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ZMENY VYBRANÝCH RASTOVOPRODUKČNÝCH PARAMETROV
TRÁVNIKA Z KOSTRAVY ČERVENEJ
(FESTUCA RUBRA AGG.) PO
APLIKÁCII KONCENTROVANÉHO
POLYSULFIDOVÉHO HNOJIVA
CHANGES OF SELECTED GROWTH-PRODUCTION PARAMETERS OF FESTUCA
RUBRA`S AGG. TURF AFTER APPLICATION OF CONCENTRATED POLYSULFIDE
FERTILIZER
Peter Kovár, Ľuboš Vozár, Peter Hric 1
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Peter Kovár is a scientific and pedagogical worker with 14 years of experience in the
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field. It focuses on lawn management and agrotechnics of perennial forage stands. He is a
university teacher in the position of assistant professor in the field of Special Plant
Production. In his research work, he deals with the evaluation of lawns fertilized with various
forms and types of fertilizers. He publishes and opposes works in scientific and professional
journals, and speaks at seminars and conferences at home and abroad.
Abstract
We evaluated the changes in growth rate, daily production of above-ground phytomass and
the density of turf from red fescue after application of a polysulfide-based fertilizer (Sulka
NKS+) in the climatic conditions of Nitra (48° 18´12´´N, 18° 5´42´´E). The effect of the
preparation applied 2 times, 4 times and 6 times during the growing season was monitored in
2016 and 2017 and the effect was compared with the control without the use of Sulka NKS+.
The stimulating effect of Sulka NKS+ was showed in the average daily gain of height and the
average daily gain of weight of above-ground phytomass. The most visible expression was
found out in the both evaluated years at the application 6 times during the growing season. At
the lawn density, expressed by the thickening lawn index, there was an inhibitory effect of the
polysulfide fertilizer. The average values of the first two parameters have also increased with
the increasing number of Sulka NKS+ applications.
Key words: polysulfide, Festuca rubra, average daily gain of height, average daily gain of
weight, lawn density
Abstrakt
Hodnotili sme zmeny v rýchlosti rastu, dennú produkciu nadzemnej fytomasy a hustotu
trávnika z kostravy červenej po aplikácii hnojiva na báze polysulfidov (Sulka NKS+)
v klimatických podmienkach Nitry (48° 18´12´´N, 18° 5´42´´E). Vplyv prípravku
aplikovaného 2-krát, 4-krát a 6-krát počas vegetačného obdobia sa sledoval v rokoch 2016
a 2017 a účinok bol porovnaný s kontrolou bez použitia prípravku Sulka NKS+. Stimulačný
účinok Sulky NKS+ sa prejavil v priemernom dennom prírastku výšky a priemernom dennom
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prírastku hmotnosti nadzemnej fytomasy s najviditeľnejším prejavom v obidvoch
hodnotených rokoch pri aplikácii 6-krát počas vegetačného obdobia. Pri hustote porastu,
vyjadrenej indexom zahusťovania trávnika, bolo zaznamenané inhibičné pôsobenie
polysulfidového hnojiva. Priemerné hodnoty prvých dvoch parametrov sa zvyšovali
s rastúcim počtom aplikácií prípravku Sulka NKS+.
Kľúčové slová: polysulfid; Festuca rubra; priemerný denný prírastok výšky; priemerný denný
prírastok hmotnosti, hustota trávnika
Úvod
Pravidelné kosenie trávnika má za následok odber veľkého množstva živín a vody
prostredníctvom odkosenej fytomasy. Trvalejší pokles zásob jednotlivých živín v pôdnom
profile spôsobuje postupné spomalenie rastu trávnika, jeho žltnutie a prerieďovanie a tiež
pokles regeneračnej schopnosti, odolnosti proti chorobám, škodcom a poškodeniam
(Gregorová, 2009; Pessarakli, 2014). Trávy, rovnako ako všetky rastliny, potrebujú pre svoj
rast a vývin dostatok živín. Tie získavajú najmä z minerálnych hnojív, najčastejšie
v granulovanej forme, ale v niektorých prípadoch i v kryštalickej alebo kvapalnej forme
(Carrow et al., 2011). Výroba koncentrovaných hnojív typu NPK (tzv. bezbalastných), nižšia
návratnosť živín v organických hnojivách, značné straty vyplavením a pod. môžu vyústiť až
k veľkoplošnému deficitu niektorých prvkov nielen v ornej pôde, ale aj v trávnych porastoch,
trávniky nevynímajúc (Blake-Kalff et al., 2001; Matula, 2007). K takýmto prvkom patrí aj
síra, ktorej obsah v pôde v poslednom období postupne klesá. Preto sa hnojenie sírou stáva
stále viac aktuálne vo viacerých európskych krajinách (Scherer, 2001; Lehmann et al., 2008;
Balík et al., 2009). Zvlášť vo výžive trávnikov vystupuje do popredia aj dosť závažný
problém, ktorého podstata je v tom, že v anaeróbnych podmienkach (utužená pôda) sa síra
spolupodieľa na vytváraní tzv. black layer. Je to čierno sfarbená vrstva pôdy najčastejšie 40 –
60 mm pod povrchom s vysokým obsahom FeS (toxické pre korene) (Kovár a Vozár, 2015).
Alternatívou k eliminácii tohto problému sa javí foliárna aplikácia síry (napr. použitím hnojív
s polysulfidickou formou síry) (Vozár et al., 2018).
Cieľom príspevku je zhodnotiť účinok kvapalného hnojiva na báze polysulfidov
(Sulka NKS+) na intenzitu rastu, tvorbu fytomasy a hustotu porastu vybranej trávnikovej
trávy.
Materiál a metódy
Experiment bol realizovaný v prirodzených podmienkach Demonštračnej a výskumnej bázy
Katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ SPU v Nitre (48°18´12´´N,
18°5´42´´E) v rokoch 2016 a 2017. Stanovište leží v nadmorskej výške 160 m n. m., ročný
úhrn zrážok dosahuje 561 mm, priemerná ročná teplota je +9,7 °C, pôda je ílovito-hlinitá
fluvizem s kolísajúcou hladinou podzemnej vody (Špánik et al., 2002). Agrochemické
vlastnosti pôdy pokusného stanovišťa dokumentuje tabuľka 1.

55

http://www.mladaveda.sk

Vol. 8 (2), pp. 53-61

pH/KCl
7,09

N
2282

mg.kg-1
K*
Mg*
350
680

P*
54

Ca*
4900

Na*
40

Cox
(g.kg-1)
20,82

Tabuľka 1 – Agrochemické vlastnosti pôdy pokusného stanovišťa
Zdroj: autori
*Obsah čistých živín;
Použité analytické metódy: Nt – Kjeldahlova metóda; P, Mg – spektrofotometricky vo výluhu Mehlich III; K,
Ca, Na – plameňometricky vo výluhu Mehlich III; Cox – oxidimetricky podľa Tjurina v modifikácii Nikitina; pH
– výmenné v 1 M KCl

Priebeh poveternostných podmienok v sledovanom období (2016 a 2017) (v porovnaní
s dlhodobým priemerom za roky 1961 – 1990) prezentuje tabuľka 2.

Zrážky
(mm)

Teplota
(°C)

Rok / Mesiac
2016
2017
Ø 1961-1990
2016
2017
Ø 1961-1990

III
6,2
8,6
5,0
14,0
18,3
30,0

IV
11,6
9,8
10,4
20,5
42,8
39,0

V
16,2
17,1
15,1
87,1
12,9
58,0

VI
20,5
21,9
18,0
94,5
23,6
66,0

VII
22,1
221
19,8
154,5
69,8
52,0

VIII
19,8
23,0
19,3
72,3
19,4
61,0

IX
17,7
15,2
15,6
48,0
87,9
40,0

X
9,5
10,8
10,4
79,8
47,7
36,0

Tabuľka 2 – Priemerné mesačné teploty a množstvo zrážok v rokoch 2016 a 2017
v porovnaní s dlhodobým priemerom 1961 – 1990
Zdroj: www.shmu.sk; upravené

V experimente sa ako modelová rastlina použila kostrava červená trsnatá (Festuca rubra agg.)
„Makyta“. Porast bol založený ručným výsevom na jar v roku 2015 (16. apríla). Veľkosť
parcelky bola 2,0 x 1,0 m a výsevok bol 25 g.m-2. V pokuse sa sledovali nasledovné
4 varianty:
V1 – Kontrola – bez Sulky NKS+ a ďalšieho hnojenia;
V2 – Sulka NKS+ 100 % 2x – aplikácia koncentrovanej Sulky NKS+ postrekom 2x
za vegetačné obdobie;
V3 – Sulka NKS+ 100 % 4x – aplikácia koncentrovanej Sulky NKS+ postrekom 4x
za vegetačné obdobie;
V4 – Sulka NKS+ 100 % 6x – aplikácia koncentrovanej Sulky NKS+ postrekom 6x
za vegetačné obdobie.
Porasty ošetrené polysulfidovým hnojivom (V2 – V4) boli hnojené aj hnojivom Amofos NP
12/52 v dávke 15,42 g.m-2 na začiatku vegetačného obdobia v termínoch 30.3.2016
a 21.3.2017.
Charakteristika použitého prípravku:
Sulka NKS+ (13-0-8 + 1CaO+13S) je číra, červenohnedá kvapalina so sírnym zápachom. Je
to vysoko koncentrovaný vodný roztok močoviny s polysulfidmi a tiosíranmi draselnými
a vápenatými s neobmedzenou rozpustnosťou vo vode. Pomer obsahu živín N:S je 1:1.

56

http://www.mladaveda.sk

Vol. 8 (2), pp. 53-61

Polysulfidy a tiosírany účinne potláčajú nitrifikáciu, čím predlžujú využiteľnosť
močovinového dusíka. Sulka NKS+ tiež znižuje kyslosť pôdy a potláča činnosť pôdnych
patogénov (URL1).
Amofos NP 12/52 je šedobiele granulované organominerálne hnojivo s 12 % obsahom N
a 52 % obsahom P2O5. Podstatnou zložkou je fosforečnan amónny, ktorý sa získava
z apatitového koncentrátu neutralizáciou kyseliny fosforečnej amoniakom. Dodávajú sa rôzne
druhy s kolísajúcim obsahom dusíka a fosforu. Z celkového obsahu fosforu je min. 40 %
vodorozpustného P2O5.
Termíny aplikácie Sulky NKS+ v rokoch 2016 a 2017 sú uvedené v tabuľke 3.
Celoročná
dávka
(ml.m-2)

Variant
V2 – Sulka NKS+
100 % (2x)
V3 – Sulka NKS+
100 % (4x)
V4 – Sulka NKS+
100 % (6x)

150
300
450

Rok
2016
2017
2016
2017
2016
2017

Dátum aplikácie
30.3.
31.3.
30.3.
31.3.
30.3.
31.3.

6.5.
4.5.

30.5.
30.5.
30.5.
30.5.

1.7.
30.6.

2.8.
1.8.
2.8.
1.8.
2.8.
1.8.

28.9.
29.9.
31.8.
31.8.

Tabuľka 3 – Termíny aplikácie Sulky NKS+ na jednotlivé varianty v rokoch 2016 a 2017
Zdroj: autori

Vzhľadom na to, že kostrava červená patrí medzi trávy s pomalým vývinom (Gregorová,
2009; Kovár a Vozár, 2015), v roku sejby (2015) vytvorila nedostatočne zapojený porast,
ktorý nebol vhodný na získanie relevantných výsledkov. Z uvedeného dôvodu bolo
hodnotenie realizované až počas nasledovných experimentálnych rokov (2016 a 2017), kedy
bol trávnik kosený celkovo 16- a 12-krát za vegetačnú sezónu a bol zavlažovaný
jednorazovou dávkou v intenzite približne 10 mm, celkovo 9- a 20-krát v jednotlivých rokoch
v termínoch uvedených na obrázku 1.
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Obrázok 1 – Termíny zavlažovania a kosenia porastu kostravy červenej v rokoch 2016 a 2017
Zdroj: autori

Trávnik bol kosený (obrázok 1) na výšku 50 mm pri dosiahnutí priemernej výšky približne 80
– 100 mm. Pri každej kosbe bola zisťovaná výška porastu (10 meraní v každom poraste)
a odobratá nadzemná fytomasa z plochy 0,1 x 1,0 m, ktorá po vysušení do konštantnej
hmotnosti pri 103±2°C slúžila na stanovenie produkcie. Na základe týchto údajov sa
vypočítal priemerný denný prírastok výšky (PDPv) porastu podľa vzťahu PDPv [mm.deň-1] =
(výška v kosbe – 50 mm) / počet dní dorastania. Priemerný denný prírastok hmotnosti
suchej nadzemnej fytomasy (PDPhm) sa vypočítal nasledovne: PDPhm [g.deň-1.m-2] =
produkcia v kosbe / počet dní dorastania. Hustota porastu bola vyjadrená indexom
zahusťovania trávnika (TLI; g.m-2.mm-1), ktorý sa vypočítal ako pomer PDPhm a PDPv
(Kovár et al., 2012).
Výsledky boli spracované v programe STATISTICA (jednofaktorová analýza rozptylu
s následným testovaním podľa Fischera – LSD test pri 95 % hladine významnosti) (StatSoft,
2011). Na analýzu štatistickej závislosti medzi počtom aplikácií polysulfidového prípravku
a ostatnými parametrami (PDPv, PDPhm, TLI) sa použil Pearsonov korelačný koeficient (r).
Výsledky a diskusia
Hodnoty priemerného denného prírastku výšky trávnika z Festuca rubra agg. za hodnotené
obdobie dokumentuje tabuľka 4. V druhom roku pestovania (2016) bola priemerná rýchlosť
rastu od 3,01 mm.deň-1 (V1) do 5,85 mm.deň-1 (V4) s preukaznými rozdielmi (p = 0,0076)
medzi variantmi. Podľa klasifikátora pre čeľaď Poaceae (Ševčíková et al., 2002) to možno
charakterizovať ako „strednú“ až „veľmi vysokú“ rýchlosť rastu. V treťom roku pestovania sa
priemerná denná rýchlosť rastu vo variantoch s aplikáciou koncentrovaného polysulfidového
prípravku Sulka NKS+ (V2 – V4) zvýšila v porovnaní s kontrolou (V1) o 1,97 –
3,97 mm.deň-1. Avšak tieto rozdiely boli štatisticky nepreukazné (p = 0,1424). V porovnaní
s vyššie uvedeným klasifikátorom bola denná intenzita rastu v tomto období „nízka“ (V1),
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resp. „vysoká“ (V2, V3) až „veľmi vysoká“ (V4). Podľa viacerých autorov (Gregorová, 2009;
Pessarakli, 2014; Kovár a Vozár, 2015) sú vyššie denné rýchlosti rastu menej vhodné, pretože
súvisia s potrebou častejšieho kosenia trávnika. Zhodnotenie tohto parametra ukázalo celkovo
stimulačný účinok použitého polysulfidového prípravku s najvýraznejším účinkom pri jeho
aplikácii 6-krát počas vegetačného obdobia (V4). Zároveň pre tento variant bola
charakteristická aj najvyššia variabilita hodnôt dennej intenzity rastu do výšky v sledovanom
období vyjadrená smerodajnou odchýlkou (±3,19 v roku 2016 a ±4,56 v roku 2017). Medzi
dennou intenzitou rastu do výšky a počtom aplikácií Sulky NKS+ sa zaznamenala nízka
štatisticky preukazná korelácia (r = +0,39).
Rok / Variant
2016
2017
Priemer

V1
3,01 *± 1,43
2,60a ± 2,44
2,81a ± 1,94
a

V2
4,73 ± 2,15
4,57ab ± 3,12
4,65b ± 2,64
b

V3
5,30 ± 1,89
4,86ab ± 3,24
5,08b± 2,57
b

V4
5,85 ± 3,19
6,57b ± 4,56
6,21b ± 3,88
b

Tabuľka 4 – Priemerný denný prírastok výšky (mm.deň-1) trávnika z kostravy červenej v hodnotenom období
Zdroj: autori
Varianty: V1 – kontrola; V2 – Sulka NKS+ 100 % 2x; V3 – Sulka NKS+ 100 % 4x; V4 – Sulka NKS+ 100 % 6x
*Rôzne indexy pri priemerných hodnotách znamenajú štatisticky preukazný rozdiel medzi variantmi v riadkoch
(Fischerov LSD test, α = 0,05). Hodnoty sa uvádzajú ako priemer ± smerodajná odchýlka.

Priemerný denný prírastok hmotnosti suchej nadzemnej fytomasy (tab. 5) mal podobný trend,
aký sa zistil pri priemernom dennom prírastku výšky.
Rok / Variant
2016
2017
Priemer

V1
1,31 * ± 1,22
1,13a ± 0,86
1,22b ± 1,04
b

V2
2,10 ± 2,10
1,67ab ± 1,49
1,89ab ± 1,80
ab

V3
2,50 ± 1,74
1,98b ± 1,75
2,24a ± 1,75
a

V4
2,74 ± 1,95
2,94b ± 2,53
2,84a ± 2,24
a

Tabuľka 5 – Priemerný denný prírastok hmotnosti suchej nadzemnej fytomasy (g.m-2.deň-1)
trávnika z kostravy červenej v hodnotenom období,
Zdroj: autori
Varianty: V1 – kontrola; V2 – Sulka NKS+ 100 % 2x; V3 – Sulka NKS+ 100 % 4x; V4 – Sulka NKS+ 100 % 6x
*Rôzne indexy pri priemerných hodnotách znamenajú štatisticky preukazný rozdiel medzi variantmi v riadkoch
(Fischerov LSD test, α = 0,05). Hodnoty sa uvádzajú ako priemer ± smerodajná odchýlka.

V roku 2016 sa taktiež prejavil stimulačný účinok použitého polysulfidového prípravku
so štatisticky preukaznými rozdielmi medzi variantmi (p = 0,0112). Najvyššia denná intenzita
tvorby nadzemnej fytomasy sa zaznamenala vo variante so 6 aplikáciami koncentrovanej
Sulky NKS+ počas vegetačného obdobia (V4; 2,74 g.m-2.deň-1). V ostatných variantoch boli
hodnoty tohto hodnoteného znaku o 0,24 – 1,43 g.m-2.deň-1 nižšie. Medziročné porovnanie
priemerného denného prírastku nadzemnej fytomasy ukázalo mierny pokles v roku 2017
vo variantoch V1 – V3 (o 0,18 – 0,52 g.m-2.deň-1). Porast vo variante V4 sa vyznačoval
o 0,20 g.m-2.deň-1 vyšším denným nárastom nadzemnej fytomasy v porovnaní s rokom 2016
a o 0,96 – 1,81 g.m-2.deň-1 väčším množstvom fytomasy v porovnaní s ostatnými variantmi.
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Podobne ako pri predchádzajúcom hodnotenom znaku možno konštatovať celkový stimulačný
účinok Sulky NKS+ s najviditeľnejším prejavom vo variante V4 (aplikácia 6-krát počas
vegetačného obdobia) a s najvyššou mierou variability hodnôt priemerného denného prírastku
hmotnosti nadzemnej fytomasy (±2,53) v roku 2017. Aj v tomto prípade sa denná intenzita
tvorby fytomasy zvyšovala so zvyšujúcim sa počtom aplikácií prípravku Sulka NKS+
(r = +0,30).
Rok / Variant
2016
2017
Priemer

V1
0,50 * ± 0,57
0,45a ± 0,15
0,48a ± 0,36
a

V2
0,42 ± 0,27
0,42a ± 0,20
0,42a ± 0,24
a

V3
0,47 ± 0,23
0,46a ± 0,25
0,47a ± 0,24
a

V4
0,46 ± 0,26
0,49a ± 0,22
0,48a ± 0,24
a

Tabuľka 6 – Priemerné hodnoty indexu zahusťovania trávnika – TLI (g.m-2.mm-1)
trávnika z kostravy červenej v hodnotenom období
Zdroj: autori
Varianty: V1 – kontrola; V2 – Sulka NKS+ 100 % 2x; V3 – Sulka NKS+ 100 % 4x; V4 – Sulka NKS+ 100 % 6x
*Rôzne indexy pri priemerných hodnotách znamenajú štatisticky preukazný rozdiel medzi variantmi v riadkoch
(Fischerov LSD test, α = 0,05). Hodnoty sa uvádzajú ako priemer ± smerodajná odchýlka.

Okrem vyššie uvedených ukazovateľov pre hodnotenie kvality trávnikov môžeme využiť aj
ich vzájomný pomer, tzv. index zahusťovania trávnika (TLI) (Kovár et al., 2012). Hustota je
dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom prakticky všetkých trávnikových porastov.
V okrasných trávnikoch sa spolupodieľa na ich estetickom pôsobení, v pôdoochranných
trávnikoch má význam z protierózneho hľadiska, v športových trávnikoch prispieva k tvorbe
pevnej a pružnej mačiny a pod. (Gregorová, 2009; Kovár et al., 2012). Z hodnôt tohto
ukazovateľa prezentovaných v tabuľke 6 vidieť nepreukazné rozdiely (p = 0,3879
a p = 0,2098) medzi jednotlivými variantmi v obidvoch hodnotených rokoch. Mierny
stimulačný účinok v porovnaní s kontrolou sa prejavil iba v roku 2017, a to vo variantoch
so 4, resp. 6 aplikáciami počas vegetačného obdobia (V3, V4). V uvedenom roku sa
zaznamenalo aj mierne zvýšenie variability (vyjadrené smerodajnou odchýlkou) hodnôt TLI
vo variantoch s aplikáciou Sulka NKS+ (±0,20 – 0,25) v porovnaní s kontrolou (±0,15) na
rozdiel od roku 2016, kedy sa najvyššou mierou variability vyznačoval práve kontrolný
variant (±0,57). V ostatných variantoch, resp. rokoch sa zaznamenalo inhibičné pôsobenie
Sulky NKS+ na hustotu porastu kostravy červenej. Najvýraznejšie to vidieť v obidvoch
rokoch, kedy porasty ošetrené polysulfidovým prípravkom 2-krát za vegetačné obdobie mali
o 0,08 g.m-2.mm-1 (2016) a 0,03 g.m-2.mm-1 (2017) nižšie hodnoty TLI v porovnaní
s kontrolou. Celkové zhodnotenie tohto parametra ukázalo štatisticky nepreukaznú negatívnu
koreláciu (r = -0,12) medzi hustotou trávnika (vyjadrenou hodnotami TLI) a počtom aplikácií
Sulky NKS+.
Záver
Na základe výsledkov získaných z experimentu na trávniku z trsnatej kostravy červenej
realizovaného v prirodzených podmienkach možno konštatovať stimulačný účinok
polysulfidového prípravku (Sulka NKS+) na intenzitu rastu a dennú produkciu nadzemnej

60

http://www.mladaveda.sk

Vol. 8 (2), pp. 53-61

fytomasy. Toto bolo najvýraznejšie v obidvoch hodnotených rokoch pri 6 aplikáciách Sulky
NKS+ za vegetačné obdobie. S rastúcim počtom aplikácií polysulfidového prípravku Sulka
NKS+ sa zvyšovali aj priemerné hodnoty hodnotených parametrov. Hustotu trávnika
(vyjadrenú indexom zahusťovania trávnika) ovplyvnila Sulka NKS+ negatívne, najmä pri 2
aplikáciách za vegetačné obdobie.

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Experiment bol realizovaný v rámci Zmluvy o dielo č. 653/2015 / SPU uzatvorená
s VUCHT a.s., Bratislava a Duslo Šaľa.
Príspevok bol podporený projektami GA SPU 21/2019 Možnosti výživy trávnikov sírou,
KEGA č. 019SPU-4/2019 Vysokoškolská učebnica – Zakladanie a ošetrovanie trávnikov
a KEGA č. 032SPU-4/2019 Terminologický slovník krmovinárstva.
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