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ABSTRAKT 

 
Za celé pokusné obdobie (2001/2002 až 2004/2005) boli na výskumno-experimentálnej 

báze Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Dolná Malanta) sledované zmeny obsahu 

dusičnanového, amónneho a anorganického (N-NO3
- + N-NH4

+) dusíka v pôde. Zisťoval sa vplyv 

spôsobu obrábania pôdy, variantu hnojenia pôdy, hĺbky odberu pôdnych vzoriek, dátumu odberu 

pôdnych vzoriek a vegetačného obdobia na obsahy týchto foriem dusíka. Z hodnotenia zmien 

obsahu sledovaných foriem dusíka v pôde vyplýva, že dusičnanový dusík v pôde podlieha 

výrazným zmenám, nakoľko bol zistený jeho vysoký variačný koeficient – 90,99 % v pôde pod 

pšenicou letnou f. ozimnou, resp. 73,15 % pre jačmeň siaty f. jarnú. Zmeny obsahu amónneho 

dusíka boli v porovnaní s dusičnanovým dusíkom menej výrazné, čo potvrdzuje aj nižšia hodnota 

variačného koeficientu v pôde pod pšenicou letnou f. ozimnou – 24,32 %, resp. 23,12 % v pôde 

pod jačmeňom siatym f. jarnou. Zmeny obsahu anorganického dusíka boli vzhľadom na vyšší 

variačný koeficient – 50,10 % pre pšenicu letnú f. ozimnú a 37,39 % pre jačmeň siaty f. jarnú, 

taktiež výrazné, avšak veľkou mierou ovplyvnené zmenami dusičnanového dusíka. Zo 

štatistických výsledkov vyplýva, že na hladine významnosti α = 0,01 mali na obsahy 

dusičnanového dusíka vplyv tri sledované faktory, a to hĺbka odberu pôdnych vzoriek, dátum 

odberu pôdnych vzoriek a vegetačné obdobie. Tieto závery boli totožné pre obe pestované plodiny. 

Na obsahy amónneho dusíka mali taktiež štatisticky vysoko preukazný vplyv dátum odberu 

pôdnych vzoriek a vegetačné obdobie, ale len pre pšenicu letnú f. ozimnú a pre jačmeň siaty f. 

jarnú to bolo len vegetačné obdobie. Na hladine významnosti α = 0,05 mal na obsah N-NH4
+ vplyv 

variant hnojenia pre obe pestované plodiny a dátum odberu pre jačmeň siaty f. jarnú. V prípade 

anorganického dusíka mal štatisticky vysoko preukazný vplyv na jeho obsahy dátum odberu 

pôdnych vzoriek a sledované vegetačné obdobie pre obe pestované plodiny a preukazný vplyv (α = 

0,05) sa prejavil u hĺbky odberu pôdnych vzoriek u pšenice letnej f. ozimnej a u jačmeňa siateho f. 

jarnej to bol zasa vplyv variantu hnojenia. V prípade spôsobu obrábania pôdy nebol zistený 

štatistický vplyv na obsahy sledovaných foriem dusíka v pôde ani na hladine významnosti α= 0,05. 

 

Kľúčové slová: dusík dusičnanový, dusík amónny, dusík anorganický, hnojenie pôdy, obrábanie 

pôdy  
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ABSTRACT 
 

In our trial we researched the impact of soil cultivation, fertilization, depth of soil samples 

taking, date of soil samples taking and vegetation period on changes of content of nitrate nitrogen, 

ammonium nitrogen and inorganic nitrogen in soil during the monitored vegetation periods 

(2001/2002 – 2004/2005). This experiment was realized on research-experimental bases of Slovak 

University of Agriculture in Nitra – Dolná Malanta. The content of nitrate nitrogen in soil was 

significantly changeable and was confirmed its high variation coefficient (90,99 %) for winter 

wheat and 73,15 % for spring barley. The changes of content of ammonium nitrogen in soil were 

not so notable and coefficient of variation was low (24,32 %) for winter wheat and 23,12 % for 

spring barley. The variation coefficient of inorganic nitrogen was high for winter wheat (50,10 %) 

and lower for spring barley (37,39 %), but significantly effected by nitrate nitrogen dynamic. 

Three observed factors – the depth of soil samples, date of soil samples taking and vegetation 

period influenced nitrate nitrogen contents in the soil at significance level α = 0,01 for both 

cultivated crops. Content of ammonium nitrogen was also statistically high significantly 

influenced by two observed factors – date of soil samples taking and vegetation period, but only 

for winter wheat and for spring barley only by the vegetation period. Contents of ammonium 

nitrogen were also statistically significant (α = 0,05) influenced by fertilized variant for both 

cultivated crops and date of soil samples taking for spring barley. The inorganic nitrogen content 

in soil was high significantly affected by date of soil samples taking and vegetation period for both 

cultivated crops and significantly affected by depth of soil samples for winter wheat and by 

fertilized variant for spring barley. There was no influence of cultivation on observed forms of 

inorganic nitrogen in soil.  

 

Key words: nitrate nitrogen, ammonium nitrogen, inorganic nitrogen, fertilization, cultivation 
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1 ÚVOD 

Medzi najdôležitejšie rastlinné živiny patrí dusík, a to nielen pre jeho dominantný význam 

pri formovaní úrody, ale aj z toho dôvodu, že jeho aplikácia prináša so sebou množstvo 

problémov, ktoré sa pri ostatných priemyselných hnojivách prejavujú v oveľa menšej miere. Aj 

z tohto dôvodu je dusík stále v centre pozornosti poľnohospodárov aj ekológov.  

Obsah anorganického dusíka v pôde je veľmi dynamický a každá zmena vlastností 

prostredia môže viesť k zmenám jeho obsahu. Táto dynamika jednotlivých frakcií anorganického 

dusíka je v neustálom záujme tak vedy, ako aj praxe, najmä v súvislosti s výživou rastlín dusíkom. 

Určenie dávky dusíka je prvým krokom k hnojeniu, ktoré rešpektuje ciele trvalo udržateľného 

poľnohospodárstva. 

Napriek súčasným nízkym vstupom dusíka do pôdy, vo forme dusíkatých hnojív, 

neprestáva trvať záujem poľnohospodárov o tento biogénny prvok, najmä z pohľadu ekonomiky 

pestovania, ako aj z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva. 

Z dôvodu znečisťovania životného prostredia zlúčeninami dusíka, sa v súčasnosti venuje 

veľká pozornosť jeho premenám, ktoré v rozhodujúcej miere determinujú jeho správanie v pôde. 

Premeny dusíka v pôde sú rozhodujúcim úrodotvorným faktorom, preto je dôležité tieto procesy 

poznať a citlivo ich ovplyvňovať v prospech človeka a jeho životného prostredia. Zvyšovanie úrod 

poľnohospodárskych plodín je možné dosiahnuť nielen použitím vyšších dávok živín, najmä 

dusíka, ale aj racionálnou aplikáciou látok biologickej povahy. 

Stanovenie dávok hnojív pre poľnohospodárske plodiny zohľadňuje ich nároky, ktoré sú 

čiastočne uhrádzané prístupnými živinami z pôdy a do požadovanej úrovne sú živiny dopĺňané 

z priemyselných a organických hnojív. Informácie o predpokladanom dodaní živín z pôdy 

poskytujú agrochemické rozbory pôd a priemerná využiteľnosť konkrétnych živín rastlinami za 

dané vegetačné obdobie. Optimálne doplnenie živín pre poľnohospodárske plodiny vychádza 

z racionálnych podkladov, preto pri ich rešpektovaní sa dosahuje vysoká ekonomická efektívnosť 

hnojenia a nedochádza k zhoršeniu parametrov životného prostredia. 

Dizertačná práca je riešená ako súčasť čiastkovej úlohy projektu VEGA 1/8159/01 „Tvorba 

vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja“ a projektu 

VEGA 1/1344/04 „Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín 

pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja“ . 
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2 CIEĽ PRÁCE 

Obsah anorganických foriem dusíka v pôdnom prostredí sa mení v závislosti od prírodných 

a antropogénnych faktorov. Každá zmena vlastností  pôdneho  prostredia  sa prejaví v zmenách 

jeho foriem. Zmeny obsahu jednotlivých frakcií anorganického dusíka môžu byť ovplyvnené 

pestovateľskými zásahmi, ako je obrábanie pôdy a hnojenie, ale aj klimatickými a  pôdno-

ekologickými podmienkami (napr. vlhkosťou pôdy), ktorých variabilita v priebehu vegetačného 

obdobia mení hladinu Nan v pôde. 

Cieľ práce môžeme rozdeliť do nasledovných bodov: 

1.  posúdiť vplyv rôznych spôsobov základného obrábania pôdy (stredne hlboká orba, plytká orba 

a tanierovanie) s cieľom porovnať vplyv konvenčnej, redukovanej a minimalizačnej technológie 

obrábania pôdy na zmeny obsahu amónneho (N-NH4
+),  dusičnanového (N-NO3

-) a anorganického 

(Nan) v pôde, s ohľadom na zabezpečenie optimalizácie materiálno-technických vstupov pri 

pestovaní sledovaných plodín (pšenica letná f. ozimná a jačmeň siaty f. jarná), 

2.  posúdiť vplyv rôznych variantov hnojenia (nehnojený variant, variant s priemyselným 

hnojením a variant s priemyselným hnojením so zapracovaním pozberových zvyškov predplodiny) 

na zmeny obsahov sledovaných foriem anorganického dusíka, s ohľadom na zabezpečenie 

dostatočnej dusíkatej výživy pestovanej plodiny pri dodržaní ekologicky únosných množstiev 

dusíka vyplývajúcich z Nitrátovej smernice, 

3.  posúdiť vplyv pestovateľského ročníka, termínu odberu pôdnych vzoriek, hĺbky odberu 

pôdnych vzoriek a vlhkosti pôdy na zmeny obsahu sledovaných foriem anorganického dusíka 

(Nan) v pôde, ako prírodných faktorov ovplyvňujúcich tieto obsahy. 

3 MATERIÁL A METÓDY 

3.1 Charakteristika vlastného pokusu 
Problematiku dizertačnej práce sme sledovali na výskumno-experimentálnej báze 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – Dolná Malanta, ktorá je vzdialená cca 5 000 m 

od areálu SPU v Nitre, pôdny typ je hnedozem na spraši.  

Zmeny obsahu anorganických foriem dusíka v pôdnom profile boli sledované v štyroch 

vegetačných obdobiach (2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005) pšenice letnej f. ozimnej 

(odroda Samantha – prvé dva roky a odroda Bonita ďalšie dva roky), ktorej predplodinou bola 

ďatelina lúčna a jačmeňa siateho f. jarnej (odroda Jubilant – prvé dva roky a odroda Nitran ďalšie 

dva roky) s podsevom ďateliny lúčnej s predplodinou kukuricou siatou na zrno. 

V pokuse sú použité tri základného spôsoby obrábania pôdy:  

B1 – konvenčné obrábanie pôdy – stredne hlboká orba (0,20–0,25 m), 

 7 



B2 – redukované obrábanie pôdy – plytká orba – (0,15–0,20 m) 

B3 – minimalizačné obrábanie pôdy – tanierovanie (0,10–0,15 m). 

V rámci každého spôsobu obrábania pôdy sú použité tri varianty hnojenia:  

0 – bez hnojenia – kontrola, 

PH – hnojenie priemyselnými hnojivami – racionálne hnojenie (bilančné) na základe obsahu Nan 

v pôde a požiadaviek pšenice letnej f. ozimnej na úrodu 6 t a jačmeňa jarného na úrodu 5t, 

PH + ZV – hnojenie priemyselnými hnojivami + pozberové zvyšky predplodiny – racionálne 

hnojenie (bilančné) na základe obsahu Nan v pôde a požiadaviek pšenice letnej f. ozimnej na úrodu 

6 t a jačmeňa jarného na úrodu 5 t so súčasným zapracovaním pozberových zvyškov predplodiny. 

Pozberové zvyšky predplodiny boli zaorané, v prípade ďateliny lúčnej  po tretej kosbe celá 

rastlinná hmota a takisto aj v prípade kukurice siatej po zbere úrody. 

V pokuse bol použitý 5 honový osevný postup, pričom sa striedali tieto plodiny: pšenica 

letná f. ozimná, kukurica siata na zrno, hrach siaty, jačmeň siaty f. jarná a  ďatelina lúčna. Pokus 

prebiehal v stabilizovaných podmienkach hospodárenia. 

Ako priemyselné hnojivo sa vo variantoch PH a PH + ZV použil liadok amónny 

s dolomitom (LAD). Na základe agrochemických rozborov pôdy bolo potrebné 

uskutočniť regeneračné, produkčné a kvalitatívne hnojenie. Fosfor bol pridaný vo forme trojitého 

superfosfátu a na hnojenie draslíkom sa použila draselná soľ (60%).  

Pokus bol založený metódou kolmo delených blokov (rozdelené na 4 časti), pričom 

varianty hnojenia boli v rámci jednotlivých spôsobov obrábania pôdy náhodne rozmiestnené. 

Cieľom tohto postupu sa eliminoval vplyv heterogenity pôdy pre jednotlivé varianty hnojenia.  

Vzorky pôdy boli odoberané zo všetkých štyroch opakovaní v rámci jednotlivých spôsobov 

obrábania pôdy a variantov hnojenia. Z odobratých vzoriek pôdy bola následne spracovaná 

priemerná vzorka. Odbery vzoriek pôdy sa uskutočňovali v mesačných intervaloch (pre pšenicu 

letnú f. ozimnú sedemkrát za vegetačné obdobie a pre jačmeň jarný päťkrát za vegetačné obdobie) 

z hĺbok pôdy: 0,0-0,3 m a 0,3-0,6 m. 

V odobraných vzorkách pôdy boli stanovené obsahy anorganických foriem dusíka (vo 

výluhoch 1 % K2SO4) nasledovnými metódami podľa Benka et al.(1981): N-NO3
- - kolorimetricky 

s kyselinou fenol 2,4-disulfónovou a N-NH4
+ - kolorimetricky s Nesslerovým činidlom. Na 

stanovenie obsahu vody v pôdnych vzorkách (vlhkosť pôdy,) bola použitá gravimetrická metóda. 

 

3.2 Vyhodnotenie výsledkov 
Výsledky sú vyhodnotené matematicko-štatistickými metódami použitím programu 

Statgraphics plus 5.0 (Anděl, 1985; Stehlíková et Škulecová, 1999), prípadne programu MS Excel. 

Základné štatistické charakteristiky jednotlivých súborov hodnôt sme vypočítali pre všetky 
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sledované ukazovatele. Sú nimi aritmetický priemer, medián, modus, rozptyl, smerodajná 

odchýlka, štandardná chyba, minimum, maximum, rozpätie a variačný koeficient. Potom sme 

vykonali testovanie normality súborov pomocou chi-kvadrát (χ2) testu dobrej zhody. Podľa 

výsledkov tohto testu sme uskutočnili ďalšie štatistické analýzy. Ak súbor na základe tohto testu 

nevykazoval normálne rozdelenie, podrobili sme ho transformácii odmocninovou (√x+1), prípadne 

logaritmickou (+LOG) metódou použitím programu MS Excel.  

V našom prípade súbor nemal normálne rozdelenie ani po transformácii, tak sa na 

porovnanie údajov základného súboru pri každom sledovanom faktore použila neparametrická 

analýza rozptylu – Kruskal-Wallisov test s testovaním kritických hodnôt rozdielov v obsahoch 

jednotlivých foriem dusíka pomocou Dunnovho testu na oboch hladinách významnosti – na 95 %-

nej (α= 0,05) a 99 %-nej (α=0,01). Sledovanými zdrojmi premenlivosti boli spôsob obrábania 

pôdy, variant hnojenia, vegetačné obdobie, hĺbka a dátum odberu pôdnych vzoriek. 

Spermanov koeficient korelácie sme použili na vyhodnotenie vzájomných korelačných 

vzťahov medzi sledovanými parametrami (N-NH4
+, N-NO3

-, Nan). Určili sme aj korelačné vzťahy 

medzi vlhkosťou pôdy (faktor prostredia) a sledovanými ukazovateľmi. Zistené vzájomné vzťahy 

boli potvrdené aj pri regresnej analýze a bol zistený aj koeficient determinácie 

4 SÚHRN VÝSLEDKOV S UVEDENÍM NOVÝCH POZNATKOV 

4.1 Hodnotenie zmien obsahu anorganických foriem dusíka v pôde pri 

pestovaní pšenice letnej f. ozimnej 

4.1.1 Hodnotenie zmien obsahu dusičnanového dusíka v pôde 
Na výrazné zmeny obsahu dusičnanového dusíka v pôde poukazuje aj jeho zistený 

minimálny (0,90 mg.kg-1) a maximálny (27,43 mg.kg-1) obsah v pôde. Priemerný obsah za celé 

pokusné obdobie dosiahol hodnotu 4,97 mg.kg-1. S veľkým rozpätím medzi minimom a maximom 

súvisí aj vysoká hodnota variačného koeficientu, ktorý v prípade dusičnanového dusíka 

predstavuje 90,99 %. Zistili sme vzájomnú podmienenosť medzi jesenným a jarným maximom. 

Ak sa dosiahlo výrazné jesenné maximum, potom už jarné bolo menej výrazné. 

Bielek (1998) vysvetľuje vysoký obsah N-NO3
- v pôde v jarnom období zvýšením aktivity 

mineralizácie a nitrifikácie a jeho nedostatočným príjmom rastlinami. Depresiu od mája do júla 

zdôvodňuje zasa vysokým odberom rastlinami a nedostatkom vlahy pre nitrifikačné procesy 

a zvýšenie obsahov dusičnanov v jesennom období naopak vplyvom zlepšenia vlhkostných 

pomerov, možnosťou mineralizácie pozberových zvyškov a slabším, resp. žiadnym odberom 

rastlinným krytom. K podobným záverom dospeli aj Bízik (1989), Ondrišík (1998), Stemmer et al. 

(1999), Šoltýsová et Kováč (2001).  

Prvým sledovaným faktorom, ktorý štatisticky ovplyvnil obsahy dusičnanového dusíka 
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v pôde bola hĺbka odberu pôdnych vzoriek. Zistil sa vplyv tohto faktora na hladine významnosti α 

= 0,01. V prvej hĺbke (0,0-0,3 m) dosiahol priemerný obsah hodnotu 5,58 mg.kg-1, kým v druhej 

hĺbke (0,3-0,6m) bol nižší a dosiahol hodnotu 4,37 mg.kg-1. Možno teda konštatovať, že v hlbších 

a menej prevzdušnených pôdnych vrstvách je obsah dusičnanového dusíka nižší aj v dôsledku 

nižšej intenzity nitrifikačných procesov, pričom významnú úlohu môže v tomto prípade zohrávať 

aj hĺbka zapracovania pozberových zvyškov, ktoré sú po zapracovaní uložené prevažne v prvej 

sledovanej hĺbke (0,0-0,3 m). Procesmi mineralizácie a následnej nitrifikácie tak významnou 

mierou prispeli k vyšším obsahom N-NO3
- v tejto hĺbke odberu pôdnych vzoriek.  

To sa zhoduje s názorom Dema (1990), ktorý tvrdí, že celkovo najvyšší obsah dusíka 

v najvrchnejšej vrstve pôdy podmieňuje obsah organickej hmoty, hĺbka zapracovania dusíkatých 

organických hnojív, ale aj podmienky mineralizácie a nitrifikácie. 

Ďalším sledovaným faktorom, ktorý mal štatisticky vysoko preukazný vplyv na obsahy 

dusičnanového dusíka v pôde je dátum odberu pôdnych vzoriek. Dátumy odberu pôdnych vzoriek 

boli rozdelené na základe štatistickej analýzy (Dunnov test) do dvoch skupín. Medzi dátumami 

odberu zaradenými v prvej skupine a dátumami v druhej skupine boli zistené štatistické rozdiely. 

Do prvej skupiny sú zaradené dátumy odberu 1 až 3 a do druhej skupiny dátumy odberu 4 až 7. 

Celkové priemerné obsahy N-NO3
- v prvej skupine dátumov odberu  predstavovali hodnoty 

v rozmedzí 5,71 mg.kg-1 až 8,82  mg.kg-1. V druhej skupine dátumov odberu pôdnych vzoriek boli 

celkové priemerné obsahy N-NO3
- podstatne nižšie a predstavovali hodnoty od 2,45 mg.kg-1 až 

4,70 mg.kg-1. Zo sezónneho hľadiska môžeme dátumy odberu v prvej skupine (č. 1 až 3) začleniť 

do jesenných a skorých jarných mesiacov (september až marec). Dátumy odberov v druhej skupine 

(č. 4 až č. 7) sú začlenené do neskorých jarných a letných mesiacov, teda od apríla do júla, kedy 

nastal zber  zrna pestovanej pšenice. 

Tieto výsledky potvrdil aj Kantor (2005), ktorý tvrdí, že dátum odberu pôdnych vzoriek 

vplýval štatisticky významne na obsahy dusičnanového dusíka  v pôde. 

Vysoko preukazný vplyv na obsahy N-NO3
- v pôde možno konštatovať aj v prípade 

vegetačného obdobia. Priemerný obsah dusičnanového dusíka vo vegetačnom období 2001/2002 

bol 7,18 mg.kg-1, v druhom – 2002/2003 (3,86 mg.kg-1), v treťom (2003/2004) – 6,07 mg.kg-1 a vo 

štvrtom (2004/2005) – 2,79 mg.kg-1. 

Vo svojom pokuse potvrdil vplyv vegetačného obdobia na obsahy N-NO3
- v pôde aj 

Ondrišík (2001), avšak autor zistil tento vplyv na hladine významnosti α = 0,05. Súhlasne 

s predchádzajúcimi autormi konštatujú vo svojej práci vplyv vegetačného obdobia na N-NO3
- 

v pôde aj López-Bellido et López-Bellido (2001). 

V prípade ďalších sledovaných faktorov (spôsob obrábania pôdy a variant hnojenia pôdy) 

sa ich štatistický vplyv na pôdny dusičnanový dusík nezistil.  
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4.1.2 Hodnotenie zmien obsahu amónneho dusíka v pôde 
  Zistené obsahy amónneho dusíka boli pri všetkých sledovaných faktoroch vyrovnané. 

Tieto tvrdenia sú podporené aj pomerne úzkym rozpätím obsahov N-NH4
+, nakoľko bol 

zaznamenaný minimálny obsah 2,37 mg.kg-1 a maximálny 9,35 mg.kg-1  a priemerná hodnota bola 

4,91 mg.kg-1. Hodnota variačného koeficientu bola pomerne nízka (24,32 %), čo je potvrdením, že 

dynamika amónneho dusíka v pôde nepodlieha výrazným zmenám.  

Tieto tvrdenia sú v súlade s výsledkami viacerých autorov (Gábriš et al., 1995; Ondrišík, 

1998; Soon et al., 2001; Crandall et al., 2005), ktorí taktiež konštatujú, že amónny dusík si v pôde 

zachováva stabilnú dynamiku a nezaznamenáva výrazné výkyvy svojich obsahov. 

Zo štatistických výsledkov uvedených v tejto práci vyplýva, že jedným zo sledovaných 

faktorov, ktorý mal štatisticky preukazný vplyv na obsahy amónneho dusíka v pôde je variant 

hnojenia. Preukazné rozdiely (α = 0,05) boli v obsahoch amónneho dusíka zistené medzi variantmi 

hnojenia 0 a PH.  Z týchto štatistických výsledkov vidieť priamy vplyv hnojenia na zvyšovanie 

obsahu amónneho dusíka v pôde. Zistené rozdiely v priemerných obsahoch amónneho dusíka sú 

spôsobené jednak prísunom minerálneho dusíka v priemyselných hnojivách, ale aj zvýšením 

intenzity mineralizácie organickej hmoty v pôde cez iniciáciu aktivity pôdnych mikroorganizmov, 

v dôsledku dodaného dusíka v priemyselných hnojivách.   

Podobný názor zdieľajú aj Balík et al. (2003), ktorí vo svojej práci uvádzajú, že aplikácia 

priemyselných hnojív zvyšuje mineralizáciu pôdnej organickej hmoty, čo vedie k zvýšeniu 

jednotlivých foriem anorganického dusíka v pôde.   

Na obsah N-NH4
+ v pôde vplýval štatisticky vysoko preukazne termín odberu pôdnych 

vzoriek. Hodnoty celkových priemerných obsahov amónneho dusíka, zistené v jednotlivých 

dátumoch odberu sa pohybovali od 4,39 mg.kg-1 pôdy do 5,50 mg.kg-1.  

Posledným sledovaným faktorom so štatistickým vplyvom  (α = 0,01) na obsahy amónneho 

dusíka v pôde bolo vegetačné obdobie. Takže sa potvrdil vplyv sledovaného ročníka na túto formu 

dusíka v pôde.  

K podobným výsledkom dospeli aj Ondrišík et Černý (2002), avšak autori zistili vplyv 

vegetačného obdobia na obsahy amónneho dusíka v pôde len pri hladine významnosti α = 0,05. 

Podľa autorov sa ročné kolísanie klimatických podmienok výraznejšie prejavuje v kolísaní 

jednotlivých foriem dusíka, ale z hľadiska jeho celkového obsahu je tento vplyv menej výrazný 

a skôr sa prejavujú zmeny v priebehu vegetačného obdobia. 

Pri rôznom spôsobe obrábania pôdy a hĺbke odberu pôdnych vzoriek nebol zistený žiaden 

štatistický vplyv na obsahy amónneho dusíka v pôde.  
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4.1.3 Hodnotenie zmien obsahu anorganického dusíka v pôde
V obsahu anorganického dusíka sa integruje veľké množstvo faktorov, ktoré sa potom 

prejavujú v určitých koncentračných hladinách Nan v pôde. Počas pokusného obdobia sa obsah Nan 

pohyboval v rozpätí od 3,73 mg.kg-1 do 34,56 mg.kg-1 a jeho priemerná hodnota bola 9,88 mg.kg-1. 

Ako pri dusičnanovom, tak aj pri anorganickom dusíku bola dosiahnutá vysoká hodnota 

variačného koeficientu (50,10 %), čo svedčí o jeho výrazných zmenách v pôde.  

Zo štatistického hodnotenia vplyvu jednotlivých sledovaných faktorov vyplýva, že na 

hladine významnosti α = 0,01 vplýval na obsahy anorganického dusíka v pôde dátum odberu 

pôdnych vzoriek. Na základe štatistickej analýzy (Dunnov test) môžeme rozdeliť jednotlivé 

dátumy odberu pôdnych vzoriek do dvoch skupín podľa štatistických rozdielov, ktoré boli medzi 

nimi zistené, podobne to bolo v prípade dusičnanového dusíka. Do prvej skupiny sú zaradené 

dátumy odberu 1 až 3 a do druhej skupiny dátumy odberu 4 až 7. Celkové priemerné obsahy Nan 

v prvej skupine dátumov odberu  predstavovali hodnoty v rozmedzí 10,90 mg.kg-1 až 14,33 mg.kg-

1. V druhej skupine dátumov odberu pôdnych vzoriek boli celkové priemerné obsahy Nan podstatne 

nižšie a predstavovali hodnoty 7,16 mg.kg-1 až 9,09 mg.kg-1. Rozdelenie jednotlivých dátumov 

odberu v oboch vyššie uvedených skupinách je zo sezónneho hľadiska rovnaké ako v prípade 

dusičnanového dusíka. 

Šoltysová (1998) a Šoltysová et Kotorová (1999) zaznamenali vo svojej práci maximálny 

obsah anorganického dusíka v májových dátumoch odberu pôdnych vzoriek. Toto zistenie 

nesúhlasí so závermi našej dizertačnej práce, nakoľko maximum anorganického dusíka bolo 

zaznamenané v jesenných, prípadne jarných dátumoch odberu pôdnych vzoriek. 

Ďalším sledovaným faktorom so štatistickým vplyvom  (α = 0,01) na obsahy anorganického 

dusíka v pôde je vegetačné obdobie. Priemerný obsah anorganického dusíka vo vegetačnom 

období 2001/2002 bol 12,86 mg.kg-1, v druhom (2002/2003) - 9,57 mg.kg-1, v treťom (2003/2004) 

– 10,14 mg.kg-1 a vo štvrtom (2004/2005) – 6,96 mg.kg-1. 

Výrazný vplyv klimatických podmienok na priebeh a intenzitu mineralizácie a nitrifikácie, 

a tým aj na obsah Nan v pôde potvrdil aj Ondrišík (2001). Smatana et Zvalo (1993) však tvrdia, že 

na obsah anorganického dusíka v pôde majú dôležitý vplyv nielen klimatické podmienky, ale aj 

agrotechnické zásahy. 

Ďalším sledovaným faktorom, ktorý štatisticky ovplyvnil obsahy anorganického dusíka 

v pôde je hĺbka odberu pôdnych vzoriek. Vplyv tohto sledovaného faktora však bol zistený len na 

hladine významnosti α = 0,05.  

V dizertačnej práci sa vplyv spôsobu obrábania pôdy a variantu hnojenia pôdy na obsah Nan 

v pôde nepotvrdil. Taktiež aj Smatana et al. (1997) potvrdili, že spôsob obrábania pôdy nemal 

výraznejší vplyv na obsah anorganického dusíka v pôde, preto sa podľa autorov minimalizácia 

hĺbky orby nevylučuje, ale môže mať pozitívny vplyv na ekonomiku. 
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Totožné výsledky zistili aj Soon et al. (2001) a Angás (2006), pričom vyššie hodnoty 

anorganického dusíka zistili vo variantoch s konvenčným obrábaním pôdy. Vplyv obrábania pôdy 

však vystupuje v interakcii s poveternostnými podmienkami, pôdnymi vlastnosťami 

a environmentálnymi faktormi, ako je textúra pôdy, topografia a klíma, ktoré môžu viac-menej 

zastierať až eliminovať agrotechnické vplyvy na dynamiku pôdneho dusíka (Demo, 1990; Al-

Kaisi, 2005). Taktiež Dolan et al. (2006) poukazujú na význam pôdnych fyzikálnych vlastností, ale 

aj na klimatické podmienky pri hodnotení obsahu živín a zásoby dusíka v pôde.  

Na základe korelačných vzťahov môžeme konštatovať veľmi tesný (++++) pozitívny vplyv 

N-NO3
- na Nan. V prípade vzťahu vlhkosti pôdy a Nan bol zistený mierny (+) pozitívny vplyv na 

obsah anorganického dusíka v pôde. 

 

4.2 Hodnotenie zmien obsahu anorganických foriem dusíka v pôde pri 

pestovaní jačmeňa siateho f. jarnej 

4.2.1 Hodnotenie zmien obsahu dusičnanového dusíka v pôde 
Pri dusičnanovom dusíku sme zistili veľké rozpätie jeho hodnôt s vysokým variačným 

koeficientom – 73,15 %. Zistený minimálny obsah bol 1,16 mg.kg-1 a maximálny 18,82 mg.kg-1. 

Priemerný obsah za celé pokusné obdobie dosiahol hodnotu 4,27 mg.kg-1. 

Hĺbka odberu pôdnych vzoriek štatisticky ovplyvnila obsahy dusičnanového dusíka v pôde 

a zistil sa vplyv tohto faktora na hladine významnosti α = 0,01. Dátum odberu pôdnych vzoriek 

mal štatisticky vysoko preukazný vplyv na obsahy dusičnanového dusíka v pôde Najvyšší 

priemerný obsah dusičnanového dusíka bol v druhom odbere, v apríli (6,79 mg.kg-1 pôdy) 

a najnižší v lete, v júni (1,97 mg.kg-1 pôdy). Bola zistená jarná (marec a apríl) kumulácia obsahov 

N-NO3
- v pôde. 

Posledným sledovaným faktorom, ktorý mal vysoko preukazný vplyv na obsahy N-NO3
- 

v pôde je vegetačné obdobie. Priemerný obsah dusičnanového dusíka bol v prvom vegetačnom 

období (rok 2002) - 5,90 mg.kg-1, v druhom (2003) - 3,44 mg.kg-1, v treťom (2004) – 4,32 mg.kg-1 

a vo štvrtom (2005) – 3,41 mg.kg-1. 

V prípade spôsobu obrábania pôdy a variantu hnojenia pôdy sa ich štatistický vplyv na 

pôdny dusičnanový dusík nezistil.  

Naopak Malhi et al. (2006) potvrdili vplyv spôsobu obrábania pôdy na obsah N-NO3
- a 

zistil vyšší obsah dusičnanového dusíka v pôde pri konvenčnom obrábaní. 

Reddy et al. (2003) v dlhodobom pokuse dospeli k záveru, že hnojenie priemyselnými 

a organickými hnojivami zvýšilo obsah dusičnanového dusíka v pôde. Taktiež Malhi et al. (2006) 

potvrdili pozitívny vplyv zaorania pozberových zvyškov na obsah N-NO3
- v pôde, ktorý sa 

vplyvom hnojenia zvýšil. 
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4.2.2 Hodnotenie zmien obsahu amónneho dusíka v pôde 

N-NH4
+ sa vyznačuje úzkym rozpätím obsahov od 2,94 mg.kg-1 do 9,35 mg.kg-1. Malý 

rozdiel medzi minimom a maximom amónneho dusíka v pôde sa odrazil aj v jeho priemernej 

hodnote 4,92 mg.kg-1 a v hodnote variačného koeficientu (23,12 %). Pomerne nízky koeficient je 

taktiež potvrdením, že obsah amónneho dusíka v pôde nepodlieha výrazným zmenám. 

Na základe štatistických výsledkov vyplýva, že zo sledovaných faktorov mal štatisticky 

preukazný vplyv (α = 0,05) na obsahy amónneho dusíka v pôde variant hnojenia a termín odberu 

pôdnych vzoriek ale pri podrobnejšom testovaní kritických hodnôt rozdielov v obsahoch 

amónneho dusíka podľa Dunna sa nám tento štatistický rozdiel nepotvrdil. 

Len pri vegetačnom období boli vysoko preukazné rozdiely (α = 0,01) v obsahoch 

amónneho dusíka zistené medzi pokusnými rokmi. Dokazujú to aj zistené priemerné hodnoty N-

NH4
+, v prvom roku (2002) bolo 5,83 mg.kg-1, v druhom (2003) bolo 5,76 mg.kg-1, v treťom 

(2004) 3,91 mg.kg-1 a vo štvrtom vegetačným obdobím (2005) bolo 4,17 mg.kg-1. 

Pri ostatných sledovaných faktoroch (spôsob obrábania pôdy a hĺbka odberu pôdnych 

vzoriek) nebol zistený žiaden štatistický vplyv na obsahy amónneho dusíka v pôde. 

Podobné výsledky dosiahli aj Malhi et al. (2006), ktorý v štvorročnom pokuse zistili, že 

rôzny spôsob obrábania a hnojenia pôdy nemal vplyv na obsah amónneho dusíka v pôde.  

 

4.2.3 Hodnotenie zmien obsahu anorganického dusíka v pôde

Počas pokusného obdobia sa obsah Nan pohyboval v rozpätí od 4,64 mg.kg-1 do 24,30 

mg.kg-1 a jeho priemerná hodnota bola 9,18 mg.kg-1. Napriek veľkému rozpätiu nameraných 

hodnôt, variačný koeficient nebol vysoký (37,39 %), a pravdepodobne bol ovplyvnený 

vyrovnanými obsahmi amónneho dusíka v pôde. 

Dátum odberu pôdnych vzoriek mal vysoko štatistický vplyv (α = 0,01) na obsahy 

anorganického dusíka v pôde. Najvyššia priemerná hodnota bola v apríli (11,46 mg.kg-1) a v marci 

bola nižšia o 0,39 mg.kg-1. Najnižšia priemerná hodnota Nan bola v júni (6,76 mg.kg-1) a v júli bola 

vyššia o 0,81 mg.kg-1. 

Na obsahy anorganického dusíka v pôde štatisticky významne (α = 0,01) vplývalo aj 

vegetačné obdobie. Priemerný obsah anorganického dusíka v prvom vegetačnom období (2002) 

bol 11,72 mg.kg-1, v druhom (2003) - 9,20 mg.kg-1, v treťom (2004) – 8,23 mg.kg-1 a vo štvrtom 

(2005) – 7,58 mg.kg-1. Ondrišík (2001) vo svojej práci potvrdil výrazný vplyv klimatických 

podmienok na priebeh a intenzitu mineralizácie a nitrifikácie, a tým aj na obsah Nan v pôde. 

V prípade variantu hnojenia pôdy sa zistil štatisticky preukazný vplyv medzi kontrolným 

variantom (0) a variantom s hnojením priemyselnými hnojivami (PH). Podobne vo svojej práci 
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uvádzajú Reddy et al. (2003), keď sa vplyvom hnojenia zvyšuje obsah anorganického dusíka 

v pôde.  

Bielek (1998) pri sumarizovaní výsledkov niekoľkoročných pokusov uvádza, že prakticky 

každý výsledok potvrdil vzťah medzi dávkou dusíka a jeho obsahom v pôde. Bielek (2004) ďalej 

dodáva, že hnojenie dusíkom zvyšuje mineralizáciu dusíka. Priemerný faktor hnojenia je 0,73 

kg.Nha-1, čo znamená, že každý aplikovaný kilogram hnojivového dusíka zvyšuje mineralizáciu 

dusíka v pôde o 0,73 kg.Nha-1 za vegetačné obdobie. 

Pri jačmeni sa prejavuje úzky korelačný vzťah medzi hladinou Nan v pôde a jeho príjmom 

porastom. Využívanie informácií o obsahu Nan v pôde prispieva k väčšej istote pri navrhovaní 

dávok dusíka na tvorbu úrody zrna a jeho kvalitu. V prípade vysokého obsahu Nan v pôde sa 

obmedzením dusíkatých hnojív dosahuje zlepšenie kvalitatívnych parametrov zrna sladovníckeho 

jačmeňa, najmä znížením obsahu dusíkatých látok, čo znamená nielen úsporu dusíkatých hnojív, 

ale aj menšie riziko vyplavovania dusičnanov z pôdy (Ložek, 2003). 

V rámci spôsobov obrábania pôdy a hĺbky odberu pôdnych vzoriek sa štatistický rozdiel pri 

anorganickom dusíkom neprejavil. Opačné výsledky mali aj Martin-Rueda et al. (2007) ktorí 

zistili, že vyššie obsahy dusíka boli pri konvenčnom obrábaní pôdy ako pri minimalizačnom 

a bezorbovej technológii, ale nasledujúci rok zistili opačné výsledky. Potvrdil sa tým vplyv 

vegetačného obdobia na obsah dusíka v pôde. Vplyv obrábania pôdy však vystupuje v interakcii s 

poveternostnými podmienkami, pôdnymi vlastnosťami a environmentálnymi faktormi, ako je 

textúra pôdy, topografia a klíma, ktoré môžu viac-menej zastierať až eliminovať agrotechnické 

vplyvy na dynamiku pôdneho dusíka (Demo, 1990; Al-Kaisi, 2005).  

Pri hodnotení korelačných vzťahov bol zistený veľmi tesný (++++) pozitívny vplyv N-

NO3- na Nan. Potvrdil sa aj mierny (+) pozitívny vplyv vlhkosti pôdy na obsah anorganického 

dusíka v pôde. 

 

5 ZÁVERY 
 

Z hľadiska ekonomiky pestovania majú najväčší význam pestovateľské zásahy, najmä 

obrábanie a hnojenie pôdy, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu položku vstupov do výroby. 

V poľnom pokuse sa sledoval vplyv rôznych spôsobov obrábania pôdy (stredne hlboká orba – B1, 

plytká orba – B2 a tanierovanie – B3), pričom zo štatistického hľadiska nebol zistený vplyv tohto 

sledovaného faktora na obsahy jednotlivých foriem dusíka (N-NO3-, N-NH4+, Nan) v pôde. 

Z priemerných obsahov všetkých sledovaných foriem dusíka, zistených pri jednotlivých spôsoboch 

obrábania pôdy vyplýva, že pri použití konvenčného obrábania pôdy – stredne hlboká orba, boli 

tieto obsahy vyššie v porovnaní s redukovaným obrábaním – plytkou orbou. Takisto pri 
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minimalizačnom obrábaní – tanierovaní boli hodnoty sledovaných foriem dusíka vyššie ako pri 

plytkej orbe. S týmto zistením súvisí aj najvyššia priemerná úroda zrna pšenice letnej f. ozimnej, 

ktorá bola zistená vo variante B1 – stredne hlboká orba. Ale pri jačmeni siatom f. jarnej bola zasa 

najvyššia priemerná úroda zrna vo variante B3 – tanierovanie. Z týchto zistených skutočností preto 

možno odporučiť, aby sa v záujme najrentabilnejšieho hospodárenia využívalo minimalizačné 

obrábanie pôdy tanierovaním, ale len pri jačmeni siatom f. jarnej.  

Variant hnojenia pôdy ako ďalší sledovaný faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje ekonomiku 

pestovania mal štatistický vplyv len na obsahy amónneho dusíka pre obe pestované plodiny 

a v prípade anorganického dusíka len u jačmeňa siateho f. jarnej. Najnižšie priemerné obsahy boli 

v kontrolnom variante (0) a maximálne boli zistené vo variante hnojenom priemyselnými 

hnojivami (PH). Hnojenie so zapracovaním pozberových zvyškov (variant PH + ZV) sa prejavilo 

na zvýšení obsahov sledovaných foriem dusíka, ale priemerná hodnota bola nižšia ako vo variante 

PH. Z týchto skutočností vyplýva priaznivý vplyv hnojenia priemyselnými, ale aj organickými 

hnojivami na zvyšovanie obsahu dusíka v pôde. 

Na základe zistených výsledkov možno potvrdiť, že k najvyššiemu obsahu dusičnanového 

a anorganického dusíka v pôde viedla z možných spôsobov obrábania pôdy a variantov hnojenia 

pôdy kombinácia B1 a PH. Pre amónny dusík bola zasa najvýhodnejšia kombinácia B3 a PH pre 

pšenicu letnú f. ozimnú a pre jačmeň siaty f. jarnú B2 a PH + ZV. 

Výsledky tejto dizertačnej práce sú získané zo štyroch sledovaných vegetačných období 

(2001/2002 až 2004/2005) a je potrebné vyhodnotiť vplyv jednotlivých spôsobov obrábania 

a hnojenia pôdy na obsahy jednotlivých foriem dusíka aj z dlhodobého hľadiska a tak určiť 

najoptimálnejšie riešenie, prípadne kombináciu agrotechnických opatrení. Z hľadiska množstva 

a kvality dopestovaného zrna pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho f. jarnej, dávky 

aplikovaného dusíka, ochrany životného prostredia, udržania pôdnej úrodnosti by malo byť 

racionálne hnojenie a vhodné obrábanie pôdy založené na rešpektovaní informácií o anorganickom 

dusíku v pôde. Je to základný predpoklad dosahovania vysokých úrod s dobrými kvalitatívnymi 

parametrami. 
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