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MATERIALS AND METHODS
- Poľný pokus na experimentálnej lokalite v Malante (obr. 1);
- Biouhlie vyrobené z kalov papierového vlákna s obilnými šupkami

v pomere 1:1 vzhľadom k hmotnosti, pri teplote pyrolýzy 550°C ;
- Skúmané 3 varianty: s maximálnym aplikovaným množstvom

biouhlia 20 t/ha v r. 2014 (B20 old), v r. 2018 (B20 new) a bez
biouhlia (Control);

- Meraná vlhkosť pôdy senzormi 5TM;
- Monitorovacie obdobie trvalo od 24.4. do 16.7.2020;
- Pestovanou plodinou bol hrach siaty (Pisum sativum);
- Suché obdobie 4-10.7.2020; vlhké obdobie 5-11.6.2020.

Abstract
Soil moisture is a key factor influencing the quality and quantity of crop yields. In times of ongoing climate change, when periods without precipitations are more frequent, it is necessary to
ensure available soil water for agricultural plants. Our research has
onfirmed that biochar application in soil is one of options to water hold in landscape area, especially during the growing season. Based on statistical analyses we found that after the biochar
reapplication were the most days with the highest values of soil moisture, and also after the biochar reapplication was reached the most stable soil water regime; it means that there was the
lowest fluctuation of soil moisture and it is a good condition for plant growing. This knowledge is important for both large and small farmers, because a lack of soil moisture during dry days
can have an adverse effect on crop quantity and quality.

Obr. 1 Lokalizácia experimentálne lokality

Obr. 2 Priebeh objemovej vlhkosti pôdy na plochách bez biouhlia (Control), s
aplikovaným biouhlím v r. 2014 (B20 old) a v r. 2018 (B20 new) v porovnaní s
denným úhrnom zrážok.

Obr. 3 Hodnoty objemovej vlhkosti pôdy θ, namerané počas monitorovacieho obdobia
na jednotlivých variantoch experimentu, zobrazené prostredníctvom krabicových
grafov a polygónov početností

Tabuľka 1 Namerané hodnoty objemovej vlhkosti pôdy (± ich štandardná odchýlka), θmin. - minimálna hodnota,
θmax. - maximálna hodnota, θmean - aritmetický priemer hodnôt θ nameraných počas monitorovacieho obdobia,
θdry - aritmetický priemer hodnôt θ nameraných počas suchého obdobia 4.7.2020 - 10.7.2020 a počas vlhkého obdobia
5.6.2020 - 11.6.2020 (θwet); Aritmetické priemery s rovnakým písmenom medzi sebou nevykazujú štatisticky
významný rozdiel (Tukeyho test HSD, P < 0,05).

Variant Θmin. (–)

(N=24023)

Θmax. (–)

(N=24023)

Θmean (–)

(N=24023)

Θdry (–)

(N=2016)

Θwet (–)

(N=2016)

Control 0.101 0.427 0.161 ± 0.0519a 0.149 ±

0.0070a

0.216 ±

0.0354a

B20 old 0.124 0.400 0.180 ± 0.0398b 0.166 ±

0.0090b

0.217 ±

0.0206a

B20 

new

0.153 0.342 0.195 ± 0.0297c 0.187 ±

0.0060c

0.230 ±

0.0183b

RESULTS AND CONCLUSION
Najnižšie hodnoty boli namerané na variante Control bez biouhlia, ale
počas vlhkých dní boli tieto hodnoty najvyššie. Opačná situácia bola
nameraná na variante B20 new, kde boli počas dní bez zrážok
namerané najvyššie hodnoty obsahu vody v pôde (obr. 2). Počas
suchého obdobia sme zistili štatisticky významné rozdiely medzi
všetkými variantmi experimentu, zatiaľ čo počas vlhkého obdobia
významný rozdiel medzi variantmi Control a B20 old nebol potvrdený
(Tabuľka 1.). Na obr. 3. je viditeľná väčšia početnosť vyšších hodnôt θ,
t.j. nárast druhého vrcholu polygónu pre variant B20 new v porovnaní
s variantom Control.
Reaplikácia biouhlia (B20 new) zvýšila obsah vody v pôde o 4 % obj. v
porovnaní s variantom Control. Bolo štatisticky potvrdené, že
vlhkostný režim pôdy bol najstabilnejší pri variante B20 new (vlhkosť
pôdy sa pohybovala v rozpätí 18,9 % obj.), na variante B20 old to bolo
27,6 % obj. a na variante Control bolo rozpätie vlhkosti až 32,6 % obj.
Tiež sa nám podarilo zistiť, že najvyššia početnosť dní s najvyššou
vlhkosťou bola pri variante B20 new (okolo 20 % obj.), pričom pri
variante Control bolo najviac dní s vlhkosťou pôdy iba okolo 11 % obj.


