tzv. čertovickou líniou.
Názov jadrové pohoria dostali od svojej charakteristickej stavby, kde vo vertikálnom
reze môžeme pozorovať v ich centrálnych častiach tzv. jadrá. Najčastejšie ide
o horniny kryštalinika a to granity (a ich príbuzné ekvivalenty označované granitoidy)
a metamorfované horniny napr. kryštalické bridlice. Spomínané jadrá sú z viacerých
(niekedy aj zo všetkých) strán „zapuzdrené - obalené“ mezozoickými
a mladopaleoziockými sedimentárnymi horninami (napr. vápencami, dolomitmi
a pod.). Do pásma jadrových pohorí zaraďujeme Malé Karpaty, Považský Inovec,
Tribeč (zoborská časť), Malá Fatra, Veľká Fatra, Strážovské vrchy, Žiar, Tatry,
Starohorské vrchy, časť Nízkych Tatier (Ďumbierske Tatry) a Branisko (Smrekovica).
3.4.2 Veporské pásmo
Od pásma jadrových pohorí je veporské pásmo oddelené tzv. čertovickou líniou
a od gemerského pásmo tzv. margeciansko-lubeníckou líniou (tektonická línia).
Podobné ako v prípade jadrových pohorí aj veporské pásmo je zložené z granitoidov
a kryštalických bridlíc (kryštalické horniny) s obalovými sekvenciami (sedimentárne
horniny) mezozoického až mladopaleozického veku. Veporské pásmo je obsiahnuté
v časti stredného Slovenska a tvorí Veporské vrchy, Revúcku vrchovinu, Kozie Chrbty,
východnú časť Nízkych Tatier (Kraľovohoľské Tatry), Čiernu Horu a južnú časť
Braniska (Sľubica). Často vystupuje aj v neovulkanitoch ako tzv. ostrovy napr.
sklenoteplický ostrov a pliešovecký ostrov.
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3.4.3 Gemerské pásmo
Geomorfologicky do gemerského pásmo zaraďujeme Volovkské vrchy
(Spišsko-gemerské rudohorie) a Slovenský kras. Od ostatných jednotiek v Západných
Karpát sa gemerikum odlišuje vekom, zložením a stupňom premeny (metamorfózy)
hornín. Vyskytujú sa tu nízkometamorfované horniny (napr. fácia zelených bridlíc),
vulkanické horniny (napr. tufy, tufity), magmatické (granity) ako aj sedimentárne
(plytkovodné vápence – wettersteinské vápence).
Termín fácia (resp. metamorfná fácia) reprezentuje spoločenstvá (asociácie)
metamorfných hornín, ktoré sa pretvárali (rekryštalizovali) pri rovnakých pT
podmienkach (v anglosaskej literatúre používané pomenovanie pre teplotu a tlak pressure and temperature).
3.4.4 Neogénne sedimenty
Sedimenty neogénu vypĺňajú v Západných Karpatoch kotliny a panvy.
K panvám zaraďujeme Podunajskú panvu, Viedenskú panvu a Východoslovenskú
panvu. Kotliny v porovnaní s panvami majú menšie plošné rozšírenie väčšinou
vypĺňajúce priestory medzi pohoriami (obdobné akumulácie sedimentárneho
materiálu). Podľa Vass et al. (1988) sú ku kotlinám radené výbežky dunajskej panvy
komjatická depresia, rišňovecká depresia a blatnianska depresia. K ďalším kotlinám
patria Ilavská kotlina, Oravská kotlina, Trenčianska kotlina, Bánovská kotlina,
Turčianska kotlina, Hornonitrianska kotlina, Žiarska kotlina, Rožňavská kotlina,
Zvolensko-slaninská kotlina. Lučenecká kotlina, Rimavská kotlina a Ipeľská kotlina sa
sumárne označujú ako Juhoslovenská panva. Zlomovo-poklesový charakter (t.j. vznik
depresných štruktúr) je najtypickejšou črtou kotlín, ktoré sa postupne vypĺňali
sedimentmi. Pohybové zložky vznik zlomu (zlomovej tektoniky) predstavujú tri typy
možných pohybov – zdvihy, poklesy, prešmyky alebo posuny. Vznik zlomu môžeme
vidieť na obrázku 31.

Obr. 31. Vznik zlomu pri postupne narastajúcom jednosmerne orientovanom tlaku vidíme
pokles vrstiev resp. „oddeľovanie“ jednotlivých vrstiev vo vertikálnom smere (na vertikálnej
ploche) (Slovík a Libant, 1997).

Neogénne sedimenty predstavujú zložením „pestrú“ a hrúbkou rôznorodú skupinu
(tvoriacu akumulácie sedimentov až niekoľko kilometrov). Zastúpené sú najmä
klastické (úlomkovité) materiály - štrky, piesky, íly. Celková výplň týchto depresných
štruktúr je sprevádzaná aj prítomnosťou materiálov neogénnych vulkanitov,
vukanoklastík a pod. (napr. Východoslovenská panva, Žiarská kotlina), uhoľných
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slojov (Hornonitrianská kotlina, Ipeľská kotlina). Zloženie sedimentov odráža aj typ
prostredia napr. morské a brakické prostredie, ktoré sa postupne menilo (riečne
a jazerné prostredia - sedimenty). Vznik neogénnych depresií (už spomínané
neogénne panvy) v Západných Karpatoch súvisia aj tektonické procesy označované
ako strike-slip panvy a pull – apart panvy (pre ďalšie informácie o tektonickej aktivite v
rámci Z.K. odporúčam prečítať Hók et al., 2001; Grecula et al., 1997).
3.4.5 Neogénne a kvartérne vulkanity
V slovenskej časti Západných Karpát sa neovulkanity vyskytujú
v stredoslovenskej a východoslovenskej oblasti. Do stredoslovenskej oblasti
zaraďujeme pohoria: Štiavnické a Kremnické vrchy, Vtáčnik, Poľanu, Pohronský
Inovec, Javorie, Krupinskú planinu a Ostrôžky. V stredoslovenskej oblasti je posledná
datovaná vulkanická aktivita na pliocénny až kvartérny vek (Cerova vrchovina).
Neovulkanity východoslovenskej oblasti sú tvorené Slanskými vrchmi a Vihorlatom.
Vznik neovulkanitov bol viazaný na procesy subdukcie litosferických dosiek
(podsúvanie jednej litosferickej dosky pod druhú). Pre neovulkanity Západných Karpát
sú typické produkty ako andezity, tak aj ryolity a im podobné ekvivalenty.
Zaujímavosťou je lokalita Putikov vršok (tvorba nefelínických bazanitov), ktorá bola
datovaná ako posledný prejav výraznejšej vulkanickej aktivity v slovenskej časti
Západných Karpát (130 000 až 140 000 rokov) (Grecula et al. 2997, Hók, et al. 2001).
3.4.6 Kvartér Západných Karpát
Z hľadiska geologickej histórie kvartér reprezentuje jej najkratší úsek
v porovnaní s ostatnými érami (pozri stratigrafickú tabuľku 34). Charakteristickou črtou
tejto éry je striedanie chladnejších období (glaciálov – zaľadnení) a teplejších období
– interglaciálov. Do kvartéru zaraďujeme pleistocén (obdobie zaľadnení) a holocén
(éry oteplenia). Materiálne zloženie kvartéru (kvartérnych sedimentov) môžeme
rozdeliť podľa prostredia, v ktorom vznikali napr. ľadovcové sedimenty (glaciálny typ
prostredia), suchozemské (subaerické, terestrické), vodné (akvatické, fluviálne) typy
prostredia a k tomu sa viažuca tvorba sedimentárnych hornín.
Kvartér v Západných Karpatoch je viazaný na tri hlavné oblasti.

Vysokohorská oblasť – jej úroveň je nad 1500 m. n. m., kde sa vyskytujú rôzne
glaciálne, fluvioglaciálne (ľadovcovo-riečne) a fluviálne (riečne) sedimenty. K najlepšie
zachovanými patria tzv. würmské morény (moréna reprezentuje zle vytriedený materiál
napr. suť, balvany a i., ktoré boli premiestené a tvorené činnosťou ľadu - ľadovcov).

Stredohorská oblasť vrátane kotlín (výšková členitosť do 1500 m. n. m.) viazaná
na vulkanickú aktivitu napr. výlevy bazaltov, vznik tufov a tufitov a pod. V týchto
oblastiach môžeme sledovať aj tvorbu riečnych terás (napr. sústavu riečnych terás na
strednom Váhu pri Žiline). Risské a würmské sedimenty predstavujú značné plošné
rozšírenie aj v dnách údolí, tvoria výplavové kužele v ústiach dolín, utvárajú svahoviny,
vetrom naviate sedimenty a organické zvyšky budujú fosílne pôdy a rašeliniská.

Nížinné oblasti sú typické pre oblasti Podunajskej, Záhorskej
a Východoslovenskej nížiny. Zloženie sedimentov týchto nížin je „pestré“ a datované
bolo do obdobia pleistocénu a holocénu. Napríklad Záhorská nížina (midel)
v zohorsko-plaveckej depresii je tvorená eolickými (naviatými) pieskami. K Dunajskej
panve (starší pleistocén) zaraďujeme štrkopieskové akumulácie riek Nitry, Žitavy
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a dolného toku Hrona. Midel reprezentuje zvyšky dunajskej terasy pri Komárne a pri
Senci. Najväčšie akumulácie spraši sa vyskytujú v údolí Váhu medzi Trenčínom
a Hlohovcom (Trnavskej, Nitrianskej, Žitavskej a Pohronskej pahorkatine). V období
intergalciálu riss – würm bola typická tvorba hnedozemných lesných pôd so zvyškami
(horizontmi) fosílnych černozemí. Posledná doba ľadová (datovaná vo würme)
charekteristická tvorbou štrkopieskov riečnych nív napr. Nitry, Váhu, Žitavy, Dunaja
a Ipľa. Vo východoslovenskej panve sú typické štrkopiesky a značné akumulácie
ílovito – hlinitých sedimentov (napr. michalovsko-sliepkovskej depresii).

4 Mapovanie a sledovanie pôdnych vlastností
4.1

Terénny prieskumu pôd

Pôdny pokryv je výsledkom premien minerálnych zložiek pri vzájomnom
pôsobení klimatických (zrážky, teplota), biologických (vegetácia, živočíchy,
mikroorganizmy) a krajinných faktorov (reliéf) v určitom časovom rade. Jeho vývoj je
nepretržitý, tak ako sa menia prírodné podmienky. Preto sú pôdy variabilné a
heterogénne útvary vo všetkých troch dimenziách. Podrobný popis a štúdium pôd v
teréne, sleduje niekoľko známych cieľov:
- Klasifikovať pôdy do určitých klasifikačných kategórií.
- Získať vhodný základ poznania genézy a vývoja pôd.
- Porozumieť všetkým fyzikálnym, chemickým a biologickým procesom v pôdach.
- Poznať klasifikačné pôdne jednotky (pôdne skupiny, typy, subtypy), ktoré
reprezentujú určité mapované celky tak, ako ich zobrazujeme v mierke mapy.
Na základe poznania vzťahov medzi pôdou a pôdnogeografickým prostredím
môžeme navrhovať racionálne opatrenia na čo najefektívnejšie hospodárske
využívanie pôdneho fondu.
Terénny prieskum pôd zahrňuje nasledovné etapy:
- prípravné práce,
- rekognoskáciu terénu a vytýčenie sondážnej siete,
- kopanie sond, opis stanovišťa sondy a pôdneho profilu,
- odber pôdnych vzoriek a monolitov,
- terénne zhodnotenie vyčlenených pôdnych kategórií na záujmovom území a
zostavenie náčrtu pôdnej mapy.
4.1.1 Prípravné práce
Pred začatím terénneho prieskumu pôd sa musíme pripraviť na vlastné terénne
pedologické práce. Po vymedzení objektu a cieľa sa zostavuje podrobný plán
prieskumu, ktorý pozostáva v zhromažďovaní a naštudovaní údajov o prírodnovýrobných podmienkach skúmaného objektu. Z dostupných zdrojov si tím, ktorý
plánuje realizovať pedologický prieskum, naštuduje informácie o geografických
podmienkach územia, reliéfe, hydrológii, informácie o materských substrátoch,
klimatické informácie, ale tiež údaje o pôvodnom a kultúrnom rastlinstve.
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4.1.2 Rekognoskácia terénu a vytýčenie sondážnej siete
Cieľom rekognoskácie je spresnenie údajov získaných priamo v teréne. Na
pripravenej pracovnej mape sa v prípade potreby spresňujú hranice pozemkov,
vyznačujú sa zmeny v teréne. Po rekognoskácii sa pristupuje k vytýčeniu sondážnej
siete. Pritom sa najskôr určí smer trasy podľa reliéfu, geologickej stavby územia.
Najúčelnejšie je vychádzať z jednoduchších pomerov reliéfu i pôdneho pokryvu, tj.
rovinatých miest, kde sa neuplatňuje vplyv erózie, prípadne akumulácie, kde sa
predpokladajú neporušené a výrazne diferencované profily. Postupne sa prechádza
od jednoduchších k zložitejším. Vytýčené miesta kopania základných a kontrolných
sond v teréne sa presne označia do pracovnej mapy.
4.1.3 Kopanie sond, opis stanovišťa sondy a pôdneho profilu
Pre charakteristiku pôdy slúži otvorená sonda, ktorá umožňuje opis pôdneho
profilu, jeho hĺbky, stratigrafie (zákonité usporiadanie genetických horizontov), ako aj
morfologických znakov. Pôdny profil skúmame vždy do hĺbky, do ktorej zasahujú
pôdotvorné procesy. Zvláštnu pozornosť venujeme hĺbke, do ktorej siahajú korene
rastlín, tj. fyziologicky účinnému profilu.
4.1.3.1 Opis stanovišťa sondy
Základné údaje o stanovišti sondy a morfologických znakoch zapisujeme do
pôdneho zápisníka (obrázky 32 a 33).
4.1.4 Odber pôdnych vzoriek a monolitov
Pôdne vzorky odoberáme z čelnej steny sondy a to v porušenom stave (pre
stanovenie zrnitosti a chemických vlastností) a v neporušenom strave v prirodzenom
uložení (pre stanovenie fyzikálnych vlastností). Podľa počtu a cieľa rozborov určujeme
hmotnosť odobratých vzoriek zeminy.
4.1.4.1 Odber vzoriek pre stanovenie zrnitostného zloženia a chemických vlastností
Vzorka pôdy sa odoberá vždy od spodu smerom nahor, tj. od pôdneho substrátu
(materskej horniny) k povrchovému horizontu. Ak je hrúbka horizontu do 0,1 m, vzorku
odoberáme z celej jeho hĺbky. Ak je jeho mocnosť nad 0,1 m, vzorku pôdy odoberáme
z jeho najtypickejšej časti a to spravidla zo stredu. Pri mocnosti horizontu nad 0,3 m
sa odoberajú dve vzorky. Pri kambizemiach odoberáme vzorku z hornej časti
kambického horizontu, hneď pod ornicou a ak je kambický horizont hrubší ako 0,3 m
i z jeho spodnej časti. Vzorky pôdy z rôznych genetických horizontov nikdy nemiešame
a pri odbere dbáme, aby vzorky boli bez prímesí zemín z iných genetických horizontov.
Z tohto dôvodu nesmieme zabúdať na čistenie lopatky, s ktorou odoberáme vzorky
pôdy. Vzorky pôdy dávame do označených vrecúšok. Na vrecúšku musí byť uvedené:
číslo sondy a pôdnej vzorky, miesto a dátum odberu, genetický horizont a hĺbka
odberu.
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Obr. 32. Pôdny zápisník (prvá strana) (Hanes et al., 1995).
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Obr. 33. Pôdny zápisník (druhá strana) (Hanes et al., 1995).
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4.1.4.2 Odber vzoriek pre stanovenie fyzikálnych vlastností
Pôdne vzorky pre stanovenie fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností
odoberáme v neporušenom stave do špeciálnych valčekov. Sú to celokovové –
nehrdzavejúce valčeky spravidla s objemom 100 cm3. Skladajú sa z vlastného valčeka
a dvoch viečok. Aby sa pôdna vzorka pri odbere neporušila, používa sa špeciálny
násadec, ktorého jedna strana je zaostrená, opačná časť je rozšírená (zaostrenie je
potrebné pre ľahšie prenikanie do pôdy, rozšírenie pre ľahšie vtláčanie alebo vtĺkanie
valčeka do pôdy). Pre odber vzorky do Kopeckého valčeka si musíme pôdny profil
upraviť tak, aby sme v príslušnej hĺbke získali dostatočne veľké vodorovné miesto.
Odber uskutočňujeme z celého profilu, spravidla po každých 0,1 m
v niekoľkonásobnom opakovaní v poradí zhora nadol. Z povrchu ornice odstránime asi
5 cm vrstvu presušenej pôdy, resp. mačinovú vrstvu a upravíme si miesto na vtlačenie
valčekov. Valčeky sa vtláčajú do pôdy tak hlboko, až sa naplní zeminou nielen valček,
ale aj násadec. Valček sa vtláča do pôdy vždy vertikálne, aby sa zachovala prirodzená
stavba. Po vtlačení valček aj s násadcom uvoľníme lopatkou z profilu pôdy. Odstráni
sa vrchná časť z násadca a zeminu bez uplatnenia tlaku zarovnáme s okrajom
valčeka. Takto odobratú zeminu vo valčeku prikryjeme z oboch strán vekom. Valček
má svoje číslo, ktoré zapíšeme do pôdneho zápisníka s uvedením hĺbky, z ktorej bol
odobraný. Vzorky odobrané do Kopeckého valčekov v ten istý deň zvážime, aby sme
mohli stanoviť momentálny stav vlhkosti pôdy. Ďalšie rozbory sa následne uskutočňujú
podľa príslušnej metodiky v laboratórnych podmienkach.
4.1.5 Terénne zhodnotenie vyčlenených pôdnych kategórií na záujmovom
území a zostavenie pôdnej mapy
V rámci terénneho zhodnotenia skúmaných pôdnych profilov pristupujeme
k zostaveniu náčrtu pôdnej mapy v teréne, tj. k plošnému vymedzeniu základných
mapovaných jednotiek (pôdne celky, okrsky) a zvýrazňujeme charakteristiky, ktoré
dokresľujú ekologické vlastnosti pôdy. Na záver terénnej časti mapovania uskutočníme
previerku pracovnej mapy, tj. skontrolujeme správnosť vyznačenia sond a presnosť
vymedzenia mapovanej pôdnej jednotky. Ďalej vyznačíme zatriedenie a kontúry
pôdnych celkov a okrskov. Spresníme produkčnú charakteristiku jednotlivých pôdnych
kategórií, podľa výšky úrod poľnohospodárskych plodín, agrotechnických
a melioračných opatrení. Zhotovený náčrt pôdnej mapy zostavený na základe
terénneho prieskumu konfrontujeme s poznatkami pracovníkov príslušného
poľnohospodárskeho podniku a dopĺňame údajmi o využití pôdneho fondu (osevné
postupy, zvláštnosti agrotechniky, hnojenie, meliorácie, protierózne opatrenia).
Pre úplnú kompletizáciu pôdnej mapy s elaborátom sú nutné ešte ďalšie pracovné
etapy:
- laboratórne rozbory pôdnych vzoriek a ich vyhodnotenie (matematicko-štatisticky,
zhotovenie tabuliek a grafov),
- spresnenie mapovanej pôdnej jednotky a jej charakteristiky na základe
laboratórnych analýz,
- zostavenie pôdnej mapy a doplnkových kartogramov,
- vypracovanie sprievodnej správy s návrhmi na zúrodňovacie opatrenia.
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4.2

Monitoring pôd SR (ČMS – Pôda)

Cieľom monitoringu poľnohospodárskych a lesných pôd je najmä sledovanie
vývoja tých vlastností v priestore a čase, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska úrodnosti
pôd, z hľadiska ekologických funkcií pôd a s rovnakou mierou dôležitosti aj sledovanie
ich kontaminácie rizikovými látkami z hľadiska možného vstupu týchto látok z pôd do
potravového reťazca. Čiastkový monitorovací systém - Pôda je súčasťou Monitoringu
životného prostredia Slovenska.

Obr. 34. Čiastkový monitorovací systém – Pôda (VUPOP, 2005).

Aby tento systém mohol sledovať podstatné vplyvy prostredia na pôdy na celom území
SR, je založený na sieti monitorovacích lokalít, na ktorých sú umiestnené pedologické
sondy, reprezentujúce všetky, najviac zastúpené pôdne predstavitele, všetky spôsoby
ich využívania, ďalej reprezentujú ich výskyt v hlavných klimatických regiónoch a vo
všetkých územiach hlavných typov kontaminácie. Monitorovacia sieť má 429
monitorovacích lokalít, z toho 313 lokalít na poľnohospodárskych pôdach a pôdach
nad hranicou lesa a 111 lokalít na lesných pôdach a 5 lokalít nad hranicou lesa. Všetky
monitorovacie lokality sú geodeticky zamerané a zdokumentované. Je možné využitie
nielen plošných, ale aj priestorových údajov o pôde.
Pôdne vzorky sa odoberajú z dvoch hĺbok 1. 0-0,10 m a 2. 0,35-0,45 m.
V jednotlivých hĺbkach pôdy sa sledujú nasledovné parametre:
- chemické (rizikové látky anorganického a organického charakteru – Cd, Pb, Cr, Ni,
Zn, Cu, As, Hg, Se, Co, PAU, PCB),
- agrochemické (pôdna reakcia, obsah uhličitanov, makroživiny (P, K, Mg, Ca)
a mikroživiny (Fe, Zn, Mn, Cu), obsah a kvalita humusu, sorpčný komplex
a výmenné katióny),
- fyzikálne (merná a objemová hmotnosť, pórovitosť, vzdušná kapacita, max.
kapilárna kapacita, zrnitosť, makro a mikroštruktúra, priepustnosť).
Monitoring pôd je v súčasnosti z metodického a organizačného hľadiska
realizovaný pomocou troch subsystémov:
- monitoring
pôdy
základnej
siete
monitorovacích
lokalít
na
poľnohospodárskych a lesných pôdach. Vykonáva ho Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy a Lesoprojekt, od r. 1996 Lesnícky výskumný ústav
a slúži pre trvalé monitorovanie najdôležitejších vlastností pôd na celom území SR
v 5-ročných intervaloch,
74

plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd. Vykonáva ho
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. V roku 2005 skončil tretí
5-ročný cyklus prieskumu, ktorý prebieha v rovnakom období spolu s
agrochemickým skúšaním pôd na vybraných parcelách - honoch
poľnohospodárskych pôd v katastrálnych územiach obcí SR. V ďalšom období
bude pokračovať v podrobnejšom prieskume tých katastrálnych území obcí, v
ktorých sa zistila kontaminácia pôd,
monitoring pôd vo vybraných typických "kľúčových" lokalitách. Slúži pre
podrobnejšie sledovanie vývoja pôdnych vlastností, aj so zohľadnením priestorovej
(v niektorých prípadoch aj sezónnej) variability parametrov týchto vlastností.
Prebieha v ročných intervaloch. Slúži aj na overovanie nových doplnkových metód
monitorovania pôd a riešenie problémov korelácie zmien pôdnych vlastností, so
zmenami vlastností ostatných zložiek životného prostredia (overujú sa napr.
metódy zisťovania mobilných foriem stopových prvkov, kvality humusu, fyzikálnych
vlastností).

-

-

Tabuľka 35. Oblasť, charakteristika a účel monitoringu ČMS- Pôda (VUPOP,
2005).
Oblasť monitorovania
Kontaminácia pôd

Monitorovaná charakteristika
Anorganické a organické kontaminanty

Acidifikácia, salinizácia a alkalizácia
pôd

Pôdna reakcia, sorpčný komplex a
výmenné katióny

Monitorovanie prístupných živín

P, K, Mg

Monitorovanie obsahu a kvality
pôdneho humusu

Cox, humínových a fulvokyselín

Zhutňovanie pôd

Fyzikálne vlastnosti pôd

Erózia pôd
Dezertifikácia

Zrnitosť, pôdna reakcia, obsah
humusu, prístupné živiny P a K
Zloženie pôdneho roztoku, sorpčný
komplex, výška hladiny a mineralizácia
podzemných vôd

Účel
Aktuálny stav a vývoj znečistenia
Vývojové trendy acidifikácie a
alkalizácie pôd, určenie indikátorov
zraniteľnosti pôd.
Posúdenie vývoja zásobenosti pôd
živinami najmä vplyvom zmenenej
úrovne hnojenia po roku 1990
Posúdenie vývoja humusu ako
dôležitého faktora úrodnosti pôd
Určenie stupňa a vývoja zhutňovania
orných pôd
Posúdenie aktuálneho vývoja
degradácie pôd
Posúdenie vlastností vplyvom
globálnych klimatických zmien

Archív pôdnych vzoriek
Je významnou súčasťou monitoringu pôd a slúži na doplňovanie analýz v
budúcnosti, napr. rozširovanie počtu analýz stopových prvkov, porovnávanie nových
analytických metód pre kontrolu a pre výskumné účely významovo viazaných na
monitoring. Vzorky pôdy sa archivujú v štandardnej forme v sklenených prachovniciach
(poľnohospodárske pôdy), resp. v bakelitových kontajneroch (lesné pôdy) vo
Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave a v Lesníckom
výskumnom ústave vo Zvolene. Vzorky z plošného prieskumu kontaminácie pôd sa
archivujú len z vybraných honov.
4.3

Agrochemické skúšanie pôd

Okrem klasických pôdnych a hydrologických prieskumov v rámci agrochémie
a výživy rastlín sa na Slovensku realizuje aj tzv. agrochemické skúšanie pôd (ASP).
Monitoring agrochemických parametrov pôdy je neodmysliteľnou súčasťou
moderného poľnohospodárstva. Pravidelné zisťovanie pôdneho chemizmu je chápané
ako významný ukazovateľ starostlivosti o pôdu. Výsledky ASP umožňujú účelnú
reguláciu chemizmu pôd. Na ich základe je možné realizovať optimalizáciu
stanovištných podmienok rastlín prostredníctvom vápnenia a racionálneho hnojenia
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pôdy. Od roku 2000 sa ASP uskutočňuje v 6. ročných cykloch a jeho cieľom je zistiť
zásobenosť pôd živinami prístupným P a K a mobilným Mg. Okrem nich sa zisťuje
pôdna reakcia na základe, ktorej sa stanovuje potreba vápnenia. Podrobnejšie
informácie, či už z hľadiska histórie ASP, metodiky odberov vzoriek, analyzovanie
samotných vzoriek, kritérií pre posudzovanie výsledkov a napokon samotné výsledky
z doposiaľ posledného ukončeného cyklu ASP sú uvedené v publikácií Výsledky
agrochemického skúšania pôd na Slovensku v rokoch 2006 – 2011 (Gáborík
a Prístavka, 2013).
4.4

Užitočné výpočty pre prax

Napríklad na základe ASP možno realizovať na konkrétnych farmách plány
hnojenia. Modelový príklad plánu hnojenia priemyselnými plodinami je uvedený v tejto
časti.
Vypracovanie plánu hnojenia priemyselnými hnojivami
Podľa výsledkov ASP z posledného cyklu je na hone č. XY s výmerou 55 ha 50,6
mg.kg-1 P a 287,6 mg.kg-1 K.
Plodina: ozimná pšenica s plánovanou úrodou 5 t.ha-1
Predplodina: kukurica na siláž
Hon č. XY
Plodina: oz. pšenica
Predplodina: kukurica na siláž
Výmera: 55 ha
Plánovaná úroda: 5 t.ha-1

1. Zásoba živín mg.kg-1 zeminy
2. Zásoba živín v kg.ha-1
3. Potreba živín na plánovanú úrodu v kg.t-1
4. Využiteľnosť’ živín v kg.ha-1
5. Potreba dodať - čistých živín v kg.ha-1
6. Dodať priemyselné hnojivá kg.ha-1

Fosfor
50,6
151,8
25
19,73
5,27
330

Draslík
287,6
862,8
100
86,28
13,72
68,9

Výpočet:
1) zásoba živín mg.kg-1 zeminy
-fosfor 50,6 mg.kg-1 zeminy
- draslík 287,6 mg.kg-1 zeminy
2) zásoba živín kg.ha-1 zeminy
prepočet mg.kg-1 zeminy: 2 x 1,5 = 3 kg pôdy na 1 ha (vzorka)
- zásoba živín v kg.ha-1 50,6 x 3 = 151,8 kg. ha-1 fosforu; 287,6 x 3 = 862,8 kg. ha-1
draslíka
3) potreba živín na plánovanú úrodu
- na úrodu 1 t zrna pšenice a príslušného množstva slamy je potrebné 5 kg fosforu
a 20 kg draslíka
- na plánovanú úrodu 5 t.ha-1 zrna pšenice je potreba
-5 x 5 =25 kg P
-5 x 20 = 100 kg K
4) využiteľnosť živín z pôdy
-koeficient využiteľnosti živín z pôdy do hĺbky 0 – 0,2 m: fosfor 13%, draslík 10%
(Mehlich)
151,8 x 0,13 = 19,73 kg. ha-1 P
862,8 x 0,1 = 86,28 kg-1 K
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5) potreba dodať čistých živín v kg. ha-1
-od celkovej potreby živín na plánovanú úrodu odpočítame množstvo živín, ktoré nim
uhradí pôda
25 – 19,73 = 5,27 kg P
100 – 86,28 = 13,72 kg K
6) zohľadnenie využiteľnosti živín z priemyselných hnojív
- využiteľnosti’ fosforu z priemyselných hnojív je 20%
- využiteľnosti’ draslíka z priemyselných hnojív je 40%
Fosfor 5,27 ………………………….20%
x……………………………...100%
x = 26,4 kg.ha-1 K
- výpočet dávky priemyselných hnojív vzhľadom na obsah čistých živín
Superfosfát jednoduchý (JSP) má 8 kg P.
100 kg JSP ……………………..8 kg P
x kg JSP ………………….26,4 kg P
x = 330 kg.ha-1 JSP
Draselná soľ (DS) 60% (K2O) má 49,8% K.
100 kg DS...............................49,8 kg K
x kg DS................................34,3 kg K
x = 68,9 kg.ha-1 DS 60% (K2O)
Na zabezpečenie úrody 5 t zrna ozimnej pšenice na hone č. XY je potrebné dodať 330
kg.ha-1 jednoduchého superfosfátu a 68,9 kg.ha -1 draselnej soli 60%. Pričom 2/3
určenej dávky hnojív aplikujeme pri základnej príprave a zvyšnú 1/3 pred sejbou
ozimnej pšenice.
Výpočet potreby dusíka:
- ozimná pšenica po kukurici na siláž, plánovaná úroda 5 t.ha-1
Predpokladáme, že asi 60% z potreby dusíka sa uhradí z pôdnej zásoby.
- potreba N na úrodu 1 t = 25 kg N
- na úrodu 5 t.ha-1 zrna je potrebné 125 kg
- z toho sa asi 75 kg uhradí z pôdnej zásoby
- potrebne dodať: 125 – 75 = 50 kg
- využiteľnosti’ z hnojív je 60%
Dávka z hnojív bude:
50 kg……………………..60%
x kg…………………….100%
x = 83,3 kg.ha-1 N
Ak poznáme množstvo Nan v pôde, použijeme metódu Michalik et al. (1986) podľa
rozborov pôdy a rastlín. Hnojenie rozdelíme na:
a) Základné hnojenie – hnojíme na hladinu 60 kg.ha-1 N,
b) Regeneračné hnojenie – hnojíme na hladinu 80 kg.ha-1 N,
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c) Produkčné hnojenie – kombinácia rozboru pôdy a % N na sušinu hmotnosti 100
rastlín.
a) Stanovenie základnej dávky N pre ozimnú pšenicu:
- obsah Nan v pôde do hĺbky 0,3 m podľa rozboru bol 5,5 mg.kg-1
- zásoba N v kg.ha-1 bola 5,5 x 4,5 = 24,8 kg.ha-1 N
- potreba Nan na hladinu 60 kg.ha-1 dusíka bola 60 – 24,8 = 35,2 kg.ha-1 N
- odporúčaná dávka je 30 kg.ha-1 N - podľa tabuľky 36
Tabuľka 36. Kritéria pre stanovenie základnej dávky dusíka na jeseň podľa
chemických rozborov pôdy do hĺbky 0,3 m (Michalík et al., 1986).
Obsah Nan v pôde do hĺbky 0,3 m
mg.kg-1
Zásoba N v kg.ha-1
do 5
do 22,5
5,1-9,0
23,0-40,5
9,1-13,0
41,0-58,5
nad 13,0
nad 59

Potreba N na hladinu 60 kg N
ha-1
60,0-37,5
37,0-19,5
19,0-1,5
1

Odporúčané hnojenie
v kg.ha-1
45
30
15
0

Potreba priemyselných hnojív:
budeme hnojiť’ močovinou 46%. Močovina 46% obsahuje 45 kg N.
100 kg močoviny……………….45 kg N
x kg močoviny………………30 kg N
x=67 kg.ha-1 močoviny 46%
Na základné hnojenie použijeme 67 kg.ha-1 močoviny a budeme ju aplikovať’ v
predsejbovej príprave pôdy.
b) Stanovenie regeneračnej dávky N:
- obsah Nan v pôdy do hĺbky 0,3 m podľa rozborov bol 5,5 mg.kg-1 pôdy
- zásoba N v kg.ha-1 dusíka bola 5,2 x 4,5 = 23,4 kg.ha-1
- potreba Nan na hladinu 80 kg.ha-1 N bola: 80 – 23,4 = 56,6 kg.ha-1 N
- odporúčaná dávka je 45 kg.ha-1 N - podľa tabuľky 37
Tabuľka 37. Kritéria pre stanovenie dávky dusíka pre regeneračné hnojenie
podľa výsledkov chemických rozborov pôdy do hĺbky 0,3 m (Michalík et al.,
1986).
Obsah Nan v pôde do hĺbky 0,3 m
mg.kg-1
Zásoba N v kg.ha-1
do 5
do 22,5
5,1-9,0
23,0-40,5
9,1-13,0
41,0-58,5
13,1-17,0
59,0-76,5
nad 17,1
nad 77

Potreba N na hladinu 80 kg N
ha-1
80,0-57,5
57,0-39,5
39,0-21,5
21,0-3,5
3

Odporúčané hnojenie
v kg.ha-1
60
45
30
15
0

Potreba priemyselných hnojív:
budeme hnojiť’ liadkom amónnym s dolomitom 27%.
LAD obsahuje 27 kg dusíka.
100 kg LAD…………………….27 kg N
x kg LAD…………………….45 kg N
x = 167 kg.ha-1 LAD 27%
Na regeneračné hnojenie použijeme 167 kg.ha-1 LAD a budeme ho aplikovať’ na
začiatku odnožovania.
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c) Stanovenie produkčnej dávky N:
- % dusíka v prepočte na sušinu bolo 2,8
- hmotnosť sušiny 100 rastlín bola 125 g sa pohybuje v rozpätí 102,1 – 135 g tj. malého
nedostatku - podľa tabuľky 38
- doporučená dávka N je 20 kg.ha-1
Potreba priemyselných hnojív: budeme hnojiť’ DAM 390 obsahuje 39 kg Dusíka.
100 l DAM…………………….39 kg N
x l DAM……………………..20 kg N
x = 51 l.ha-1 DAM 390
Na produkčné hnojenie použijeme 51 l.ha-1 DAM 390 a aplikovať’ budeme na konci
odnožovania až začiatku stepľovania.
Tabuľka 38. Kritéria hodnotenia stavu N výživy pre ozimnú pšenicu (Michalík et
al., 1986).
% N v prepočte
na sušinu
5,25-5,50
5,00-5,25
4,75-5,00
4,50-4,75
4,25-4,50
4,00-4,25
3,75-4,00
3,50-3,75
3,25-3,50
3,00-3,25
2,75-3,00
2,50-2,75
2,25-2,50
2,00-2,25
1,75-2,00
1,50-1,75
1,25-1,50
1,00-1,25
Produkčné
hnojenie v kg.ha-1
Kvalitatívne
hnojenie v kg.ha-1

Hlboký
nedostatok
4
6
8
10
12
15
18
22
27
34
42
51
63
78
96
118
145
179

Stav dusíkatej výživy porastu
Stredný
Malý nedostatok
nedostatok
4,1-11
11,1-15
6,1-15
15,1-19
8,1-19
19,1-24
10,1-24
24,1-30
12,1
29,1-37
15,1-36
36,1-46
18,1-45
45,1-57
22,1-55
55,1-70
27,1-67
67,1-87
34,1-83
83,1-109
42,1-102
102,1-135
51,1-126
126,1-168
63,1-155
155,1-209
78,1-190
190,1-259
96,1-234
234,1-322
118,1-289
289,1-401
145,1-355
355,1-498
179,1-437
437,1-619

Dobrý výživný
stav
15
19
24
30
37
46
57
70
87
109
135
168
209
259
322
401
498
619

45

30

20

0

20

15

10

0

5 Zrnitostné zloženie pôdy
Minerálne častice pôdy majú rôznu veľkosť (kamene, štrk, piesok, prach, íl a
koloidy), teda sú polydisperzné. Pri určovaní zrnitostného (textúrneho) zloženia pôdy
sa berú do úvahy len častice menšie ako 2 mm. Častice blízkych rozmerov nazývame
frakciami. Napríklad veľkostné rozpätie častíc 2-0,05 mm z hľadiska zrnitostného
zloženia pôdy odborne nazývame piesok, kategóriu 0,05-0,002 mm prach a kategóriu
< 0,002 mm íl. Zrnitostné zloženie pôdy je zastúpenie jednotlivých frakcií (piesku,
prachu a ílu) v pôdnej vzorke v hmotnostných percentách a slúži na určenie
základnej pôdnej vlastnosti - pôdny druh.
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Pôdna textúra je najstabilnejšou charakteristikou pôdy a rozhodujúcou mierou
ovplyvňuje množstvo pôdnych vlastností. Z biologických najmä obsah a kvalitu
humusu, z chemických všetky druhy pôdnej sorpcie, z fyzikálnych pôdnu štruktúru,
pórovitosť, vodnú a vzdušnú kapacitu, priepustnosť vody, infiltračnú rýchlosť,
erodovateľnosť, prerastanie koreňov cez pôdu, konzistenciu a v konečnom dôsledku
úrodnosť pôdy.
5.1

Stanovenie zrnitosti v teréne

Pri prieskumných a mapovacích prácach v teréne je potrebné určiť pôdny druh
bez laboratórnych analýz, a na tento účel slúži tzv. „hmatová skúška“ tj. trenie zeminy
medzi prstami, palcom a ukazovákom. Súčasťou je i skúška súdržnosti tj. stláčanie
zeminy v hrsti a šúľanie tenkých (3 mm) valčekov. Na ich základe je možné odhadnúť
dominantnú zrnitostnú frakciu a pri dostatočných skúsenostiach aj ich zastúpenie
v pôdnej vzorke.
Zastúpenie hlavných zrnitostných frakcií v pôde a tým aj určenie pôdneho druhu
v teréne sa posudzuje podľa nasledujúcich špecifických znakov a vlastností piesku,
prachu a ílu:
 piesok – na hmat je zrnitý, trením medzi prstami škriabe, po stlačení v hrsti za sucha
sa rozsýpa, za vlhka sa ľahko rozpadá,
 prach – na hmat je hladký, múčnatý, nelepivý, slabo plastický a slabo súdržný,
 íl – je tvrdý, veľmi súdržný, hrudovitý, vo vlhkom stave je lepkavý a výrazne plastický.
5.2

Stanovenie zrnitosti v laboratórnych podmienkach

Pri stanovení zrnitostného zloženia v laboratóriu dodržiavame nasledovný
postup:
a) predbežná príprava vzorky pôdy - príprava jemnozeme a stanovenie obsahu
skeletu,
b) príprava pôdnej vzorky na analýzu - príprava pôdnej suspenzie (dispergáciou),
c) stanovenie zrnitostného zloženia - triedenie na frakcie,
d) vyhodnotenie získaných výsledkov zrnitostného zloženia.
5.2.1 Príprava jemnozeme
Základným materiálom pre stanovenie zrnitostného zloženia pôdy je
jemnozem I, teda zemina, ktorá prejde cez sito s kruhovými otvormi o priemere 2 mm.
Sú to agregáty a častice o priemere menšom než 2 mm. Častice väčšie ako 2 mm
nazývame skelet, ktorého zastúpenie a veľkosť nespadá pod zrnitostné zloženie pôdy.
Jemnozem II predstavuje frakcia častíc a agregátov menších ako 0,25 mm, túto
používame pri niektorých chemických analýzach (napr. stanovenie organického
uhlíka).
5.2.1.1 Stanovenie skeletu v pôde
Skelet sú častice o priemere väčšom ako 2 mm, teda nepatrí k frakciám potrebným
preurčenie zrnitostného zloženia pôdy. Stanovuje sa celkový obsah skeletu, ktorý sa
môže tiež ďalej triediť sadou sít na jednotlivé frakcie. Obsah skeletu sa uvádza
väčšinou v hmotnostných percentách, alebo v g.kg -1 pôdy. Stanovuje sa mokrou
cestou (premývaním vodou), čím sa odstraňuje prácnosť, namáhavosť a prašnosť.
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Čím hrubšia je frakcia skeletu vo vzorke, tým je potrebnejšia väčšia navážka vzorky
na stanovenie obsahu skeletu.
Princíp: Preosievanie pôdnej vzorky na site s priemerom ôk 2 mm.
Pracovný postup: Z pôdnej vzorky na vzduchu vysušenej sa odváži 500 - 1000 g
(minimálne 250 g) tak, aby navážka zodpovedala charakteru vzorky (veľkosť skeletu).
Odvážené množstvo vzorky sa premýva na site 2 mm s použitím ostrého štetca. Čistý
skelet sa spláchne do hliníkového hrnčeka, vysuší pri 105 ºC do konštantnej hmotnosti
a po ochladení zváži.
Výpočet:
A=

C
N

A - množstvo skeletu v hmotnostných percentách (%)
N - hmotnosť navážky vzorky (500 g) prepočítaná na sušinu (g)
C - hmotnosť vysušeného skeletu (g)

5.2.2 Príprava pôdnej suspenzie - dispergácia zeminy
Dispergáciou zeminy sa rozrušujú zhluky častíc (agregáty) tak, aby sa z nich uvoľnili
jednotlivé častice, ktoré sú v agregátoch spojené anorganickými a organickými tmelmi.
Najčastejšie sa využíva chemická a mechanická dispergácia zeminy.
5.2.2.1 Chemická dispergácia zeminy
Princíp: Na dispergáciu sa používajú chemické dispergačné látky.
Pracovný postup: Navážku jemnozeme vsypeme do kadičky. Pridáme 50 ml 6 % H2O2
a zahrievame na horúcom vodnom kúpeli. Po ukončení prudkého penenia pridáme
ďalší H2O2 až pokiaľ penenie neprestane, t.j. kým nie sú zoxidované organické látky
(u bezhumóznych vzoriek netreba pridávať H2O2). Po úplnom vychladnutí sa pridá
toľko 1 mol.dm-3 HCl, aby v kadičke bolo asi 250 ml suspenzie s koncentráciou
približne 0,2 mol.dm-3 HCl. U zemín s CaCO3 je potrebné najskôr stanoviť jeho obsah
a zneutralizovať ho (1 g CaCO3 sa neutralizuje 20 ml 1 mol.dm-3 HCl). Ďalší postup
závisí od použitej metódy zrnitostného rozboru. Na 10 g navážky zeminy sa pridáva
10 ml dispergačného činidla.
5.2.2.2 Mechanická dispergácia zeminy
Princíp: Dispergáciu uskutočňujeme pôsobením vody, rozotieraním zeminy, trepaním
vzorky a dlhšie trvajúcim varením.
Pracovný postup: Navážka jemnozeme (jej veľkosť závisí od metódy rozboru a druhu
zeminy) sa v porcelánovej miske zaleje cca 200 ml destilovanej vody, pridá sa dispergačné činidlo (10 ml na 10 g navážky: 35,7 g (NaPO3)6 a 7,94 g Na2CO3 rozpustíme v
destilovanej vode, alebo 40 g Na4P2O7 rozpustíme v destilovanej vode a doplníme na
objem 1 liter), pomieša sa a zakryté hodinovým sklíčkom sa nechá stáť 24 hodín.
Potom sa opatrne povarí 1 hodinu za občasného miešania a dopĺňa sa odparená voda.
Po varení sa pôdna suspenzia nechá stáť do druhého dňa. Pred rozborom sa
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suspenzia rozotrie gumenou stierkou a prenesie sa kvantitatívne do sedimentačného
valca.
Postup pri trepaní je rovnaký, len namiesto varenia sa použije horizontálna trepačka.
Trepanie (220 otáčok = 440 nárazov za minútu) trvá 1 hodinu. Po skončení trepania
sa obsah nádoby prenesie cez lievik so sitkom (zachytenie guľôčok) do porcelánovej
misky, nádoba, lievik a guľôčky sa opláchnu aby nedošlo k strate zeminy. Suspenzia
sa nechá stáť do ďalšieho dňa a pred rozborom sa už neroztiera.
5.2.3 Stanovenie zrnitostného zloženia pipetovacou metódou
Katedra pedológie a gelológie SPU – Nitra, na určenie zastúpenia jednotlivých
zrnitostných frakcii využíva pipetovaciu metódu pretože je presná, nakoľko sa robí
v suspenzii s destilovanou vodou, berie sa do úvahy skutočná merná hmotnosť,
teplota suspenzie a výsledky sa prepočítavajú na sušinu zeminy.
Princíp metódy: Patrí do skupiny metód využívajúcich neopakovanú sedimentáciu. Jej
ďalšou a veľmi podstatnou výhodou je, že pomocou nej sa dajú presnejšie a
detailnejšie rozdeliť najjemnejšie časti pôdy. Pipetovaním je možné vzorku pôdy podľa
metodiky KPP rozdeliť na 5 frakcií:
2 - 0,25 mm stredný piesok
0,25 - 0,05 mm jemný piesok
0,05 - 0,01 mm hrubý prach
0,01 - 0,001 mm jemný a stredný prach
< 0,001 mm íl
Pre stanovenie zrnitostných frakcií sa zo suspenzie odoberá vzorka určitého objemu
(obvykle 20 - 25 ml) z hĺbky, ktorá zodpovedá dĺžke sedimentačnej dráhy častíc
stanovovanej zrnitostnej frakcie určitého rozpätia po určitom čase.
Tabuľka 39. Časový interval sedimentácie a nasávania pre jednotlivé frakcie
častíc pri teplote 20 °C (Hrivňáková et al., 2011).
Priem. zrnitostných frakcií v mm
5. 2 - 0,25
4. 0,25 - 0,05
3. 0,05 - 0,01
2. 0,01 - 0,001
1. < 0,001

čas sedimentácie
hĺbka ponorenia pipety v mm
dĺžka nasávania v sekundách
stanoví sa na site s priemerom ôk 0,25 mm
vypočíta sa z rozdieku frakcií (100 - súčet ostatných frakcií)
1’53’’
250
20’’
19’56’’
100
25’’
22h 38’00’’
70
30’’

Tabuľka 40. Časový interval sedimentácie častíc na sedimentačnej dráhe 100
mm, častíc s rôznou mernou hmotnosťou (pri teplote 20 °C) (Hrivňáková et al.,
2011).
priem. častíc
v mm
0,050
0,020
0,005
0,002

S = 2 500 /merná hmotnosť/
h
min
s
0
0
49
0
5
8
1
22
15
8
34
04

S = 2 600 / merná hmotnosť /
h
min
s
0
0
46
0
4
49
1
17
07
8
1
57

S = 2 700 / merná hmotnosť /
h
min
s
0
0
43
0
4
32
1
12
35
7
33
36

Tabuľka 41. Časový interval sedimentácie pri rôznych teplotách (Hrivňáková et
al., 2011).
teplota suspenzie
(v °C)
15,0
20,0
25,0
30,0

frakcie častíc v mm a čas sedimentácie
0,05 - 0,01
0,01 - 0,001
130’’
21’45’’
115’’
19’26’’
102’’
17’09’’
89’’
14’50’’
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<0,001
25h 22’00’’
22h 39’00’’
19h 39’00’’
17h 17’52’’

Pracovný postup: Pôdnu suspenziu pripravíme chemickou metódou. Vo vzorke zeminy
stanovíme sušinu. Pripravenú suspenziu kvantitatívne prenesieme cez sito
s priemerom 0,25 mm do sedimentačného valca. Čistú frakciu na site (2-0,25 mm)
spláchneme
stričkou
do
vysúšačky,
vysušíme
a zvážime.
Suspenziu
v sedimentačnom valci doplníme destilovanou vodou na 1000 ml. Valec je v kúpeli za
účelom temperovania tak, aby teplota suspenzie sa nemenila počas stanovenia.
Suspenziu potom vo valci premiešame miešadlom tak, že ním pohybujeme vertikálne
aspoň 20-krát za 30 sekúnd tak, aby sme ho nevyťahovali nad hladinu. Po ukončení
miešanie začneme stopkami merať čas sedimentácie a v príslušnom čase
zodpovedajúcom stanovenej mernej hmotnosti zeminy, teplote suspenzie a veľkosti
častíc odpipetujeme objem suspenzie z príslušnej hĺbky zo sedimentačného valca
automatickou pipetou. Odpipetované vzorky po vysušení pri 105 oC do konštantnej
hmotnosti a vychladení v exikátore zvážime. Ako slepý pokus odpipetujeme rovnaký
objem dispergačného činidla, odparíme a odparok zvážime.
Výpočet zrnitostných frakcií:
Percentuálne zastúpenie
nasledovných vzťahov:

jednotlivých

zrnitostných

frakcií

vypočítame

podľa

V1
. 100
Z
(V  H ).k
1. frakcia (<0,001 mm) F1 = 4
. 100
Z
(V  H ).k
2. frakcia (0,01–0,001 mm)
F2 = 3
. 100 – F1
Z
(V  H ).k
3. frakcia (0,05–0,01 mm)
F3 = 2
. 100 – (F1+F2)
Z

5. frakcia (2-0,25 mm)

4. frakcia (0,25–0,05 mm)

F5 =

F4 = 100 – (F1+F2+F3+F5)

Z – hmotnosť navážky prepočítanej na sušinu
H – hmotnosť odparku dispergačného činidla
V1 – hmotnosť suchej frakcie >0,25 mm
V2 – hmotnosť suchej frakcie 0,05 – 0,01 mm
V3 – hmotnosť suchej frakcie 0,01 – 0,001 mm
V4 – hmotnosť suchej frakcie < 0,001 mm
k – prepočet na celý objem valca k = objem valca/objem pipety

Keďže na hodnotenie pomocou trojuholníkového diagramu sa vyžaduje veľkosť
frakcie íl <0,002 mm a nie touto metódou stanovená veľkosť <0,001 mm, uvádzame
prepočtový koeficient frakcie <0,001 mm na frakciu <0,002 mm.
y = 1,1503 . x + 2,3676
x - frakcia <0,001 mm
y - frakcia <0,002 mm
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5.2.4 Vyhodnotenie získaných výsledkov zrnitostného zloženia
Zrnitostná klasifikácia slúži na určenie pôdneho druhu. Pôdny druh je charakteristický
určitým zastúpením pôdnych častíc podľa veľkosti, t.j. zastúpením zrnitostných frakcií
pôdnych častíc.
Tabuľka 42. Označovanie jednotlivých frakcií podľa STN ON 736518
Priemer častíc v
Názov frakcie
mm
<0,0001
koloidný íl
I. frakcia
jemnozem
(ílové minerály)
0,0001-0,002
fyzikálny íl
0,002–0,01
jemný prach
0,01–0,05
prach
II. frakcia
0,05-0,10
prachový piesok
III. frakcia
0,10-2,00
piesok
IV. frakcia
2–8
drobný štrk
skelet
8–32
stredný štrk
23–128
hrubý štrk
128–256
kamene
>256
balvany
Zastúpenie zrnitostných frakcií (kategórií) udáva pôdny druh pomenovaním
podľa použitého klasifikačného systému.
Klasifikačná stupnica zemín podľa Nováka
V klasifikačnej stupnici podľa Nováka (1949) sa používa na určenie pôdneho druhu %
zastúpenie častíc < 0,01 mm. Podľa tejto klasifikácie sa hodnotili pôdy (zeminy) aj pri
komplexnom prieskume pôd (1961-1970).
Trojuholníkový klasifikačný grafikon
Umožňuje súhrnné určenie pôdneho druhu na základe obsahov troch základných
zrnitostných frakcií v jemnozemi a to: piesku (2–0,05 mm), prachu (0,05–0,002 mm) a
ílu (<0,002 mm) (MKSP SR, 2014).
Tabuľka 43. Nováková klasifikačná stupnica (Zaujec et al., 2009).
Obsah častíc < 0,01
Označenie pôdneho druhu Skrátená klasifikácia
mm v %
0 - 10
piesočnatá
P
ľahká pôda
10 – 20
hlinito-piesočnatá
HP
20 – 30
piesočnato-hlinitá
PH stredne ťažká pôda
30 – 45
hlinitá
H
45 – 60
ílovito-hlinitá
IH
ťažká pôda
60 – 75
ílovitá
IV
> 75
íl
I
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Obr. 35. Trojuholníkový klasifikačný grafikon (MKSP, 2014).

Tabuľka 44. Pôdne druhy – podľa textúrneho trojuholníka (MKSP, 2014).
Minerálne, resp., organo-minerálne zeminy (pôdne druhy)
p – psefitická
ps – štrkovitá
pk – kamenitá
pb – balvanitá

l – ľahká
lp – piesčitá
lh – hlinito-piesčitá

s – stredná
sp – piesčito-hlinitá
sh – hlinitá
ssh – prachovito-hlinitá
ss – prachovitá
spi – piesčito-ílovito-hlinitá
si – ílovito-hlinitá
ssi– prachovito-ílovito-hlinitá

t – ťažká
tp – piesčito-ílovitá
ts – prachovito-ílovitá
ti – ílovitá

Využitie výsledkov rozborov zrnitostného zloženia pôd v praxi:
a) z hľadiska pôdnej genézy sú výsledky zrnitostného rozboru pôdneho profilu
ukazovateľom translokácie koloidov v profile (hodnotí sa najmä obsah frakcie <0,002
mm a pomer obsahov tejto frakcie v eluviálnom (ochudobnenom) a iluviálnom
(obohatenom) horizonte, kde hodnoty zodpovedajú:
1,2 - 1,5 slabej textúrnej diferenciácii
1,5 - 2,0 strednej textúrnej diferenciácii
> 2,0
silnej textúrnej diferenciácii
ako i homogenite, či heterogenite substrátu, na ktorom sa vytvorila pôda.
b) z hľadiska agronomického zrnitostný rozbor celého profilu spolu so stanovením
skeletu slúži k riešeniu:
 melioračných opatrení (odvodnenie, závlahy, meliorácie piesočnatých
pôd, utláčanie ľahkých pôd, vyľahčovanie ťažkých pôd, a i.),
 možností hnojenia, kde je nutné rešpektovať zrnitostné zloženie ohľadom
hodnotenia prístupných živín,
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 otázok obrábania pôdy, najmä kvôli určeniu skupín náročnosti obrábania a
nákladov, ako i možnosti podrývania a prehlbovania pôdy.
5.3

Z výskumu katedry

Výsledky zrnitosti pôdy sú závislé od materskej horniny resp. pôdotvorného
subrátu, na ktorom pôda vznikla a jeho stupňa a náchylnosti na mechanické
zvetrávanie. Ílové častice sú schopné naorientovať sa v blízkosti koreňov rastlín, čo sa
môže prejaviť aj vyšším obsahom tejto zrnitostnej frakcie práve v pôdach s vyšším
zastúpeným podzemnej biomasy (lúky a pasienky, trvalo trávne porasty).
Tabuľka 45. Konkrétne výsledky zrnitosti pôd v závislosti od pôdneho typu
získané katedrou pedológie a geológie (Šimanský et al., 2009).
lokality

Pôdny typ

Gniew

Smonica

Močenok

Černozem

Różankowo

Regozem

Kráľovský
Chlmec
Toruń, Port
Drzewny

Regozem
Fluvizem

Šaľa

Fluvizem

Drážovce

Rendzina

Bukovce

Kambizem

Malanta

Hnedozem

Golianovo

Hnedozem

Spôsob
hospodárenia
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda
lúka
orná pôda

frakcie (%)
piesok
13,51
19,30
21,01
25.99
60,53
82,21
87,94
84,94
70,16
67,42
41,20
26,71
56,93
56,19
45,03
41.,07
26,15
28,07
22,45
23,50

prach
54,95
50,82
64,35
57,43
25,31
11,45
8,53
11,41
13,40
23,60
43,28
57,08
33,04
32,72
29,07
39,18
57,76
54,11
54,55
61,60

íl
31,54
29,88
14,64
16,92
14,16
6,34
3,53
3,66
16,44
8,97
15,52
16,21
10,03
11,09
25,90
19,75
16,09
17,82
23,00
14,90

Klasifikácia podľa trojuholníkového
grafikónu (MKSP, 2014)
piesčito-ílovito-hlinitá
piesčito-ílovito-hlinitá
ílovito-hlinitá
ílovito-hlinitá
piesčito-hlinitá
hlinito-piesčitá
piesčitá
hlinito-piesčitá
piesčito-hlinitá
piesčito-hlinitá
hlinitá
piesčito-hlinitá
piesčito-hlinitá
piesčito-hlinitá
hlinitá
hlinitá
ílovito-hlinitá
ílovito-hlinitá
ílovito-hlinitá
ílovito-hlinitá

Tabuľka 46. Korelačné vzťahy medzi zrnitostnými frakciami a fyzikálnymi
vlastnosťami skúmaných hnedozemí a černozemí v Arboréte Mlyňany
(Polláková et al., 2016).
Zrnitostná
P
PN
PK
VAM
VA
d
KMK
v
p
frakcia
0,449*
-0,625**
0,475*
0,451*
-0,596**
piesok
-0,197
0,217
-0,104
-0,389
0,530*
prach
-0,113
0,103
-0,110
0,356
-0,064
-0,095
0,413
-0,309
0,431*
-0,445*
-0,482*
-0,580**
-0,504*
0,570**
íl
0,391
0,273
-0,179
-0,457*
-0,551**
-0,470*
<0,01 mm
0,395
-0,382
0,397
0,316
0,284
0,062
Vysvetlivky: d – objemová hmotnosť redukovaná, P – celková pórovitosť, PN – objem nekapilárnych pórov, PK – objem
kapilárnych pórov, VAM – momentálny objem vzduchu v pôde, VA – minimálna vzdušná kapacita, KMK – maximálna kapilárna
vodná kapacita, v – bod vädnutia, P – využiteľná vodná kapacita, P<0,05*, P<0,01**

Z tabuľky 46 vyplýva, že zrnitostné zloženie pôdy štatisticky preukazne (*) až
vysoko preukazne (**) ovplyvnilo všetky skúmané fyzikálne parametre pôdy. Frakcia
piesok, vzhľadom k väčšiemu rozmeru (2-0,05mm) v porovnaní s ostatnými
zrnitostnými frakciami, pozitívne ovplyvnila tvorbu hrubých, nekapilárnych pórov (PN)
a z toho vyplývajúcu minimálnu vzdušnú kapacitu (VA), ako aj momentálny objem
vzduchu v pôde (VAM). Na druhej strane, piesok sa preukazne podieľal na znížení
zastúpenia tenkých, kapilárnych pórov (PK) a tiež hodnôt maximálnej kapilárnej vodnej
kapacity (KMK). Z uvedeného vyplýva, že z pôdy, v ktorej prevažuje piesková frakcia,
voda cez hrubé póry rýchlo odtečie do podzemia a nasaje sa do nich vzduch, teda
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piesočnatá pôda je dostatočne prevzdušnená, avšak pomerne suchá. Frakcia prachu
štatisticky preukazne zvýšila hodnotu využiteľnej vodnej kapacity (P), z čoho vyplýva,
že prach zadrží značné množstvo vody, ale ju aj pomerne ľahko odovzdá pre potreby
vegetácie. Na rozdiel od piesku, frakcia íl sa podieľala na preukaznom znížení celkovej
pórovitosti (P), a to najmä na znížení hrubých pórov, a z toho vyplývajúcom znížení
minimálnej vzdušnej kapacity, ako aj momentálneho objemu vzduchu v pôde.
Z uvedeného vyplýva, že v pôde, v ktorej prevažuje frakcia íl, je sťažené vsakovanie
vody do pôdy ako aj prevzdušnenie pôdy, nakoľko íl podporuje tvorbu tenkých,
kapilárnych pórov, kým tvorba hrubých pórov je obmedzená. Skutočnosť, že íl
pomerne silno viaže vodu a ťažko ju odovzdáva pre potreby vegetácie, vyjadruje
vysoko pozitívna korelácia medzi hodnotami bodu vädnutia (v) a frakciou ílu.
5.4

Užitočné výpočty pre prax

-Výpočet merného povrchu častíc
Zadanie: guľovitý tvar častíc, merná hmotnosť častíc = 2500 kg.m -3, priemer častíc a)
2 mm, b) 2 μm
Pre guľovité častice priemeru D a mernej hmotnosti ρs potrebujeme poznať: celkový
objem, ktorý je πD3/6, hmotnosť je πD3. ρs/6 a celkový povrch je πD2.
am= πD2/

(D 3 . s )
6
=
6
( D . s )

a) am =

6
6
=
= 1,2 m2.kg-1
( D. s ) ( 2 mm.1500 kg.m  3 )

b) am =

6
6
=
= 1200 m2.kg-1
3
( D. s ) ( 2 m.1500 kg.m )

Guľovité častice s priemerom 2 mm majú celkovú veľkosť aktívneho povrchu iba 1,2
m2.kg-1, kým guľovité častice s priemerom 2 μm majú celkovú veľkosť aktívneho
povrchu niekoľkonásobne vyššiu (1200 m2.kg-1).
-Výpočet dávky piesku a ílu pre úpravu zrnitosti pôdy
Zadanie: a) zvýšiť obsah ílu v pôde o 10%, obsah ílu v pôde je 15%, plocha 1 ha, b)
znížiť obsah ílu v pôde o 10%, obsah ílu v pôde je 35%, plocha 1 ha
a) na zvýšenie o 10% ílu v pôde je nutné dodať 40 kg ílu na m 2, na plochu 1 ha
treba dodať 400 t ílu.
b) na zníženie o 10% ílu v pôde je nutné dodať 100 kg piesku na m 2, na plochu 1
ha treba dodať 1000 t piesku.
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Tabuľka 47. Množstvo ílu a piesku na vyľahčenie pôdy do hĺbky 0,2 m (Bedrna,
2009).
Zvýšenie ílu v pôde o ?%
10
20
Zníženie ílu v pôde o ?%
10
20
30

Pridanie ílu (kg.m-2)
40
105
Pridanie piesku (kg.m-2)
100
150
200

Poznámka:
Treba si uvedomiť, že úprava zrnitosti pôdy je melioračný úkon a na veľkých celkoch
v súčasnej situácii je otázna a často sa nerealizuje. Skôr sa opatrenia sústreďujú na
úpravu humusového režimu pôd a to najmä na zrnitostne ťažkých pôdach, kde
aplikácia organických hnojív čiastočne rieši negatívny efekt vysokého obsahu ílových
častíc v pôdach. Na vyľahčovanie ťažkých pôd a to najmä v záhradkách sa používa
piesok, prachovitý najčastejšie sprašový materiál, resp. štrk. Je nesmierne dôležité
venovať pozornosť chemickému zloženiu tohto materiálu, aby sme v dôsledku ich
nevhodného chemizmu nespôsobili scementovanie zrnitostných frakcií. Zrnitostne
ľahké pôdy by sa mali intenzívnejšie hnojiť organickými hnojivami alebo obohatiť
o ílovú frakciu. Do zrnitostne ľahkých pôd sa zvykne aplikovať slieň, bentonit či zeolit
resp. iné ílovité substráty.

6 Fyzikálne vlastnosti pôd
Fyzikálne vlastnosti pôdy predstavujú súhrn pôdnych vlastností, ktoré sú
podmienené zrnitostným zložením pôdnych častíc, priestorovým usporiadaním pôdnej
hmoty a vzájomnými vzťahmi medzi pevnými časticami, pôdnou vodou a vzduchom.
Množstvo a veľkosť pôdnych častíc a ich vzájomné usporiadanie má veľký význam pri
vzniku pórov, ich rozmerov a spôsobe rozmiestnenia, pri vsakovaní a priepustnosti
tekutej fázy a vzduchu. Tepelné vlastnosti sú podmienené vzťahom pôdy k vonkajším
faktorom (teplo, svetlo a vietor). Fyzikálne vlastnosti pôdy významnou mierou vplývajú
na priebeh a rýchlosť rôznych fyzikálno-chemických a biologických procesov a taktiež
na rozvoj pôdnych mikroorganizmov. Od stavu fyzikálnych vlastností vo veľkej miere
závisí aj úrodnosť pôdy, hlavne pri zabezpečovaní rastlín prístupnými živinami,
zrážkovou, alebo závlahovou vodou, teplom a vzduchom.
Podľa funkčnosti, ktorú zohrávajú v pôde, rozdeľujeme fyzikálne vlastnosti do
dvoch skupín:
1.) základné
2.) funkčné
Základné fyzikálne vlastnosti (prvotné) sú úzko spojené s kvalitatívnymi
vlastnosťami pôdnej hmoty a zaraďujeme sem zrnitostné zloženie pôdy, pôdnu
štruktúru, mernú hmotnosť, objemovú hmotnosť, pórovitosť a farbu pôdy.
Funkčné fyzikálne vlastnosti (druhotné) sú závislé od základných a sú
výsledkom funkcie pôdy ako prostredia obývaného rastlinami a živočíchmi.
Zaraďujeme sem všetky typy pôdnych režimov, t.j. vodný, vzdušný a tepelný, ale aj
technologické vlastnosti (fyzikálno-mechanické stavy).
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6.1

Pôdna štruktúra

Usporiadanie pôdnych častíc v profile pôd je nazývané ako „štruktúra pôdy“.
Základnou jednotkou pôdnej štruktúry je pôdny agregát – ped. Pôdne agregáty
vznikajú agregačným procesom, ktorý je zložený zo spájania a scementovania častíc
do agregátov.
Podľa veľkosti sa agregáty delia na tri skupiny:
-mikroagregáty < 0,25 mm,
-makroagregáty 0,25 - 10 mm,
-megaagregáty > 10 mm.
Z agronomického hľadiska je významný podiel makroagregátov, za ktoré
považujeme obyčajne zhluky, ktoré pozostávajú z viacerých vzájomne
scementovaných častíc. Za agronomicky najcennejšie sa považujú agregáty, ak ich
rozmer je medzi 0,5-3 mm.
Rozdelenie agregátov podľa veľkosti sa bežne robí preosievaním cez sadu sít,
pričom sa získajú jednotlivé veľkosti štruktúrnych agregátov. Na hodnotenie pôdnej
štruktúry existuje množstvo testov, ktoré su zamerané na posudzovanie agregátovej
stability, ich vodoodolnosti a zraniteľnosti. Napríklad, Le Bissonnais (1996) popísal
štyri princípy mechanizmov spôsobujúcich deštrukciu agregátov:
a) rozrušenie vzduchom, prudkým a rýchlym zvlhčením,
b) rozrušenie opakovaným navlhčením a vysušením,
c) mechanické rozrušenie vplyvom dažďových kvapiek,
d) fyzikálno-chemická disperzia po znižovaní vnútorných príťažlivých síl medzi
koloidnými časticami počas zvlhčenia (vplyv jednomocných katiónov, najmä
Na+), tento mechanizmus pôsobí za špecifických podmienok.
Tento autor navrhol tiež sadu troch testov na odhad troch deštrukčných
mechanizmov. Test 1 - umožňuje odhad agregátovej odolnosti voči rýchlemu
navlhčeniu (mechanizmus a). Test 2 - umožňuje odhad agregátovej odolnosti voči
deagregácií spôsobenej pomalým navlhčením a vysušením (mechanizmus b). Test 3
- umožňuje odhad agregátovej odolnosti voči mechanickým vplyvom na príťažlivé sily
medzi štruktúrnymi elementami (mechanizmus c).
6.1.1 Vyhodnocovanie štruktúrneho stavu pôd
Posúdenie štruktúry pôdy možno robiť vizuálne a pomocou laboratórnych
analýz. Vizuálne sa štruktúrny stav pôd hodnotí v priebehu terénnych prác. Hodnotí sa
stupeň vyvinutosti pôdnej štruktúry, tvar a veľkosť pôdnych agregátov. V laboratórnych
podmienkach sa posudzuje najmä stabilita, vodoodolnosť, vodoodpudivosť
a zraniteľnosť pôdnej štruktúry. Laboratórne hodnotenia bývajú často rozšírené
o makro a mikroskopiské hodnotenie. V prípade makroskopického hodnotenia sa
posudzuje štruktúrny blok (neporušená vzorka pôdy odobratá z jednotlivých pôdnych
horizontov – väčší celok napr. vzorka odobratá do oceľového valčeka alebo krabičky).
Táto sa následne pozoruje pod binokulárom (lupov). Pri mikroskopickom hodnotení sa
pozornosť sústreďuje najmä na pôdne agregáty a ich typické časti, ktoré sú dobre
pozorovateľné pri niekoľko násobnom zväčšení.
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6.1.1.1 Stanovenie formy a rozmeru agregátov makroskopicky
Princíp: Formu, vzhľad a veľkosť pôdnych agregátov v prevažnej miere
posudzujemem makroskopicky. Zistené údaje porovnávame s vypracovanými
kritériami pre hodnotenie tvaru a veľkosti.
Tabuľka 48. Usporiadanie pôdnej štruktúry (Čurlík a Šurina, 1998).
Apedálne:
Štruktúry nepedologické – štruktúry litické, litogénne, zdedené od materských hornín. Štruktúry pozorované v minerálnych,
organominerálnych a len zriedkavejšie v organických zložkách.
Štruktúry masívne, alebo zliate – sú v horizontoch kohezných, alebo scementovaných.
Štruktúra zrnitá – horizonty drobivé, zložené z klastogénnych častíc.
Pedálne – vyvinuté pedologickými procesmi:
Štruktúra hrudkovitá – agregáty sú pórovité, nerovné, väčšinou zaoblené povrchy agregátov dominujú. Prítomné sú aj rovné
a nepravidelné povrchy – hrudky, drobne individualizované, veľmi dobre až dobre vyvinuté.
Štruktúra granulárna – agregáty sú zaoblené. Agregáty sú sférické, slabo až nepórovité a nevykazujú prednostnú orientáciu.
Povrchy agregátov sú nerovné.
Štruktúra mikrohrudkovitá – agregáty sú malé, zaoblené, milimetrových rozmerov, pórovité kyprého vzhľadu (púdrovitá,
múčnatá, popolovitá).
Štruktúra lamelárna – agregáty majú rovné plochy a hrany ostré. Agregáty sú prednostne horizontálne orientované a sú
angulárne (šupinatá, lístkovitá, doštičkovitá).
Štruktúra prizmatická – agregáty sú prednostne vertikálne orientované, majú rovné povrchy, hrany angulárne (ostré).
Štruktúra stĺpcovitá (kolumnárna) – podobne ako u predchádzajúcej, ale agregátne hrany, najmä vrcholovej časti sú viac
zaoblené. Táto štruktúra je zriedkavejšia a obmedzuje sa na niektoré slance.
Štruktúra kubická (kockovitá) – povrchy agregátov sú rovné, hrany (vertikálne a horizontálne) zreteľné, viac-menej kolmé –
kockaté.
Štruktúra romboedrická – orientácia agregátových plôch je šikmá, plochy sú viac-menej rovné, alebo sprehýbané, na
miestach viac tlakom postihnutých ryhovanie a kĺzavé plochy (slickensides), zreteľné hrany (vertická štruktúra). Vzniknutá
pôsobením tlaku v ílovitých pôdach (smonice).
Štruktúra polyedrická (ostrohranná) – prednostná orientácia chýba, rovné plochy agregátov, hrany ostrohranné a zreteľné.
Štruktúrne agregáty tvoria mnohosteny (polyedre).
Štruktúra polyedrická (zaoblená) – podobne ako predchádzajúca, mnohoraké plochy a hrany, ktoré nie sú veľmi zreteľné
a hrany sú tupé.
Štruktúry horizontov rozkladu organického materiálu (horizonty holoorganické – O):
Štruktúra vláknitá (fibrovitá) – materiál rozkladu organického materiálu vo forme vlákien (machy, papradie).
Štruktúra lístkovitá – materiál rozkladu organického ditritu (lístia) – ukladá sa horizontálne a vznikajú lístkovité polohy
v nadložnom humuse.
Štruktúra koprogénna (globulárna) – materiál pozostáva z organických globulárnych foriem detritu (exkrementy mezofauny)
a produktov ich rozkladu.

Hodnotenie výsledkov:
-Stupeň vývoja štruktúry pôdy: 1. veľmi dobre vyvinutá, 2. dobre vyvinutá, 3. slabo
vyvinutá.
-Veľkosť agregátov:
Relatívna veľkosť agregátov sa udáva slovným vyjadrením od jemných cez stredné,
po hrubé až veľmi hrubé. Toto označenie agregátov sa líši podľa tvaru agregátov:
Pre lamelárne agregáty je označenie:
Jemný – vzťahuje sa na hrúbku pod 2 mm (lístkovitá),
Stredný – 2-5 mm,
Hrubý – 5-10 mm (doštičkovitá),
Veľmi hrubý – nad 10 mm (doskovitá).
Pre prizmatické agregáty s dobre vyvinutými vertikálnymi plochami je označenie:
Drobný – šírka agregátov pod 20 mm,
Stredný – od 20-50 mm,
Hrubý – 50-100 mm,
Veľmi hrubý – nad 100 mm.
Pre polyedrické agregáty je označenie:
Drobný – používa sa pre agregáty s priemerom pod 10 mm,
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Stredný – priemer 10-20 mm,
Hrubý – priemer 20-50 mm,
Veľmi hrubý – priemer nad 50 mm.
Pre štruktúry granulované a hrudovité je označenie:
Drobný – s priemerom pod 2 mm,
Stredný – priemer 2-5 mm,
Hrubý – priemer 5-10 mm,
Veľmi hrubý – priemer nad 10 mm.
6.1.1.2 Stanovenie pôdnej štruktúry preosievaním agregátov za sucha
Princíp: Hrubozem preosievame za sucha na sade 7 sít (7 mm, 5 mm, 3 mm, 1 mm,
0,5 mm, 0,25 mm) štandardných rozmerov ručme alebo pomocou prístroja vibračne.
Podiely agregátov zadržané na sitách po preosiatí odvážime a vyjadríme v %
k celkovej hmotnosti zeminy, ktorú sme použili na rozbor.
Pracovný postup: Navážka zeminy preosievame cez sadu sít 10 minút. Navážka
zeminy závisí od obsahu skeletu a zrnitostného zloženia pôdy. Zemina na
preosievanie musí byť vysušená a rozobraná pri odbere vzoriek na agregáty. Agregáty
sa pri odbere drobia ručne, pričom sa dodržiavajú ich prirodzené línie. Ak pôda
obsahuje skelet navážka zeminy je vyššia. Navážené množstvo zeminy sa umiestni
na vrchné sito (najväčšími otvormi > 7 mm) a spustí sa preosievanie. V súčasnosti
katedra disponuje prístrojom na preosievanie agregátov AS 200. Doba preosievania
je 10 minút. Po ukončení cyklu sa vytriedené agregáty zo sít vysypú do vhodnej nádoby
a odvážia. Potom sa vypočíta percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií
makroagregátov. Frakcia mikroagregátov (< 0,25 mm) sa obyčajne vypočíta z rozdielu
celkovej navážky zeminy (100%) a súčtu jednotlivých frakcií makroagregátov. Získané
frakcie agregátov následne posudzujeme (tabuľka 37). Najbežnejší spôsob
hodnotenia je, že na základe pomerov frakcií agregátov (získané preosievaním cez
sadu sít za sucha) možno podľa Revuta (1972) vypočítať koeficient štruktúrnosti pôdy
(K):
K=

A
B

A - hmotnosť agregátov od 0,25-7,0 mm; B - hmotnosť súčtu agregátov <0,25 mm a >7 mm

Vyššie hodnoty koeficientu štruktúrnosti poukazujú na priaznivejší štruktúrny stav
pôdy.
6.1.1.3 Stanovenie vodoodolnosti pôdnej štruktúry podľa Bakšejeva
Princíp: Vopred namočenú vzorku zeminy preosievame na sede sít (5 mm, 3 mm, 2
mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm), ktoré sú umiestnené vo valcovitej nádobe. V nej
prebieha preosievanie zeminy vo vode nakláňaním sady sít až do 45 o na jednu a druhú
stranu.
Pracovný postup: Odvážime 25 g pôdnej vzorky, ktorú následne zalejeme destilovanou
vodou v porcelánovej miske a to tak aby hladina vody bola cca 1 cm nad pôdnou
vzorkou. Po dvoch hodinách pôsobenia vody na pôdne agregáty (vzorku pôdy) sa
vzorka prenesie na sitá Bakšajevovho prístroja (valcovitá nádoba). Valcovité nádoby
prístroja sa naplnia až po okraj destilovanou vodou po ich uzavretí. Po spustení
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prístroja prebieha preosievanie po dobu 12 minút. Po skončení preosievacieho cyklu
sa uvoľní vývodová rúrka valca tak aby kašovitá zemina vytiekla do podloženej
nádoby. Následne sa uvoľní príklop valcou a vyberú sa sady sít, z ktorých sa zemina
zachytená na nich pomocou stričky s destilovanou vodou spláchne do pripravených
porcelánových misiek. Každá veľkosť sita do porcelánovej misky na to určenej – aby
bolo možné identifikovať veľkostné zastúpenia jednotlivých veľkostných frakcii
vodoodolných agregátov. Prístroj je konštruovaný pre rozbor dvoch pôdnych vzoriek
súčasne. Počet opakovaní závisí od požadovanej presnosti. Metóda je veľmi presná
a nie je ovplyvnená chybou pracovníka. Na hodnotenie štruktúry pôdy možno robiť na
základe tabuľky 49.
Tabuľka 49. Hodnotenie pôdnej štruktúry (Hanes et al., 1995).
Obsah makroagregátov
Suché preosievanie
Mokré preosievanie
>80
>70
79-60
69-55
59-40
54-40
39-20
39-20
<20
<20

Stav štruktúrnosti a vodoodolnosti
pôdnych agregátov
Výborný
Dobrý
Uspokojivý
Neuspokojivý
Nevyhovujúci

Na rovnakom princípe tj. na základe pomerov frakcií agregátov, avšak v tomto
prípade vodoodolných agregátov (získaných preosievaním za mokra) možno vypočítať
koeficient stability vodoodolných agregátov (KSA):
KSA=

A
B

A - hmotnosť vodoodolných makroagregátov od 0,25-5,0 mm
B - hmotnosť súčtu vodoodolných agregátov <0,25 mm a >5 mm

Vyššie hodnoty koeficientu stability vodoodolných agregátov poukazujú na priaznivejší
štruktúrny stav pôdy.
Z percentuálneho zastúpenia jednotlivých frakcií štruktúrnych makroagregátov
(získané preosievaním cez sadu sít) môžeme vypočítať vážený priemer
makroagregátov (MWD):
n

MWD=  xiwi
i 1

xi - vážený priemer veľkostnej frakcie
wi - percentuálny podiel vzorky na site

Z percentuálneho zastúpenia jednotlivých frakcií vodoodolnych makroagregátov
(získané preosievaním cez sadu sít v destilovanej vode) môžeme vypočítať vážený
priemer vodoodolných makroagregátov (MWDWSA):
n

MWDWSA=

 xiWSA
i 1

i - 1,2 3 ...n a korešponduje s každou stanovenou frakciou
xi - vážený priemer veľkostnej frakcie (mm)
WSA - vodoodolné agregáty (%)

V poslednom období sa na vyhodnocovanie štruktúrneho stavu pôd u nás, ale
aj v zahraničí používa koeficient zraniteľnosti (Kv), ktorý určuje, koľkokrát sa
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počiatočná priemerná veľkosť agregátov zníži vplyvom degradačných mechanizmov.
Pôdy s optimálnou a stabilnou štruktúrou majú hodnoty Kv rovné alebo sa ich hodnoty
aspoň približujú k číslu 1 (Valla et al., 2000). Koeficient zraniteľnosti (Kv) vypočítame
podľa vzťahu:
Kv=

MWD
MWDWSA

MWD – vážený priemer agregátov získaný preosievaním za sucha (mm)
MWDWSA – vážený priemer agregátov získaný preosievaním za mokra (mm)

Na základe zrnitostného zloženia a percentuálneho zastúpenia vodoodolných
agregátov môžeme vypočítať index stability vodoodolných makroagregátov (S w). Čím
sú hodnoty Sw väčšie ako 1, tým je štruktúra pôdy stabilnejšia (Zaujec a Šimanský,
2006).
Sw=

SAt (%)  0,09 piesok (%)
prach (%)  íl (%)

SAt – % obsah vodoodolných makroagregátov (WSA)

Zo vzájomných pomerov medzi obsahom pôdnych makroagregátov získaných
preosievaním za sucha a obsahom vodoodolných makroagregátov je možné vypočítať
tzv. percento makroagregátovej deštrukcie (PAD), čo je jedným zo zásadných
parametrov stability/vodoodolnosti pôdnej štruktúry (Zhang a Horn, 2001).
PAD =

md  m w
x 100
md

md – obsah makroagregátov >0.25 mm získaný suchým osievaním
mw – obsah vodoodolných makroagregátov >0.25 mm

Keďže organická hmota pôdy hrá veľmi významnú úlohu pri vytváraní
a stabilizácii agregátov, navrhol Pieri (1992) hodnotenie štruktúrnosti pomocou tzv.
kritického obsahu organickej hmoty pôdy (St):
St=

SOM
íl  prach

SOM – organická hmota pôdy

Okrem stability makroagregátov je vhodné posudzovať aj stabilitu
mikroagregátov (Zhang a Horn, 2001). Stabilita mikroagregátov je vyjadrená ako
stupeň agregácie (SA) a vypočítame ju zo vzťahu:
SA =

w a  wb
wa

x 100

wa – zastúpenie častíc v rozpätí 0,25-0,05 získané z mikroagregátovej analýzy
wb – zastúpenie častíc 0,25-0,05 získané zo stanovenia zrnitostného zloženia
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6.2

Merná hmotnosť

Merná hmotnosť pôdy je hmotnosť jednotkového objemu tuhej fázy suchej
pôdy, resp. hmotnosť 1 m3 suchej zeminy (bez pórov) vyjadrená v t.m-3. Hodnoty
mernej hmotnosti pôdy závisia od mernej hmotnosti minerálnej a organickej zložky
pôdy.
6.2.1 Stanovenie mernej hmotnosti pôdy
Princíp metódy: Mernú hmotnosť stanovíme pyknometricky tak, že v presne od
kalibrovaných nádobkách (pyknometroch) zisťujeme objem vody, ktorý vytlačila určitá
hmotnosť zeminy.
Pracovný postup: Odvážime 10 g vysušenej zeminy pri 105 oC, vysypeme do malej
porcelánovej misky a zalejeme destilovanou vodou tak, aby jej hladina bola aspoň 5
mm nad zeminou. Potom na miernom plameni plynového horáka, alebo na elektrickej
platničke za stáleho miešania sklenenou tyčinkou opatrenou na konci gumičkou
povaríme 3 - 5 minút, aby sme zo vzorky vypudili vzduch. Povarenú suspenziu zeminy
necháme ochladiť. Medzitým naplníme pyknometer destilovanou vodou o známej
teplote alebo temperujeme 15 min. na predpísanú teplotu pre príslušný pyknometer
(obyčajne 20 oC). Po vytemperovaní doplníme destilovanou vodou po okraj hrdla,
zazátkujeme zabrúsenou zátkou s kapilárou a dbáme na to, aby v pyknometri
nezostala vzduchová bublina. Potom pyknometer osušíme od povrchových kvapiek
vody, hlavne okolo zátky, odvážime a zapíšeme hmotnosť. Vodu z pyknometra
vylejeme do kadičky a cez lievik prenesieme z misky povarenú suspenziu zeminy. Aby
pri napĺňaní pyknometra mohol zároveň unikať vzduch vložíme medzi lievik a hrdlo
drôtený háčik, prípadne postavíme lievik do držiaka nad pyknometer. Po prenesení
pôdnej suspenzie misku, lievik a drôtik dôkladne opláchneme a pyknometer doplníme
destilovanou vodou po okraj. Temperujeme pyknometer asi 15 minút v plochej miske
s chladnejšou vodou na príslušnú teplotu. Potom pyknometer zazátkujeme, osušíme
zase od povrchových kvapiek vody, zvážime a zapíšeme údaje.
Mernú hmotnosť zeminy (ρs) vypočítame podľa vzorca:
ρs (t.m-3) =

mz
mw

mz - hmotnosť absolútne suchej zeminy (hmotnosť navážky)
mwp - hmotnosť pyknometra s destilovanou vodou,
mzwp - hmotnosť pyknometra so zeminou a vodou,
mw - hmotnosť vytlačenej vody zeminou, ktorá sa vypočíta zo vzťahu (mwp + mz) - mwzp,

6.3

Objemová hmotnosť

Je hmotnosť neporušeného jednotkového objemu suchej pôdy. V porovnaní
s mernou hmotnosťou je objemová hmotnosť pôdy vždy nižšia. Objemová hmotnosť
okrem zrnitosti závisí aj od štruktúry pôdy.
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ROZLIŠUJEME:
1. objemovú hmotnosť neredukovanú (ρw) - zodpovedá hmotnosti objemovej
jednotky pôdy (m3) s momentálnym obsahom vody a vzduchu. Získame ju
výpočtom:
mt
V

ρw =

mt - objem pôdy pri momentálnej vlhkosti (t)
V - objem pôdy

2. objemovú hmotnosť redukovanú (ρd) - predstavuje hmotnosť objemovej jednotky
pôdy po vysušení pôdnej vzorky pri teplote 105C. Získame ju výpočtom:
ρd =

ms
V

ms - objem suchej pôdy (vysušenej pri 105oC)
V - objem pôdy

Pórovitosť

6.4

Pod pórovitosťou rozumieme celkový obsah pórov/medzier v pôde. Množstvo
pórov v danom objeme pôdy významne ovplyvňuje jej hmotnosť. Pórovitosť je spolu
so štruktúrou pôdy hlavným ukazovateľom priestorového usporiadania pôdnej hmoty
a ukazuje na to, že pôda nie je kompaktným, ale poróznym útvarom. V póroch
prebiehajú fyzikálne, fyzikálno-chemické, chemické a biologické procesy. Malý objem
pórov alebo ich nevyhovujúca veľkosť brzdí a extrémne aj znemožňuje vývoj
koreňového systému (napr. nad zhutneným iluviálnym horizontom s nízkou
pórovitosťou a s vysokým zastúpením jemných pórov zostáva hlavný podiel koreňovej
hmoty, korienky veľmi málo prenikajú hlbšie do zhutneného horizontu).
Celková pórovitosť pôdy (P) je teda sumárny objem všetkých pórov a medzier
nachádzajúcich sa medzi pevnými časticami vyjadrený (%) z objemu pôdy. Celkovú
pórovitosť vypočítame zo stanovených údajov o mernej a vypočítaných hodnôt
objemovej hmotnosti redukovanej.
P=

s  d
. 100
s

ρs = merná hmotnosť
ρd= objemová hmotnosť redukovaná

Rozdelenie a hodnotenie pórov
Pórovitosť sa meria podobne ako štruktúra v laboratóriách, ale i v teréne, kde
sa dajú určiť niektoré evidentné makroskopické znaky, ktoré sú dôležité z hľadiska
poznania vývoja a klasifikácie pôd. V teréne priamym pozorovaním, zrakom, alebo
pomocou lupy možno vidieť len makropóry.
Póry sa rozdeľujú:
1. medziagregátové (intergranulárne) – situované medzi jednotlivými agregátmi,
2. intraagregátové – vo vnútri agregátov,
3. transagregátové – ktoré prechádzajú cez viaceré agregáty.
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Pri hodnotení celkovej pórovitosti je dôležité poznať i rozmiestnenie pórov v
pôdnej hmote. Preto celkový objem pórov je súčtom pórov medziagregátových
a vnútroagregátových. Priaznivá pórovitosť ornice (P>50%) má mať 1/3
medziagregátových a 2/3 vnútroagregátových pórov.
U nás sa používa triedenie pórov, v ktorom sa uplatňujú energetické princípy.
Na ich základe rozlišujeme póry kapilárne, nekapilárne a semikapilárne.
1. Kapilárne póry (Pk) – kapilárne sily. Objem kapilárnych pórov zodpovedá retenčnej
vodnej kapacite (ΘRVK).
Pk = ΘRVK
2. Nekapilárne póry (Pn) – gravitačná sila. Objem nekapilárnych pórov môžeme
vypočítať, ak od celkovej pórovitosti odpočítame tridsaťminútovú vlhkosť (Θ 30´).
Pn = P – Θ30´
3. Semikapilárne póry (Ps) – kapilárne a gravitačné sily. Objem semikapilárnych
pórov vypočítame zo vzťahu:
Ps = Θ30´ - ΘRVK
ΘRVK – retenčná vodná kapacita
Θ30´ - tridsaťminútová vlhkosť

Tabuľka 50. Klasifikácia pôd podľa pórovitosti (Kosil, 1978).
Označenie stavu
utlačenia a kyprosti
Ornica
veľmi kyprá
kyprá
mierne utlačená
utlačená
Spodina - podornica
veľmi kyprá
kyprá
utlačená
veľmi utlačená

Pórovitosť (%)
stredné a ťažké pôdy

ľahké pôdy

> 65
65 - 55
55 - 45
< 45

> 65
65 - 50
50 - 40
< 40

> 57
57 - 46
46 - 35
< 35

> 50
65 - 50
43 - 35
< 35

Keďže pórovitosť pôdy závisí od jej štruktúry, je možné pomocou hodnôt
pórovitosti posudzovať štruktúru pôdy. Je jednoduchšie zistiť objemovú hmotnosť
redukovanú a na jej základe hodnotiť štruktúru pôdy (tabuľka 51).
Tabuľka 51. Hodnotenie štruktúrneho stavu humusového horizontu (Kutílek,
1978).
Štruktúrny stav humusového horizontu
výborný
dobrý
nevyhovujúci
neštruktúrna pôda

6.5

objemová hmotnosť (t.m-3)
1,2
1,2-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8

pórovitosť (%)
>54
46-54
39-46
31-39

Packing density

Pomocou ukazovateľa „packing density“ (PD) je možné posudzovať kompakciu
pôdy. Tento parameter je ovplyvnený objemovou hmotnosťou pôdy a obsahom ílových
častíc. Hodnotenie potenciálnej zraniteľnosti pôdy na kompakciu má výhodu v tom, že
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sa kladie dôraz na obsah ílu, ktorý napokon o náchylnosti na utláčanie rozhoduje,
predovšetkým však umožňuje predikciu zraniteľnosti pôd ako genetickú, tak
i technogénnu kompakciu.
Vypočítame ju zo vzťahu:
PD = ρd + (0,009 x obsah ílu)
ρd - objemová hmotnosť redukovaná

obsah ílu znamená obsah častíc <0,002 mm

Tabuľka 52. Zraniteľnosť podorničia a spodiny kompakciou pomocou výpočtu
zrnitosti a packing density (Novák a Válla, 2002).
Zrnitosť
Piesočnatá
Hlinito-piesočnatá
Piesočnato-hlinitá
Hlinitá
Ílovito-hlinitá
Ílovitá

6.6

Packing density (g.cm-3)
1,40-1,75
Zraniteľnosť
Nízka
Nízka-stredná
Stredná
Stredná
Vysoká
Vysoká

<1,40
Nízka
Nízka
Nízka
Nízka
Stredná
Stredná

>1,75
Stredná
Stredná
Stredná
Stredná-vysoká
Zhutnená
Zhutnená

Vlhkosť pôdy a jej hodnotenie

Pôdna vlhkosť – momentálny obsah vody v pôde. Vyjadrujeme ju v % k hmotnosti
suchej zeminy (w), alebo v objemových percentách (Θ). Pôdnu vlhkosť „w“
stanovujeme najčastejšie v porušenej vzorke zeminy vysušovacou /gravimetrickou/
metódou. Vlhkosť pôdy v hmotnostných percentách predstavuje pomer hmotnosti vody
k suchej zemine a vypočítame ju nasledovne:
W=

m

kv

 mkp   m s
ms

. 100 (%)

mkv – hmotnosť kopeckého valčeka s momentálnou vlhkosťou
mkp – hmotnosť prázdneho kopeckého valčeka
ms – hmotnosť suchej zeminy

Vlhkosť pôdy v objemových percentách predstavuje pomer objemu vody k objemu
zeminy odobratej v neporušenom stave a vypočítame ju z nasledovného vzťahu:
Θ = w . ρd (%)
w - vlhkosť zeminy v hmotnostných percentách
ρd - objemová hmotnosť redukovaná

Kapilárna nasiakavosť (KN, wKN) - charakterizuje maximálne zaplnenie pôdnych
pórov pri kapilárnom nasýtení zeminy vodou za 24 hodín.
wKN =

m

k 24 n

 mkp   m s
ms

. 100 (%)

mk24n – hmotnosť kopeckého valčeka po 24 hodinách nasávania
mkp – hmotnosť prázdneho kopeckého valčeka
ms – hmotnosť suchej zeminy
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prepočet na objemové %
ΘKN = wKN . ρd (%)
wKN – kapilárna nasiakavosť v hmotnostných percentách
ρd - objemová hmotnosť redukovaná

30 minútová vlhkosť (30, w30) - je hodnota vlhkosti slúžiaca ku klasifikácii pôdnych
pórov, ktorá bola zavedená na základe sledovania odtekania vody z valčeka na
štvornásobnom filtračnom papieri v závislosti od času. Bolo zistené, že v ľahkých
pôdach po 15 minútach a stredných a ťažkých pôdach po 30 minútach dochádza k
rýchlemu poklesu vlhkosti pravdepodobne z hrubých nekapilárnych pórov vplyvom
gravitačných síl.

m

W30 =

30

 mkp   m s
ms

. 100 (%)

m30 – hmotnosť kopeckého valčeka po 30 minútach odsávania
mkp – hmotnosť prázdneho kopeckého valčeka
ms – hmotnosť suchej zeminy

prepočet na objemové %
Θ30 = w30 . ρd (%)
W30 – 30 minútová vlhkosť v hmotnostných percentách
ρd - objemová hmotnosť redukovaná

Maximálna kapilárna vodná kapacita (KMK, wKMK) – schopnosť pôdy zadržať
maximálne množstvo vody zavesenej v kapilárnych póroch pre potreby vegetácie po
2 hodinách odtekania po ukončení nasycovania.
wKMK =

m

k 2o

 mkp   m s
ms

. 100 (%)

mk2o – hmotnosť kopeckého valčeka po 2 hodinách odsávania
mkp – hmotnosť prázdneho kopeckého valčeka
ms – hmotnosť suchej zeminy

prepočet na objemové %
ΘKN = wKMK . ρd (%)
wKMK – maximálna kapilárna vodná kapacita v hmotnostných percentách
ρd - objemová hmotnosť redukovaná

Retenčná vodná kapacita (RK, wRK) - predstavuje ustálený stav vlhkosti pôdy po 24
hodinách odtekania. Zodpovedá obsahu vody nachádzajúcej sa v pôde pod vplyvom
kapilárnych síl, t.j. v kapilárnych póroch. Preto možno túto hodnotu pokladať za totožnú
s objemom kapilárnych pórov. Jej hodnota by mala vyjadrovať asi 2/3 celkovej
pórovitosti, čo zodpovedá i približnej poľnej vodnej kapacite.
wRK=

m

k 24 o

 mkp   m s
ms

. 100 (%)

mk24o – hmotnosť kopeckého valčeka po 24 hodinách odsávania
mkp – hmotnosť prázdneho kopeckého valčeka
ms – hmotnosť suchej zeminy
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prepočet na objemové %
ΘRK = wRK . ρd (%)
wRK – retenčná vodná kapacita v hmotnostných percentách
ρd - objemová hmotnosť redukovaná

6.7

Výpočty ostatných (vybraných) funkčných fyzikálnych vlastností

Momentálny obsah vzduchu (VAM) -predstavuje objem vzduchu v čase odberu
neporušenej vzorky s momentálnou vlhkosťou.
VAM = P - Θ (%)
P – celková pórovitosť
Θ – momentálny obsah vody v pôde v objemových %

Minimálnu vzdušnú kapacitu (VA) - predstavuje objem pórov vyplnených vzduchom
po ustálení nasiaknutej vzorky pôdy na maximálnu kapilárnu vodnú kapacitu. Z
praktického hľadiska je to najmenšie množstvo vzduchu v pôde, ktoré je potrebné pre
biologické procesy rastlín a mikroorganizmov.
VA = P - ΘKMK
P – celková pórovitosť
ΘKMK – maximálna kapilárna vodná kapacita v objemových %

6.8

Komplexné posúdenie výsledkov fyzikálnych vlastností pôd

Komplexné posúdenie výsledkov fyzikálných vlastností pôd je možné zrealizovať
pomocou údajov z tabuľky 53.
Tabuľka 53. Kritické hodnoty fyzikálnych vlastností pôd identifikujúce silné
zhutnenie horizontov v pôdnom profile (Fulajtár, 2006).
Parameter
Kľúčové parametre
Objemová hmotnosť
Pórovitosť
Penetrometrický odpor MPa
Pri vlhkosti pôdy
Min. vzdušná kapacita
Pomocné parametre
Poľná kapacita
Index plastickosti
Obsah ílu

6.9

Pôdny druh
p
>1,70
<38
6
10
<10

hp

ph

h

Ih-iv

i

>1,60
<40
5,5
12
<10

>1,55
<42
4,5-5
13-15
<10

>1,45
<45
3,7-4,2
18-16
<10

>1,40
<47
3,2-3,8
24-20
<10

>1,35
<48
2,8-3,2
28-24
<10

>35
>25

>35
>25
>30

>35
>25
>30

Z výskumu katedry

Hodnoty mernej hmotnosti našich pôd sa pohybujú intervale hodnôt 2,35 - 2,75
t.m-3. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade ovplyvňovania tejto veličiny je určujúca
merná hmotnosť minerálneho podielu pôdy (tvorí 95 - 99 % stavebných zložiek),
považujeme túto hodnotu v pôde prakticky za nemennú a teda stabilnú (minerálny
podiel pôdy je daný geologickou činnosťou a charakterom - nedá sa vymeniť, napokon
aj hodnoty organického podielu sú v tomto prípade veľmi nízke). Kolísanie hodnôt
mernej hmotnosti v jednotlivých vrstvách sledovaných profilov bolo spôsobené
fluviálnou činnosťou (rieka Váh, posudzované profily čiernic v lokalite Dolná Streda,
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tabuľka 54). Vo všetkých skúmaných vrstvách pôdy boli hodnoty mernej hmotnosti
reálne a pohybujú sa v danom intervale. Nižšie hodnoty vo vrchných vrstvách pôdnych
profilov boli ovplyvnené vyšším obsahom organickej hmoty, ktorá má nižšie hodnoty
mernej hmotnosti (1-1,4 t.m-3) v porovnaní s mernou hmotnosťou minerálneho podielu
pôd. Objemová hmotnosť pôdy je mimoriadne dôležitý ukazovateľ, ktorý charakterizuje
utlačenie, alebo naopak prekyprenie pôdnej hmoty. Je veľmi závislý od priestorového
usporiadania pôdnej hmoty, od schopnosti pôdy vytvárať agregáty a tým
zabezpečovať vyššiu pórovitosť. V našich pôdach sa hodnoty tohto ukazovateľa
pohybujú v intervale 1,25 - 1,75 t.m-3 (vyššie hodnoty - od 1,45 t.m-3 pre hlinitú resp.
vyššie hodnoty - od 1,40 t.m-3 pre ílovito-hlinitú pôdu už v podstate charakterizujú
utlačenosť pôdneho profilu). V sonde 1 (S1) sme vyššie hodnoty zaznamenali vo
vrstve pôdy 0,3-0,4 m, v S2 v hĺbke 0,2-0,3 m a v S3 dokonca už v hĺbke 0,1-0,2 m.
Hodnoty ρd v pôdnych profiloch v S1 a v S3 sa s narastajúcou hĺbkou zvyšovali
a prekročili kritickú hranicu v prípade S1 pre hlinité pôdy (1,45 t.m -3) a v prípade S3
pre ílovito-hlinité pôdy (1,40 t.m-3), čo signalizuje silné zhutnenie jednotlivých vrstiev
pôdy. V S2 sme zaznamenali výrazne zhutnenú vrstvu od 0,2-0,4 m (1,47 t.m-3).
Zhutnenosť vrstiev pôdy cca od 0,2 m v každej sonde je možné pripísať spôsobu
hospodárenia na pôde (kyprenie max. do hĺbky 0,2 m – tvorba podorničnej podlahy,
ktorá bola viditeľná v otvorených pôdnych sondách, ale aj vplyvom prírodných faktorov
ako je tlak vrchnejších vrstiev pôdy na spodnejšie resp. obsah ílových častíc).
Tabuľka 54. Základné fyzikálne vlastnosti čiernic – lokalita Dolná Streda
(spracované KPG, SPU Nitra).
Sonda

S1

S2

S3

hĺbka odberu (cm)
0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8

Stav ukazovateľov v čase odberu
t.m-3
ρS
ρd
2,53
1,07
2,52
1,31
2,54
1,25
2,56
1,46
2,53
1,41
2,55
1,46
2,57
1,44
2,57
1,50
2,49
1,20
2,52
1,23
2,53
1,47
2,52
1,47
2,53
1,44
2,55
1,41
2,54
1,43
2,56
1,49
2,54
1,44
2,48
1,58
2,52
1,50
2,55
1,50
2,55
1,56
2,55
1,50
2,57
1,53
2,56
1,53

Zastúpenie jednotlivých energetických kategórií pôdnych pórov v závislosti od
spôsobu obrábania pôdy vo vybraných pôdnych profiloch černozeme a čiernice je
uvedený na obrázkoch 36a,b a 37a,b. Obsah celkových pórov (P), nekapilárnych
pórov (Pn) a semi-kapilárných pórov (Ps) bol významne vyšší v dôsledku
konvenčného obrábania pôdy v porovnaní s minimalizáciou (tabuľka 55).
Prerozdelenie jednotlivých kategórii pôdnych pórov bolo rozdielne aj v závislosti od
hĺbky pôdy. V černozemi, ktorá bola obrábaná minimalizačným spôsobom najnižšia
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hodnota P bola zistená v hĺbke 10-20 cm, kým najvyššia v 0-10 cm. Konvenčné
obrábanie u oboch pôdnych typoch malo za následok výrazne nižšie hodnoty v hĺbke
30-40 cm a najvyššie vo vrchných vrstvách pôd. To je spôsobené intenzívnou
homogenizáciou a nakyprovaním tejto vrstvy pôdy v dôsledku jej preorávania.
Rozdielne spôsoby obrábania sa prejavili aj na hydrofyzikálnych vlastnostiach, avšak
významne iba v profile černozeme (tabuľka 55). Priemerné obsahy kapilárnej
nasiakavosti, maximálnej vodnej kapacity a retenčnej vodnej kapacity boli o 6, 10
a 13% vyššie v dôsledku minimalizácie v porovnaní s konvenčných obrábaním na
černozemi.
Tabuľka 55. Zastúpenie pôdnych pórov a hydrofyzikálnych vlastností pôd
(Šimanský et al., 2016).
Pn
Pk
Ps
ΘKN
ΘKMK
ΘRVK
černozem
Minimalizácia
39,6
4,28
34,1
1,24
36,5
34,5
34,1
Konvenčné obrábanie
48,6
15,9
30,2
2,51
34,5
31,4
30,2
čiernica
Minimalizácia
42,0
4,76
36,0
1,28
38,0
36,6
36,0
Konvenčné obrábanie
47,7
10,2
33,7
3,75
38,7
35,3
33,7
P – celková pórovitosť, Pn – objem nekapilárnych pórov, Pk – objem kapilárnych pórov, Ps – objem semi-kapilárnych pórov, ΘKN
– kapilárna nasiakavosť, ΘKMK – miximálna kapilárna kapacita, ΘRVK – retenčná vodná kapacita.
P
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Obr. 36. Pórovitosť v pôdnych profiloch černozemí a) minimalizácia b) konvenčné
obrábanie (Šimanský et al., 2016).
P – celková pórovitosť, Pn – objem nekapilárnych pórov, Pk – objem kapilárnych pórov, Ps – objem simi-kapilárnych pórov

Hodnoty MWDd vo vinohrade boli v užšom rozpätí a to v závislosti od variantu
hnojenia a varírovali od 2,41 do 2,51 mm (tabuľka 44). V dôsledku vyššej intenzity
hnojenia vinohradu (3. intenzita hnojenia) sa celkovo mierne zvýšila priemerná veľkosť
štruktúrnych agregátov. Keďže sa do pôdy vo variante TTP+NPK3 (3. intenzita
hnojenia) dostávalo väčšie množstvo živín, dochádzalo k tvorbe väčšieho množstva
nadzemnej, ale i podzemnej biomasy, čo malo za následok celkové zväčšenie
priemernej veľkosti štruktúrnych agregátov v tomto variante. Najzásadnejšie sa
hodnoty MWDw menili vo variante TTP+NPK3 > TTP+NPK1 > K (tabuľka 56).
Z výsledkov stredných vážených priemerov štruktúrnych a vodoodolných agregátov
bol vypočítaný koeficient zraniteľnosti pôdnej štruktúry (Kv). Celkovo boli hodnoty Kv
o 6% a o 10% vyššie vo variantoch TTP+NPK3 a TTP+NPK1 (1. intenzita hnojenia)
v porovnaní s nehnojenou kontrolou. Vyšší obsah živín pôsobil depresívne na hodnoty
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indexu stability vodoodolných makroagregátov (Sw). Na druhej strane aplikované
množstvo živín približujúce sa 1. intenzite hnojenia vinohradov malo priaznivý efekt na
hodnoty Sw, keďže bol celkovo zaznamenaný ich nárast o 6% v porovnaní
s nehnojenou kontrolou. Takmer identické trendy, tj. celkovo pozitívny efekt nižších
dávok živín a negatívne pôsobenie vyššej intenzity hnojenia vinohradov (tabuľka 56),
bol zaznamenaný pomocou hodnôt kritického obsahu pôdnej organickej hmoty (S t).
Tvorba prísušku (Ic) bola pomerne malá a hodnoty Ic sa významne neodlišovali
vplyvom hnojenia.
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Obr. 37. Pórovitosť v pôdnych profiloch čierníc a) minimalizácia b) konvenčné
obrábanie (Šimanský et al., 2016).
P – celková pórovitosť, Pn – objem nekapilárnych pórov, Pk – objem kapilárnych pórov, Ps – objem simi-kapilárnych pórov

Tabuľka 56. Vyhodnotenie parametrov pôdnej štruktúry (Šimanský, 2015).
Variant hnojenia
Kv
ΣMWDd
Sw
St
ΣMWDw
Ic
K
1,59
2,41
1,74
6,97
1,61
0,88
TTP+NPK3
1,69
2,51
1,69
6,74
1,74
0,81
TTP+NPK1
1,75
2,43
1,79
7,39
1,62
0,88
K – nehnojená kontrola, TTP+NPK3 – zatrávnenie + dávky NPK v 3. intenzite hnojenia vinohradov, TTP+NPK1 zatrávnenie +
dávky NPK v 1. intenzite hnojenia vinohradov, Kv – koeficient zraniteľnosti, ΣMWDd – stredný vážený priemer štruktúrnych
agregátov, Sw – index stability vodoodolných makroagregátov, St – kritický obsah pôdnej organickej hmoty, ΣMWDw – stredný
vážený priemer vodoodolných agregátov, Ic – index tvorby prísušku

7 Organický podiel pôdy
Organický podiel pôdy predstavuje približne 1-5% z tuhej fázy pôdy a je
dôležitým článkom pri vzniku a vývoji pôd. Svojím pôsobením na minerálny podiel pôdy
sa zúčastňuje pôdotvorných procesov, výsledkom ktorých je vznik pedosféry.
Organický podiel pôdy možno rozdeliť na:
1.) biomasu živých organizmov (korene rastlín a edafón)
2.) odumretú organickú hmotu pôdy.
7.1

Organická hmota pôdy

Pod pojmom organická hmota pôdy rozumieme súbor všetkých odumretých
zvyškov, ktoré sa môžu nachádzať v rozličnom stupni premeny, to znamená, že pod
týmto názvom sa označujú odumreté telá rastlín a živočíchov aj so zachovanou
pôvodnou anatomickou štruktúrou. Organická hmota pôdy je zložená z viacerých
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zložiek, ktoré na základe miery rozložiteľnosti delíme na: labilnú organickú hmotu
(LOM), ktorá sa považuje za citlivý indikátor kvality pôdy a pozostáva z viacerých
frakcií: Rozdrobená organická hmota (POM) pozostáva z čiastočne rozloženého
opadu rastlín. Je hlavným substrátom a centrom mikrobiálnej aktivity pôdy, a miestom
vytvárania vodoodolných štruktúrnych makroagregátov. Rozpustná organická hmota
(DOM) pozostáva z organických zlúčenín prítomných v pôdnom roztoku a je
primárnym zdrojom mineralizovateľného dusíka, síry a fosforu. Frakcia
extrahovateľná horúcou vodou (Chwl) a uhľovodíky extrahovateľné v slabých
kyselinách, ktoré sa podieľajú na stabilizácii pôdnej štruktúry, a tiež labilné formy
uhlíka extrahovateľného pomocou KMnO4 (CL). K labilnej organickej hmote patrí aj
uhlík mikrobiálnej biomasy (Cmic) a ľahká frakcia (LF), ktorá predstavuje prechodný
zdroj organickej hmoty medzi čerstvými rastlinnými zvyškami a humifikovanou
organickou hmotou. Stabilnejšou, až vysoko stabilnou súčasťou organickej hmoty
pôdy je humus, ktorý predstavuje, zložitý, dynamický komplex zložitých organických
zlúčenín tvoriacich sa pri rozklade a humifikácii organických látok v pôde. S pôdnym
humusom sú späté mnohé fyzikálne, fyzikálno-chemické, chemické i biologické
vlastnosti pôd. Humus v prírode a v pôde plní nenahraditeľnú úlohu. Napríklad, humus
sa podieľa na tvorbe a formovaní fyzikálnych a technologických vlastností pôd,
zabezpečuje energiu a uhlík pre pôdne mikroorganizmy, reguluje redox potenciál pôd,
viaže pesticídy a ťažké kovy, podieľa sa na brzdení rozvoja niektorých rastlinných
patogénov atď. Funkcie humusu sú podrobnejšie uvedené a spracované
v publikáciách Zaujec et al. (2009) resp. Šimanský (2013).
Humus podľa rozpustnosti jednotlivých zložiek vo vode, alkohole, kyselinách,
zásadách možno rozdeliť na:
a) nešpecifické humusové látky - sú to jednoduchšie, identifikovateľné organické
zlúčeniny (chemické indivíduá ako napr. cukry, bielkoviny, lignín, mastné kyseliny,
alkoholy, étery, aldehydy a i.) nachádzajúce sa v rastlinných a živočíšnych zvyškoch,
v produktoch mikrobiálnej resyntézy, ako aj v medziproduktoch rozkladu. Ich
zastúpenie v humuse je do 15 %,
b) špecifické humusové látky - tvoriace podstatnú časť humusu (85-90%).
Predstavujú komplex vysokomolekulových dusíkatých organických zlúčenín s
cyklickou stavbou a vlastnosťami kyselín.
Obvykle sú vyčleňované dve základné skupiny humusových látok:
 skupina tmavosfarbených humínových kyselín,
 skupina žltosfarbených fulvokyselín.
Vyčleňuje sa tiež skupina humínov - komplex humínových kyselín veľmi pevne
viazaných s minerálnou časťou pôdy.
1. Humínové kyseliny (HK) sú amorfné látky, sférokoloidy s veľkosťou okolo 3-10 nm.
Tvar molekúl má veľký význam pri tvorbe pôdnej štruktúry. Podstatný význam v
pôdotvorných procesoch má aj to, že molekuly HK majú poróznu stavbu, čo potvrdzuje
ich vysokú vododržnosť a sorpčnú schopnosť. K všeobecne uznávaným znakom HK
patrí tiež ich rozpustnosť v slabých alkalických roztokoch a schopnosť vyzrážať sa
minerálnymi kyselinami.
2. Fulvokyseliny (FK) zostávajú v roztoku po vyzrážaní humínových kyselín
(kyselinami). Stavba makromolekuly fulvokyselín je podobná humínovým kyselinám, s
tým rozdielom, že aromatizácia jadra je menej výrazná. Z funkčných skupín majú
prevahu karboxylové a fenolické skupiny. Fulvokyseliny majú väčší počet bočných
reťazcov a aj funkčných skupín, čo určuje ich hydrofilnejší charakter a napomáha
fulvokyselinám k lepšej rozpustnosti, väčšej pohyblivosti a agresivite voči minerálnym
zložkám pôdy.
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7.2

Kvantitatívne ukazovatele organickej hmoty pôdy

Kvantitatívnym ukazovateľom organickej hmoty v pôdach je obsah organického
uhlíka v pôde, ktorý úzko súvisí s pôdnym typom, zrnitostným zložením a stupňom
skultúrnenia. Každý pôdny typ je charakteristický určitou zásobou organickej hmoty
špecifického zloženia a rozmiestnenia v profile pôdy. Vplyvom systémov obrábania,
pestovania rastlín, používania priemyselných hnojív a erózie sa mení obsah organickej
hmoty a jej kvalitatívne zloženie.
Metódy na stanovenie organického uhlíka sa zakladajú na oxidácii organických
zlúčenín, pri ktorej vzniká CO2. Jednotlivé metódy sa odlišujú spôsobom oxidácie
a stanovením uvoľneného CO2. Organický uhlík môžeme v zemine stanoviť:
- oxidáciou za sucha v prúde kyslíka,
- oxidáciou za mokra.
7.2.1 Stanovenie uhlíka za sucha
Princíp metódy: Oxidácia organického uhlíka prebieha za sucha v prúde kyslíka
v kremennej trubici pri teplote 700-750oC.
Pracovný postup: Navážku sušiny v špeciálnych lodičkách vpravíme do kremennej
spaľovacej trubice, ktorej oxidačná časť je naplnená katalytickou zmesou CuO,
PbCrO4, Ag a redukčná časť drôtikmi Cu. Oxidáciou vznikajúci CO2 sa zachytáva
v kolónach naplnených askaritom. Analýza trvá asi 2,5-3 hodiny. Po ukončení zvážime
absorpčné kolóny a prírastok zodpovedá vytvorenému a zachytenému CO2.
Výpočet obsahu uhlíka:
% uhlíka (Ct) =

m.0,2727
. 100
n

m – hmotnosť CO2 zachyteného v absorpčnej kolóne v g
n - navážka zeminy v g
0,2727 – koeficient prepočtu CO2 na Ct (1 mg CO2 = 0,2727 mg C)

Metóda je veľmi presná, avšak časovo náročná a nie je vhodná pre stanovenie C
v karbonátových pôdach, keďže pri termickom rozklade sa z karbonátov uvoľňuje CO2,
čo spôsobuje nepresnosť výsledku.
7.2.2 Stanovenie uhlíka za mokra
7.2.2.1 Stanovenie organického uhlíka – oxidometricky
Princíp metódy: Uhlík organických látok zoxidujeme kyslíkom, uvoľneným z K2Cr2O7 v
silne kyslom prostredí kyseliny sírovej. Reakciu môžeme vyjadriť nasledovne:
2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 2 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 8 H2O + 3 O2
3 C + 3 O2 → 3 CO2

Množstvo kyslíka spotrebovaného na oxidáciu organického uhlíka stanovíme na
základe rozdielu medzi nespotrebovaným a spotrebovaným množstvom kyseliny
chromsírovej (K2Cr2O7 + H2SO4). Nespotrebovanú kyselinu chromsírovú zistíme
titráciou roztokom Mohrovej soli (/NH4/2SO4 .FeSO4 .6 H2O).
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Reakcia prebieha podľa rovnice:
6 FeSO4.(NH4)2SO4 + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3 Fe2(SO4)3 + 6 (NH4)2SO4 + K2SO4 + 7 H2O

Pracovný postup: Pripravenú pôdnu vzorku (vysušená, zhomogenizovaná, preosiata,
odstránené rastlinné zvyšky) navážime. Navážku zeminy kvantitatívne presypeme do
Erlenmeyerovej banky, pridáme asi 0,1 g Ag2SO4 a z automatickej pipety 10 ml 0,07
M roztoku kyseliny chromsírovej. Obsah banky opatrne premiešame, tak aby sa
zemina nenalepila na steny banky a prikryjeme hodinovým sklíčkom. Súčasne si
pripravíme tzv. slepý pokus. Do cca 4 Erlenmeyerových baniek automatickou pipetou
pridáme iba po 10 ml 0,07 M kyseliny chromsírovej. Banky vložíme do vyhriateho
termostatu, kde ich ponecháme 20 minút pri teplote 150 oC. Po vybraní z termostatu a
ochladení vzoriek, ak sme správne zvolili navážku zeminy resp. pridali dostatočné
množstvo kyseliny chromsírovej (pridáva sa v nadbytku), tak farba suspenzie je
obvykle hnedá až oranžovožltá. Ak počas zahrievania v termostate zozelenie, svedčí
to o nedostatku kyseliny chromsírovej potrebnej na úplnú oxidáciu organického uhlíka
v navážke zeminy a stanovenie musíme zopakovať. V takomto prípade však už
znížime navážku, alebo použijeme väčšie množstvo kyseliny chromsírovej. Na titráciu,
pri oxidácii nespotrebovanej 0,07 M kyseliny chromsírovej použijeme roztok 0,1 M
Mohrovej soli a ako indikátor kyselinu fenylantranilovú. Do Erlenmeyrovej banky
s oxidovanou suspenziou (banka b) pridáme cca 5 kvapiek kyseliny fenylantranilovej
a za stáleho premiešavania titrujeme zvyšok nespotrebovanej kyseliny chromsírovej
0,1 M roztokom Mohrovej soli. Počas titrácie sa mení farba z hnedej až tmavohnedej
cez fialovú do zelenej. Po objavení sa fialového sfarbenia titrujeme veľmi opatrne po
kvapkách do konečnej nevýraznej zelenej farby. Po objavení sa nevýraznej zelenej
farby z byrety odpočítame množstvo spotrebovanej Mohrovej soli. Rovnako
postupujeme pri titrácii slepého pokusu (banky a).
Výpočet obsahu uhlíka:
% uhlíka (Cox) =

( a  b).k . f .100
x 1,17
n

a - spotreba 0,1 M roztoku Mohrovej soli v ml pri titrácii slepého pokusu
b - spotreba 0,1 M roztoku Mohrovej soli v ml pri titrácii pôdnej vzorky
k - prepočítací koeficient na uhlík (1 ml 0,1 M Mohrovej soli zodpovedá 0,0003 g C)
f - titračný faktor Mohrovej soli,
n - navážka zeminy v g
1,17 - ak nepoužijeme katalyzátor Ag2SO4 výsledok obsahu Cox sa vynásobí faktorom 1,17

Pri hodnotení obsahu organického uhlíka v jednotlivých pôdnych typoch sa posudzuje
jeho obsah v príslušnom horizonte, ako aj tzv. prehumóznenie pôdneho profilu.
Ukazovateľom prehumóznenosti profilu je hĺbka, v ktorej obsah organického uhlíka
klesne pod 50% v porovnaní s ornicou. Na hodnotenie obsahu uhlíka v pôde slúžia
kritériá uvedené v tabuľke 57.
Tabuľka 57. Hodnotenie výsledkov (Hanes et al., 1995).
obsah uhlíka
pod 0,60
0,61 - 1,19
1,20 - 1,79
1,80 - 2,90
nad 2,90

označenie
veľmi nízky
nízky
stredný
vysoký
veľmi vysoký
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7.2.2.2 Stanovenie organického uhlíka podľa Altena (stanovenie C v opadanke)
Metóda je založená na oxidácii organickej hmoty v kyseline chromsírovej na variacom
vodnom kúpeli, pričom sa predpokladá, že v nej dôjde k úplnej oxidácii. Oxidácia
prebieha podľa reakcie:
3Corg. + 2Cr2O7-2 + 16H+ = 3 CO2 + 4 Cr+3 + 8 H2O

Obsah uhlíka sa vypočíta zo spotrebovaného množstva dichrómanu draselného
titráciou Mohrovej soli podľa reakcie:
6Fe2+ + Cr2O72- + 14 H+ = 6Fe3+ + 2 Cr3+ + 7H2O

Táto metóda je aplikovateľná na pôdach s vysokým obsahom organickej hmoty
(organozeme) resp. pri stanovení C v opadanke.
Pracovný postup: Do banky s obsahom 250 ml ovážime 1-5 g navažky a pridáme 25
ml 2 N roztoku dvojchromanu draselného a do 2-4 baniek dáme oxidačnú zmes pre
slepý pokus. Potom pridáme do baniek za súčasného chladenia 40 ml koncentrovanej
kyseliny sírovej. Banky dáme do vriaceho vodného kúpeľa a ponecháme ich tam jeden
a pol hodiny. Aby sa vzorka zoxidovala, vzorku občas premiešame, ale tak aby sa
neprilepila na steny banky. Po oxidácii banky odstavíme, ochladíme, doplníme vodou
na obsah 250 ml a dobre premiešame. Po usadení vzorky, odpipetujeme 10 ml zmesi
do 200 ml titračnej banky, pridáme 25 ml roztoku síranu železnatého, 2 ml zmesi
kyseliny sírovej a fosforečnej a niekoľko kvapiek indikátora. Roztok znovu titrujeme 0,1
N K2Cr2O7 až do fialového sfarbenia. Na začiatku a na konci titrácie vždy titrujemem
slepý pokus. Pri výpočte množstva C postupujeme nasledovne: Pri titrácii vzorky
spotrebujeme T ml 0,1 N K2Cr2O7 pri titrácii slepého pokusu S ml roztoku
dvojchromanu. 1 ml 0,1 N roztoku K2Cr2O7 poskytuje 0,8 mg O2, ktorý oxiduje 0,3 mg
C na CO2.
Výpočet C =

(T  S ).b
g .e

b – obsah banky, v ktorej sa spaľovala organická hmota
g – navážka zeminy/rastlinného materiálu/opadanky
e – ml roztoku zmesí, ktoré berieme na titráciu

7.2.2.3 Stanovenie labilného uhlíka pomocou 0,005 M roztoku KMnO4 v kyslom
prostredí (H2SO4)
Princíp metódy: Rýchla metóda na zisťovanie odolnosti organického uhlíka pôdy voči
oxidácii v kyslom prostredí. Má byť dodržaná podmienka, že zastúpenie organického
uhlíka v stanovovanej vzorke musí byť v medziach 5 – 30 % a jeho oxidovateľnosť
nemá byť vyššia ako 20 – 30 %. Boli stanovené aj podmienky reakcie (doba oxidácie
2 hodiny, pH oxidačného roztoku 2,5 – 2,6, koncentrácie oxidačných činidiel 0,005 M
KMnO4 o a 0,0025 M H2SO4) kedy oxidovateľnosť organického uhlíka už nezávisí od
doby pôsobenia oxidačných činidiel.
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Pracovný postup: Navážka pôdy závisí od celkového obsahu uhlíka v pôde.
Základným kritériom je znižovanie koncentrácie KMnO4 počas reakcie viac ako o 30
%, čo podmieňuje veľkosť navážky:
- 0,5 g pri obsahu COX vo vzorke viac ako 2 %,
- 1,0 g pri obsahu COX vo vzorke 0,5 – 2 %,
- 2,0 g pri obsahu COX vo vzorke menej ako 0,5 %.
Do naváženej vzorky zeminy umiestnenej v prachovnici sa pridá 70 ml destilovanej
vody, 5 ml 0,05 M H2SO4 a 25 ml 0,02 M KMnO4, teda celkovo 100 ml roztoku o
koncentrácii 0,005 M KMnO4 a pH 2,5 – 2,6. Uzatvorené prachovnice sa pretriasajú
na horizontálnej trepačke počas 2 hodín ( 5 min), a následne sa ihneď odstreďujú 10
min. pri otáčkach 5 000 otáčok/minútu. Koncentrácie roztokov KMnO4 pred a po reakcii
so zeminou sa zisťujú titračne pomocou 0,05 M (NH4)2SO4.FeSO4 .6H2O (Mohrovej
soli). Objem roztokov KMnO4 určený na titráciu je 40 ml (kvôli dosiahnutiu presnejších
výsledkov). Z rozdielov koncentrácií KMnO4 pred a po reakcii so zeminou sa vypočíta
obsah KMnO4 spotrebovaný na oxidáciu organického uhlíka vo vzorke.
Výpočet labilného uhlíka:
A=

3.(0,5  a ).300
n

B=

A
10 .C ox

A – množstvo zoxidovaného uhlíka (mg C/100g pôdy)
B - množstvo zoxidovaného uhlíka (% z COX)
a – množstvo mmol KMnO4 v 100 ml roztoku po reakcii
0,5 - množstvo mmol KMnO4 v 100 ml roztoku pred reakciou
n – navážka zeminy (g)
COX - obsah (%) celkového uhlíka v prachovnici

Výpočet presnej koncentrácie:
CKMnO4 =

FtMS .CMS .VMS
FtMS .0,05.spotrebaMS
=
VKMnO 4(0,005 M )
5.40

CKMnO4 - mólová koncentrácia KMnO4 (mol.l-1)
MS – Mohrova soľ – ((NH4)2SO4.FeSO4 .6H2O)
FtMS – faktor titrácie Mohrovej soli
CMS - mólová koncentrácia Mohrovej soli (mol.l-1)
VMS – objem Mohrovej soli na titráciu (ml)
CKMnO4 – objem KMnO4 použitého na titráciu (ml)

Reagencie a ich príprava:
KMnO4 – čistý, kryštalický
Mohrova soľ – ((NH4)2SO4.FeSO4 .6H2O)
Koncentrovaná H2SO4
Príprava zásobného roztoku 0,1 mol.l-1 KMnO4
15,804 g KMnO4 vpraviť do 1 000 ml odmernej banky, doplniť na objem 1000 ml a nechať 24 hodín
dokonale rozpustiť.
Príprava 0,05 M Mohrovej soli – ((NH4)2SO4.FeSO4 .6H2O)
Rozpustiť 40 g Mohrovaj soli – (NH4)2SO4.FeSO4 .6H2O, v 200 ml destilovanej vody, prefiltrovať a pridať
20 ml koncentrovanej H2SO4 a doliať po značku na objem 2 000 ml.
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Príprava roztoku KMnO4 o koncentrácii 0,005 mol.l-1 KMnO4 a pH 2,5-2,6
Pripravuje sa vždy čerstvý roztok tesne pred oxidáciou.
Do 1 000 ml odmernej banky vpraviť:
50 ml 0,05 mol.l-1 H2SO4
50 ml zo zásobného roztoku 0,1 mol.l-1 KMnO4
Doplniť destilovanou vodou na celkový objem 1 000 ml.

7.3

Kvalitatívne ukazovatele humusu v pôde

Pri intenzívnom využívaní pôd, používaní organických a minerálnych hnojív
dochádza k zmene celého profilu pôdy aj ich humusového zloženia. Kvalita humusu
sa najčastejšie posudzuje podľa obsahu uhlíka humínových kyselín (C HK)
a fulvokyselín (CFK), prípadne pomeru C:N.
Pomer medzi CHK : CFK v humuse vyšší ako 1 pokladáme za priaznivý, pomer nižší
ako 1 za menej kvalitný. Priemerný pomer C:N v humusových látkach je 10:1. Užší
pomer je výrazom vyššej a širší nízkej kvality humusu.
7.3.1 Stanovenie skupinového zloženia humusových látok skrátenou metódou
Princíp metódy: Jemnozem extrahujeme zmesou roztokov 0,1 M Na4P2O7 .10 H2O a
0,1 M NaOH. V eluáte určíme obsah humusových látok (HK a FK). Pri použití zmesi
roztokov Na4P2O7 + NaOH (pH okolo 13) extrakcia prebieha pomerne rýchlo a získame
humusové látky (HL) viazané s vápnikom ako aj nesilikátovými formami železa a
hliníka.
Pracovný postup: Odvážime 5 g jemnozeme, vpravíme do banky o objeme 250 ml a
zalejeme 100 ml čerstvo pripraveným roztokom 0,1 M difosforečnanu a 0,1 M
hydroxidu sodného. Banku zazátkujeme (izolujeme od vzdušného CO 2), obsah dobre
premiešame viackrát a necháme stáť 18 - 24 hodín. Po určenej dobe pridáme do banky
20 ml nasýteného roztoku Na2SO4, dôkladne premiešame a necháme stáť 15 minút.
Potom obsah banky filtrujeme alebo prelejeme do centrifugačných kyviet a
odstreďujeme 10 minút /cca 5400 g max./. Číry centrifugát zlejeme do 250 ml odmernej
banky. Banku so zvyškom opláchneme 30 ml roztoku Na4P2O7 + NaOH a obsah opäť
prenesieme do centrifugačnej kyvety (k zemine po prvom centrifugovaní) do ktorej
pridáme 5 ml nasýteného roztoku Na2SO4, premiešame tyčinkou a necháme stáť 15
minút. Opätovne odstreďujeme 10 minút, číry centrifugát zlejeme do odmernej banky
k výluhu z prvého odstreďovania. Takýto postup opakujeme tak dlho, až je výluh zo
zeminy v kyvete bezfarebný. Obsah odmernej banky doplníme destilovanou vodou po
značku, dobre premiešame a získame základný výluh.
-Stanovenie obsahu uhlíka humusových látok (CHL)
Pracovný postup: Do Erlenmeyerovej banky odpipetujeme 5 - 15 ml zo základného
výluhu (podľa intenzity zafarbenia, čím svetlejšia farba, tým väčší objem výluhu) a
upravíme pH roztoku na 7 (neutralizujeme 1 M H2SO4). Roztok odparíme do sucha vo
vodnom kúpeli. K odparku pridáme 10 ml 0,07 M kyseliny chromsírovej a oxidujeme v
termostate 20 minút pri teplote 150 oC. Súčasne oxidujeme aj vzorky kontrolného
stanovenia - slepý pokus (bez odparku). Po vychladnutí vzorky titrujeme roztokom 0,1
M Mohrovej soli (obdobne ako pri stanovení Cox oxidometricky) a vypočítame obsah
CHL v %.
-Stanovenie obsahu uhlíka humínových kyselín (CHK)
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a) vyzrážanie humínových kyselín
Pracovný postup: Podľa intenzity sfarbenia odpipetujeme zo základného výluhu 50200 ml do 250 ml banky, pridávame postupne po kvapkách koncentrovanú H2SO4 (asi
0,2 - 0,5 ml) za súčasného miešania, až do objavenia sa zákalu (pH - 2,5-3). Roztok
zahrievame 1 hodinu v termostate pri teplote do 60 oC. Humínové kyseliny sa vyzrážajú
(vytvoria sa klky). Po vychladnutí vzorky filtrujeme cez hustý filter, ktorý predtým
ovlhčíme 0,05 M H2SO4. Banku dôkladne vypláchneme destilovanou vodou a HK na
filtri premyjeme roztokom 0,05 M H2SO4, aby pretekajúci filtrát bol bezfarebný. Do
filtrátu prejdú FK. Humínové kyseliny na filtri rozpustíme horúcim 0,05 M NaOH a
zachytávame ich do 100 ml odmernej banky. Roztok NaOH pridávame na filter po
malých dávkach, aby sa rozpustila zrazenina HK aj na horných okrajoch, filter
premývame tak dlho, až je opäť biely. Odmernú banku s HK doplníme po značku
destilovanou vodou a v určitom podiele stanovíme obsah CHK.
b) vlastné stanovenie uhlíka humínových kyselín
Pracovný postup: Z dobre premiešaného roztoku HK odpipetujeme 10-20 ml (podľa
intenzity sfarbenia) do banky a upravíme pH na hodnotu 7 pomocou 1 M H2SO4 (v
prípade potreby prebytok kyseliny znížime spätne zriedeným NH4OH). Po úprave
reakcie roztok s HK odparíme do sucha vo vodnom kúpeli. Suchý odparok zoxidujeme
0,07 M kyselinou chromsírovou ako pri stanovení CHL, potom titrujeme roztokom 0,1
M Mohrovej soli a zo spotreby vypočítame obsah CHK v %.
-Stanovenie obsahu uhlíka fulvokyselín (CFK)
Pracovný postup: Roztok fulvokyselín, ktorý sme zachytili pri filtrácii (po vyzrážaní
humínových kyselín) do 250 ml odmernej banky, doplníme po značku destilovanou
vodou a dobre premiešame. Odpipetujeme 40 ml, upravíme pH roztoku na hodnotu 7
a roztok odparíme do sucha pri teplote do 50oC. Získaný odparok oxidujeme 0,07 M
kyselinou chromsírovou, stitrujeme roztokom Mohrovej soli ako pri stanovení C ox a zo
spotreby Mohrovej soli vypočítame obsah CFK v %. Veľmi často sa obsah uhlíka
fulvokyselín zisťuje výpočtom z rozdielu medzi obsahom uhlíka humusových látok a
obsahom uhlíka humínových kyselín (CFK = CHL – CHK).
7.3.2 Stanovenie frakčného zloženia humusových látok
Frakcionácia humusových látok je analytický postup, pri ktorom získavame
rôznymi extrakčnými činidlami a nasledujúcim stanovením obsahu uhlíka v
jednotlivých frakciách prehľad o ich zastúpení v pôde.
Humusové látky sú v pôde zastúpené týmito frakciami:
• 1 HK je rozpustná priamo v 0,1 M NaOH. Predstavuje voľné alebo viazané HK s
jednomocnými katiónmi (Na+, NH4+, K+, Li+).
• 2 HK je rozpustná v 0,1 M NaOH až po predchádzajúcej dekalcinácii zeminy.
Vplyvom Ca2+ a Mg2+ koaguluje a prechádza na príslušné humáty. Humáty vápnika sú
vo vode málo rozpustné, tvoria gély, ktoré vytvárajú tenkú vrstvu na pôdnych
elementoch a spevňujú ich.
• 3 HK je rozpustná v 0,02 M NaOH po šesťhodinovom zahrievaní na vodnom kúpeli.
Je pevne viazaná s ílovými minerálmi a oxidmi Fe3+ a Al3+.
• 1a FK je rozpustná v 0,05 M H2SO4. Predstavuje voľnú "agresívnu" frakciu
fulvokyselín.
• 1 FK je priamo rozpustná v 0,1 M NaOH a extrahujeme ju spolu s frakciou 1 HK.
Viaže sa s jednomocnými katiónmi.
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• 2 FK je rozpustná v 0,1 M NaOH až po predchádzajúcej dekalcinácii zeminy a
extrahujeme ju spolu s frakciou 2 HK.
• 3 FK je rozpustná v 0,02 M NaOH po 6 hodinách zahrievania vo vodnom kúpeli.
Metód používaných na stanovenie frakčného zloženia humusových látok vo svete je
veľké množstvo a každá z nich má svoje analytické, či organizačné prednosti i
nedostatky. Najčastejšie používanou metódou u nás je frakcionácia humusových látok
podľa Ťurina v modifikácii Ponomarevovej-Plotnikovej. Jej podrobný pracovný postup
ako aj spôsob vyjadrovania získaných výsledkov je uvedený v publikácií Hanes et al.
(1995).
Modernejšie prístupy hodnotenia obsahu a kvality organickej hmoty v pôde

7.4

V súčasnom období sa množstvo organickej hmoty na orných pôdach
posudzuje aj na základe tzv. celkovej zásoby uhlíka (CPI), resp. celkovej zásoby
dusíka (NPI). Taktiež kvalita organickej hmoty sa v pôde hodnotí na základe labilných
zložiek ako je obsah labilného uhlíka a dusíka, resp. ich vzájomných pomerov, keďže
tieto parametre reagujú na zmeny v obsahu a kvalite organickej hmoty citlivejšie
a najmä v kratších intervaloch.
Výpočty niektorých parametrov obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty:


výpočet lability uhlíka (L)
CNL = Cox - CL
C
L= L
C NL
Cox – celkový organický uhlík
CL – labilný uhlík
CNL – nelabilný uhlík



výpočet indexu lability (LI)
LI =

LV
LK

. 100

LV – labilita uhlíka vo variante s rozdielnym hospodárením
LK – labilita uhlíka v kontrolnom variante (trvalo-trávny porast, lesný porast, nehnojený variant, neobrábaný
variant atď.)



výpočet indexu veľkosti zdroja uhlíka (CPI)
CPI =

C ox V
C ox K

CoxV – obsah organického uhlíka vo variante s rozdielnym hospodárením
CoxK – obsah organického uhlíka v kontrolnom variante (trvalo-trávny porast, lesný porast, nehnojený
variant, neobrábaný variant atď.)



výpočet indexu hospodárenia s organickým uhlíkom (CMI)
CMI = CPI . LI
CPI – veľkosť zdroja uhlíka
LI – index lability

Vyššie hodnoty lability uhlíka (L), či hodnoty indexu lability (LI) indikujú, že organická
hmota pôdy je rýchlejšie využiteľná mikroorganizmami. Naopak, čím sú hodnoty L a LI
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nižšie, tým je organická hmota pôdy stabilnejšia. Napriek tomu, že nie je určená žiadna
ideálna hodnota CMI, pri ich posudzovaní vychádzame z toho, že nižšie hodnoty CMI
poukazujú na intenzívnejšie zmeny v obsahu organickej hmoty v dôsledku
hospodárenia na pôde. Nízke hodnoty CPI poukazujú na zvýšenie náchylnosti pôdy
na degradáciu v dôsledku úbytku zásob organickej hmoty (Blair et al., 1995). Rovnaký
spôsob výpočtu a hodnotenia parametrov organickej hmoty a humusu možno
realizovať pomocou obsahov celkového dusíka a jeho labilných foriem.
Tabuľka 58. . Kritériá pre hodnotenie humusových látok a kvality humusu
(Sotáková, 1982; Hanes et al., 1995).
Znak
Obsah Cox v %

Profilové ubúdanie humusu v
metrovej vrstve

Pomer C:N

Stupeň humifikácie
organickej hmoty
CHK.100/Cox v %

Typ humusu, CHK : CFK

Obsah voľných HK,
% k sume HK

Ukazovateľ znaku
veľmi vysoký
vysoký
stredný
nízky
veľmi nízky
rýchlo ubúdajúce
postupne ubúdajúce
rovnomerné
narastajúce
bimodálne
veľmi vysoká
vysoká
stredná
nízka
veľmi nízka
veľmi vysoký
vysoký
stredný
nízky
veľmi nízky
humátový
fulvátovo-humátový
humátovo-fulvátový
fulvátový
veľmi vysoký
vysoký
stredný
nízky
veľmi nízky

Obsah HK viazaných s Ca2+,
% k sume HK

Hraničné hodnoty
Grišina, Orlov
SR
> 5,8
> 2,9
3,5-5,8
1,8-2,9
2,3-3,5
1,2-1,79
1,2-2,3
0,61-0,19
< 1,2
< 0,6

EÚ
> 6,0
2,1-6,0
1,1-2,0
< 1,0

<5
5-8
8-11
11-14
> 14
> 40
40-30
20-30
20-10
< 10
>2
2-1
1-1,5
< 0,5
> 80
60-80
40-60
20-40
< 20

veľmi vysoký
> 80
vysoký
60-80
stredný
40-60
nízky
20-40
veľmi nízky
< 20
Obsah HK pevne viazaných,
vysoký
> 20
% k sume HK
stredný
10-20
nízky
< 10
Obsah nehydrolyzovateľného
vysoký
> 60
zvyšku
stredný
40-60
% k Cox
nízky
< 40
Optická hustota HK
veľmi vysoká
> 0,15
E0,001HK465
vysoká
0,08-0,15
stredná
0,06-0,08
nízka
0,04-0,06
veľmi nízka
> 0,04
Biologická aktivita pôd
vysoká
> 10
(dýchanie), CO2 v kg.ha-1.h-1
stredná
5-10
nízka
<5
Prítomnosť pigmentu v HK
áno
nie
Prítomnosť chlorofylu v
áno
alkoholbenzolovom výluhu
nie
Cox – celkový obsah organického uhlíka, C:N - pomer prvkov C a N, CHK – uhlík humínových kyselín, CFK – uhlík fulvokyselín, HK
- humínové kyseliny

111

7.5

Z výskumu katedry

Na základe porovnania celkového obsahu organického uhlíka Cox v ekologickej
a integrovanej sústave hospodárenia v lokalite Dolná Malanta možno konštatovať, že
A horizonte počas deviatich rokov príslušného systému hospodárenia na pôde nastali
iba minimálne rozdiely. Taktiež rozdiely v kvalite humusu (HK/FK) boli medzi
sústavami zanedbateľné (tabuľka 59). Avšak, labilné frakcie organického uhlíka
a indexy vypočítané podľa Blaira et al. (1995), zaznamenali značné rozdiely medzi
porovnávanými sústavami hospodárenia. LI v ornici pôdy s ekologickou sústavou
nadobudol hodnotu LI = 129,7 a v pôde s integrovanou sústavou hospodárenia iba LI
= 90,7 (tabuľka 47). Porovnanie hodnôt LI poukazuje na fakt, že v pôde z ekologickej
sústavy je organická hmota menej odolná voči rozkladu a je teda rýchlejšie využiteľná
mikroorganizmami ako zdroj živín a energie v porovnaní s integrovanou sústavou.
Rovnako aj indexy CPI a CMI nadobudli vyššie hodnoty v ornici pôdy s ekologickou
(CPI = 0,358, CMI = 46,4) ako s integrovanou sústavou, kde CPI = 0,342 a CMI = 31,0.
Z výsledkov vyplýva, že v ekologickej sústave hospodárenia bol zistený vyšší obsah
organického uhlíka aj jeho labilných foriem, čo svedčí o vyššej zásobe organickej
hmoty v tejto sústave. Vyšší obsah ľahšie rozložiteľnej organickej hmoty podporuje
biologickú aktivitu, ktorá je nevyhnutným predpokladom vysokej úrodnosti a kvality
pôd.
Tabuľka 59. Vypočítané hodnoty labilnosti organického uhlíka (LI), indexy
veľkosti zdroja uhlíka (CPI) a indexy hospodárenia s organickým uhlíkom (CMI)
v ekologickej a integrovanej sústave hospodárenia (Szombathová, 2010a).
Profil

Horizont

les
Dolná Malanta

A
Bt
C
A

ekologická sústava
Dolná Malanta
integrovaná sústava
Dolná Malanta

Bt
C
A
Bt
C

HK:FK

Cox

0,85

36,6
9,7
5,4
13,1

CL
(g.kg-1)
2,91
0,92
0,32
1,32

1,33

0,83

7,0
1,9
12,5
6,7
1,7

CNL

L

LI

CPI

CMI

33,68
8,74
5,08
11,78

0,086
0,105
0,063
0,112

129,7

0,358

46,4

0,52
0,09
0,90

6,50
1,81
11,62

0,080
0,044
0,078

0,43
0,10

6,28
1,60

0,068
0,062

90,7

0,342

31,0

Ako bolo vyššie uvedené, obsah organického uhlíka a jeho labilných foriem, ale
i kvality humusu závisí od pôdneho typu, zrnitostného zloženia a spôsobu
hospodárenia na pôde. Konkrétne príklady sú tiež uvedené v tabuľkách 60 a 61.
Významný faktor ovplyvňujúci obsah organickej hmoty v pôde je aj zrnitostné zloženie.
Vo všeobecnosti platí, že piesočnaté pôdy majú nižší obsah organickej hmoty ako
pôdy zrnitostne stredne-ťažké až ťažké. Každý pôdny typ je charakteristický určitou
zásobou organickej hmoty špecifického zloženia a rozmiestnenia v profile pôdy.
Jedným z najzásadnejších faktorov ovplyvňujúci množstvo, ale i kvalitu organickej
hmoty v pôdach je spôsob hospodárenia a hnojenia na pôde. Spravidla minimalizačné,
resp. redukované spôsoby obrábania sa podieľajú na zvyšovaní obsahu organickej
hmoty v pôde, kým intenzívne obrábanie pôdy má za následok jej nižšie obsahy.
Aplikácia vysokých dávok priemyselných hnojív resp. ich dlhodobá aplikácia bez
pridávania organických látok môže mať za následok nižší obsah Cox a taktiež sa môže
meniť i kvalita organickej hmoty a humusu. Vo všeobecnosti zapracovávanie
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pozberových zvyškov a organických hnojív sa pozitívne odráža na kvalite a úrodnosti
pôdy.
Tabuľka 60. Parametre pôdnej organickej hmoty a kvality humusu v závislosti
od pôdneho typu, spôsobu využívania pôdy a hospodárenia na pôde.
Pôdny typ
(lokalita)

Cox

Spôsob využitia/hospodárenia

Rendzina
(Dražovce)

CL

g.kg-1

Chwd

mg.kg-1

HK:FK

TTP

15,5

2124

462

1,18

Orba

15,3

2330

479

1,05

Orba+mastaľný hnoj

15,7

2347

495

1,10

NPK1

15,6

2405

525

1,17

NPK3

15,4

2191

499

1,25

Konvenčné obrábanie

12,0

1737

-

-

Redukované obrábanie

12,9

1994

-

-

TTP

17,2

2279

-

-

Nehnojená kontrola

14,0

2023

-

-

Pozberové zvyšky+NPK

14,4

2071

-

-

NPK

13,7

1916

-

-

Kambizem
(Malá Tŕňa)

Intenzívne obrábaný rad viniča

14,4

2800

-

0,53

Zatrávnený medzirad viniča

27,1

4500

-

0,68

Hnedozem
(Vráble)

Intenzívne obrábaný rad viniča

8,80

1200

-

0,84

Zatrávnený medzirad viniča

21,7

3100

-

0,94

Kontrola

13,7

1580

622

1,01

Požiar s nízkou intenzitou horenia

21,0

2537

813

1,15

Požiar s nízkou intenzitou horenia

21,0

2537

813

1,15

Hnedozem
(Malanta)

Rendzina
(Dražovce)

zdroj

Šimanský et al., 2013

Šimanský a Kováčik, 2014

Šimanský a Bajčan, 2014

Šimanský, 2015

Tabuľka 61. Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v závislosti od pôdneho
typu, druhu a porastu.
Pôdny typ
(lokalita)
Hnedozem
(Arborétum Mlyňany)
Hnedozem
(Arborétum Mlyňany)
Čiernica (Žitavský
luh)
Fluvizem (Žitavský
luh)

7.6

Pôdny druh

Cox

porast

CL

Chwd

g.kg-1

HK:FK

hlinitá

borovice

11,5

2,5

0,61

0,61

ílovito-hlinitá

kryptomérie

12,2

1,9

0,60

0,70

prachovito-hlinitá

duby

22,6

2,4

0,64

0,38

hlinitá

tisy

20,7

4,0

0,52

0,39

ílovito-hlinitá

tráva

19,1

1,9

0,53

prachovito-ílovitohlinitá

tráva

17,1

1,6

0,49

zdroj
Szombathová, 2010b
Polláková a Konôpková,
2012

1,07
0,60

Szombathová et al., 2008

Užitočné výpočty pre prax

-Výpočet celkového množstva uhlíka na parcele
Zadanie: obsah organického uhlíka = 1,58%, veľkosť parcely = 20 ha, hĺbka pôdy
(zaujíma nás obsah humusu v orničnej vrstve, ale nie je problém počítať aj s inou
hĺbkou, avšak v takom prípade treba brať na zreteľ, že obsah Cox sa v závislosti od
hĺbky pôdy mení) = 0,2 m, objemová hmotnosť pôdy je 1,5 t.m-3
1. výpočet objemu kvádra – pretože kváder ako geometrické teleso reprezentuje
parcelu, tj. veľkosť parcely (20 ha = 200 000 m2) a hĺbku (0,2 m):
V = povrch x hĺbka
V = 200 000 m2 x 0,2 m
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V = 40 000 m3
Parcela pri rozlohe 20 ha a do hĺbky 0,2 m predstavuje objem 40 000 m3.
2. výpočet hmotnosti zeminy na parcele
Hz = V x objemová hmotnosť pôdy
Hz = 40 000 m3 x 1,5 t.m-3
Hz = 60 000 t
Na parcele o veľkosti 20 ha do hĺbky 0,2 m pri objemovej hmotnosti pôdy 1,5
t.m-3 je 60 000 t zeminy.
3. výpočet množstva Cox na parcele
60 000 t zeminy ................... 100%
x t Cox ................................... 1,58% Cox
x = 60 000 t zeminy x 1,58% Cox / 100%
x = 948 t Cox
Na parcele o rozlohe 20 ha do hĺbky pôdy 0,2 m a pri koncentrácií Cox 1,58%
je celkovo 848 t Cox.
-Výpočet množstva N z humusu na parcele pri jeho optimálnej kvalite, výpočet
množstva zmineralizovaného N
Zadanie: veľkosť parcely = 20 ha, hĺbka pôdy = 0,2 m, množstvo Cox na parcele =
948 t, pomer C : N = 10 : 1 (optimána kvalita), ročná mineralizácia = 1%. V
podmienkach južného Slovenska ročne zmineralizuje asi 1-1,5% humusu (Fecenko
a Ložek, 2003).
1. výpočet množstva N
ak na parcele je 790 t Cox a pomer C:N je 10:1, tak N = 79 t
Na parcele o veľkosti 20 ha do hĺbky 0,2 m je 790 t C a 79 t N pri pomere C:N
10:1. Pomer C:N môže byť rôzny.
2. výpočet množstva zmineralizovaného C a N
ak na parcele je 790 t Cox a 79 t N a ročná mineralizácia predstavuje 1%, tak
1% z C a N = 79 t Cox a 7,9 t N
Na parcele o veľkosti 20 ha do hĺbky 0,2 m pri 1% ročnej mineralizácii humusu
sa z celkového množstva humusu zmineralizuje 79 t Cox a 7,9 t N.
-Výpočet dávky N na úpravu pomeru C:N po zapracovaní pozberových zvyškov
Zadanie: veľkosť parcely = 20 ha, úroda zrna pšenice = 5 t. ha-1, pomer C:N v slame
100:1, hnojivo LAV 27%.
1. výpočet pre úpravu pomeru C:N 10:1 (optimálny pomer v humuse) po
zapracovaní pozberových zvyškov pšenice
-úrodou 5 t zrna na ha sa vyprodukuje 4 t slamy na ha (prepočet: 1 t zrna sa
vyprodukuje 0,8 t slamy, tj. 5 x 0,8 = 4 t slamy)
-na úpravu pomeru C:N sa odporúča aplikovať na každých 100 kg slamy 1 kg
N:
takže na 4 t slamy treba na 1 ha dodať 40 kg N, na 20 ha pri úrode 4 t slamy
treba dodať 40 kg N ha-1 x 20 ha = 800 kg N
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Na úpravu pomeru C:N treba na 20 ha pri úrode 5 t zrna pšenice na ha treba
aplikovať aj 800 kg N.
2. výpočet dávky dusíkatého hnojiva na úpravu pomeru C:N
100 kg LAV ............................. 27 kg N
x kg LAV ................................. 800 kg N
x = 800 kg N x 100 kg LAV / 27 kg N
x = 2963 kg LAV, tj. 2,96 t LAV
Na úpravu pomeru C:N treba na 20 ha pri úrode 5 t zrna pšenice na ha treba
aplikovať 2,96 t hnojiva LAV (liadok amónny s vápencom).
Ak má farmár aj živočíšnu výrobu, tak vhodné je pomôcť si aj vedľajšími
produktmi z nej, tj. do pôdy na úpravu C:N môže využiť močovku, resp. hnojivicu
atď. Pre náš modelový príklad si vyberieme alternatívu, že má k dispozícií
hnojovicu získanú z chovu ošípaných.
hnojovica ošípaných obsahuje 0,29% N (Škorda, 1982 cit. In Fecenko a Ložek,
2000) – pozor hnojivica od hovädzieho dobytka, oviec atď. má iný obsah N!!!
100 l hnojovice ........................ 29 kg N
x l hnojovice .............................800 kg N
x = 800 kg N x 100 l hnojovice / 29 kg N
x = 2759 l hnojovice
Na úpravu pomeru C:N treba na 20 ha pri úrode 5 t zrna pšenice na ha treba
aplikovať 2759 l hnojovice. Samozrejme takáto dávka v prípade hnojovice na
takúto výmeru by bola neopodstatnená, keďže cisterny na hnojovicu majú
kapacitu cca 8000 l. Ide však o modelový príklad!!!
-Vypracovanie plánu hnojenia organickými hnojivami
Zadanie: celková produkcia organických hnojív na farme je: maštaľný hnoj – 2594 t.rok1, močovka - 1599 t.rok-1, výmera = 1063 ha,
Na farme je osevný postup z takýmto % zastúpením plodín: 91% zrnín 8% okopanín a
1% viacročné krmoviny. Normatívy organických látok na ornej pôde sú uvedené
v tabuľke 62.
z toho produkcia organických látok u tohto množstva je nasledovná:
z maštaľného hnoja 2594 x 0,17 = 441 t organických látok (ďalej OL)
z močovky 1599 x 0,016 = 25,6 t OL
Príklad bilancie OL:
Z normatívu vyplýva, že potreba OL pri danej štruktúre osevu je 1,8 t.ha -1. rok-1.
1,8 – 0,4 = 1,4 t.ha-1 OL
Prepočet na celu výmeru: 1,4 x 1063 = 1488,2 t OL
Na zabezpečenie vyrovnanej bilancie chýba na modelovej farme 1,4 t.ha -1 a na celú
výmeru farmy treba 1488,2 t organických látok.
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Tabuľka 62. Normatívy organických látok na ornej pôde (Vaněk et al., 2013).
Potreba OL v t.ha-1

Zastúpene hlavných plodín
v osevnom postupe
Zrnoviny
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20
30
40
50
60
70
80
90
20
30
40
50
60
70
80
85
20
30
40
50
60
70
80
20
30
40
50
60
70
20
30
40
50
60
70

Okopaniny a
jednoročné
krmoviny
80
70
60
50
40
30
20
10
10
70
60
50
40
30
20
10
0
65
55
45
35
25
15
5
60
50
40
30
20
10
0
55
45
35
25
15
5
50
40
30
20
10
0

druhy pôdy
Viacročné
krmoviny

L

S
piesočnato
-hlinitá

piesočnatá

0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30

2,5
2,35
2,2
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
2,1
1,95
1,75
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,95
1,75
1,6
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,65
1,45
1,3
1,1
1
0,9
0,8
1,35
1,15
1
0,8
1,65
0,45
1,05
0,9
0,7
0,5
0,35
0

T
ílovitohlinitá

VT
ílovitá-íl
2,85
2,7
2,55
2,35
2,25
2
1,9
1,8
1,7
2,6
2,45
2,3
2,1
1,9
1,8
1,7
1,6
2
2
1,95
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,9
1,75
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,5
1,35
1,1
0,85
0,7
0,5
1,8
1
0,8
0,6
0,35
0

Nahradenie chýbajúceho množstva môžeme riešiť’:
-zaoraním slamy obilnín (slama obilnín obsahuje 82% OL)
1,4 : 0,82 = 1,7 t slamy – treba na 1 ha dodať
pri zaorávaní slamy sa najskôr poreže na dĺžku 10-20 cm a pridá sa na 100 kg slamy
1 kg N, na vyrovnanie pomeru C : N.
- zeleným hnojením (vychádzame z toho, že priemerne rastliny určené na zelené
hnojenie obsahujú 20% OL)
1,4 : 0,2 = 7 t – treba na 1 ha dodať’
Kvôli kvalitnému zaoraniu hmoty sa robí jej pokosenie a rovnomerné rozhádzanie po
povrchu.
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- kompostom Vitahum (počítame, že Vitahum obsahuje 20% OL, pozor obsah OL je
rozdielny v kompostoch)
1,4 : 0,2 = 7 t – treba na 1 ha dodať’
Po prepočte na výmeru ornej pôdy modelovej farmy s rozlohou 1063 ha treba deficit
OL pre vyrovnanú bilanciu riešiť a to buď zapracovaním 1807 t slamy alebo 7441 t
zeleného hnojenia alebo 7441 t kompostu.

8 Sorpčná schopnosť pôd
Pojem „sorpčná schopnosť pôdy“ vyjadruje jej schopnosť zadržiavať ióny
(katióny a anióny), prípadne molekuly rôznych látok z roztoku. Túto veľmi dôležitú
vlastnosť pôdy zabezpečuje pôdny koloidný komplex - koloidy minerálneho a
organického pôvodu.
Ruský pôdoznalec K.K. Gedrojc, ktorého pokladáme za zakladateľa učenia
o pôdnej sorpcii, sa vyjadril, že tento dej je druhým najdôležitejším dejom, ktorý sa
v prírode odohráva (po fotosyntéze zelených rastlín). Vďaka tejto schopnosti pôdy je
pre rastlinný koreňový systém zabezpečený prísun biogénnych prvkov z pôdy a tak
nemusíme rastlinám denne dodávať prvky do pôdy. Mimoriadnou výhodou je, že
môžeme robiť riadenú výživu rastlín hnojením „do zásoby“ (hnojenie na jeseň pri
agrotechnických zásahoch), pretože koloidný komplex si svoju sorpčnú kapacitu takto
dokáže naplniť, uchovať a poskytnúť koreňom až vtedy, keď si to rastlina vyžiada.
Negatívnou stránkou tejto schopnosti pôdy je fakt, že koloidný komplex nerozlišuje
látky pozitívne a negatívne pôsobiace na rastliny, prípadne na kvalitu pôdy. Ak má
voľnú kapacitu, dokáže ju naplniť aj ťažkými kovmi, rádioaktívnymi prvkami, prípadne
ropnými produktmi, ale toto je už otázka hygieny pôdy a príbuzných disciplín.
Sorpčnú schopnosť pôdy charakterizujeme nasledovnými parametrami (hlavné
ukazovatele sorpčnej schopnosti pôdy) :
1. Hydrolytická kyslosť (H)
2. Obsah výmenných bázických katiónov (S)
3. Celková sorpčná kapacita (T)
4. Stupeň nasýtenia sorpčnej kapacity bázickými katiónmi (V)
8.1

Hydrolytická kyslosť (H)

Udáva množstvo iónov H+ a Al3+ v mmol (p+).kg-1 pôdy, ktoré sa vytesnia z
pôdneho koloidného komplexu hydrolyticky zásaditou soľou.
8.1.1 Stanovenie hydrolytickej kyslosti – Kappenovou metódou
Princíp metódy: Na zeminu sa pôsobí 1 M roztokom octanu sodného alebo
vápenatého. Po vytlačení vodíka (hliníka) z pôdneho koloidného komplexu vzniká
CH3COOH, ktorá sa titruje roztokom 0,1 M NaOH. Zo spotreby hydroxidu sodného sa
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vypočíta hydrolytická kyslosť v mmol(p+).kg-1 zeminy. Rovnicu môžeme znázorniť
nasledovne:
H

[PKK] Al


3

Ca 2 
2

+ (CH3COO)2Ca + H2O ↔ [PKK] Ca + 4 CH3COOH + Al(OH)3

Octanová soľ umožňuje takmer úplné vytlačenie viazaných vodíkových iónov z
pôdneho koloidného komplexu, pretože novovytvorená CH3COOH veľmi slabo
disociuje a v dôsledku malého množstva H+ iónov v roztoku výmenná reakcia prebehne
až takmer do konca.
Pracovný postup: Odvážime 40 g na vzduchu vysušenej a cez sito s otvormi 2 mm
preosiatej zeminy. Nasypeme ju do 250 ml Stohmanovej banky a zalejeme 100 ml 1
M CH3COONa a trepeme 1 hodinu. Po skončení trepania suspenziu prefiltrujeme cez
suchý skladaný filter. Do kadičky odpipetujeme 50 ml filtrátu, pridáme 3 kvapky
fenolftaleinu a titrujeme 0,1 M roztokom NaOH až do vzniku slabo ružového
zafarbenia, ktoré nezmizne za 1 minútu.
Výpočet: Hydrolytickú kyslosť vypočítame podľa vzorca:
H (mmol.kg-1) = a .f .M .50 .1,75 /alebo 1,5/
a - množstvo spotrebovaného O,1 M NaOH na titráciu v ml,
f - faktor NaOH,
M - molarita NaOH,
5O - prepočet na kg zeminy,
1,75 - konštanta za neúplné vytlačenie iónov (1,75 pre octan sodný a 1,5 pre octan vápenatý)

Tabuľka 63. Hodnotenie výsledkov hydrolytickej kyslosti (Hanes et al., 1995;
Hanes, 1999; Hanes a Polaček, 2002).
H (mmol.kg-1)
> 13,7
13,7-9,2
9,1-6,3
6,2-2,9
2,8-1,7
< 1,7

8.2

hodnotenie
Veľmi silná
Silná
Stredná
Mierna
Slabá
Veľmi slabá

Obsah výmenných bázických katiónov (S)
Udáva množstvo bázických katiónov (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) v mmol (p+).kg-1 pôdy.

8.2.1 Stanovenie sumy výmenných bázických katiónov - Kappenovou metódou
Použitie tejto metodiky je obmedzené. Pomocou nej môžeme stanoviť sumu
výmenných bázických katiónov len na pôdach, ktoré neobsahujú uhličitany.
Princíp metódy: Výmenné bázické katióny sa vytláčajú zo sorpčného komplexu
vodíkovým iónom z 0,1 M HCl. Suma vytesnených bázických katiónov sa stanoví z
rozdielu obsahov vodíka v pôvodnej kyseline a po jej reakcii so zeminou. Výmenná
reakcia prebieha podľa schémy:
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Ca 2 
Mg 2

2H
2H

K
Na 
H







[PKK]



+ 7 HCl →

[PKK]

H
H

+ CaCl2 + MgCl2 + KC + NaCl + HCl

H

Pracovný postup: Do Stohmanovej banky 250 ml odvážime 20 g zeminy preosiatej
cez sito s 1 mm otvormi, pridáme 100 ml 0,1 M HCl a trepeme na horizontálnej
trepačke 1 hodinu. Po trepaní suspenziu necháme stáť do druhého dňa (24 hodín).
Potom obsah pretrepeme a filtrujeme cez suchý skladaný filter. Z filtrátu odpipetujeme
50 ml a prenesieme do titračnej banky, 1 - 2 minúty povaríme (za účelom vypudenia
CO2), pridáme 2 kvapky fenolftaleinu a horúci roztok titrujeme 0,1 M roztokom NaOH
do slaboružového sfarbenia.
Výpočet: Sumu výmenných bázických katiónov (S) vypočítame podľa vzorca:
S (mmol.kg-1) =

(50.M . f  a.M 1. f1 ).2.1000
n

50 - množstvo filtrátu použitého na titráciu v ml
M - molarita HCl (0,1)
f - faktor HCl
a - spotreba 0,1 M NaOH na titráciu v ml
M1 - molarita NaOH
f1- faktor NaOH
2 - koeficient prepočtu na celkovú navážku
1000 - prepočet na kg zeminy
n - navážka zeminy v g

8.2.2 Stanovenie sumy výmenných bázických katiónov v alkalických pôdach Pfefferovou metódou
Princíp metódy: Metóda je založená na princípe vytláčania výmenne viazaných
bázických katiónov v sorpčnom komplexe katiónom NH4+ po predchádzajúcom
vyplavení solí 70% etanolom.
Pracovný postup: Odvážime 5 g jemnozeme a nasypeme ju do 100 ml kyvety. Zeminu
zvlhčíme destilovanou vodou na úroveň plnej vodnej kapacity (20-40 hmotnostných %
v závislosti od zrnitosti pôdy), prikryjeme a necháme stáť do budúceho dňa. Potom
vodorozpustné soli vymyjeme 70% alkoholom. Za týmto účelom k zvlhčenej zemine
pridáme 10-15 ml alkoholu, suspenziu pomiešame a 10 minút centrifugujeme pri
otáčkach 2000 za minútu. Tento proces opakujeme až do negatívnej reakcie na SO42a Cl-. Po vyplavení vodorozpustných solí vytesníme absorbované bázické katióny
Pfefferovým roztokom (0,1 M NH4Cl v 70% etanole). K obsahu v kyvete pridáme 25 ml
Pfefferovho roztoku, suspenziu premiešame a necháme stáť 1 hodinu. Potom
suspenziu opäť centrifugujeme. Roztok z kyvety vlejeme do porcelánovej misky
a odparíme na vodnom kúpeli. Proces opakujeme následne ešte tri krát. Suchý
odparok s miskou prenesieme do muflovej pece, kde ho zohrievame pri teplote 350400 oC až do straty bielych výparov amónia. Rozpálený odparok rozpustíme 2-3
kvapkami koncentrovanej HCl a horúcou vodou. Roztok prefiltrujeme do 100 ml
odmernej banky, ochladíme a doplníme po značku. Vo filtráte stanovíme výmenný
Ca2+, Mg2+, K+ a Na+ štandardnými metódami tj. K+ a Na+ na plameňovom fotometri
a Ca2+ a Mg2+ metódou AAS. Súčet Ca2+, Mg2+, K+ a Na+ predstavuje sumu
výmenných bázických katiónov.
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8.3

Celková (katiónová) sorpčná kapacita (T)

Predstavuje množstvo iónov v mmol (p+), ktoré môže pútať 1 kg pôdy.
Piesočnaté pôdy majú celkovú sorpčnú kapacitu 20-100, hlinité 200-300, ílovité 400500 a organické (organozem) okolo 1 500 mmol (p+).kg-1 pôdy.
Keďže organická hmota má v pôde nezastupiteľnú úlohu za významný
ukazovateľ možno považovať aj samotnú sorpčnú kapacitu organickej hmoty pôdy.
S vyšším zastúpením organickej hmoty pôdy sa zvyšuje aj sorpčná schopnosť pôd
(Szombathová, 2010a), pričom organická hmota sa na celkovej sorpcií pôd môže
podieľať v rozpätí od 20 do 70 % (Lehmann, 2007). Napríklad Stevenson (1994)
uviedol, že v humusových horizontoch je sorpcia pôdy na 25-90 % zabezpečená práve
cez sorpciu samotnej organickej hmoty.
8.3.1 Výpočet katiónovej sorpčnej kapacity
Katiónovú sorpčnú kapacitu (T) vypočítame podľa vzorca:
T (mmol(p+).kg-1) = S + H
S - suma výmenných bázických katiónov
H - hydrolytická kyslosť

Tabuľka 64. Hodnotenie výsledkov katiónovej sorpčnej kapacity (Hanes et al.,
1995; Hanes, 1999; Hanes a Polaček, 2002).
T (mmol.kg-1)
> 80
80-120
120-170
170-240
240-300
< 300

hodnotenie
Veľmi nízka
Nízka
Nižšia stredná
Vyššia stredná
Vysoká
Veľmi vysoká

8.3.2 Stanovenie katiónovej sorpčnej kapacity v uhličitanových pôdach podľa
Pfeffera
Táto metóda je rýchla, dostatočne presná a vhodná pre karbonátové a zasolené
pôdy.
Princíp metódy: Metóda je založená na princípe vytláčania výmenne viazaných
bázických katiónov v sorpčnom komplexe katiónom NH4+. Množstvo nadbytočného
(neviazaného) NH4+ stanovujeme spätnou titráciou a z rozdielu vypočítame katiónovú
sorpčnú kapacitu.
Pracovný postup: Odvážime 10 g jemnozeme a nasypeme ju do Erlenmayerovej
banky. Pridáme 25 ml 0,1 M NH4Cl a suspenziu 1 hodinu trepeme na horizontálnej
trepačke. Vzorku necháme stáť do ďalšieho dňa. Na druhý deň suspenziu
prefiltrujeme. Zeminu na filtri ešte premyjeme 5 krát 0,1 M NH4Cl. Z filtrátu
napipetujeme 50 ml a vpravíme do 150 ml kadičky. Obsah rozohrejeme do varu, potom
pridáme 5 ml 35% fermaldehydu, niekoľko kvapiek fenolftaleínu a titrujeme 0,1 M
NaOH až do slabo ružového zafarbenia. Množstvo spotrebovaného NaOH
reprezentuje spotrebu pri pokuse (B). Titrácia slepého pokusu (A): Napipetujeme si 25
ml 0,1 M NH4Cl do Erlenmayerovej banky, ktoré následne titrujeme 0,1 M NaOH až do
slabo ružového zafarbenia.
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Katiónovú sorpčnú kapacitu (T) vypočítame podľa vzorca:
T (mmol(p+).kg-1) = [(A x 2) - B] x 20
20 – prepočet na 1 kg zeminy
A – spotreba 0,1M NaOH na titráciu slepého pokusu
B – spotreba 0,1 M NaOH na tritáciu filtrátu

8.3.3 Stanovenie sorpčnej kapacity organického podielu pôdy
Princíp metódy: Stanoví sa sorpčná kapacita pôvodnej zeminy a zeminy po oxidácií
organickej hmoty peroxidom vodíka. Z rozdielu obidvoch hodnôt vypočítame sorpčnú
kapacitu organického podielu.
Pracovný postup: K navážke zeminy v 250 ml kadičke pridáme 4-5 kvapiek kyseliny
octovej a 15 ml peroxidu vodíka. Kadičku zakryjeme hodinovým sklíčkom a zahrejeme
na vodnom kúpeli až do začiatku reakcie (bublinkovanie). Potom kadičku odstavíme
z vodného kúpeľa a počkáme, kým reakcia prestane. Po skončení reakcie zahrievame
na vodnom kúpeli, až sa peroxid vodíka celkom rozloží, potom odparíme do sucha
a celý postup opakujeme minimálne ešte raz. Ďalej sa postupuje ako pri stanovení
sorpčnej kapacity.
Sorpčnú kapacitu organickej hmoty (TOH) v 100 g zeminy vypočítame z rozdielu medzi
T v pôvodnej zemine a T zeminy po oxidácii.
8.4

Stupeň nasýtenia sorpčnej kapacity bázickými katiónmi (V)

Vyjadruje podiel výmenných bázických katiónov v % z celkovej sorpčnej
kapacity. Černozeme majú stupeň nasýtenia nad 95 ,hnedozeme nad 75 %,
luvizeme 40-60 %, kambizeme 30-70 % a podzoly pod 30 %. Ak je hodnota V > 75 %
považujeme takúto pôdu za sorpčne nasýtenú. Antropické zásahy do pôdneho
prostredia významným spôsobom môžu pôsobiť na zmeny v ukazovateľoch sorpčných
vlastností pôd.
Sorpčnú nasýtenosť /V/ vypočítame podľa vzorca:
V (%) =

S
. 100
T

Tabuľka 65. Hodnotenie výsledkov sorpčnej nasýtenosti (Hanes et al., 1995).
V (%)
90-100
75-90
50-75
30-50
< 30

hodnotenie
Plne nasýtený
Nasýtený
Slabo nasýtený
Nenasýtený
Extrémne nenasýtený

121

8.5

Nábojová charakteristika pôd

Pôdne častice, ktoré tvoria pôdny sorpčný koloidný komplex majú elektrický
náboj, ktorý je určovaný prítomnosťou iónov na povrchu častice (Gorbunov, 1948;
Vozbuckaja, 1964; van Olphen, 1977).
Náboj na koloidných časticiach môže vznikať dvomi spôsobmi :
1. cestou špecifickej adsorpcie určitých iónov z okolitého roztoku,
2. v dôsledku vnútorných porúch kryštálov (od disociovaním iónov, molekúl samotnej
častice).
Pavel et al. (citované v Kosil et al., 1973) (1970), Vozbuckaja (1968) uvádzajú, že
zdrojom záporných nábojov koloidov sú :
 izomorfné substitúcie (zámeny) iónov v kryštálovej mriežke ílových
minerálov (Al3+ za Si4+ v tetraédroch, Mg2+, Fe2+ za Al3+ v Al - oktaédroch),
 disociácia H+ iónov okrajových skupín ( -Si-OH, Al-OH),
 narušenie väzby na okrajoch tetraédrov a oktaédrov pri zvetrávaní,
 disociácia H+ iónov minerálnych a organických kyselín (kyselina kremičitá,
humusové kyseliny a iné).
8.5.1 Teória ZPC (zero point of charge)
Problematika nábojovej charakteristiky pôdy je jednou z najmladších častí
chémie pôdy. Za základný dokument tejto oblasti môžeme považovať prácu R. K.
Schofielda (1948) : "Effect of pH on Electric Charges Corried by Clay Particles".
Schofield ako prvý analyzoval závislosť vzťahu elektrického náboja a pôdnej reakcie
(Chlpík, 2007).
Parametre nábojovej charakteristiky predstavujú špecifickú časť pôdnej chémie,
ktorá má za úlohu štúdium chemických a fyzikálno-chemických procesov a reakcií v
pôde, v úzkom vzťahu s prírodnými a antropogénnymi faktormi. Význam štúdia týchto
procesov spočíva v tom, že umožňujú zistiť zákonitosti pôdotvorného procesu, genézy
pôd a objasniť formovanie chemických a fyzikálnochemických vlastností pôd.
Štúdium a hodnotenie parametrov ZPC umožňuje predpovedať reakciu na zmeny
podmienok, napr.: v dôsledku aplikácie priemyselných, organických a vápenatých
hnojív.
Schopnosť pôdy pútať katióny, ktoré slúžia ako základný zdroj výživy rastlín, je
priamo úmerná veľkosti záporného náboja na pôdnych koloidoch, ktorý je zase
ovplyvnený zmenou pôdnej reakcie. So stúpajúcou hodnotou pH záporný náboj rastie
a kladný klesá a naopak. Znamená to, že štúdium schopnosti pôdy pútať ióny a
poskytovať ich rastlinám, má nielen ekonomický, ale aj ekologický význam.
Nízke hodnoty ZPC sú vykazované pri nositeľoch záporných nábojov (organická
hmota, ílové minerály). Rastom záporného náboja zvyšovaním pH rastie aj katiónová
sorpčná kapacita - takto môže stanovenie hodnôt nábojovej charakteristiky
dokumentovať ukazovatele sorpčnej schopnosti pôdy a ich zmeny v závislosti od
antropogénnych aktivít.
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8.5.1.1 Experimentálne metódy stanovenia ZPC
V súčasnosti môžeme všetky modifikované metódy zjednotiť do troch základných
spôsobov zistenia parametrov ZPC:
1. Iónová adsorpčná metóda,
2. Metóda Salt-titrácie (ST-metóda),
3. Metóda Potenciometrických titrácií (PT-metóda).
PT-metóda je najčastejšou z používaných metód pre stanovenie parametrov
nábojovej charakteristiky. Po prvýkrát ju predložili van Raij a Peech (1972), ale jej
konečná podoba sa formovala neskoršie (Laverdiére a Weaver, 1977; Wann
a Uehara, 1978; Parker et al., 1979; Uehara 1979; Gillman a Uehara, 1980; Uehara
a Gillman, 1981; Sakurai et al., 1988; 1989; Sakurai et al., 1990; Sakurai et al., 1991;
Zuyi a Taiwei, 2003; Wan-Guoet al., 2001; Preočanin a Kallay, 2006).
Princíp metódy : V tejto metóde predstavuje ZPC bod, v ktorom rovnaké množstvá H +
a OH- iónov (ako potenciál určujúcich iónov), sú adsorbované pri niekoľkých
koncentráciách elektrolytov.
Metodický postup pri stanovení ukazovateľov nábojovej charakteristiky - ZPC, p a φo
- PT-metódou (Sakurai, et al., 1988).
- ZPC (nulový bod náboja) - graficky z titračných kriviek,
- p (zostatkový náboj v mmol. /p+/.kg1) graficky z titračných kriviek,
- φo (povrchový potenciál) výpočtom z Nernstovej rovnice :
φo = 59 (ZPC - pH/H2O) v mV (T = 25 oC),
- pH ( pH = pH/KCl - pH/H2O).
1. navážime po 2 g zeminy do 14 Erlenmayerových baniek a zoradíme ich do 2 radov
po 7 kusov,
2. do každej banky v 1. rade pridáme 10 ml NaCl (0,2 M) a v 2. rade 10 ml NaCl (0,02
M),
3. do baniek v 1. rade pridáme rôzne množstvá (1, 3, 5 ml) HCl alebo NaOH (0,1 M)
a do baniek v 2. rade pridáme rovnaké množstvá ako v 1. rade (1, 3, 5 ml) HCl
alebo NaOH (0,01 M),
4. do každej banky v 1. a 2. rade pridáme destilovanú vodu, aby celkové množstvo
predstavovalo 20 ml,
5. pripravíme rovnakú sadu slepých pokusov (bez zeminy) pre každú koncentráciu a
pridáme rovnaké množstvá HCl – NaOH,
6. za občasného premiešania necháme 1 hod. ustáliť pH,
7. zmeriame pH suspenzií aj slepých pokusov a z nameraných hodnôt vypočítame
množstvá adsorbovaných H+ alebo OH- iónov,
8. znázorníme adsorbované H+ alebo OH- ióny oproti pH pre každú koncentráciu
elektrolytu vo vzorkách,
9. priesečníkový bod titračných kriviek označíme ako PT – ZPC,
10. z grafického zobrazenia titračných kriviek odpočítame hodnotu zostatkového
náboja p a vypočítame hodnotu povrchového potenciálu φo a pH.
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8.6

suma výmených bázických katiónov
(mmol.kg -1)

Sorpcia pôdy je v humusových horizontoch je zabezpečená na 25-90 % práve
cez sorpciu samotnej organickej hmoty. Šimanský (2014) uviedol toto rozpätie
v humusovom horizonte rendziny v intervale od 41 do 92 %. Tieto hodnoty však boli
zásadným spôsobom ovplyvnené aj spôsobom hospodárenia na pôde (obrázky 3840).
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Obr. 38. Dynamiky zmien hodnôt sumy výmenných bázických katiónov počas roku 2010
(Šimanský, 2014).
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Obr. 39. Dynamiky zmien hodnôt celkovej sorpčnej kapacity počas roku 2010 (Šimanský, 2014).
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Obr. 40. Dynamiky zmien hodnôt sorpcie organickej hmoty pôdy počas roku 2010 (Šimanský,
2014).

Hodnoty sumy výmenných bázických katiónov (S), celkovej sorpčnej kapacity (T)
a sorpcie organickej hmoty (Torg) sa štatisticky významne znížili v dôsledku
zvyšovania dávky NPK. Aplikované hnojivo pôsobilo fyziologicky kyslo a tak najvyššie
priemerné hodnoty S a T boli zistené práve v nehnojenej kontrole. Hnojenie v pôde
môže spôsobovať zmenu pH, ale aj fyzikálnych vlastnosti pôdy, čo sa následne odráža
aj na parametroch sorpcie pôdy. Na druhej strane aplikácia maštaľného hnoja mala
pozitívny efekt na zvýšenie sorpcie organickej hmoty pôdy.
Tabuľka 66. Vybrané chemické parametre pôdnych profilov (Polláková et al.,
2015).
Hĺbka
[m]
0,00-0,10
0,10-0,22
0,22-0,48

Cox
H
S
T
V
pHKCl
[g.kg-1]
[mmol.kg-1]
[%]
Ao
32,9
4,08
106,2
143,1
249,3
57,4
Tuje riasnaté
A/E
14,4
3,45
136,8
70,8
207,6
34,1
El
15,9
3,35
151,5
46,1
197,6
22,9
luvizem pseudoglejová
 0,48
Btg
5,9
3,43
118,9
158,0
276,9
57,0
0,00-0,22
Au
33,7
3,38
175,9
22,3
198,1
11,4
Smreky východné
0,22-0,40
Bt
8,7
3,54
120,6
49,0
169,7
27,6
hnedozem
0,40-0,62
Btg1
6,4
3,63
89,6
113,4
203,0
55,9
pseudoglejová
 0,62
Btg2
7,6
3,64
87,5
160,9
248,4
64,8
0,00-0,10
Ao
46,8
3,56
134,2
12,4
146,6
8,5
Borovice čierne
0,10-0,38
A/E
13,6
3,86
60,1
9,7
69,8
13,6
luvizem
0,38-0,70
El
5,8
3,85
40,5
2,5
43,0
5,7
pseudoglejová
 0,70
Btg
9,3
3,65
54,0
70,3
124,3
56,9
0,00-0,20
Au
44,4
7,22
4,7
389,6
394,3
98,8
Tuje západné
0,20-0,60
Bt
7,9
6,48
7,5
246,9
254,3
97,1
0,60-0,70
B/C
6,3
6,62
4,2
315,3
319,6
98,7
hnedozem modálna
 0,70
Cc
4,4
7,38
2,1
448,0
450,1
99,5
H – hydrolytická kyslosť, S – suma výmenných bázických katiónov, T – katiónová sorpčná kapacita, V – stupeň nasýtenia
sorpčného komplexu bázickými katiónmi, horizonty: Ao – ochrický, Au- umbrický, A/E a B/C – prechodný, El – eluviálny luvický,
Bt – iluviálny luvický, Btg – luvický mramorovaný, Cc – substrátový karbonátový
Porast

Horizont

Na celej ploche areálu Arboréta bol naviaty sprašový materiál, ktorý postupom
času prešiel na odvápnenú sprašovú hlinu. Minerálne chudobné neogénne štrky sa len
miestami dostávali bližšie k povrchu. Na nich spočíva rôzne mocný návej sprašovej
hliny. Pri našom výskume bol drobný štrk zaznamenaný v profiloch pod tujami
riasnatými (2-3%), smrekmi východnými (do 20% v Btg1 horizonte) a borovicami
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čiernymi (do 30% v E horizonte), kým pod porastom tují západných sa žiadny štrk
nenachádzal a pôdotvorným substrátom bola karbonátová spraš. Hodnoty pôdnej
reakcie, ale aj charakteristiky sorpčného komplexu uvedené v tabuľke 66 poukazujú
na fakt, že okrem profilu pod tujami západnými, v ostatných profiloch došlo k
výraznému procesu degradácie a následnej illimerizácie a iluviovania.
V Arboréte Mlyňany vysoká produkcia nízkomolekulových organických kyselín
a fulvokyselín pri rozklade málo kvalitného humusotvorného materiálu poskytovaného
skúmanými drevinami, ktorý bol navyše vo forme opadu ukladaný na povrchu pôdy, sa
prejavila miernou a strednou (pod porastom tují západných) a veľmi silnou
hydrolytickou kyslosťou (H) pod ostatnými drevinami (tabuľka 66). Pod porastmi tují
riasnatých a západných boli hodnoty hydrolytickej kyslosti miernejšie v A horizontoch
ako v nižších vrstvách, teda bázické katióny uvoľnené z mineralizácie opadu nahradili
kyslé katióny vodíka a hliníka sorpčnom komplexe. Toto sa odrazilo aj zvýšenými
hodnotami nasýtenia sorpčného komplexu bázickými katiónmi (V) v humusových
horizontoch pod porastmi tují riasnatých a západných, kým pod smrekmi a borovicami
boli A horizonty extrémne nenasýtené.
Vo všetkých skúmaných profiloch boli zaznamenané zvýšené hodnoty katiónovej
sorpčnej kapacity (T) v humusových horizontoch (tabuľka 66), ktoré boli najbohatšie
na pôdnu organickú hmotu. Je známe, že premenená pôdna organická hmota, najmä
humus, sa vyznačuje vysokou sorpčnou kapacitou 3 000 - 14 000 mmol.kg-1. Na druhej
strane, výrazné zníženie T korešpondovalo s prechodnými horizontmi (A/E) a najmä
eluviálnymi luvickými horizontmi (El) pod porastmi smrekov a borovíc, keď v prípade
borovíc čiernych bola hodnota katiónovej sorpčnej kapacity veľmi nízka.
Tabuľka 67. Parametre nábojovej charakteristiky černozeme kultizemnej variety
karbonátovej (ČMac) - lokalita Maňa (Chlpík, 2007).
φo
δp
ΔpH
(cmol.H+.kg-1)
(mV)
Akp
0,0 – 0,30
8,63
+ 2,38
+ 17,11
- 1,08
Am
0,31 – 0,50
8,80
+ 3,20
+ 12,98
- 1,08
Am/C
0,51 – 0,62
x
x
x
x
Cc
0,63 9,00
+ 2,55
+ 12,39
- 1,14
PT-ZPC – hodnota pH pri nulovom bode náboja, δp – (zostatkový náboj v cmol(p+).kg-1, φo – povrchový potenciál, Δ pH –
parameter charakterizujúci sorbenty s variabilnými vlastnosťami
Horizont
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Obr. 41. Potenciometrické titračné krivky – Akp – horizont (Chlpík, 2007).
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Obr. 42. Potenciometrické titračné krivky – Am – horizont (Chlpík, 2007).
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Obr. 43. Potenciometrické titračné krivky – Cc – horizont (Chlpík, 2007).

Zostrojené titračné krivky pre pôdny predstaviteľ černozem poukazujú na vysoké
hodnoty ZPC (bodu nulového náboja) v pôdnom profile. Súvisia s hodnotami neutrálnej
až slabo alkalickej pôdnej reakcie v celej hĺbke analyzovanej pôdy (prítomnosť
karbonátov v celej hĺbke profilu, čo je pre černozeme typické). Ako bolo konštatované
vyššie, pokles hodnôt ZPC je odrazom nárastu kvantity (a čiastočne aj kvality)
organickej hmoty v pôdnom profile. V danom pôdnom type je možné sledovať
závislosť zvyšovania hodnôt ZPC s ubúdajúcim obsahom humusu smerom do hĺbky
v pôdnom profile (aj v náväznosti na hodnoty pôdnej reakcie). Najvyšší obsah humusu
je zákonite v A horizonte (hodnoty ZPC najnižšie), naopak najmenší obsah humusu
bol v pôdotvornom substráte, čo sa prejavilo najvyššími hodnotami ZPC.
Ďalším hodnotiacim parametrom je hodnota pH ( pH = pH/KCl - pH/H2O).
Hodnoty tohto tento parametra (ak v pôdnom profile presahuje hodnoty od - 0,5 do +
0,5) poukazujú, že v pôde dominujú komponenty (sorbenty) s vysoko variabilnými
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vlastnosťami. V danom profile černozeme hodnoty pH kolíšu nad uvedené rozpätie a
preto na základe predchádzajúceho konštatovania možno predpokladať, že sa tu
nachádzajú sorbenty s vysoko variabilnými vlastnosťami.
Dôležitý parameter nábojovej charakteristiky v pôde je hodnota zostatkového
náboja p pri stanovenej hodnote ZPC. Jeho hodnota vyjadruje množstvo
adsorbovaných H+ a OH- iónov pri hodnote ZPC, pričom oba ióny sú v rovnováhe na
variabilne nabitých komponentoch. Kladné hodnoty poukazujú na adsorpciu H + iónov
na zostatkovom negatívnom povrchovom náboji a záporné na adsorpciu OH - iónov na
zostatkovom pozitívnom povrchovom náboji. Na základe predchádzajúceho
konštatovania je možné konštatovať, že pri kladných hodnotách p má koloidný systém
v pôde vytvorenú kapacitu pre pútanie ďalších katiónov, čo má obrovský význam
z hľadiska zabezpečenia výživy rastlín.
Medzi parametre nábojovej charakteristiky ďalej patrí povrchový potenciál,
v nábojovej charakteristike označovaný ako φo. Určuje veľkosť náboja celého
koloidného systému. Jeho hodnoty sú najnižšie v pôdotvornom substráte, čo vyplýva
z vysokého obsahu dvojmocných bázických katiónov v tejto časti profilu.
8.7

Užitočné výpočty pre prax

Stanovenie potreby vápnenia je možne zrealizovať aj výpočtom z hydrolytickej
kyslosti, pričom je dôležité mať informácie o objemovej hmotnoti pôdy.
Na základe hodnôt hydrolytickej kyslosti a objemovej hmotnosti pôdy môžeme
vypočítať potrebu vápnenia podľa vzťahu:
DV (t.ha-1) = H . E . O . P. h . 10-9
H - hydrolytická kyslosť v mmol (H+).kg-1
E - ekvivalent prepočtu (mmol H+= 50 mg CaCO3 alebo 28 mg CaO),
O - objemová hmotnosť (kg.m-3),
P - plocha, ktorá má byť vápnená (m2),
h - hĺbka ornice (m),
10-9 - prepočet mg CaCO3 resp. CaO na t,

-Vypracovanie plánu vápnenia
Zadanie: vybraný hon na konkrétnej farme, výmera pozemku: 27 ha, objemová
hmotnosť pôdy 1,5 t.m-3, úprava pH do hĺbky 0,2 m, hydrolytická kyslosť = 13 mmol.kg1, aplikovať budeme CaO.
DV (t.ha-1) = H . E . O . P. h . 10-9
DV = 13 x 28 x 1500 x 270000 x 0,2 x 0,000000001
DV = 29,5 t
Na úpravu hydrolytickej kyslosti na ploche 27 ha bude nevyhnutné dodať do pôdy 29,5
t CaO.
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9 Pôdna reakcia a obsah uhličitanov v pôde
9.1

Pôdna reakcia

Pôdna reakcia je dôležitou vlastnosťou, ktorá je úzko spätá s fyzikálnymi,
chemickými a biologickými procesmi prebiehajúcimi v pôde. Významne ovplyvňuje
pôdotvorný proces, dostupnosť živín, ale aj iónov a zlúčenín pôsobiacich toxicky na
rastliny, zloženie a aktivitu pôdneho edafónu, štruktúru pôdy a tým i ďalšie fyzikálne
vlastnosti.
Kyslejšia pôdna reakcia spravidla býva v humídnych oblastiach s vyšším
podielom zrážok, pri ktorých dochádza k vymývaniu značného množstva výmenných
bázických katiónov (Ca2+, Mg2+, K+, Na+ a i.). naopak, alkalickú reakciu možno
zaznamenať najmä v semiaridných a aridných oblastiach tam, kde je vysoký stupeň
nasýtenia bázickými katiónmi.
Pôdna reakcia (pH) sa vyjadruje v hodnotách pH. Sörensen definoval pH ako
záporný dekadický logaritmus aktivity (koncentrácie) vodíkových iónov.
pH = -log aH+
Všeobecne, najrozšírenejším rozpúšťadlom a disperzným prostredím v prírode
a v pôde je voda, ktorá vo veľmi malej miere podlieha ionizácii:
H2O

H+ + OH-

Pri teplote 25 °C sa v jednom litri vody nachádza 10-7 mol.dm-3 H+ a 10-7 mol.dmSúčin aktivity (koncentrácie) H+ a aktivity OH- (aH+ . aOH- = 10-14) pri konštantnej
teplote je konštantný (10-14 mol.dm-3), a to nielen v čistej vode, ale v každom vodnom
roztoku kyselín, zásad i solí.
Hodnota pH sa definuje ako záporný dekadický logaritmus koncentrácie
(aktivity) iónov H+ a teda analogicky aj pOH bude znamenať záporný dekadický
logaritmus koncentrácie (aktivity) iónov OH-.
V pôdnom roztoku rozpustené kyseliny a koloidy acidoidného charakteru
uvoľňujú vodíkové ióny (disociácia), ktoré sa zlučujú s rozpustenými zásadami a
koloidmi bazoidného charakteru (asociácia). To znamená, že pôdna reakcia je daná
rovnovážnym stavom medzi disociáciou a asociáciou vodíkových iónov.
3 OH-.

9.1.1 Formy pôdnej reakcie
Pôdnu reakciu podľa povahy rozdeľujeme nasledovne:
a) Aktívna reakcia (aktuálna forma), je zapríčinená voľnými iónmi vodíka v pôdnom
roztoku. Stanovujeme ju vo vodnom výluhu alebo vodnej suspenzii potenciometricky
a vyjadrujeme ju v hodnotách pH (pHH2O). Hodnoty aktívnej pôdnej reakcie sa v
našich pôdach najčastejšie pohybujú v rozmedzí pH 5 - 7.
b) Výmenná reakcia (potenciálna forma), je zapríčinená viazanými iónmi vodíka
(hliníka) na pôdny koloidný komplex (PKK), alebo pevnú časť pôdy. Ióny H + a Al3+
sa môžu uvoľňovať z koloidov do pôdneho roztoku a tým zvyšovať aktívnu formu
reakcie. Následne, výmennú reakciu definujeme ako schopnosť pôdy meniť pH
roztoku neutrálnych solí (najčastejšie 1 mol.dm-3 KCl, a 0,01 mol.dm-3 CaCl2). Pri
stanovení tejto reakcie dochádza k výmene iónov vodíka (hliníka) viazaných na PKK
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katiónmi neutrálnych solí. Ak použijeme roztok KCl prebieha výmenná reakcia
podľa schémy:

PKK -H + KCl

PKK -K + H+ + Cl-

Neutrálne soli vytláčajú len určitú časť viazaných iónov vodíka z PKK, preto
novovytvorená HCl úplne disociuje a veľké množstvo H+ po vytvorení rovnováhy
zabraňuje ďalšiemu vytláčaniu iónov vodíka z PKK.
Na výslednej reakcii sa okrem iónov H+ podieľajú aj ióny Al3+ a Fe3+. V takom
prípade prebieha výmenná reakcia podľa schémy:

PKK

-H
-H
-H
-Al

+ 4KCl + 3H2O

-K
-K
PKK -K
-K

+ Al(OH)3 + 4Cl- + 4H+

9.1.2 Metódy stanovenia pôdnej reakcie
Metódy stanovenia pôdnej reakcie možno rozdeliť do dvoch skupín:
kolorimetrické a elektrometrické (potenciomentrické) stanovenia.
a) Kolorimetrické stanovenie pH je založené na tom, že acidobázické indikátory
zmenou koncentrácie iónov vodíka (v určitých oblastiach pH) menia svoju farbu.
Kolorimetrická metóda je menej presná a preto sa odporúča najmä na stanovenie pH
v teréne (terénne prieskumy, mapovania pôd).
b) Elektrometrické (potenciometrické) stanovenie pH je založené na meraní
elektromotorického napätia galvanického článku, ktorý vzniká spojením indikačnej
elektródy (ktorej potenciál závisí od koncentrácie meraného roztoku) ponorenej do
skúmaného roztoku s porovnávacou elektródou (ktorej potenciál je stály a nezávisí od
pomerov v skúmanom roztoku). Elektromotorické napätie článku sa meria pH-metrom
(voltmetrom). Prístroj na meranie pH je potrebné pred meraním nastaviť na hodnotu
pH štandardu (tlmivého roztoku). Potenciometrická metóda dáva najspoľahlivejšie a
najpresnejšie výsledky.
9.1.2.1 Stanovenie aktívnej pôdnej reakcie - potenciometricky
Princíp metódy: Aktívna pôdna reakcia sa stanoví potenciometricky v suspenzii 1 dielu
zeminy v 2,5 dieloch prevarenej destilovanej vody.
Pracovný postup: Odvážime 20 g na vzduchu vysušenej a cez sito s otvormi 2 mm
preosiatej zeminy. Nasypeme ju do 100 ml kadičky a zalejeme 50 ml prevarenej
destilovanej vody. Suspenziu dôkladne pomiešame a necháme 1 hodinu stáť. Po 60
minútach pri sústavnom miešaní suspenzie odmeriame pH-metrom hodnoty pH.
Namerané výsledky označujeme ako pHH2O. Pri stanovení pH je možné použiť aj inú
navážku zeminy, ale pomer medzi zeminou a vodou (1 : 2,5) je potrebné dodržať.
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9.1.2.2 Stanovenie výmennej pôdnej reakcie - potenciometricky
Princíp metódy: Výmenná pôdna reakcia sa stanoví potenciometricky v suspenzii 1
dielu zeminy v 2,5 dieloch 1 M roztoku KCl.
Pracovný postup: Postupujeme ako pri stanovení aktívnej pôdnej reakcie, lenže na
prípravu suspenzie použijeme roztok KCl, ktorý necháme pôsobiť na zeminu 1 - 2
hodiny. Namerané hodnoty označujeme ako pHKCl. Aj pri stanovení výmennej reakcie
je možné použiť inú navážku s tým, že pomer medzi zeminou a roztokom KCl musí byť
dodržaný v zmysle princípu metódy.
Tabuľka 68. Hodnotenie výsledkov aktívnej a výmennej pôdnej reakcie (Hanes
et al., 1995).
pHH2O
do 3,5
3,6 - 4,5
4,6 - 5,5
5,6 - 6,5
6,6 - 7,2
7,3 - 8,5
8,6 - 9,5
nad 9,5

9.2

hodnotenie
veľmi silne kyslá
silne kyslá
kyslá
slabo kyslá
neutrálna
slabo alkalická
alkalická
silne alkalická

pHHKCl
do 4,5
4,6 - 5,5
5,6 - 6,5
6,6 - 7,2
7,3 - 8,5
8,6 - 10,0
nad 10

hodnotenie
silne kyslá
kyslá
slabo kyslá
neutrálna
slabo alkalická
alkalická
silne alkalická

Obsah uhličitanov v pôde

Vo forme uhličitanov sa v pôde môžu nachádzať vápnik, horčík; menej aj sodík
a draslík, ktorých väčšie množstvo sa nachádza v zasolených a alkalických pôdach.
Uhličitan vápenatý má veľký význam pre pôdu a jej úrodnosť, pretože bráni najmä vo
vlhkých klimatických podmienkach vylúhovaniu bázických katiónov z pôdy, a tým aj
okysľovaniu pôdy. Vápenaté a horečnaté katióny spôsobujú nasýtenosť sorpčného
komplexu a vyzrážanie koloidov, čím podporujú tvorbu vodoodolnej pôdnej štruktúry.
Dôležitý význam má i pri tvorbe humusu v pôde.
Uhličitany v pôde môžu byť primárneho (materská hornina, pôdotvorný substrát)
alebo sekundárneho (vápenaté hnojivá) pôvodu. Ak sú primárneho pôvodu, tak sa
väčšinou ich obsah s hĺbkou zvyšuje, prípadne sa vyskytujú len v spodnej časti profilu.
Kultúrne pôdy môžu obsahovať uhličitan vápenatý ako dôsledok intenzívneho
vápnenia, kde CaCO3 býva spravidla vo vyššom množstve vo vrchných vrstvách pôdy,
kým spodnejšie vrstvy majú obsah uhličitan vápenatý nižší alebo ho vôbec
neobsahujú.
9.3

Metódy zisťovania obsahu uhličitanov v pôde

Metódy zisťovania obsahu uhličitanov v pôde možno rozdeliť do dvoch skupín:
orientačné stanovenie a presné kvantitatívne stanovenie uhličitanov
a) Orientačné stanovenie – zisťuje sa ich prítomnosť, tj. či pôdna vzorka obsahuje
resp. neobsahuje uhličitany. Pokiaľ pôdna vzorka obsahuje uhličitany, tak vieme určiť,
či sa nachádzajú vo forme uhličitanu vápenatého alebo uhličitanu horečnatého.
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b) Kvantitatívne stanovenie – zistenie presného množstva. Na presnejšie stanovenie
uhličitanov v pôde sa používajú rôzne prístroje (vápnomery), ktoré možno rozdeliť do
dvoch skupín.
1. Volumetrické (objemové) metódy – prístroj je založený na meraní objemu
uvoľneného CO2 pri rozklade CaCO3. V laboratóriách sa používajú častejšie.
2. Manometrické metódy – prístroj meria zmeny tlaku vplyvom uvoľňovania CO2 pri
rozklade uhličitanov. Používajú sa zriedkavejšie.
9.3.1 Orientačné stanovenie uhličitanov v pôde
Princíp metódy: Uhličitany v zemine sa rozkladajú kyselinou chlorovodíkovou. Pri
reakcii sa uvoľňuje CO2, ktorý spôsobuje šumenie. Na základe intenzity šumenia a
dĺžky jeho trvania odhadne sa obsah uhličitanov v pôde. Orientačne sa stanovujú
uhličitany v teréne a pred každým kvantitatívnym stanovením kvôli navážke zeminy.
Ak sa v pôde vyskytuje prevažne MgCO3 rozklad uhličitanov je pomalý a kvalitatívna
skúška nespoľahlivá.
Pracovný postup: Do misky nasypeme asi 2 g zeminy (jemnozeme), ktorú polejeme
10 % HCl. Prítomnosť uhličitanov sa prejaví šumením v dôsledku uvoľňovania CO2 pri
rozklade CaCO3. Na základe intenzity a dĺžky šumenia odhadneme percentuálny
obsah uhličitanov v zemine.
Hodnotenie výsledkov: Ak je šumenie slabé, sotva badateľné, krátko trvajúce zemina
obsahuje menej ako 0,3 % CaCO3; ak je šumenie slabé, ale viditeľnejšie, krátko
trvajúce zemina obsahuje 0,3 - 1 % CaCO3; ak je šumenie dosť silné, krátko trvajúce
zemina obsahuje 1 - 3 % CaCO3; ak je šumenie silné dlhšie trvajúce zemina obsahuje
3 - 5 % CaCO3; ak je šumenie silné, kypiace, dlhý rozklad, zemina obsahuje viac než
5 % CaCO3.
9.3.2 Kvantitatívne stanovenie uhličitanov objemovou metódou
Princíp metódy: Uhličitany v zemine sa rozkladajú kyselinou chlorovodíkovou: Reakcie
prebieha podľa nasledovnej schémy:
CaCO3+ MgCO3+ 4 HCl → CaCl2 + MgCl2 + 2 H2O + 2 CO2
Objem uvoľneného CO2 pri rozklade sa odmeria Jankovým vápnomerom.
Pracovný postup: Najskôr pripravíme vápnomer pre stanovenie uhličitanov.
Dvojcestný kohútik otočíme do takej polohy, aby sme spojili kalibrovanú trubicu s
vonkajšou atmosférou. Zdvihnutím zásobnej fľaše na vodu a povolením (uvoľnením)
tlačítka naplníme obidve trubice vodou až na úroveň nulovej polohy. Zásobnú fľašu
uzavrieme tlačítkom (tým sa zamedzí pokles vody). Do rozkladnej banky odvážime 1
až 2Og jemnozeme (na základe výsledkov orientačnej skúšky). Zásobnú banku na
kyselinu naplníme zriedenou HCl približne do výšky 5 mm od okraja vývodového
otvoru. Gumovú zátku so zásobnou bankou s HCl tesne zasunieme do hrdla rozkladnej
banky a kohútik otočíme do takej polohy, aby bola spojená rozkladná banka s
kalibrovanou trubicou. Naklonením rozkladnej banky pomaly vylievame kyselinu na
zeminu a suspenziu kruhovými pohybmi miešame. Pri miešaní rozkladnú banku
držíme za hrdlo (obmedzíme ohrievanie banky rukou) a dbáme na to, aby kyselina
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nevnikala do spojovacej trubice. Uvoľnený CO2 vytláča vodu z prvej trubice do druhej
(otvorenej). Pri búrlivej reakcii povolením tlačítka vypustíme časť vody do zásobnej
fľaše. Po úplnom skončení rozkladu uhličitanov (hladina v trubici neklesá) povolením
tlačítka vyrovnáme hladiny vody v obidvoch trubiciach na rovnakú úroveň a
odpočítame % obsah uhličitanov.
Prístroj je kalibrovaný na 20 g navážku zeminy pri obsahu uhličitanov do 5 %.
Pri maximálnej navážke zeminy (20 g) odčítaná hodnota na trubici zodpovedá
hmotnostným percentám uhličitanov v skúmanej zemine. V tom prípade, že zemina
obsahuje viac ako 5 % uhličitanov na stanovenie použijeme menšiu navážku (10 g, 5
g, 2,5 g, 1 g), ale odčítanú hodnotu prepočítame na 20 g zeminy.
Ak pôda obsahuje okrem CaCO3 aj MgCO3 použijeme koncentrovanejšiu HCl
(zriedenú destilovanou vodou v pomere 1 : 1) alebo 6 M HNO 3. V takom prípade
uhličitany stanovíme až po 5 - 6 hodinovom pôsobení kyseliny na zeminu.
Tabuľka 69. Hodnotenie výsledkov obsahu uhličitanov (Hanes et al., 1995).

9.4

CaCO3 (%)

hodnotenie

> 60
20-60
5-20
1-5
0,3-1
< 0,3

Vápencové
Silne vápenaté
Vápenaté
Slabo vápenaté
Veľmi slabo vápenaté
Bezuhličitanové

Z výskumu katedry

Z výsledkov tabuľky 70 sú zrejmé značné rozdiely v hodnotách aktívnej aj
výmennej pôdnej reakcie ako aj obsahu uhličitanov v pôdnych profiloch. Vychádzajúc
zo skutočnosti, že v teréne sa v teplých, suchých klimatických podmienkach formovali
černozeme, v teplých vlhších pahorkatinách hnedozeme a v chladnejších vlhkých
podmienkach luvizeme, pokles hodnôt pH a obsahu uhličitanov v tomto poradí
černozem > hnedozem > luvizem je zákonitý. Dôvodom je, že z vrchných horizontov
pôdy sa zrážkovou vodou z hnedozeme a najmä z luvizeme vylúhovali bázické katióny
do spodných vrstiev pôdneho profilu, sorpčný komplex sa nasýtil kyslými katiónmi
vodíka a hliníka, čo sa prejavilo značným poklesom hodnôt pH v porovnaní
s černozemou, kde je slabo alkalická pôdna reakcia navyše podporovaná uhličitanmi.
Premývanie pôdneho profilu zrážkovou vodou spôsobilo illimerizáciu (posun ílu
z vyšších do nižších vrstiev pôdneho profilu), čo sa prejavilo rozdelením pôdneho
profilu hnedozeme na 3 a luvizeme až na 4 diagnostické horizonty. Kambizeme sa
vyvíjajú na nekarbonátových substrátoch, preto kyslá a slabo kyslá pôdna reakcia je
pre tento pôdny typ typická. V meste Nitra boli porovnané antropogénne nenarušené
fluvizeme pod porastom javorov s antrozemami v parku Sihoť (vzájomná vzdialenosť
sond bola 40 m). Nárast hodnôt pH zo slabo kyslej (fluvizem) na neutrálnu až slabo
alkalickú (antrozem) bolo spôsobené uhličitanmi uvoľnenými zo zvetrávajúceho
stavebného odpadu v antrozemi. Pôdy slanísk a najmä slancov bývajú vysoko
nasýtené katiónmi sodíka, čo sa v našich vzorkách prejavilo silne alkalickou pôdnou
reakciou. Navyše, prítomné uhličitany sa v takýchto pôdach často vyskytujú vo forme
sódy (Na2CO3), ktorá po disociácii vytvára extrémne alkalické pôdne prostredie.

133

Tabuľka 70. Hodnoty aktívnej a výmennej pôdnej reakcie a obsah uhličitanov
vo vybraných diagnostických horizontoch vybraných pôdnych typov.
horizont

Černozem (Borovce)

Akp
Cc
Akp
Bt
C
Ao
A/E
El
Btg
Aoq
Bv
Au
Cc

KCl
pH
8,20
7,42
8,35
7,56
5,82
5,73
6,20
6,14
6,37
6,10
4,58
4,08
3,99
3,45
3,84
3,35
4,17
3,43
5,83
5,36
5,70
5,07
6,75
5,59
7,40
6,37

Antrozem (Nitra)

Adic
Cc

7,99
8,19

7,19
7,39

0,4
1,3

Slanisko (Tvrdošovce)
Slanisko (Čistiny)

SAe
SAe

10,98
10,86

9,84
9,45

13,0
6,0

Hnedozem (Dolná Malanta)

Luvizem (Mlyňany)

Kambizem (Pod Ploskou)
Fluvizem (Nitra)

9.5

H2O

CO32%
1,6
15,3
-

Pôdny typ (lokalita)

zdroj
Šimanský et al. (2007)
Tobiašová a Šimanský (2009)

Polláková et al. (2015)

Šimanský et al. (2007)

Szombathová et al. (2009)

Ditě et al. (2010), Hegedüš (2012)

Užitočné výpočty pre prax

-Vypracovanie plánu vápnenia
Zadanie: vybraný hon na konkrétnej farme, výsledky ASP z vybraného honu na farme
z aktuálne cyklu = 1. pH 4,9 a 2. 6,5, výmera pozemkov: 1. 27 ha, 2. 55 ha, využitie
pozemkov: 1. orná pôda, pôdny druh = stredne ťažká pôda – dominantný obsah
prachových častíc, 2. orná pôda, pôdny druh = stredne ťažká pôda – dominantný
obsah prachových častíc.
V rámci farmy s väčšou výmerou a viacerými parcelami sa s úpravou pôdnej reakcie
začíname na honoch s najnižším pH.
Príklad 1:
Podľa tabuľky 57 vychádza na ornú pôdu stredne ťažkú ročná dávka 0,6 t.ha -1 CaO.
Pri 4 ročnom cykle vápnenia to je:
0,6 x 4 = 2,4 t.ha-1 CaO alebo 2,4 x 1,8 = 4,32 t.ha-1 CaCO3.
Príklad 2:
Podľa tabuľky 57 vychádza na ornú pôdu stredne ťažkú ročná dávka 0,2 t.ha -1 CaO.
Pri 4 ročnom cykle vápnenia to je:
0,2 x 4 = 0,8 t.ha-1 CaO alebo 0,8 x 1,8 = 1,44 t.ha-1 CaCO3.
Upozornenie: Úpravu pôdnej reakcie nie je možné zabezpečit’ v priebehu 1 roka. Pre
stredne ťažké až ťažké pôdy sa doporučuje 4 ročný cyklus vápnenia. Vzhľadom k
premiešavaniu vápenatých hnojív s pôdu a vzniku pre vápnených miest v ornici sa
nedoporučuje prekračovať’ nasledovné hranice jednorazových dávok vápenatých
hnojív.
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Druhy pôdy: Piesočnatá – 1 t.ha-1 CaO
Hlinitopiesočnatá – 1,5 t.ha-1 CaO
Piesočnatohlinitá – 2 t.ha-1 CaO
Hlinitá – 3 t.ha-1 CaO
Ilovitohlinitá – 5 t.ha-1 CaO
Dávky vápenatých hnojív je potrebné aplikovať po zbere predplodiny, koncom leta
alebo začiatkom jesene a zapraviť’ podmietkou.
Tabuľka 71. Potreba vápnenia ročne v t.ha-1 CaO (orná pôda) (Vaněk et al., 2013).
pH
4
4,1
4,2
4,3
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4

l’ahká
0,7
0,65
0,65
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,25

pôda
stredná
1,2
1,1
1,1
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,45

t’ažká
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,65
0,6
0,6
0,55

pH
5,5
5,6
5,7
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
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l’ahká
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
-

pôda
stredná
0,45
0,4
0,4
0,35
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
-

t’ažká
0,55
0,5
0,5
0,45
0,4
0,4
0,4
0,35
0,35
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
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