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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 22

Agrofyzikálne znaky a vlastnosti rastlinných produktov (1998 – 2000)

Tvorba podkladov o priestorovej premenlivosti prírodného prostredia

doc. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a kolektív

Katedra strojov a výrobných systémov,

Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract
Between years 1998-2000, the goal of solution was the determination of description features of a pea
and been seeds which characterise their technological properties. Observed features and properties were:
size and weight characteristics, density of seeds, resistancy of seeds against the load power in quasistatic
conditions by compressing between the parallel panels, range of damage of seeds by the stroke effect
(dynamic effect of the power). Observed features and properties were assessed in dependence on the
change of seeds moisture.

By experiments, biological moisture and simulated moisture were distinguished. Biological moisture
was determined by continuous sampling in the period of the ripening. Simulated moisture was
determined by laboratory moistening of seeds. For the moisture simulation was proposed and verified
method of moistening.

For the determination of properties variability, samples of 100 ecotypes of pea seeds and 100 ecotypes
of been seeds were processed.

In 2001 the goal was modified for observing of spatial variability of natural environment on the GIS
base. The process and accuracy of geographic information obtaining were verified by the GPS signal
receiver. Experimental works with the data processing were done by the ArcView software.
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Zhorela, Pavol Halva, Ján Pivarči 

4. Ciele vecnej etapy
Roky 1998 – 2000 – Agrofyzikálne znaky a vlastnosti rastlinných produktov

a/ v procese výskumu budú sledované nasledujúce agrofyzikálne vlastnosti:

rozmerové charakteristiky, hmotnostné charakteristiky, pevnostné charakteristiky,

b/ pre vybrané skupiny plodín sledovať zmenu agrofyzikálnych vlastností v závislosti:

na zmene vlhkosti v procese dozrievania, na zmene laboratórne simulovanej vlhkosti skladovaného
materiálu.
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c/ agrofyzikálne vlastnosti sledované v závislosti na zmene vlhkosti semien budú sledované na vzorkách
hrachu (odrody JADEIT a OLIVÍN) a na vzorkách fazule (odroda GESTA), v koordinácii na ciele
vecných etáp projektu A 58. Vzorky budú odoberané z plôch Šľachtiteľskej stanice Horná Streda,

d/ agrofyzikálne vlastnosti popisujúce variabilitu znakov semien budú sledované na 100 vybratých
vzorkách ekotypov hrachu a fazule, ktoré sú súčasťou zbierky spracovávanej v rámci riešeného
projektu. Vyhodnotenie jednotlivých znakov bude spracované podľa číselného kódu zatriedenia
genotypov, v súlade so zatriedením do zbierky,

e/ zistením agrofyzikálnych charakteristík budú dokladované technologické vlastnosti sledovaných
plodín.

Rok 2001 – Tvorba podkladov o priestorovej premenlivosti prírodného prostredia

a/ pripraviť postupy pre tvorbu informačných systémov na báze GPS a GIS,

b/ pre využívanie informácií o premenlivosti vlastností prírodného prostredia budú pre vybranú lokalitu,
v nadväznosti na riešenie výskumných etáp, spracované podklady do GIS, 

c/ premenlivosť prostredia bude sledovaná v trvaní celého obdobia riešenia.

5. Dosiahnuté výsledky

5.1 Rozmerové charakteristiky: v rámci analyzovania rozmerových charakteristík boli sledované
rozmery : dĺžka (l), šírka (b), hrúbka (h) podľa schémy uvedenej na obrázku 1.

Obrázok 1: Schéma merania rozmerov semien
Závislosť zmeny sledovaných rozmerov na meniacej sa vlhkosti semien je charakteristická a príklad
zmeny rozmerov semien hrachu odrody Jadeit je uvedený na obrázku 2. 
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Obrázok 2: Závislosť zmeny rozmerov semien hrachu Jadeit

5.2 Hmotnostné charakteristiky: Hmotnostné charakteristiky semien boli stanovené vážením na
analytických váhach. Pre možnosť porovnávania rozmerových a hmotnostných charakteristík semien
rôznych druhov a odrôd bola v ďalšej časti porovnávaná hustota semien (kg.m-3). Objem semien bol
prepočítaný pomocou zistených rozmerov na objem teoretický. Pre semená hrachu bol teoretický objem
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prepočítaný na objem gule a objem semien fazule na objem rotačného elipsoidu. Príklad na porovnanie
hustoty sledovaných semien je uvedené na obrázku 2.
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Obrázok 2: Závislosť hustoty semien na meniacej sa vlhkosti

5.3 Sila vyvolávajúca mechanickú deštrukciu semien Fmedz : bola sledovaná testovacím
zariadením Instron pri kvazistatickom stláčaní medzi paralelnými doskami. Sila bola odčítavaná
z jednotlivých záznamov priebehu ∆F=f(∆d) (sila/deformácia) v bode zodpovedajúcom medzi
biologickej makrodeformácie (Bioyeld Point). Závislosť zmeny Fmedz na meniacej sa vlhkosti bola
sledovaná pre tri orientácie zaťažujúcej sily - pre zaťažovanie v smere dĺžky, šírky a v smere hrúbky
semien. Príklad závislosti Fmedz zisťovanej pri zaťažovaní v smere dĺžky sledovaných semien je uvedený
na obrázku 3.
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Obrázok 3: Závislosť Fmedz na meniacej sa vlhkosti semien 

5.4 Sila vyvolávajúca mechanickú deštrukciu semien Fmedz pri testovaní semien s nerovnako
získanou vlhkosťou svojím charakterom dosahuje obdobné výsledky. Po vyhodnotení možno
konštatovať, že semená testované pri laboratórne simulovanej vlhkosti dosahujú vyššie hodnoty
medznej sily v celom priebehu závislosti, pričom tieto rozdiely možno rovnako pozorovať pri rôznej
orientácii pôsobenia sily. Trend závislostí je pri sledovaných odrodách porovnateľný. Príklad
dosiahnutých výsledkov je uvedený na obrázku 4. 
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Obrázok 4: Závislosť medznej sily, pôsobiacej na semená hrachu JADEIT
s nerovnako získanou vlhkosťou v smere šírky, na zmene vlhkosti

5.5 Poškodenie semien: bolo sledované pri dynamickom namáhaní na špeciálnom testovacom
zariadení. Princíp testu pozostáva v simulovaní úderu (rázu) kovovej nárazovej plochy na voľne
padajúce semená. Poškodenie semien bolo testované v závislosti na meniacej sa vlhkosti semien, pri
rôznej nárazovej rýchlosti (8 ÷ 28 m.s-1). Príklad dôležitosti poznania vlhkosti semien pri dynamickom
namáhaní dokumentuje závislosť uvedená na obr. 4. Semená hrachu sú najhúževnatejšie pri vlhkosti 15
- 25 %, semená fazule pri vlhkosti 25 - 35 %.
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Obrázok 4: Závislosť poškodenia semien skúmaných vzoriek zisťovaná pri
nárazovej rýchlosti 16 m.s-1.

5.6 Poškodenie semien s nerovnako získanou vlhkosťou korešponduje so základným testovaním.
Z výsledkov testov jednoznačne vyplýva, že semená s laboratórne simulovanou vlhkosťou vykazujú
oproti semenám s biologickou vlhkosťou nižší stupeň poškodenia. Možno teda konštatovať že sú
“odolnejšie” proti pôsobeniu rázov. Príklad výsledkov je prezentovaný na obrázku 5. 

Analýzou získaných výsledkov možno konštatovať, že testovanie vzoriek s biologickou a laboratórne
simulovanou vlhkosťou nemožno stotožniť a kombinovať ich. Z tohto dôvodu je nutné v metodikách
resp. pri interpretácii výsledkov presne uvádzať podmienky v čase spracovania vzoriek.
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Obrázok 5: Závislosť poškodenia semien hrachu JADEIT, s nerovnako získanou
vlhkosťou, na zmene vlhkosti

5.7 Technologické znaky a vlastnosti vybraných ekotypov semien hrachu a fazule
Experimenty s vybranými ekotypmi hrachu a fazule prebiehali podľa rovnakej metodiky. Vzhľadom na
veľkosť vzoriek zo zbierok (á 100 semien) boli spracované testy pre aktuálnu vlhkosť semien 7 – 8,5 %.
Výsledky variability skúmaných vlastností a znakov sú uvedené v tabuľkách.

Tabuľka 1: Prehľad variability sledovaných znakov hrachu
Parameter vlhkosť dĺžka šírka hrúbka hmotnosť objem hustota medzná sila

% mm mm mm g ml kg.m-3 N
Stredná hodnota 7,11 7,50 6,18 6,28 0,241 157,042 1 444,788 391,57
Medián 7,21 7,30 6,13 6,20 0,235 146,737 1 452,430 331,96
Štandardná odchýlka 0,82 1,00 0,67 0,68 0,072 50,498 59,208 156,12
Variačný koeficient, % 11,55 13,33 10,82 10,76 29,841 32,156 4,098 39,87
Rozptyl 0,67 1,00 0,45 0,46 0,005 2 550,093 3 505,630 24 374,37
Špicatosť 0,70 0,91 7,15 2,02 2,375 5,606 2,574 0,13
Šikmosť -0,86 0,68 1,63 0,97 1,155 1,685 -0,776 1,18
Rozsah 4,32 5,65 4,80 4,15 0,425 337,888 396,347 592,79
Minimum 4,33 5,29 4,93 4,71 0,109 69,408 1 219,410 206,35
Maximum 8,65 10,94 9,73 8,86 0,534 407,295 1 615,757 799,14
Súčet 710,94 750,34 618,28 628,47 24,065 15 704,160 144 478,849 39 157,00
Počet 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabuľka 2: Prehľad variability sledovaných znakov fazule
Parameter vlhkosť dĺžka šírka hrúbka hmotnosť objem hustota medzná sila

% mm mm mm g ml kg.m-3 N
Stredná hodnota 7,35 13,41 7,63 5,71 0,427 384,041 1130,971 79,10
Medián 7,48 13,66 7,54 5,64 0,415 380,890 1117,748 79,70
Štandardná odchýlka 1,40 2,288 0,864 0,767 0,118 119,559 112,273 27,41
Variačný koeficient, % 19,07 17,065 11,316 13,435 27,576 31,132 9,927 34,65
Rozptyl 1,96 5,235 0,746 0,588 0,014 14 294,452 12 605,191 751,24
Špičatosť 0,95 -0,835 -0,412 -0,772 -0,931 -0,851 1,490 0,92
Šikmosť -0,38 -0,327 0,023 0,300 0,092 0,062 0,307 0,43
Rozsah 8,00 8,76 3,93 3,168 0,482 489,290 746,717 156,13
Minimum 3,03 8,54 5,48 4,148 0,210 164,359 759,974 12,50
Maximum 11,03 17,31 9,41 7,316 0,692 653,649 1506,692 168,63
Súčet 734,85 1 340,81 763,30 570,90 42,68 38 404,10 113 097,07 7 910,09
Počet 100 100 100 100 100 100 100 100

Všetky dosiahnuté výsledky boli spracované a vyhodnotené štatisticky.

5.8 Tvorba podkladov o priestorovej premenlivosti prírodného prostredia
Pre tvorbu informačných systémov na báze GPS a GIS boli v prvom období vykonané testovacie
merania po odstránení chyby SA v príjme signálov GPS prijímačom Topcon Turbo G1. Príklad
vyhodnocovania a výsledkov je uvedený na obrázku 6.
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Obrázok 6: Grafický obraz odchýlky snímaného signálu prijímačom TOPCON Turbo G1
V procese testovania bola zistená maximálna odchýlka 10,33 m, ktorá sa však v testovacom čase 1
hodiny sa vyskytla 2-krát. Priemerná hodnota odchýlky 2,08 m je pre operácie s GPS prijímačom
a vyhodnocovanie výsledkov v GIS systémoch dostačujúca.

Pre integrované využívanie informácií o premenlivosti vlastností prírodného prostredia boli pre vybranú
lokalitu PD Gbely spracované podklady do GIS. Príklad spracovania podkladov v prostredí ArcView je
uvedený na obrázku 7.

Obrázok 7: Mapa pôdnych vlastností podľa BPEJ a mapa úrody

6. Realizačné výstupy
Metodika a výsledky experimentov sú používané v predmetoch:
6.1 Metodika a tvorba odborného textu - 621M312 (Učebný text v príprave)
6.2 6.2 Projektovanie výrobných systémov - 621M313
6.3 Aplikácia plánovania a vyhodnocovania experimentov – kurz pre doktorandov MF

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
ADE 

1. Rataj,V. – Jech,J. – Fúska,M. – Hlaváčová,Z. – Sosnowski, S.: Effect of the biological and
simulated moisture content of chickpea seeds on their physical properties. In : International
Agrophysics, roč.13,1999,č.3,s.375-379.
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8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky
Štúdium vzťahu agrofyzikálnych vlastností zisťovaných pri biologickej a simulovanej vlhkosti,
dokumentované na semenách hrachu (Pisum sativum L.). 

Ing. Marek Fúska, KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Využitie informačnéhosystému v managemente techniky pri pestovaní repky olejnej.

Ing. Andrej Urbanovič, KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.
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9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
Fyzikálno-mechanické vlastnosti poľnohospodárskych materiálov - mrkva. 
Jakubec, M. KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Aplikácia grafického spracovania obrazu na PC pre oblasť poľnohospodárstva. 
Jung, A. KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Fyzikálno-mechanické vlastnosti poľnohospodárskych plodín (Fazuľa záhradná). 
Krčmárová, D. KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Fyzikálno-mechanické vlastnosti poľnohospodárskych plodín (Hrach siaty). 
Liková, I. : KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Agrofyzikálne vlastnosti zrnovín. 
Havla, P. KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Aplikácia systémov GIS v poľnohospodárstve. 
Zhorela, R. KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Využívanie informačných systémov pre pestovanie poľných plodín
Pivarči, J. KSVS – SPU Nitra, doc.Ing. Vladimír Rataj, PhD.

10. Zahraničná a domáca spolupráca

10.1 Spolupracujúce inštitúcie 
Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie / Rzeszów – spolupráca vo výskume agrofyzikálnych
vlastností poľnohospodárskych materiálov

Česká zemědělská univerzita Praha – spolupráca v oblasti informačných systémov založených na
princípoch poznania priestorovej premenlivosti prírodného prostredia

10.2 Absolvované zahraničné pobyty 
2001 ČZU Praha – Physical Methods in Agriculture – International conference, spoluorganizátor

10.3 Prijatie zahraničných hostí – neuskutočnilo sa

11. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenia
problematiky

Dosiahnuté výsledky rozširujú zatiaľ málo preskúmanú vednú oblasť agrofyziky a návrh na ich využitie
možno sformulovať nasledovne:

a) Na základe štatistického vyhodnotenia širokého modelu laboratórnych testov možno vysloviť
odporúčanie pre metodický postup pre skúmaní agrofyzikálnych vlastností semien vo vzťahu k ich
vlhkosti. Takéto poznatky neboli doteraz publiované.

b) Overený metodický postup vlhčenia semien strukovín dáva možnosti k rozsiahlemu zisťovaniu
technologických popisných znakov s obmedzením subjektívnych vplyvov. Získané poznatky o
väzbách agrofyzikálnych vlastností zistených pri biologických a laboratórne simulovaných
vlhkostiach dávajú predpoklad na rozšírenie obdobia pre vykonávanie experimentov.

c) Výsledky z testov súboru semien ekotypov hrachu a fazule rozširujú botanické popisné znaky o
znaky technologické – využiteľné v technologickom procese so semenami.

d) Bol pripravený a overený systém získavania a spracovania údajov pre informačný systém
priestorovej premenlivosti prírodného prpstredia budovaný na báze GPS / GIS.
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12. Súhrn
V období 1998-2000 bolo cieľom riešenia stanoviť popisné znaky semien hrachu a fazule, ktoré
charakterizujú technologické vlastnosti. Sledované znaky a vlastnosti boli: rozmerové a hmotnostné
charakteristiky, hustota semien, odolnosť semien voči zaťažujúcej sile v kvazistatických podmienkach
pri stáčaní medzi paralelnými doskami, veľkosť poškodenia semien pri pôsobení rázu (dynamické
pôsobenie sily). Sledované znaky a vlastnosti boli zisťované v závislosti na zmene vlhkosti semien. Pri
experimentoch bola rozlíšená biologocká vlhkosť a simulovaná vlhkosť. Biologická vlhkosť bola
zabezpečená postupným odberom vzoriek v čase dozrievania. Simulovaná vlhkosť bola zabezpečená
laboratórnym navlhčovaním semien. Pre simuláciu vlhkosti bola navrhnutá a overená metodika
vlhčenia. Pre zistenie variability vlastností boli spracované vzorky 100 ekotypov semien hrachu a 100
ekotypov semien fazule.

V roku 2001 bol cieľ upravený na sledovanie priestorovej premenlivosti prírodného prostredia na báze
GIS. Bol overený postup a presnosť získavania geografických informácií pomocou prijímača signálu
GPS. Boli vykonané experimentálne práce so spracovaním údajov v prostredí ArcView.

13. Kľúčové slová: popis, vlastnosti, semená, vlhkosť, fazuľa, hrach, informácia, priestor,
premenlivosť, GPS, GIS


