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ABSTRAKT 

V pôde sa rastlinný materiál rozkladá pôsobením viacerých faktorov. Pri tomto procese sa  časť 

uhlíka vracia do atmosféry vo forme oxidu uhličitého a druhá časť sa stabilizuje v pôde. Táto 

diplomová práca je zameraná na štúdium rozkladu  a stability organickej hmoty v pôde 

za pomoci jednoduchej a inovatívnej metódy TBI. Použitím metódy bola skúmaná zmena 

hmotnosti po inkubačnej dobe 90 dní, kde dochádzalo k degradácii biomasy zeleného čaju 

v pôde kambizeme. Čajové vrecká nám v tomto prípade poskytli cenné informácie o rozklade 

a množstve uhlíka v pôde, keďže samotná biomasa má organický pôvod. Prakticky sa tieto 

informácie opierajú o fakt, že pôda a samotné dekompozičné procesy majú priamy dopad na 

zmenu klímatických podmienok. Vďaka ďalším analytickým metódam a to elementárnej 

analýze, termogravimetrickej analýze a infračervenej spektroskopii s Furierovou 

transformáciou boli zísané nepostrádateľné informácie o  zloženi čajovej biomasy. 

 

ABSTRACT 

In the soil, the plant material is decomposed by several factors. In the process, one part of the 

carbon returns to the atmosphere as carbon dioxide, whereas another part is stabilised in the 

soil. The aim of this study is decomposition and stability of organic matter in soil using a simple 

and innovative TBI method. Through this method, we examined the weight change after the 

incubation period of 90 days, where biomass of green tea was degraded in Cambodia soil. Tea 

bags have provided us with valuable information on the decomposition and amount of carbon 

in the soil, because the biomass itself is of organic origin. This information is based on the fact 

that the soil and the decomposition processes have a direct impact on the change in climatic 

conditions. Thanks to further analytical methods, elemental analysis, thermogravimetric 

analysis and infrared spectroscopy with Furier transformation was found indispensable 

information about tea composition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: pôda, čajové vrecúško, degradácia, prostredie, stabilita, úbytok 

hmotnosti 

KEY WORDS: soil, tea bag, degradation, environment, stability, weight loss 



   4 

TABAKOVÁ, E. Rozklad a stabilita organické hmoty v půdě. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta chemická, 2017. 55 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Martina 

Klučáková, Ph.D.. 

 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE 

Prehlasujem, že som diplomovú prácu vypracovala samostatne a že všetky použité zdroje som 

správne a úplne citovala. Diplomová práca je z hľadiska obsahu majetkom Fakulty chemickej 

VUT v Brne a môže byť využitá ku komerčným účelom iba zo súhlasom vedúceho diplomovej 

práce a dekana FCH VUT.  

 

                                                                            ………………………………………… 

                                                                            podpis študenta 

 

 

 

Na tomto mieste by som rada poďakovala vedúcej mojej diplomovej práce doc. Ing. Martině 

Klučákovej, Ph.D. za jej ochotu, cenné rady, energiu a čas, ktorý mi pri vypracovávaní 

diplomovej práce venovala. Rada by som taktiež poďakovala Ing. Vojtěchovi Enevovi Ph.D.  

pri osvojovaní experimentálnych techník. Zvláštne poďakovanie patrí mojej rodine a blízkym 

za ich podporu a toleranciu počas celého štúdia. 



   5 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 7 

2 TEORETICKÁ ČASŤ ..................................................................................................... 8 

2.1 Pôda ........................................................................................................................... 8 

2.2 Funkcie pôdy ............................................................................................................. 8 

2.3 Zloženie pôdy ............................................................................................................ 9 

2.3.1 Minerálny podiel pôdy .................................................................................. 9 

2.3.2 Organický podiel pôdy ................................................................................ 10 

2.3.3 Objemová hmotnosť pôdy ........................................................................... 11 

2.4 Pôdne organizmy; mikroorganizmy a pôdne živočíchy .......................................... 12 

2.5 Základné typy pôd ................................................................................................... 12 

2.5.1 Charakteristika pôdnych typov na Slovensku ............................................. 13 

2.6 Huminové látky ....................................................................................................... 16 

2.6.1 Delenie humínových látok ........................................................................... 17 

2.6.2 Vznik humínových látok ............................................................................. 18 

2.6.3 Chemické zloženie humínových látok ......................................................... 18 

2.7 Dekompozícia pôdnej organickej hmoty ................................................................. 18 

2.8 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť dekompozície ........................................................ 19 

2.8.1 Pôdny vzduch .............................................................................................. 20 

2.8.2 Teplota ......................................................................................................... 20 

2.8.3 Mikrobiální aktivita ..................................................................................... 21 

2.8.4 Vlhkosť ........................................................................................................ 21 

2.8.5 Svetlo ........................................................................................................... 21 

2.8.6 pH pôdy ....................................................................................................... 22 

2.9 Metódy stanovenia rýchlosti dekompozície ............................................................ 22 

2.10 Tea bag index ........................................................................................................... 23 

2.10.1 Pôvod a zloženie zeleného čaju ................................................................... 23 

2.11 TBI parametre .......................................................................................................... 24 

2.12 Infračervená spektroskopia ...................................................................................... 25 



   6 

2.12.1 Infračervená spektrometria s Fourierovou transformáciou ......................... 26 

2.12.2 Infračervená spektroskopia použitím KBr tablety ....................................... 26 

2.13 Termogravimetrická analýza ................................................................................... 27 

2.14 Súčastný stav riešenej problematiky ........................................................................ 29 

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ ........................................................................................ 32 

3.1 Použité chemikálie ................................................................................................... 32 

3.2 Použité prístroje a zariadenia ................................................................................... 32 

3.3 Charakteristika pôdy ................................................................................................ 32 

3.4 Charakteristika prípravy a postupu .......................................................................... 33 

3.5 Použitá inštrumentálna metodika ............................................................................. 34 

3.5.2 Elementárna analýza .................................................................................... 34 

3.5.3 Infračervená spektrofotometrie s Fourierovou transformáciou ................... 35 

3.5.4 Termogravimetrická analýza ....................................................................... 36 

4 VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE ............................................................................. 37 

4.1 Výsledok inkubácie čajových vrecúšok v pôde ....................................................... 37 

4.2 Elementárna analýza čajovej biomasy a termogravimetria ..................................... 40 

4.3 Infračervená spektrofotometrie s Fourierovou transformáciou (FT-IR) ................. 44 

5 ZÁVER ............................................................................................................................ 48 

6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ....................................................................... 49 

7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV ............................................ 53 

7.1 Použité symboli ....................................................................................................... 53 

7.2 Použité skratky ......................................................................................................... 53 

8 Prílohy ............................................................................................................................. 54 



   7 

1  ÚVOD 

Pôda je pre človeka jednou zo základných súčastí životného prostredia. Je produktom 

dlhodobého biofyzikálneho pretrvávania hornín. Pôda tvorí suchozemský ekosystém. 

Je abiotickou (neživou) časťou geosféry, preto nie je schopná sa rozmnožovať, nemôže rásť. 

Je to ale prírodný útvar, ktorého zloženie a štruktúra je daná vonkajšími (exogennými) 

činiteľmi a materskou horninou (endogénnym činiteľom). V pôde sa nachádza veľké množstvo 

živín (prvkov), ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou. Prebieha tam taktiež veľa reakcií, procesov 

a cyklov, či už chemických, fyzikálnych alebo biochemických. Nepatrnú časť pôdy tvorí aj jej 

organický podiel (zvyčajne 5%). Humínové látky (HL) sú nedeliteľnou súčasťou organickej 

hmoty. Ich výskyt je bez pochýb natoľko veľký, že sa jedná o najrozšírenejší materiál na 

zemskom povrchu. Frakcie HL ktoré sú tvorené humínovými kyselinami (HK), fulvinovými 

kyselinami (FK) a taktiež nerozpustnými humínmi sa prirodzene vyskytujú v rôznych formách. 

Ako pevná nerozpustná forma môže byť súčasťou tzv. organominerálneho komplexu. Ďalšou 

možnosťou je jej výskyt vo forme koloidných roztokov. HL sú významným zdrojom 

organického uhlíka, ktorý sa v živých organizmoch vyskytuje v desaťnásobne menšom 

množstve než v prípade HL. Pozoruhodné fyzikálno-chemické vlastnosti týchto látok nás ďalej 

utvrdzujú v ich rozmanitej štruktúre. Preto je pre ďalšie štúdium a zisťovanie možných aplikácií 

dôležitá znalosť týchto „biokoloidných“ zlúčenín. Ich biologická aktivita, sorpčná a pufrovacia 

schopnosť či väzba CO2 v pôde, tvoria iba časť z množstva pozoruhodných vlastností. Práve 

vďaka prítomnosti organického podielu v pôde prebiehajú mnohé biochemické procesy. Tento 

podiel je tvorený živými rastlinnými a živočíšnymi organizmami a neživou organickou 

hmotou. V tomto prípade funguje určitý cyklus, pričom živé organizmy sú zdrojom látok pre 

neživú organickú hmotu a naopak, neživá organická hmota je nevyhnutnou podmienkou pre 

existenciu živých organizmov, prostredníctvom poskytovania živín a energie. Organická hmota 

sa pokladá za zásadne dôležitú zložku každej zdravej pôdy a jej úbytok vedie ku degradácii 

pôdy. Takýto úbytok organickej hmoty by mohol byť spôsobený zníženým obsahom 

rozkladajúcich sa organizmov alebo zvýšenou rýchlosťou ich rozkladu, ktorá by mohla byť 

spôsobená zmenami prírodných alebo antropogénnych činiteľov. Práve rýchlosť dekompozície 

sa v tomto prípade používa ako indikátor zdravia pôdy. 

Táto diplomová práca bola zameraná na štúdium rozkladu a stability organickej hmoty 

v pôde. Rozklad organického materiálu na menšie zložky je dôležitý proces pre uvoľňovanie 

živín do pôdy. Na lepšie pochopenie spomínaných procesov v pôde a ich následných dôsledkov, 

bola použitá ako organická hmota čajová biomasa. Táto čajová biomasa bola uchovávaná 

v pôde na území východného Slovenska v oblasti kde prevládajú kambizeme. TBI (tea bag 

index) je inovatívna meóda, ktorá sa používa na charakterizáciu rozkladu organickej hmoty 

v pôde. Jej základom je fakt, že vďaka analýze získaných dát je potom možné spresniť modely 

počítajúce množstvo uvoľneného CO2 do atmosféry z dekompozičných procesov v pôde, 

a taktiež lepšie preskúmať spätnú väzbu globálneho otepľovania na rozklad organickej hmoty. 

Pre rozšírenie experimentu boli ďalej použité laboratórne metódy a to elementárna analýza, 

infračervená spektrofotometria a termogravimetrická analýza. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Pôda 

Na Zemi existuje veľké množstvo rôznych typov prostredia, ktoré je možné zaradiť buď 

do suchozemských alebo vodných typov. Najzložitejšou časťou suchozemských ekosystémov 

je nepochybne pôda. Koncom 19. storočia definoval pôdu ruský pôdoznalec Dokučajev takto: 

„Pôda je povrchová vrstva hornín, ktoré sú premenené pôsobením vody, vzduchu a organizmov. 

Je to samostatný prírodno-historický útvar so stále sa meniacimi vlastnosťami pôsobením 

hornín, klímy, rastlinných a živočíšnych organizmov, reliéfu, nadmorskej výšky a veku“. 

V neskoršom období sa formovali definície pôdy „ako prírodného útvaru, pozostávajúceho 

z pevnej zložky, vody, vzduchu a žijúcich organizmov“. Pôda je všeobecne prírodný útvar, 

ktorý sa neustále vyvíja v dôsledku zložitého, komplexného pôsobenia vonkajších 

(exogénnych) činiteľov (pod ktorými rozumieme teplo, vodu, vzduch, slnečnú radiáciu, 

mikroorganizmy a makroorganizmy) na materskú horninu (endogénny činiteľ) a vyznačuje sa 

úrodnosťou. Český pôdoznalec Novák definuje pôdu ako „každú zemitú povrchovú vrstvu 

zeme, ktorá je svojou úrodnosťou schopná stať sa stanovišťom rastlín alebo ktorú na tento účel 

možno prispôsobiť“ [1].  

Pôdotvorný proces je prírodný jav, ktorý zahŕňa všetky deje, prebiehajúce pri vzniku pôdy, ako 

aj všetky nasledujúce premeny pôdnych zložiek vrátane spätného vplyvu pôdy na okolité 

prostredie. Proces vzniku pôdy na rôznych miestach zemského povrchu prebieha rôzne. Veľmi 

výrazne na pôdotvorný proces pôsobia klimatické činitele. V dôsledku toho sa tvoria pôdy 

s rozličnými základnými vlastnosťami (vytvárajú sa rôzne pôdne typy). Súbor všetkých pôd na 

zemskom povrchu predstavuje pôdny príkrov, ktorý sa označuje aj ako pedosféra [2]. V pôde 

sa nachádza nespočetné množstvo najrôznejších organizmov, zároveň je prostredím pre korene 

rastlín a prebieha v nej väčšina procesov premeny látok, vrátane procesov syntézy a rozkladu. 

Mnoho živín, ktoré sú nevyhnutné pre život rastlín, živočíchov a aj mikroorganizmov, je 

zapojených do kolobehu medzi organickou hmotou pôdy na jednej strane a anorganickými 

formami na strane druhej [1]. 

2.2 Funkcie pôdy 

Na rozdiel od zeminy je pôda charakterizovaná určitými špecifickými genetickými 

horizontami v rámci pôdneho profilu, pričom najvrchnejšia časť pôd – ornica zohráva kľúčovú 

úlohu vo vytváraní optimálnych podmienok pre poľnohospodárske plodiny. Vďaka svojej 

schopnosti zadržiavať a poskytovať vlahu, makrobiogénne a mikrobiogénne prvky pre rastliny, 

vytvárať optimálne podmienky pre život mikrobiálnych spoločenstiev a živočíchov sa pôda 

priamo podieľa na toku energie a kolobehu látok v ekosystémoch. Je kľúčovým miestom 

akumulácie, premeny a transportu mnohých životne dôležitých zlúčenín pre najrôznejšie 

organizmy a sprostredkovane cez zelené rastliny aj pre človeka. Odumreté telá rastlín 

a živočíchov sa dostávajú do pôdy a stávajú sa hlavným zdrojom humusu a tým i energie 

v pôde. Fotosyntézou rastlín sa vytvára na Zemi ročne asi 100 miliárd ton fytomasy. Je to 

desaťkrát viac ako dnešná spotreba energie vyrobená z fosílnych palív [3]. 
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2.3  Zloženie pôdy 

Z hľadiska materiálového zloženia možno pôdu všeobecne charakterizovať ako 

heterogénny, viaczložkový systém, ktorý sa skladá z tuhej, kvapalnej a plynnej fázy. Pôdna 

hmota, ktorá sa vytvorila v pôdotvornom procese teda pozostáva z viacerých zložiek. Približne 

50 % objemu pripadá na póry, v ktorých sa nachádza pôdny vzduch a pôdny roztok (voda) 

a 50 % pripadá na minerálny a organický podiel. Minerálna časť tvorí 95–99 % (obj.) pevnej 

fázy pôdy, zatiaľ čo organická časť len 1–5 % (obj.). Minerálny podiel pôdy charakterizuje 

mineralogické, chemické a zrnitostné zloženie pôdy. Organický podiel pôdy tvoria živé 

organické látky (pôdny edafón a korene vegetujúcich rastlín) a neživé organické látky (humus, 

odumreté zvyšky rastlín, živočíchov, produkty rôzneho stupňa humifikácie, cukry, organické 

kyseliny a pod.) [1]. 

 

 

Obr. 1: Schématické zloženie pôd 

2.3.1 Minerálny podiel pôdy 

Minerálny podiel pôdy je zložený zo zŕn o rôznej veľkosti, ktoré majú rôzny stupeň 

disperzity. Tieto častice sú úlomky materskej horniny a taktiež primárneho a sekundárneho 

minerálneho pôdotvorného procesu. Pôda spadá pod polydisperzné systémy. Obsahuje častice 

o rôznej veľkosti, väčšie ako 1 µm (hrubé disperzie, prach, piesok, štrk), rovnako ako častice 

od 1 µm do 1 nm (koloidné disperzie, koloidný íl, kyselina kremičitá) a častice o veľkosti menej 
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ako 1 nm (molekulárne disperzie, pôdne vo vode rozpustené soli, kyseliny, zásady 

a disociované ióny). Pôdne vlastnosti sú ovplyvnené veľkosťou častíc. Zrnitosť má vplyv 

na pomer vody a vzduchu v pôde, pomer kapilárnych a nekapilárnych pórov, obsah 

a taktiež zloženie edafónu (súbor všetkých organizmov žijúcich v pôde) a na fyzikálne, 

chemické a biochemické procesy. Čím sú zrnká menšie, tým sa zväčšuje špecifická povrchová 

plocha, vzájomné príťažlivé sily medzi časticami, vzrastá súdržnosť a priľnavosť pôdy [4]. 

Minerálny podiel pôd je formovaný z rozličných hornín, nachádzajúcich sa 

v povrchovej časti zemskej kôry. Poľnohospodárske pôdy Slovenska sa vytvorili na troch 

hlavných skupinách hornín do kterých patria horniny magnetické (vyvreté), usadené 

(sedimentárne) a premenné (metamorfované). Horniny magnetické vznikli tuhnutím magmy 

pod zemským povrchom alebo jej rozliatím po povrchu. Tieto horniny sa ďalej rozdeľujú podľa 

obsahu kremeňa na kyslé (žula), neutrálne (andezity) a zásadité horniny (čadiče). 

Horniny usadené vznikli prenosom produktov zvetrávania vyvretých a premenených hornín 

činnosťou vetra, ľadovca, vody, ďalej biologickou činnosťou a chemickým vyzrážaním solí. 

Patria medzi ne napr. štrky, piesky, spraše, hliny, dolomity, vápence, pieskovce atď. Horniny 

premenené vznikli prekryštalizovaním vyvretých a usadených hornín, pôsobením vysokých 

tlakov a teplôt hlboko pod povrchom zeme. Medzi najrozšírenejšie metamorfované horniny 

patria ruly, pararuly, svory, kremence a ďalšie [1]. 

Mineralizácia 

K rozkladu pôdnej organickej hmoty dochádza za vhodných podmienok, ako sú 

optimálna teplota pôdy, či ideálny obsah vody a vzduchu v pôde pomerne rýchlo. V procese 

mineralizácie sú organické látky obsiahnuté v pôde rozložené na plyny, predovšetkým 

na zlúčeniny uhlíka a dusíka a zároveň na významné živiny N, P, S, ktoré sa objavujú vo forme 

iónov NO3
-. SO4

2-, NH4
+ [5]. Tento proces je do určitej miery podmienený aktivitou 

mikroorganizmov v pôde, ktoré dokážu produkovať enzými, hydrolázy a oxidoreduktázy, 

za pomoci ktorých sú organické molekuly hydrolyzované na menšie molekuly a následne 

oxidované na plyny. Minerálne frakcie v pôde majú vplyv na stabilitu pôdnej organickej hmoty, 

predovšetkým na spomalení uvoľňovania uhlíka behom rozkladu pôdnej organickej hmoty. 

Minerály majú schopnosť stabilizovať organickú hmotu pred biologickou oxidáciou a tým 

môžu narušiť kontinuálny rozpad organických materiálov [6]. 

V neposlednom rade je dôležité spomenúť, že aj keď je mineralizácia podmienená aktivitou 

mikroorganizmov, ukázalo sa, že pri úbytku pôdnych mikroorganizmov o 90 % je miera pôdnej 

mineralizácie stále stabilná [5]. 

2.3.2 Organický podiel pôdy 

Pôdna organická hmota (SOM) predstavuje najväčší svetový terestický zásobník uhlíka 

a zdroj energie [7]. Je dôležitá ako zásobareň energie a živín pre edafón a rastliny, skladá sa 

predovšetkým z C, H, O, N, P a S, má schopnosť zadržiavať vodu v pôde, ovplyvňuje 

pôdotvorné procesy, fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy. Z chemického hľadiska je zaujímavé 

jej zadržiavanie živín alebo polutantov, pôdne reakcie a tvorba komplexov [8]. Čo sa týka 

obsahu organickej hmoty v jednotlivých ekosystémoch, ten závisí predovšetkým na rovnováhe 

medzi čistou primárnou produkciou a rýchlosťou dekompozície. Jej obsah taktiež ovplyvňuje 

pôsobenie abiotických faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú teplota a vlhkosť [7]. 
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Jedným z najdôležitejších pôdnych parametrov, ktorý sa dlhodobo monitoruje v rámci 

základnej siete monitoringu pôd je obsah pôdneho uhlíka (Cox), ktorý v podstatnej miere 

ovplyvňuje chemické, biologické a fyzikálne vlastnosti pôd a je jedným z najdôležitejších 

faktorov pôdnej úrodnosti. Množstvo organického uhlíka v pôdach je do značnej miery 

podmienené genézou pôd [9]. Za tvorbu a stabilizáciu pôdnych agregátov sú veľkou mierou 

zodpovedné zložky pôdnej organickej hmoty, ktoré zvyšujú pórovitosť pôdy a vytvárajú 

charakteristickú štruktúru pôdy. 

 Organický podiel predstavuje nepatrnú časť pôdy, ktorá v poľnohospodárskych pôdach 

zvyčajne neprevyšuje hodnotu 5 %. Práve tento podiel zabezpečuje biochemické procesy 

vývoja pôd, existenciu pôdnych organizmov a formovanie pôdnej úrodnosti. Tvoria ho dve 

na sebe závislé zložky, a to živé rastlinné a živočíšne organizmy (koreňova sústava vyšších 

rastlín, mikroorganizmy a makroorganizmy rastlinného a živočišného pôvodu) a neživá 

organická hmota (špecifické a nešpecifické zlúčeniny, ktoré sa v pôde nachádzajú voľné alebo 

chemicky, resp. adsorpčne viazané s minerálnymi zložkami, humus). Obe spomínané zložky sa 

navzájom podmieňujú, živé organizmy sú zdrojom látok pre neživú organickú hmotu a naopak 

[10]. Bežne sa však stáva, že sa termínom pôdna organická hmota označuje iba mŕtva organická 

frakcia, ktorá je tvorená chemickým a biologickým rozkladom rastlinných zvyškov v rôznom 

stupni rozkladu. Je to rastlinný materiál, v ktorom je viditeľná štruktúra, ale aj úplne rozložený 

rastlinný materiál, kde už nie sú ani stopy po anatomickej štruktúre materiálu, z ktorého rozklad 

pochádza. Kvantita a kvalita pôdnej organickej hmoty je dôležitým faktorom pre určovanie 

kvality pôd [9].  

2.3.3  Objemová hmotnosť pôdy 

Pôdy nereagujú rovnakou mierou na spôsob využívania, obrábania, či pestovania. Ich 

reakcie sa často odvíjajú od ich vlastností, zrnitosti (pôdny druh), prípadne mineralogického 

zloženia a obsahu humusu (pôdny typ) [9]. Objemová hmotnosť pôdy je hlavným indikátorom 

jedného z významných degradačných procesov - kompakcie pôd, ktorý ovplyvňuje nielen 

produkčnú funkciu pôdy, ale aj mimoprodukčné funkcie ako aj degradačné procesy pôdy 

a krajiny [11]. Výsledkom je hodnota pôsobenia viacerých faktorov, ale v princípe ich možno 

zatriediť do dvoch kategórii, ktorými sú miera odolnosti pôdy voči utláčaniu závislá od stavu 

jednotlivých pôdnych vlastností (vlhkosť pôdy, hlavne v čase vstupu mechanizmov na pôdu, 

textúra, obsah pôdnej organickej hmoty, obsah vápnika, atď.), pričom v prípade jej poklesu 

stúpa riziko primárnej kompakcie a miera záťaže na pôdu prostredníctvom mechanizačných 

a dopravných prostriedkov (intenzita tlaku na pôdu ako aj rozsah prejazdenej plochy závislé 

od pestovateľských technológií rastlín), ktorá je pôvodcom sekundárnej kompakcie. V bežnej 

praxi dochádza ku kombinácii oboch druhov kompakcie [12]. Hodnota objemovej hmotnosti 

pôdy je tiež súčasťou rôznych matematicko-fyzikálnych vzťahov, ako je napr. výpočet 

pórovitosti, výpočet zásob pôdnej vody a množstva látok v pôde ako aj zásob organickej hmoty 

a zásob prístupných živín. Predmetom tohto príspevku je použitie údajov, príp. máp objemovej 

hmotnosti pôdy a pôdneho organického uhlíka vytvorených na základe aktuálnych údajov 

monitoringu pôd SR na výpočet a tvorbu zásob organickej hmoty v pôdach SR [13]. 
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2.4 Pôdne organizmy; mikroorganizmy a pôdne živočíchy 

Pôdne mikroorganizmy a pôdny živočíchovia sú významný svojím priamym 

a nepriamym pôsobením ako regulátory miery rozkladu pôdnej organickej hmoty [14]. Živú 

zložku pôdnej organickej hmoty tvoria okrem koreňov rastlín a pôdnych živočíchov aj 

mikroorganizmy. Vo vrchnej vrstve do hĺbky cca 20 cm sa nachádza najväčší podiel organickej 

hmoty. Vyskytuje sa tu 80 % celkového počtu pôdnych organizmov [15]. Mikroorganizmy 

získavajú energiu a uhlík vďaka dekompozícii pôdnej organickej hmoty. Medzi pôdne 

mikroorganizmy patria baktérie, huby, riasy a prvoky. V 1 g pôdy je 108 až 109 bektérií, 105 až 

106 húb, 104 až 105 prvokov a 103 až 104 eukaryotických rias. Množstvo mikroorganizov, ich 

rodová a druhová skladba, variabilita a diverzita spoločenstva je v každej pôde iná. Avšak 

existujú niektoré základné charakteristiky, ktoré platia u väčšiny pôd. Napríklad, s hĺbkou klesá 

počet mikroorganizmov, pričom najviac sa ich nachádza v povrchovom horizonte, čo úzko 

súvisí s množstvom dostupných živín. Taktiež platí, že baktérie sú najčastejšie viazané na pevné 

častice, napr. prach alebo zvyšky pôvodnej horniny. Ďalej, väčšina pôdnych mikroorganizmov 

patrí do skupiny mezofilných druhov, menej do skupiny psychofilných druhov a poslednou 

skupinou sú termofilné druhy. Zaujímavosťou je, že mycélium pôdnych druhov húb dosahuje 

značnú dĺžku, čo najmä v nepriaznivých podmienkach umožňuje transport živín aj z väčšej 

vzdialenosti. V neposlednom rade tiež platí, že v obrábaných pôdach sa nachádza menej druhov 

húb, čo pravdepodobne súvisí s orbou, ktorá spôsobuje roztrhnutie hubového mycelia [16]. 

Najväčšiu skupinu pôdnych organizmov tvoria baktérie. Sú dôležité pri transformácii látok 

a dekompozícii organického materiálu. Medzi bežných zástupcov pôdnych organizmov patria 

aj aktinomycety, ktoré patria medzi zástupcov grampozitívnych baktérií. Ich úlohou je rozklad 

niektorých rezistentných zlúčenín (celulóza, chitín) rastlinných a živočíšnych tkanív. Huby sa 

podieľajú predovšetkým na procese tvorby humusu a pri stabilizácii pôdnych agregátov. Majú 

v zrovnaní s baktériami obecne vyššiu toleranciu k acidite a preto sa zúčastňujú hlavne pri 

dekompozícii organickej hmoty v kyslejších pôdach [17]. 

Dôležitú úlohu v hodnotení vplyvu pôdnych organizmov na stabilitu resp. rozklad 

pôdnej organickej hmoty má aj porovnanie pôsobenia mikroorganizmov s pôdnymi živočíchmi. 

Zatiaľ čo mikroorganizmy dokážu degradovať labilné organické substráty, ktoré sú rýchlo 

rozložiteľné, pôdne živočichy slúžia na rozklad veľkých a stabilních pôdnych agregátov. 

Najznámejším zástupcom pôdnych živočíchov je dážďovka zemná. Jej vplyv na rozklad 

organickej hmoty je najvýraznejší tam, kde vzorky pôd obsahujú veľké častice, viac ako 63 µm. 

Tam kde už dážďovky nie sú schopné rozkladu, kvôli málo rozpustnej zásobe uhlíka, 

prichádzajú na rad hlisty [18]. 

2.5 Základné typy pôd 

Každá pôda sa skladá z niekoľkých vrstiev, ktoré nazývame pôdne horizonty. Tieto 

vrstvy pôdy majú viditeľné vonkajšie znaky, to znamená že spolu zdieľajú rovnakú farbu, 

charakter usporiadania a teda aj rovnaké fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie. Jednotlivé 

horizonty sú označované veľkými písmenami abecedy. Ďalej sa tieto horizonty delia na menšie 

celky, subhorizonty. Subhorizonty označujeme malým písmenom alebo číslom hneď za 

písmenom, ktoré označuje základný horizont napr. (A2 a pod.). Každý typ pôdy má potom daný 

profil s typickým sledom a rozsahom alebo hrubkov jednotlivých horizontov [2]. 
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2.5.1 Charakteristika pôdnych typov na Slovensku 

          Podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. 

pôdne druhy. Pre tento účel je zostavených viacero národných i medzinárodných klasifikácii. 

Pre vyjadrenie zrnitosti pôd sa u nás najviac používa Nováková klasifikácia. Táto triedi pôdy 

na 7 druhov podľa obsahu hrubého ílu (frakcie pod 0,01 mm). Pozitívom takejto klasifikácie je 

dobrá zrozumiteľnosť pre užívateľov v praxi. Dovoľuje pomerne presne klasifikovať pôdne 

druhy už v teréne [19]. Základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej 

kategorizácie pôd je pôdny typ. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou 

stratigrafiou pôdneho profilu, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného 

procesu, ktorý sa vyvíjal v rovnakých hydrotermických podmienkach pod rovnakou vegetáciou. 

Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejšími 

vlastnosťami, ktoré boli získané dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach a ich 

kultiváciou (obr. 2). Medzi nižšie kategórie klasifikačného systému pôd patria subtypy, variety, 

formy [20]. 

 

 

Obr. 2: Štruktúra pôdnych typov poľnohospodárskych pôd [2] 

Litozem je málo vyvinutá plytká pôda, s ochrickým horizontom bez ďalších diagnostických 

znakov, ktorá vznikla na pevných a spevnených karbonátových alebo silikátových horninách. 

Je bez porastu a vyskytuje sa vo vyšších polohách prevažne na alpínskych lúkach. 

Regozem (v starších klasifikáciách mačinové pôdy) je pôda s ochrickým horizontom (svetlý, 

plytký - hrúbky do 30 cm), bez ďalších diagnostických horizontov, z nespevnených silikátových 

až karbonátových sedimentov. Pôdotvorný substrát je teda tvorený sedimentami  piesku, spraše, 

polygenetické hliny, neogénnymi pieskami až ílmi a podobne. Veľmi často sú tieto pôdy 

na miestach, kde boli eróziou úplne odstránené pôvodné pôdy. Pôda sa využíva ako orná pôda, 

sady, menej lesy. 

Fluvizem (v starších klasifikáciách nivné pôdy) je pôda s diagnostickým ochrickým 

horizontom do 30 cm a možným náznakom glejového horizontu do 100 cm. Ide o pôdu, ktorá 

je, alebo donedávna bola ovplyvňovaná záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej 

vody. Má svetlý humusový horizont. Využíva sa ako orná pôda, na zeleninárstvo, lúky, 

prípadne porast. 
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Rendzina je pôda s molickým karbonátovým horizontom zozvetralín pevných a spevnených 

karbonátových hornín (vápenec, dolomit, vápnitý zlepenec, sádrovec). Pôda je prevažne plytká, 

hlinitá. Dominantným pôdotvorným procesom je akumulácia a stabilizácia humusu. 

Za prítomnosti karbonátov v pôde nedochádza k zvetrávacím a translokačným procesom. 

Lokalizuje sa vzhľadom na substrát v krasových oblastiach. Pokrývajú ju lesy, pasienky, 

alpínske lúky a čiastočne aj orná pôda. 

Pararendzina je pôda s molickým karbonátovým horizontom, niekedy ochrickým horizontom 

zo zvetralín spevnených karbonátovo - silikátových hornín (vápnité pieskovce až ílovce, 

vápnité bridlice, slieňovce, vápnitý flyš). Ide o tzv. nepravú rendzinu. Obsahuje asi 2,5 % 

humusu. Ide skôr o lesné pôdy stredne hlboké, ktoré sa vyskytujú v nižších polohách do 

900 m.n.m. a vo flyšových pohoriach. Využíva sa ako orná pôda, sady. 

Černozem je pôda s molickým karbonátovým alebo silikátovým horizontom z nespevnených 

hornín. Obsahuje tmavošedý až šedočervený, sorpčne nasýtený (nad 50 %) humusový horizont, 

ktorý má hrúbku nad 30 cm a neobsahuje znaky oglejenia spôsobené podzemnou vodou. 

Humusový horizont má hrudkovitú až nevýrazne polyedrickú štruktúru, je prevažne hlinitý 

s priemerným obsahom humusu 3,2 %, ktorý neobsahuje karbonáty, aj keď ide o pôdu vyvinutú 

na karbonátových substrátoch. Černozem považujeme za reliktnú pôdu, ktorá vznikala v stepnej 

mierne kontinentálnej klíme s prevahou zrážok v letnom i zimnom období. Vzniká vplyvom 

pôdotvorného režimu, ktorý je nepremyvný až slabo premyvný. Tvorila sa v oblasti mierne 

zvlnenej roviny pod vysokotrávnatou stepou alebo v stepnej časti lesostepnej zóny. 

V súčasnosti sa vyskytuje vo všetkých nížinách Slovenska a využíva sa ako orná pôda. 

Čiernica (v starších klasifikáciách lužná pôda) - pôda s molickým čiernicovým horizontom, 

tmavošedej farby, ktorej hĺbka dosahuje niečo pod 100 cm a glejovým horizontom. Vyskytuje 

sa prevažne v nivách vodných tokov, menej na pahorkatinách na miestach ovplyvnených 

vyššou hladinou podzemnej vody. Pôda je ovplyvnená dvoma pôdotvornými procesmi; lužným 

pôdotvorným procesom pôsobiacim zhora a glejovým pôdotvorným procesom pôsobiacim 

zdola. Vplyv podzemnej vody sa prejavuje v hĺbke 1–3 m. Využíva sa ako orná pôda a pre 

zeleninárstvo. 

Hnedozem je pôda s luvickým horizontom svetlej farby obsahujúcim do 2 % humusu. Vznikla 

na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách, neogénnych sedimentoch v podmienkach 

periodicky premyvného vodného režimu, v kotlinách alebo nížinách, pod listnatými lesmi; 

prevažne dubo-hrabinami. Väčšinou neobsahuje skelet. Hnedozeme majú výrazne vyvinutý  

horizont obohatený ílom. Koloidné zložky vytvárajú na povrchu hnedých prizmatických 

pôdnych agregátov tmavšie, aj voľným okom viditeľné povlaky. Využíva sa ako orná pôda. 

Luvizem (v starších klasifikáciách ilimerizovaná pôda) je pôda s eluviálnym luvickým 

horizontom a luvickým horizontom, pod ochrickým horizontom. Je ovplyvnená humídnejšou 

klímou, čo spôsobuje zvýšenú hĺbku tejto pôdy (140–160 cm). Vznikla na polygenetických 

sedimentoch, eluviálnych a eluviálno - deluviálnych produktoch zvetrávania rôzneho pôvodu 

a veku na relatívne zarovnaných reliéfoch v pahorkatinách a kotlinách (na úpätí svahov, 

poriečnej rovne a na terasách). Luvizem má veľmi dobre vyvinutý luvický  horizont svetlejšej 

farby ako horizonty ležiace nad a pod ním, nevýraznej až lístkovitej štruktúry, ktorý vznikol 

ochudobnením o vyluhované minerálne a organické koloidy v dôsledku silného premývania 

povrchovými vodami. Táto pôda sa využíva ako orná pôda, vyskytujú sa na nej tiež sady alebo 

dubové až dubovo - hrabové lesy [21]. 



   15 

Podzol je pôda s eluviálnym podzolovým horizontom sivobielej (popolavej) farby pod 

ochrickým alebo umbrickým humuso-eluviálnym horizontom. Je kyslý, vyluhovaním silne 

ochudobnený o organické látky a seskvioxidy. Dominantným procesom pri vývoji podzolu a 

jeho výrazne farebných horizontoch je podzolizácia, tj. vnútropôdne zvetrávanie, translokácia 

nízkomolekulárnych organických látok a seskvioxidov (Fe2O3, Al2O3) a ich akumulácia. Pôda 

je extrémne kyslá vo všetkých horizontoch. Pôdotvorný substrát tvoria ľahšie zvetraliny 

kyslých hornín (granitoidy, ryolity), v nižších polohách iné extrémne kyslé a minerálne 

chudobné sedimentárne horniny (kremence, kvarcity, kremité pieskovce niekedy aj viate 

piesky). Vyskytujú sa vo vrcholových častiach kryštalických pohorí zväčša pod smrekovým 

lesom, ďalej pod kosodrevinou, alpínskymi lúkami, v nížinných oblastiach pod borovicovými 

lesmi.  

Pseudoglej (v starších klasifikáciách oglejená pôda) je pôda s mramorovaným horizontom, pod 

ochrickým horizontom bez alebo s eluviálnym hydromorfným horizontom. Pôdotvorný substrát 

tvoria úpätné svahoviny (kolúviá), zvrstvené terciérne a fluvioglaciálne sedimenty. Tvorí sa na 

plochom reliéfe s miernymi depresiami.  Sivá farba vzniká redukčnými procesmi, 

hrdzavohnedá oxidačnými procesmi. Textúrou ide o striedanie jemnejšieho a hrubšieho 

materiálu. Celý profil je sezónne výrazne  prevlhčený. Vyskytuje sa hlavne v kotlinách pod 

listnatými lesmi, s trvale trávnatými porastami, niekedy, hlavne po procesoch zúrodňovania 

sa využíva ako orná pôda. 

Organozem (v starších klasifikáciách rašelinová pôda) je pôda s rašelinovým alebo 

humolitovým horizontom s hĺbkou viac ako 0,5 m, nad glejovým horizontom alebo nad 

kompaktnou horninou zamedzujúcou odtok vody. Pôdotvorný substrát tvoria organogénne 

sedimenty - rašeliny slatinné, prechodné a vrchovištné [21].  

 

Obr. 3: Pôdne typy Slovenska [21] 

Kambizem, typ pôdy, ktorá sa v starších klasifikáciách uvádzala ako hnedá lesná pôda, teda 

pôda s dominantným kambickým horizontom pod ochrickým horizontom (plytký povrchový 

humusový horizont vyvinutý na silikátových až karbonátových substrátoch) alebo umbrickým 

tmavo - sfarbeným povrchovým humusovým horizontom; sorpčne nenasýtený. Dominantný 

kambický horizont, ktorý má výraznejšiu hnedú farbu, spôsobenú procesom hnednutia, 

tj. uvoľnením Fe z prvotných silikátov a difúznym rozptýlením Fe2O3 na povrchu častíc in situ, 

s maximom v hornej časti horizontu. Vzniká procesom sialitizácie na prevažne vyvretých 

zvetralinách, metamorfovaných a vulkanoklastických horninách, nekarbonátových 
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sedimentoch paleogénu a neogénu, lokálne tiež na nespevnených sedimentoch (napr. viatych 

pieskoch). Vyskytuje sa vo všetkých pohoriach Slovenska (Obr. 4) s výnimkou častí 

budovaných mezozoickými obalovými sériami (vápence, dolomity). V nižších polohách sa 

viaže na listnaté lesy (v Záhorskej nížine na borovicové lesy), vinohrady, sady, ornú pôdu, 

vo vyšších polohách na ihličnaté lesy, lokálne pasienky [21].  

 

 

 

Obr. 4: Geografické rozšírenie: KAMBIZEME [21] 

2.6 Huminové látky 

Humínové látky sú prírodné organické zlúčeniny vznikajúce chemickým a biologickým 

rozkladom organickej hmoty (ostatky rastlín, živočíchov a pod.) a syntetickou činnosťou 

mikroorganizmov. Prirodzene sa vyskytujú hlavne v sedimentoch, zeminách, rašeline, hnedom 

uhlí, lignite a niektorých ďalších materiáloch. Obsah humínových látok kolíše v prírodných 

materiáloch od stopového množstva (piesok, íl) cez jednotky percent (bežné zeminy) až po 

desiatky percent (hnedé uhlie, lignit) [1].  

Zaujímavým názorom prispeli k problematike humínových látok v roku 1963 Dubach 

a Mehton, ktorí vyhlásili, že pravdepodobne neexistujú dve molekuly humínových látok, ktoré 

by si boli navzájom podobné. K rovnakým, alebo aspoň podobným záverom dospeli aj iní 

autori. Napríklad v roku 1976 Gjessing povedal, že každá molekula humusu môže byť iná. 

V roku 1994 Stevenson uviedol, že pokiaľ vôbec nejaké molekuly humínových látok sú presne 

rovnaké, tak je ich len veľmi málo [2]. Humínové látky sú si príbuzné hoci nie úplne identické, 

vysokomolekulové polyméry. Podľa tejto predstavy môžu byť rozdiely medzi humínovými 

a fulvokyselinami vysvetlené rozdielnou molekulovou hmotnosťou, počtom funkčných skupín 

(karboxylové, fenolové) a stupňom polymerizácie. 

V súčasnosti sa väčšina vedcov prikláňa k názoru, že humínové látky majú pôvod v ligníne. 

Biodegradáciou lignínu vznikajú polyfenoly, ktoré hrajú pravdepodobne kľúčovú úlohu 

v procese tvorby a sú považované za prekurzory humínových látok [1]. 

Humínové látky sú štruktúrne veľmi zložité vysokomolekulárne (humínové kyseliny) 

a nízkomolekulárne (fulvokyseliny) organické molekuly. Jednak sa na štúdium štruktúry 

humínových látok ako koloidov nedajú použiť bežne používané metódy na štúdium štruktúry 

organických zlúčenín, jednak sú humínové látky za vhodných podmienok schopné meniť svoju 

štruktúru, čo je dôležitou súčasťou pôdotvorných procesov a dôvodom, prečo sa nedá rozlíšiť 

ostrá hranica medzi humínovými a fulvovými kyselinami. Humínové látky majú veľký rozsah 
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molekulových hmotností (2 000−200 000 g/mol), tvoria ich trojrozmerné zosieťované 

molekuly, ktorých centrom je jadro aromatického charakteru, prípadne kyslíkové či dusíkové 

heterocykly. Na toto jadro nadväzujú uhľovodíkové reťazce alifatického charakteru s bohatým 

obsahom rôznych funkčných skupín. Prevažujú funkčné skupiny karboxylové (–COOH) 

a hydroxylové (–OH), možné sú však aj mnohé ďalšie: metoxylové (–OCH3), ketonické (=CO), 

chinoidné (=O) a amidické (–NH2, –NH–; =N–) skupiny, i –SO3H; –PO3H2. Veľmi zložitá 

molekulárna štruktúra môže mať mnoho variantov a odlišuje sa podľa pôvodu suroviny. 

Rozmanitá a komplikovaná štruktúra humínových látok zapríčiňuje množstvo veľmi 

zaujímavých fyzikálno - chemických vlastností, z ktorých do popredia vystupujú spektrálne, 

koloidné, elektrochemické, iontovo - výmenné a sorpčné vlastnosti.  

Prakticky sa využíva predovšetkým schopnosť humínových látok chemicky viazať ťažké kovy, 

ionty a plyny s voľnými elektrónovými pármi, a to rôznymi väzbovými mechanizmami: 

iontovou, kovalentnou a koordinačne kovalentnou väzbou a veľkým množstvom veľmi slabých 

väzieb (vodíkovými mostíkmi), ktoré majú v konečnom dôsledku vďaka vysokému počtu veľkú 

silu. Aktivita chemických sil je daná vlastnosťami funkčných skupín, ktoré sa správajú podobne 

ako iontové meniče nazývané katexy.  

Humínové látky majú okrem schopností chemického naviazania molekúl a iontov aj 

schopnosť viazať mnohé látky pomocou fyzikálnych síl. Práve tieto fyzikálne schopnosti 

zaisťujú ich obdivuhodné sorpčné vlastnosti. Humínové látky majú totiž veľký vnútorný 

povrch, ktorého dutiny sú vzájomne pospájané kanálikmi, v ktorých sa môžu zachytávať nielen 

ionty, ale aj celé molekuly. Tie sú tu viazané elektrostatickými van der Waalsovými silami. 

Vďaka veľkosti a členitosti molekuly je sorpčná kapacita humínových látok značná. Sorpčné 

vlastnosti humínových látok umožňujú vytvárať aj veľmi stabilné agregáty s ílom, čo je efekt, 

ktorý bol využitý pri inovácii produktu Cytosan na Cytosan Inovum. 

Humínové látky môžu povrchovo viazať nielen látky anorganického charakteru (napr. ťažké 

kovy), ale aj organické zlúčeniny biologického pôvodu, čo je podstatou ich antibakteriálneho 

pôsobenia. 

2.6.1 Delenie humínových látok 

Humínové látky sa delia na základe ich rozpustnosti v rôznych médiách na tri zložky: 

fulvónové kyseliny, humínové kyseliny a humín. Humínové a fulvónové kyseliny predstavujú 

fragmenty humusu rozpustné v lúhoch, pričom humín predstavuje nerozpustný zbytok. 

Bez ohľadu na zatiaľ neznámu štruktúru humínových látok a značné úsilie o jej objasnenie, je 

známe, že obsahuje hlavne funkčné skupiny karboxylové, fenolové, karbonylové, hydroxylové, 

amínové, amidové a alifatické (viď Obr. 5). V dôsledku tejto polyfunkčnosti sú humínové látky 

jedným z najsilnejších chelatujúcich činiteľov medzi prírodnými organickými látkami [1]. 
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Obr. 5: Hypotetický štruktúrny vzorec humínovej kyseliny podľa Stevensona (1972) 

2.6.2 Vznik humínových látok 

Humínové látky vznikajú asociáciou rôznych komponentov zúčastňujúcich sa 

pri humifikačných procesoch (aminokyseliny, ligníny, pektíny, sacharidy) inter-molekulárnymi 

silami (donor-akceptor, iónovými, hydrofilnými a hydrofóbnymi). Geografické, klimatické, 

fyzikálne a biologické podmienky ovplyvňujú mechanizmus vzniku humínových látok. Tieto 

zlúčeniny sa môžu tvoriť rôznym spôsobom a lignín hrá dôležitú úlohu vo väčšine týchto 

procesov. Organická hmota humínových látok pozostáva hlavne zo zmesi rastlinných 

a mikrobiálnych zložiek a tých istých zložiek v rôznom stupni rozkladu (zmes rastlinných 

a mikrobiálnych sacharidov, bielkovín, lipidov a čiastočne degradovaných lignínov, tanínov, 

melanínov, atď.). Teda humínové látky predstavujú najbežnejšie formy organického uhlíka 

v prírodnom prostredí [22]. 

2.6.3 Chemické zloženie humínových látok 

Humínové látky sú chemicky a biologicky aktívne uhlíkaté organické zlúčeniny, ktoré 

sa prirodzene vyskytujú najmä v sedimentoch, zeminách, rašeline, hnedom uhlí a lignite 

(tzv. kaustobiolity). Tieto látky vznikajú postupným a dlhodobým pôsobením chemických 

a mikrobiologických procesov (minimálne 40 000 rokov). Najbohatším zdrojom humínových 

látok je rašelina, ktorá ich obsahuje 80 %, bohatým zdrojom sú však aj hnedé uhlie a lignit, 

v ktorých huminové látky dosahujú desiatky obsahových percent. Za hlavných predstaviteľov 

humínových látok sa považujú humínové kyseliny (hnedá farba), fulvokyseliny (žltá farba), 

humín a soli vyššie spomínaných kyselín – humáty.  

2.7 Dekompozícia pôdnej organickej hmoty 

Všetký živé organizmy na Zemi umierajú. Po smrti organizmov dochádza k ich 

rozkladu, dekompozícii. Jedná sa o dôležitý ekologický proces.  Rozklad je prirodzený proces, 

pri ktorom sú veľké organické materiály a molekuly rozložené na jednoduchšie. Konečnými 

produktami rozkladu sú jednoduché molekuly, ako je napr. oxid uhličitý a voda. Rozklad je 

proces rozbíjania buniek na ich molekuly a makromolekúl do ich jednoduchších organických 

a anorganických molekúl. Pokiaľ by nedochádzalo k rozkladu, svet by bol onedlho zaplavený 

hromadou mrvej biomasy. Vďaka rozkladu dochádza k vzniku humusu v procese humifikácie. 

Humifikácia mrvej rastlinnej hmoty zahŕňa nie len procesy rozkladu, ale aj fyzikálne pôsobenie.  

Humus je súčasťou pôdy nevyhnutný pre rast rastlín. Esenciálne minerály z humusu sa 
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dostávajú do okolitej pôdy vodou, ktorá je neskôr absorbovaná koreňmi rastlín. Humus funguje 

ako špongia, pomáha udržiavať vlhkosť pôdy, bráni zhutneniu. 

Ľudia po celom svete využívajú prirodzený proces rozkladu. Kompostovanie je 

zhromažďovanie odpadov organického materiálu do prevzdušnenej hromady pôdy s cieľom 

uľahčiť rozklad. Organický humus môžu následne využiť ako hnojivo do záhrady alebo 

poľnohospodárskej pôdy. Za normálnych okolností trvá proces rozkladu o niečo dlhšie. Avšak, 

v komposte sa rozklad organickej hmoty urýchľuje vďaka zvýšenej dostupnosti kyslíka, ako aj 

nahromadeniu tepla a vlhkosti. V komposte vytvárajú saprofity teplo, ktoré pomáha urýchliť 

celý proces. Stred kompostu je izolovaný od vonkajška a dobre udržuje vlhkosť [23]. 

Po vnesení organickej látky do pôdy dochádza ku trom základným procesom a to:  

1. Uhlíkaté zlúčeniny sú enzymatickou reakciou oxidované na CO2, vodu a organické produkty 

rozkladu,  

2. Základné prvky (N, P, S) sú uvoľňované do prostredia alebo asimilované,  

3. Tvoria sa látky, ktoré sú voči mikrobiálnemu rozkladu rezistentné  a to vďaka modifikácii 

pôvodných komponentov alebo mikrobiálnej syntézy. 

Okrem anorganických látok (ako napríklad dusíka vo forme NH4
+, S ,P, katiónov ako Ca2

+, 

Mg2
+, K+ a pod.), ktoré sú dôležité pre rastliny a mikroorganizmy sa uvoľňuje aj CO2.  

K popisu rozkladu sa používa vzťah reakcie kinetiky 1. radu, kde je rýchlosť reakcie 

rozkladu možné zistiť  za pomoci úbytku biomasy za určité časové obdobie. Stupeň 

transformácie u kinetickej reakcii prvého rádu je priamo úmerný koncentrácii substrátu za 

určitú časovú jednotku,  
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kde k predstavuje reakčnú konštantu, t je čas, A0 koncentrácia substrátu na počiatku a At je 

koncentrácia substrátu v čase t. Čo sa týka rýchlostnej konštanty K, tá je nezávislá na obsahu 

rastlinného zbytku. Rýchlosť dekompozície je možné vypočítať z úbytku CO2, alebo z úbytku 

C, ktorý je obsiahnutý v odpade [17]. 

Rýchlosť rozkladu a obrat organickej hmoty v pôde je určený troma navzájom prepojenými 

skupinami faktorov: fyzikálnymi (klíma), chemickými (chemické zloženie odpadu, kvalita 

odpadu), a biotickými (mikroorganizmi a pôdna fauna, ktoré sa zúčastňujú na dekompozícii 

odpadu [24]. 

2.8 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť dekompozície 

Okrem zloženia organických látok, povahy a množstva mikroorganizmov v pôde, 

rozsahu C, N, P a K, sú aj vlhkosť pôdy, jej teplota, pH, prevzdušnenie, pomer C a N, 

prítomnosť/neprítomnosť inhibítorov (napr. taníny) dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú 

rýchlosť rozkladu organickej hmoty. Akonáhle sa rastlinné a živočíšne zvyšky dostávajú 

do pôdy, dochádza k rýchlemu zvýšeniu aktivity mikroorganizmov [25]. Rýchlosť rozkladu 

a čas potrebný k rozkladu organickej hmoty vstupujúcej do pôdy je určený predovšetkým 

teplotou,  vlhkosťou, pH, aeráciou a obsahom a zložením organickej hmoty. Obecne sa dá 

povedať, že ak nám v ekosystéme pribúda obsah zvyškou rýchlejšie než sa stihne rozložiť, 



   20 

množstvo pôdnej organickej hmoty narastá. Ak by to bolo naopak a rozklad by bol rýchlejší 

ako jeho akumulácia, znamenalo by to príliš rýchli úbytok pôdnej organickej hmoty [26]. 

2.8.1 Pôdny vzduch 

Obsah vzduchu v pôde závisí od štruktúry a pórovitosti pôdy a je v blízkom vzťahu 

s pôdnou vlhkosťou, lepšie povedané s obsahom vody v pôde [27]. Základnými plynnými 

zložkami vzduchu sú dusík a kyslík, ktoré dohromady predstavujú 99 % čistého suchého 

vzduchu. Ostatné plyny sa vyskytujú vo vzduchu v nepatrných až stopových množstvách  

(1 %) [28].  Zloženie pôdneho vzduchu sa zretelne líši od zloženia vzduchu v ovzduší, a to 

hlavne v pomere obsahu oxidu uhličitého a kyslíka. Keďže priamo v pôde sa nenachádzajú 

zelené rastliny, ktoré by zabezpečovali fotosyntézu, ale zväčša len organizmy a koreňové 

sústavy rastlín, dýchaním sa v nej spotrebuje množstvo kyslíka a naopak produkuje sa CO2. 

Preto pôdny vzduch obsahuje až 20 percent objemu kyslíka a 0,25 percenta objemu CO2. To 

znamená, že pôdny vzduch obsahuje viac CO2 a menej kyslíka ako ovzdušie. Spotreba pôdnych 

organizmov, teda aj živočíchov, na kyslík je rôzna. Veľká skupina pôdnych živočíchov dýcha 

celým svojím povrchom tela, niektoré živočichy dýchaju pomocou vzdušníc, iné pľúcnymi 

vakmi a menej pľúcami. Z toho vyplíva, že kožné dýchanie je v pôde najefektívnejšie. Okrem 

kyslíka a CO2 obsahuje pôdny vzduch aj sírovodík a amoniak, ktoré sú pre edafón jedovaté 

[27]. Pre správnu činnost mikroorganizmov, ktoré sa podieľajú na rozklade organickej hmoty 

je dôležitý práve vzduch. Pre život suchozemských organizmov má bezprostredný význam 

prízemná vrstva atmosféry, tzv. troposféra [28]. Za anaerobných podmienok je aktivita 

aktinomycet a plesní potlačená. Iba malé množství baktérií (Clostridium) sa podieľa na 

anaerobnom rozklade. Z dostupných výskumov bolo zistené, že za anaerobných podmienok sa 

rozkložilo v priebehu šiestich mesiacov 65 % celkovej organickej hmoty, zatiaľ čo 

u anaerobných podmienok sa jednalo iba o 47 %. Pri anaerobnom rozklade dochádza 

k produkcii veľkého množstva organických kyselín a plynov, ako je metán (CH4), vodík (H2) 

a oxid uhličitý (CO2) [25]. 

2.8.2 Teplota 

Teplota je jednou z najdôležitejších abiotických faktorov, ktoré patria k základným 

podmienkam existencie pôdnych organizmov. Aj vďaka teplote sme schopný kontrolovať 

rýchlosť dekompozície. Utvára tzv. osobitnú pôdnu mikroklímu. Každý pôdny typ sa vyznačuje 

konkrétnou pôdnou mikroklímou, ktorá ovplyvňuje zloženie a dynamiku edafónu. Teplota pôdy 

kolíše výraznejšie než vo vodnom prostredí, najväčšie kolísanie je v suchých piesočno-

vápenatých pôdach, najmenej teplota kolíše vo vlhkých, dobre zarastených a ílovitých pôdach. 

[27]. Teplotný vplyv na rýchlosť rozkladu organického materiálu je najsilnejší v teplotnom 

rozmedzí 30 °C až 40 °C [25]. Obecne je možné povedať, že teplejšia klíma zvyšuje rozklad 

organickej hmoty v pôde, zatiaľ čo chladnejšia klíma rozklad spomaľuje. Takže pri teplotách 

vyšších alebo nižších je rýchlosť rozkladu spomalená. Pri veľmi nízkých teplotách v zimnom 

období môže byť rozklad organickej hmoty spomalený, ale nikdy nie zastavený, až kým 

nedôjde k zamrznutiu pôdy [15]. Oblasti zo zmrznutou pôdou celkovo uchovávajú cca 20 % 

svetových zásob pôdneho uhlíka. 

Teplota taktiež ovplyvňuje sorpciu a transport vody a živín [17]. V pôdach temperátnych oblastí 

je teplota najnižšia v noci a ráno. Postupne sa však zvyšuje behom dňa, kedy dosahuje svoje 
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maximum o 15 hodine. Tieto zmeny teploty sú ale predvolené rôzneho vegetačního krytu. 

Kolísanie teploty sa zo zväčšujúcou hĺbkou spomaľuje. Denné kolísanie teploty vzduchu 

ovplyvňuje teplotu pôdy do hĺbky 30 cm. Vo väčších hĺbkach sa teplota mení už iba málo [29]. 

Pôdne živočíchy reagujú na tieto teplotné zmeny napr. vertikálnymi migráciami. Typickým 

príkladom sú hlístovce (Nematoda), ktoré sa v pôde pohybujú v závislosti od jej teploty a iných 

faktorov (vlhkosť) [27]. 

2.8.3 Mikrobiální aktivita  

Mikrobiálna aktivita je priamou funkciou teploty. Pri dosiahnutí teploty v rozmedzí 

35 °C až 40 °C (teplotné maximum) docházda k poškodeniu fyziologických funkcií buniek 

a k prudkému poklesu aktivity mikroorganizmov. Príliš vysoká respirácia mikroorganizmov pri 

vyšších teplotách pôdy môže spôsobiť odčerpanie kyslíka a spomalenie dekompozície. Pôdny 

živočíchovia sú citliví na prehriatie a môže u nich dôjsť k ľahkému poškodeniu respiračných 

enzýmov, ale ich citlivosť k nízkm teplotám nie je až tak veľká. Ich teplotné optimum je 

prevažne nižšie než 20 °C. Nepriaznivým teplotám sa živočíchovia bránia migráciou v pôdnom 

profile a prispôsobením životného cyklu [15]. 

2.8.4 Vlhkosť 

 Nie len teplota, ale aj vlhkosť do istej miery ovplyvňuje rozklad pôdnej organickej 

hmoty [15]. Hlavným zdrojom pôdnej vlhkosti je atmosférická zrážková voda. Z povrchu pôdy 

a z vegetácie sa voda odparuje späť do ovzdušia, kedy hovoríme o tzv. evapotranspirácii (výpar 

z vody, pôdy a vlhkého povrchu rastlín), a časť odteká do povrchových vodných ekosystémov. 

Zvyšná voda presakuje pôdou a to v smere zemskej tiaže až na nepriepustnú spodinu [27]. Miera 

pokiaľ je voda schopná zmáčať pôdu je určovaná aj obsahom organických molekúl  s dĺžkou 

reťazca C16 až C32 a obsahom nasýtených fulvínových a humínových kyselín. Schopnosť 

odolávať vode a jej pôsobeniu je jednou z fyzikálnych faktorov stabilizácie pôdnej organickej 

hmoty.  

Podľa reakcii organizmov na vlhkosť pôdy rozlišujeme organizmy, hygrofilné a 

xerofilné. Hygrobiontné sú živočíchy ako prvoky, vírniky, hlístice. Hygrofilné majú radi 

vysokú vlhkosť pôdneho vzduchu, niektoré živočíchy napr. až 100 % a dýchajú vzdušný kyslík; 

xerofilné vyžadujú veľmi suché pôdy [36]. Najvlhšie mesiace v roku (máj a október) sú zároveň 

najteplejšími a dochádza behom nich k zvýšeniu intenzity rozkladu organickej hmoty [15]. 

Adekvátna pôdna vlhkosť činí približne 50 až 70 % obsahu vody v pôde. Je to množstvo vody, 

ktoré je potrebné pre správny rozklad organickej hmoty. Príliš vysoká vlhkosť vedie 

k nedostatočnému prevzdušňovaniu pôdy, čo by mohlo viesť k zníženiu aktivity 

mikroorganizmov, a tak aj k rozkladu pôdy [25]. Prostredníctvom Murphyho práce z roku 1997 

vieme, že dekompozícia prebieha podstatne rýchlejšie na miestach s vyššou nadmorskou 

výškou, kde je nízka teplota a vysoká vlhkosť. Na základe toho je možné prepokladať, že 

rýchlosť dekompozície narastá pri vlhkosti, kde je 50 % pórov pôdy zaplnených vzduchom. Pri 

veľmi nízkej vlhkosti pôdy je naopak rozklad výrazne spomalený [15]. 

2.8.5 Svetlo  

Svetlo do pôdy preniká len nepatrne a s výnimkou vrchnej vrstvy do hĺbky niekoľko cm 

je už v pôde tma. Pravé geobionty a čiastočne geofily sa v priebehu vývoja významne adaptovali 

na život v tme. Rredukovali alebo stratili sa svetločinné orgány a pigmenty, preto väčšina 
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pôdnych živočíchov je fotofóbna. Naopak, živočíchy žijúce vo vrchných vrstvách pôdy sú 

fotofilné; prejavuje sa to najmä výraznejším sfarbením a ochlpením, vyvinutými zrakovými 

orgánmi, vyvinutými telovými príveskami, ako sú tykadlá, končatiny a pod. a zväčša sú aj 

dlhšie [27]. 

2.8.6 pH pôdy 

pH je ďalším faktorom ovplyvňujúcim rozpustnosť látok v pôde, a teda aj ich 

využiteľnosť živými organizmami, prístupnosť živín, adsorpciu a desorpciu katiónov, 

biochemické reakcie, štruktúru pôdy a tým aj fyzikálne vlastnosti. V dôsledku zložitosti 

vzťahov v pôde sa rozlišuje pôdna reakcia na aktívnu (meria sa v suspenzii voda + pôda) 

a výmennú (meria sa v suspenzii roztok KCl + pôda). V tabuľke máme uvedené možné hodnoty 

pH. Zvýšená kyslosť pôdy znižuje rozpustnosť mnohých látok (napr. zlúčenín Ca, Mg, K, Na 

a iné.), niekedy až pod nevyhnutné životné minimum rastlín. Kyslosť pôdy jednoznačne 

zhoršuje aj životné podmienky pre pôdne organizmy. Väčšina z nich potrebuje pre svoj rozvoj 

neutrálne prostredie. Na väčšine územia SR prevláda kyslá, slabo kyslá až neutrálna pôdna 

reakcia. (od pH 4,5 do 7,3), i keď sa kyslosť pôdy vplyvom znečisťovania prostredia 

na mnohých miestach značne zvýšila. Nepriaznivý vývoj v acidifikácii pôd má za následok, že 

asi 700 000 ha poľnohospodárskych pôd vykazuje reakcie pod pH 5,5. Okrem toho silno kyslá 

pôdna reakcia sa zaznamenáva v nejvyšších polohách, do pH 4,5. V podunajskej nížine 

prevláda silno zásaditá pôdna reakcia, nad pH 7,3 [2]. 

 

 

Obr. 6: Hodnotenie pôdy podľa pH/H2O [2] 

2.9 Metódy stanovenia rýchlosti dekompozície 

Rýchlosť dekompozície je možné merať rôzne, v teréne alebo v laboratórnych 

podmienkach. Metódy, ktoré sa na stanovenie rýchlosti dekompozície používajú, môžme 

rozdeliť na dve skupiny; a to na priamu a nepriamu. Do priamej metódy patrí stanovenie 

rýchlosti dekompozície za pomoci expozície zmesného odpadu v silonových sieťkach, ktoré sú 

zahrabané do pôdy. Pri tomto meraní určujeme rýchlosť úbytku hmotnosti za dobu expozície. 

Patrí sem metóda odpadových sáčkov (tzv. litter bag test). K nepriamej metóde patrí napríklad 

odhad rýchlosti zo zozbieraných dát, metóda párových parcel a výpočet dekompozičnej 

konštanty. Prvá spomínaná metóda je vhodná na stanovovanie dekompozície pôdnej organickej 

hmoty v prírodných podmienkách na rozličných stanovištiach. 

Táto metóda môže podhodnotiť rýchlosť dekompozície, pretože odpadové sáčky obmedzujú 

vstup stavovcov. K stanoveniu dynamických rozkladných procesov, ktoré sú v závislosti 
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s niektorými faktormi je lepšie používať miesto neštandardného odpadu, ktorý má ťažko 

a ľahko rozpustné frakcie, štandardný materiál. Môže byť použitá celulóza, vo forme plátna, 

šnúry, vaty a podobne. Po expozícii sú tieto modelové substráty podrobené buď váženiu alebo 

inému meraniu ich úbytku [26]. 

2.10 Tea bag index 

Jedná sa o metódu, ktorá bola vyvinutá a testovaná tímom vedcov z univerzity v meste 

Utrecht v Holandsku a tímom vedcov z Islandu. Ide o inovatívnu, nákladovo nenáročnú 

a efektívnu metódu. Títo vedci sa snažia potvrdiť, že v terestrických pôdach sa nachádza asi 

trojnásobné viac uhlíka než v celej atmosfére našej planéty. CO2 sa do atmosféry dostáva z pôdy 

vďaka rozkladu organickej hmoty. Tento rozklad je zapríčinený činnosťou mikrobiálnych 

pôdnych spoločenstiev, teplotou, vlhkosťou, dostupnosťou živín a podobne [4]. 

K meraniu charakteristík dekompozície organickej hmoty v pôde je možné použiť metódu tzv. 

odpadových vrecúšok použitím zeleného alebo rooibos čaju značky Lipton. Prakticky ide 

o vrecúška vyrobené z veľmi jemného nylonového materiálu, ktorý prepustí do vnútorného 

priestoru iba mikroorganizmy. Vrecúška sú naplnené presne stanoveným množstvom biomasy 

a na rovnako stanovenú dobu sa ukladajú do pôdy. Následne z rozdielu hmotností pred a po 

prevedení experimentu je možné zistiť množstvo biomasy, ktoré bolo rozložené. Keďže je 

množstvo čaju pomerne presne dávkované, a pri výrobe sa používa syntetický materiál 

s optimálnou šírkou ôk, výrobcovia nám tak nevedomky poskytujú hotový produkt, ktorý by 

sme museli inak pracne vyrábať [7].  

Prvý krát boli čajové vrecúška zakopané v roku 2010 a neskôr v tomto roku, Joost, Taru 

a bývalý člen TBI, Bas Dingemans túto metódu prepracovali podrobnejšie. Táto práca vyústila 

vo viacero publikácií, a získala tak dve ceny v oblasti ekológie a enviromentalistiky. 

Momentálne sa povedomie o tejto metóde stále rozširuje. Zatiaľ sa uskutočnili workshopy 

v Readingu (Veľká Británia) a Viedni (Rakúsko). Najbližší možný workshop sa plánuje v júni 

2018 v Helsinkách (Fínsko).  

Zatiaľ sa počas rokov 2014 až 2016 podarilo zhromaždiť údaje približne z 2000 miest, 

s rôznymi druhmi vegetácie. V tomto roku výrobca čaju Lipton zmenil štruktúru vrecúškov, 

a to z tkaného nylonu na netkanú textíliu z polypropylénu. Preto bola zahájená TBI 2.0, kde sa 

vykonávajú ďalšie merania a zisťuje sa dopad tejto zmeny na rozklad čajovej biomasy. 

Spomínaná zmena by mohla byť spôsobená veľkosťou ôk, čo by mohlo mať za následok 

rozlišné výsledky v množstve rozloženej biomasy [30].  

2.10.1 Pôvod a zloženie zeleného čaju 

Čaj je v posledných rokoch jedným z najobľúbenejších nápojov po celom svete. Všetky 

čaje majú jedného predka a to rastlinu Camellia sinensis. Existujú dva hlavné druhy tejto 

rastliny, ktoré tvoria väčšinu spotrebovaného čaju a to  „C. Sinensis var. Sinensis“ a „C. 

Sinensis var. Assamica„. Var. Sinensis je rastlina pôvodom z Číny naopak Var. Assamica je 

čajovník pochádzajúci z Indie. 

Čaje vyrobené z týchto rastlín môžu byť rozdelené do troch hlavných kategórií v závislosti od 

úrovne oxidácie: zelený (nefermentovaný), oolong (čiastočne fermentovaný) a čierny 

(fermentovaný).  
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Chemické zloženie čajov sa líši vďaka klimatickým podmienkam, typu pôdy, sezóne, 

spracovaniu a skladovaniu. Tajomstvom úspechu každého čaju je jeho zloženie [51]. Na pokus 

pomocou čajových vrecúškov, TBI,  bol použitý Lipton zelený čaj, ktorý je dostupný vo väčšine 

krajín [4]. Čo sa týka zeleného čaju, obsahuje približne 130 chemických látok, z ktorých 

najznámejšie sú alkaloidy ako kofeín, theofilyn, theobromin, ktoré pôsobia na organizmus 

človeka povzbudzujúco a flavonoidy medzi ktoré patri katechín. Najdôležitejší z nich je 

epigalokatechingalat.  Vlastnosti katechínov súvisia najmä s počtom a pozíciou hydroxylových 

skupín v molekúlách a následným naviazaním a neutralizáciou voľných radikálov týmito 

hydroxylovými skupinami. Štúdie ukázali, že čajové katechíny sú vynikajúcimi donormy 

elektrónov a účinnými látkami na odchytenie superoxidových aniónov, peroxylových radikálov 

a singletových kyslíkov. Väčšina štúdií o antioxidačných účinkoch zeleného čaju súvisí 

s fenolovými extraktmi.  

Zelený čaj obsahuje taktiež triesloviny, minerály a stopové prvky ako sú draslík, horčík, fluor, 

meď, zinok, železo a pod.; nachádzajú sa v ňom aj vitamíny a to B1, B2, B3, B7, C, E, K [51]. 

2.11  TBI parametre 

Prostredníctvom rozkladu organického materiálu môžme merať úbytok hmotnosti 

rastlinného materiálu v čase. Krivka rozkladu odhaduje úbytok hmotnosti (klesajúca 

exponencionálna funkcia s rýchlostnou konštantou rozkladu k). Táto aproximácia predpokladá, 

že polčas rozkladu je konštantný v čase. Avšak nie je tomu celkom tak pretože, ľahko 

rozložiteľné zlúčeniny sa rozkladajú hneď na začiatku, zatiaľ čo s ťažšie rozložiteľnými 

zlúčeninami je to komplikovanejšie. Výsledkom je, že k nie je konštantné v čase.  

 

𝑊(𝑡) = 𝑎𝑒−𝑘1𝑡 + (1 − 𝑎)𝑒−𝑘2𝑡  (2) 

W je hmotnosť substrátu po inkubácii v čase t, a predstavuje stabilné zlúčeniny, 1-a 

labilné zlúčeniny a k1, k2 sú rýchlostné konštanty labilnej a stabilnej frakcie.  

Počas prvej fázy sa labilné zlúčeniny rýchlo členia, dochádza k ich hmotnostnej strate (k1). Po 

tom, čo sa všetky labilné zlúčeniny rozložia, dochádza k hmotnostnej strate u stabilných 

zlúčenín (k2). Pri krátkej inkubácii predpokladáme, že k2 je rovné nule. Všeobecne teda platí, 

že na vyjadrenie konštanty k by sme potrebovali dlhší čas. Preto sa pri určovaní TBI používajú 

dva typy čajov, zelený a rooibos. Rýchlosť rozkladu rooibos čaju je v porovnaní so zeleným 

čajom nízka. Zatiaľ čo prebieha rozklad menej stabilných zložiek v rooibos čaji, v zelenom čaji 

sú tieto zložky už spotrebované. Tieto rozdiely pri rozklade nám umožňujú určiť rozložiteľnú 

frakciu v zelenom čaji ag a hodnotu konštanty k pre rooibos v jednom časovom okamihu. Pre 

výpočet druhej rovnice je potrebné určiť hodnotu ar a teda rozložiteľnú frakciu v čaji rooibos. 

To je možné použitím vzťahu, rozdiel medzi rozložiteľnou frakciou v zelenom čaji ag 

a hydrolyzovateľnou frakciou Hg.  

ar môžeme taktiež určiť pomocou ag za predpokladu, že vzťah medzi H a a závisí len 

od podmienok prostredia. 

)1( SHa rr    (3)  
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S predstavuje stabilizačný faktor, ako inhibičný efekt podmienok prostredia na rozklad 

menej stabilnej frakcie. Rozložiteľná frakcia rooibos čaju ar sa dá určiť pomocou 

hydrolyzovateľnej frakcii rooibos čaju Hr a stabilizačného faktora S.  

g

g

H

a
S 1  

 (4)  

  

Implicitný predpoklad v druhej rovnici je, že S je rovnaké pre oba typy čaju, to znamená, že 

stabilizácia na životné prostredie nestáleho materiálu je nezávislá od relatívnej veľkosti 

a zloženia hydrolyzovateľnej frakcie. Na základe testovania, do akej miery sú získané výsledky 

závislé na tomto predpoklade, boli všetky štatistické analýzy zopakované v rámci predpokladu, 

že nemá dôjsť k stabilizácii hydrolyzovateľného rooibosu, takže S je vždy nula a ar = Hr  [3]. 

2.12  Infračervená spektroskopia 

Infračervená spektroskopia patrí do skupiny nedeštruktívnych analytických metód, kedy 

skúmaná vzorka nie je analýzou poškodená, a aj napriek tomu poskytuje informácie o svojom 

zložení. Podstatou IČ je interakcia infračerveného žiarenia so študovanou hmotou, kedy 

v prípade pohltenia fotónov študovanou hmotou hovoríme o absorpčnej infračervenej 

spektroskopii a v prípade vyžiarenia fotónov o emisnej infračervenej spektroskopii [31].  

Infračerveným žiarením rozumieme elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnočtov 

(najpoužívanejšou jednotkou v infračervenej spektroskopii je vlnočet, ktorý je viazaný 

s vlnovou dĺžkou vzťahom 1/  a s frekvenciou /c) 12 500 až 20 cm-1 a vlnových dĺžok 800 

nm až 0,5 mm. Infračervené žiarenie teda nadväzuje na žiarenie viditeľné na jednej strane a na 

žiarenie mikrovlnné na strane druhej ( 

obr. 7). Podľa vžitej konvencie infračervenou spektroskopiu z praktických dôvodov delíme 

podľa vlnových dĺžok žiarenia na ďalekú (FIR), strednú (MIR) a blízku (NIR) [32]. 

• blízka infračervená oblasť s vlnočtom 12 800–4 000 cm-1 tj. 0,78–2,5 m. Tato oblasť 

sa taktiež nazýva NIR (z anglického near infrared)  

• stredná infračervená oblasť s vlnočtom 4 000–200 cm-1 tj. 2,5–50 m. Túto oblasť 

nájdeme taktiež v literatúre pod názvom MIR (z anglického middle infrared)  

• ďaleká infračervená oblasť s vlnočtom 200–10 cm-1 tj. 50–1 000 m. Tato oblasť sa 

uvádza taktiež pod názvom FIR (z anglického far infrared) 

 

 

Obr. 7: Spektrum elektromagnetického žiarenia [32] 
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Energia infračerveného žiarenia nie je dostatočná na excitáciu elektrónov 

v molekulových orbitáloch, spôsobuje iba zmeny vibračných a rotačných stavov molekúl. 

Zmenu vibračného stavu je možné chápať, ako zväčšenie amplitúdy vibrácie danej molekuly a 

zmenu rotačného stavu možno z klasického pohľadu vnímať, ako zrýchlené rotácie molekuly. 

Z tohto dôvodu sú infračervené absorpčné spektrá vibračne - rotačné. 

 Princípom metódy je absorpcia infračerveného žiarenia pri prechode danou vzorkou, pri ktorej 

dochádza k zmenám práve rotačne vibračných energetických stavov v závislosti na zmenách 

dipólového momentu. Tento proces vzniká z dôvodu existencie chemickej väzby medzi 

atómami, ktoré nie sú rigídne. Väzby tak vykazujú určitú pružnosť, preto dochádza k rôznym 

vibráciám [32]. 

2.12.1 Infračervená spektrometria s Fourierovou transformáciou 

Fourierova transformácia slúži na spracovanie signálov a ich transformáciu z časovej 

oblasti do oblasti frekvenčnej. Tak ako aj u iných spektrometrických metód, tak aj u 

infračervenej spektroskopii platí Lambert-Beerov zákon, a preto pri použití dekonvolučných 

postupov má táto technika správne predpoklady pre kvantitatívnu analýzu funkčných skupín. 

Táto technika je stále používaná pri sledovaní  a štúdiu humínových kyselín a organickej 

hmoty, ktoré sú izolované z rozličných prírodných matríc, takže sa používa na analýzu 

rozličných typov pevných vzoriek [33]. Aj napriek zložitej štruktúre humínových látok môžeme 

v infračervených spektrách pozorovať celú radu absorpčných pásov, ktoré odpovedajú určitým 

funkčným skupinám, a získavať tak informácie o štruktúre, povahe, reaktivite, priestorovom 

usporiadaní funkčných skupín, podielu sacharidov a proteínových jednotiek u jednotlivých 

humínových látok resp. u organickej hmoty [34]. Väčšinou je vzorka upravená do formy tablety 

s KBr. KBr má ale hydroskopické vlastnosti čo komplikuje interpretáciu zmeraného spektra 

v oblasti 3600–3000 cm−1, 1650 cm−1 a 800–500 cm−1 [35]. Podľa Stevensa, KBr dokáže 

katalyzovať dekarboxyláciu kyslých funkčných skupín, preto sa ako alternatíva používa 

difúzny odraz, resp. DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) 

alebo ART (Attenuated Total Reflection). 

Ako príklad vyhodnocovania môžme uviesť, že absorpčný pás v oblasti 3400–3300 cm−1 

odpovedá válenčným vibráciám –OH skupín. Hydroxylové skupiny veľmi ochotne tvoria 

v humínových látkach vodíkové mostíky a poskytujú tak veľmi široký pás, ktorý zhoršuje 

identifikáciu aromatických štruktúr v oblasti ≈ 3030 cm−1.  V rozmedzí vlnočtov  

2900–2800cm−1 se nacháza oblasť alifatických funkčných skupín (–CH, –CH2 a –CH3).  

V infračervených spektrách natívnych humínových látok môžeme nájsť absorpčné pásy 

v oblasti ≈ 2920 cm−1 a  ≈ 2850 cm−1, ktoré odpovedajú asymetrickým a symetrickým 

válenčným vibráciám methylenových funkčných skupín [36].  

2.12.2 Infračervená spektroskopia použitím KBr tablety 

Infračervené spektra je možné merať v plynnom, kvapalnom i pevnom skupenstve. 

Vzorka môže byť anorganického, organického i biologického pôvodu. 

Pevné vzorky bývajú veľmi často mleté v malom vibračnom mlyne s vysušeným bromidom 

draselným (KBr).  Tento výsledný, dokonale homogénny prášok je potom lisovaný do tenkej 

tablety, ktorá je následne analyzovaná. Pomer vzorku ku KBr je v radu sto násobku. Použitie 

kyvety nie je nutné, tableta sa umiestni priamo do dráhy paprsku. Táto metóda vyžaduje 
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precízne prevedenie. Homogenizovaný prášok musí byť dávkovaný do lisu na tablety 

rovnomerne, inak tableta praská. Tato metóda patrí do skupiny transmitančných techník. Do 

tejto skupiny náležia i nujolová technika či príprava tenkého filmu, kedy sa rozpúšťadlo nechá 

odpariť [37]. 

2.13   Termogravimetrická analýza 

Pokiaľ je možné určitú vlastnosť vzorky študovať, ako funkciu teploty, tak sa takáto 

metóda radí medzi metódy termickej analýzy. Väčšina týchto metód sleduje príslušné vlastnosti 

systému (hmotnosť, energiu, rozmer, vodivosť a pod.) ako dynamickú funkciu teploty. 

Základným javom, ktorý je dôležitý pre tieto metódy je zmena entalpie ( G ΔH).  Každú 

fyzikálnu a chemickú zmenu je možné charakterizovať zmenou obsahu Gibbsovej voľnej 

energie (G), která je daná vzorcom: 

STHG    (5)  

kde H je entalpia, T je absolútna teplota a S je entropia deja. Každý systém sa v podstate 

snaží dosiahnúť takého stavu, ktorému odpovedá nižšia hodnota Gibbsovej voľnej energie. Ako 

príklad môžeme uviesť prechod látky z jendej kryštalickej formy do druhej, ktorá má za danej 

teploty menší obsah voľnej energie a je teda stálejšia. Vytváranie kryštalickej štruktúry alebo 

iného stavu s nižšou hodnotou voľnej energie môže pri ohreve vzorky prebiehať i cez jednotlivé 

medzistupne. Príkladom takejto premeny môže byť var, sublimácia, kryštalická premena atď. 

Každú premenu charakterizuje teplota a zmena entalpie. Zmenu entalpie môže sprevádzať aj 

zmena hmotnosti sledovanej látky [38]. Zmeny hmotnosti pri zahrievaní môžeme vyjadriť 

rovnicou  

)()()( gmsmsm BAAB    (6)  

Pri zahrievaní totiž dochádza k uvoľňovaniu plynnej zložky, čo zapríčiňuje i zníženie hmotnosti 

skúmanej látky. Môže taktiež dôjsť k opačnému javu, kedy látka při zahrievaní zvýši svoju 

hmotnosť. Rovnicu zmeny hmotnosti môžme vyjadriť [29]. 

)()()( smsmsm ABbA    (7)  

Medzi jednu z najvýznamnejších fyzikálno-chemických techník teda patrí 

termogravimetrická analýza, ktorá slúži na analýzu širokého spektra rôznych materiálov. 

Obecným princípom techniky je, že zahrievame materiál pri kontrolovanom teplotnom 

programe a vďaka tomu sledujeme zmeny vlastnosti daného materiálu pri konštantnej rýchlosti 

ohrevu poprípade pri ochladzovaní [39]. Termogravimetrická analýza je z princípu spojená 

zo zmenou hmotnosti študovaného vzorku, ktorá je zprostredkovaná uvoľnením plynných 

produktov. Táto technika patrí medzi jedny z najjednoduchších. Pri meraní sa používa iba 

veľmi malé množstvo vzorky, a to niekoľko miligramov. Vzorka je vystavená teplotnému 

namáhaniu a za pomoci veľmi citlivých váh sa sleduje zmena v hmotnosti tejto vzorky.  

Do piecky sa vkladá na platinovej alebo korundovej platničke. Platinová platnička býva 

využitá pre vytvrdený kompozit a korundová pre prášky. Atmosféra pre meranie je voliteľná, 

a to buď inertná (dusík alebo argón) alebo oxidačná (napr. vzduch). Rozsah možných teplôt 

v ktorých meranie možno prevádzať je od laboratórnej teploty až do 1600 °C. Samozrejme, 

závisí to od typu prístroja. Pomocou analýzy jednotlivých krokov sa dá termografiou stanoviť 



   28 

tepelná stabilita vzorky. Vďaka degradácii je možné stanoviť obsah organickej hmoty, vlhkosti 

a anorganickej hmoty v materiály.  

V statickej konfigurácii sa posudzuje okamžitá hmotnosť w v závislosti na čase t pri konštantnej 

teplote. Platí:  

 konstTtfw  ),(   (8)  

Termogravimetriou v dynamickom režime označujeme dynamický proces, kedy sa 

zaznamenáva hmotnosť vzorky w v závislosti na programovanom raste teploty w = f (t).  

Teplota T je u väčšiny dostupných prístrojov lineárna funkcii času, preto môžeme písať  

tTTtedadtdT  00/ 0
  (9)  

kde T0 je počiatočná teplota vzorky. Súčasťou prístroja pre TGA sú veľmi presné váhy založené 

na kompenzačnom princípe;zmena hmotnosti vzorky je vyrovnávaná elektromagneticky a tak 

aj ľahko zaznamenateľná. Konštrukčné usporiadanie termováh môže byť v princípe dvojakého 

typu, horizontálneho alebo vertikálneho (častejší). Konštrukcia prístroja musí umožňovať prácu 

pod definovanou atmosférou. Termické analyzátory pre jednotlivé metódy majú niektoré 

obecné vlastnosti společné pre väčšinu z nich viď obrazok 8 [40]. 

 

 

Obr. 8: Obecná schéma termického analyzátoru 
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2.14 Súčastný stav riešenej problematiky 

Pôda je často podceňovanou súčasťou klimatického systému aj napriek tomu, že je po 

oceánoch druhou najväčšou zásobárňou uhlíka, tzv. zachytávač [43]. O zmene klímy sa často 

hovorí ako o niečom, čo sa odohráva iba v ovzduší. Je pravda, že všetky rastliny pri fotosyntéze 

čerpajú uhlík z ovzdušia. Ten ovplyvňuje aj pôdu, pretože uhlík, ktorý sa nevyužije pri raste 

nadzemných častí rastlín, sa šíri cez korene a následne ukladá do pôdy. Ak nedôjde k narušeniu 

tohto procesu, uhlík sa môže stabilizovať a zostať v pôde celé tisícročia. Zdravá pôda teda 

dokáže zmierniť zmenu klímy [44]. 

 V závislosti od regiónu môže zmena klímy spôsobovať ukladanie väčšieho množstva 

uhlíka v rastlinách a pôde z dôvodu rastu vegetácie alebo naopak k uvoľňovaniu väčšieho 

množstva uhlíka do ovzdušia. Obnova pôdnych ekosystémov a ich udržateľné využívanie 

v mestských a vidieckych oblastiach môže pomôcť zmierniť dopady zmeny klímy [43]. 

V niektorých častiach Európy môže dôjsť k zvýšeniu teplôt, ktoré následne spôsobia 

intenzívnejší rast vegetácie a zvýšenie objemu uhlíka zachyteného v pôde.  Zvýšenie 

koncentrácie oxidu uhličitého v ovzduší môže byť spôsobené jeho zvýšeným uvoľňovaním 

vďaka zrýchlenému rozkladu organickej hmoty v pôde. Tým pádom dôjde k zníženiu obsahu 

organickej hmoty v pôde a k zníženiu obsahu organického uhlíka [45]. 

Do budúcna sa predpokladá, že uvoľňovanie skleníkových plynov z pôdy bude obzvlášť 

výrazné na severe Európy a v Rusku, kde roztápanie permafrostu môže viesť k uvoľneniu 

veľkého množstva metánu. Metán sa v tomto prípade javí ako oveľa horší skleníkový plyn než 

je oxid uhličitý [43]. Príznaky vplyvu zvýšenia teplôt a zmien zrážkových režimov na obsah 

pôdnej vlhkosti sa v poslednej dobe začína postupne prejavovať. Podľa prognóz na rok 2021 až 

2050 nás bude sprevádzať celková zmena letnej pôdnej vlhkosti vo väčšine Európy, vrátane 

významného zníženia v oblasti Stredozemia a určitého zvýšenia v severovýchodných častiach 

Európy [46]. 

Podľa štúdie Spoločného výskumného centra Európskej komisie je najrýchlejším 

spôsobom k zvýšeniu objemu organického uhlíka v obrábanej pôde premena ornej pôdy na 

trávnatý porast. Správna starostlivosť o pôdu nám môže pomôcť znížiť objem skleníkových 

plynov a adaptovať sa na najhoršie dopady zmeny klímy. Keď sa však o pôdu nebudeme starať, 

problémy súvisiace so zmenou klímy sa môžu rýchlo zhoršiť [43]. 

Práve čajové vrecúška nám môžu v tomto prípade poskytnúť cenné údaje o uhlíku 

v pôde. Čo sa týka praktického výzkumu rozkladu organickej hmoty v pôde, v prvom rade je 

na začiatku pokusu dôležité vyhľadať dobrú lokalitu pre zakopanie vzoriek. Treba mať na 

pamäti, že s hĺbkou odobranej vzorky rastie mineralizácia organickej hmoty. Samotné 

rozdelenie SOM podľa jednotlivých zásob má veľký význam pre porovnávanie ich vlastností 

v rámci rôznych vedeckých štúdií. Každá zásoba pôdnej organickej hmoty je charakterizovaná 

nie len veľkosťou a hustotou zložiek, ale aj mierou fluktuácie, pôvodom (rastlinný vs. 

mikrobiálny) a chemickými aspektmi (veľkosť molekúl, funkčné skupiny a pod.). Dalším 

krokom je popis skúmanej organickej hmoty, kde je môžné použiť fyzikálne alebo chemické 

metódy. Potom, čo je organická hmota zo vzorky extrahovaná sa uplatňujú jednotlivé analytické 

metódy [47].  

Tea Bag Index (TBI) bol navrhnutý tak, aby vďaka globálnym informáciám od ľudí v 

kombinácii s úsilím vedcov bolo získaných čo najviac informácii o biologických princípoch, 

http://e360.yale.edu/feature/soil_as_carbon_storehouse_new_weapon_in_climate_fight/2744/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/water-retention-3/assessment
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/Themes/SOC/CAPRESE/


   30 

ktoré nám môžu pomôcť pri uvedomovaní si pôdnych procesov, ich významu, ako aj 

dlhodobých účinkov na pôdu [48]. Aj keď táto metóda nemôže nahradiť dôkladnosť a presnosť 

konvenčných metód, parametre obsahujúce TBI, teda k a s, sú zmysluplné integračné odhady 

charakterizujúce rozdieli v dynamickom rozklade uhlíka medzi rôznymi ekosystémami 

a pôdnymi typmi [49]. Aplikácia TBI našla jasné rozdiely medzi rôznymi ekosystémami. Obr. 

9 v ľavo máme znázornenú závislosť času potrebného k rozkladu čajovej biomasy na relatívnej 

hmotnosti u zeleného a rooibos čaju, ktoré sú inkubované v lesnej pôde v labratórnych 

podmienkach pri teplote 15 °C a 25 °C. Čajové vrecká boli inkubované v tme v krytých 

krabiciach s pôdou, odkiaľ sa po dobu 0, 4, 7, 14, 30, 68 a 130 dní inkubácie závislosť  merala, 

a v konečnom dôsledku menila. 

Ten istý obrázok, v pravo znázorňuje in situ počiatočnú rýchlosť rozkladu k a stabilizačný 

faktor s pre rôzne pôdy v rôznych krajinách, ktoré znázorňujú diskriminačný potenciál 

čajového vrecka medzi rôznymi ekosystémami. V tomto prípade, k predstavuje dynamiku 

nového vstupu a s je indikatívne pre dlhodobé ukladanie uhlíka. Uvedené skratky označujú 

krajiny; Spojené štáty americké, Florida (US-FL; n = 10), Čína (CN, n = 5), Panama (PA; n = 

20), Holandsko  

(NL; n = 4), Rakúsko (AU; n = 10), Írsko (IE; n = 5) a Island (IS; n = 32) [48]. 

 

 

Obr. 9: Znázornenie závislosti relatívnej hmotnosti čajových vrecúškov na čase dekompozície 

a závislosť dekompozičnej hodnoty na stabilizačnom faktore [48] 

Po inkubačnej dobe 90 dní sa hodnota k na obrázku zvyšovala s teplotou a množstvom 

zrážok, naopak s sa v teplejšom podnebnom pásme znižovalo, teda s bolo nižšie pre vyhriate 

plochy, čo naznačuje pozitívnu spätnú väzbu medzi klesaním ukladania uhlíka a zvýšenou 

teplotou. Prezentované výsledky ukazujú, že TBI parametre sú citlivé na špecifické rozdiely 

v ekosystémoch. Na overenie metódy je potrebný väčší súbor dát, pre odhalenie presnej povahy 

vzťahu medzi rozkladom a enviromentálnymi faktormi. Okrem týchto výsledkov boli vykonané 

ďalšie pilotné štúdie, ktoré skúmali študovaný experiment po dobu 1 roka, avšak sa ukázalo, že 

3 mesiace sú dostatočne dlhá doba na inkubáciu. Táto skutočnosť spočíva napríklad vo vysokej 

strate hmotnosti u rooibos čaju, kedy sa táto hmotnosť blíži k limitným hodnotám [49].  
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Táto metóda nám v konečnom dôsledku prináša cenné informácie o klimatickom vplyve 

na rozklad organickej hmoty a nový pohľad na globálne otepľovanie. Povedomie o metóde sa 

dá rozšíriť pomocou sociálnych médií, kde môžu ľudia poskytovať údaje o rozklade vo väčšom 

meradle a zlepšovať tak extrapoláciu dlhodobých štúdií na väčších plochách. Konečným 

predpokladom je vznik pôdnej mapy, ktorá by distribuovala široké spektrum geografickej 

rozmanitosti [48]. Takýmto spôsobom môžeme ľahko stanoviť tea bag index a prostredníctvom 

informácií zo zavedenej databázy na dostupnej stránke www.decolab.org sledovať rozklad 

organickej hmoty po celom svete [50]. 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  

3.1 Použité chemikálie 

• bromid draselný pre FT-IR, Sigma-Aldrich Laborchemikalien Gmbh 

• vzorky pôdy  

• zelený čaj značky Lipton 

3.2 Použité prístroje a zariadenia 

• hydraulický lis H-62 

• analytické váhy Sealtec SBC  

• topná doska ETA 

• FT-IR spektrofotometr Nicolet Impact 400 

• termogravimetrický analyzátor TGA Q50 

• sušiareň Durocell BMT 111 Standard 

• elementárny analyzátor EA Euro 

3.3 Charakteristika pôdy 

Na prevedenie experimentu TBI boli zvolené dve lokality. Obe lokality sa nachádzali 

mimo záhrad a hnojených plôch z dôvodu následného skreslenia výsledkov. Osem čajov bolo 

zakopaných v okolí dediny Vyšné Repaše (okres Levoča) a zvyšné štyri čaje v okolí dediny 

Úloža (okres Levoča) (viď.nižšie). Obe lokality spadajú podľa dostupných informácií medzi 

kambizem. 

         

Obr. 10: Satelitné zábery oblastí Vyšné Repaše (naľavo) a Uloža (napravo) použité na pokus 

Región zvolených plôch leží v mierne teplej klimatickej oblasti. Prechádza ňou hranica 

chladného a mierne teplého klimatického pásma. Vyšné Repaše ležia v nadmorskej výške 

805 m n. m., Uloža v 884 m n. m. Z mapy klimatických oblastí okresu Levoča bolo zistené, že 

časť okresu leží v mierne chladnej oblasti. malá časť územia v mierne teplej veľmi vlhkej 

oblasti a zvyšok územia, teda stredná a južná časť sa nachádza v mierne teplej, mierne vlhkej 

oblasti. Priemerná ročná teplota okresu je 6 °C a ročný úhrn zrážok je  650–700 mm. 

Pôda z oboch lokalít bola analyzovaná v Chemickom laboratóriu Salayova, Velké Bílovice, 

vďaka čomu sme získali informácie o pH, obsahu fosforu, vápnika, draslíka, hrčíka, uhlíka a 

humusu v pôde viď. tab. 1 a tab. 2 . 
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3.4 Charakteristika prípravy a postupu  

Pokus bol prevádzaný podľa protokolu, (ktorý je dostupný na internetovej stránke 

www.decolab.org) na komerčne dostupných vrecúškach čajov Lipton, v tvare štvorstena 

s dĺžkou strany 5 cm. Veľkosť ôk predstavuje približne 0,25 mm. V našom prípade bol na pokus 

použitý iba zelený čaj, kvoli zlej dostupnosti roiboos čaju značky Lipton. 

Zelený čaj sa skladala z 89 % zeleného čaju a prírodnej arómy. Hmotnosť jedného vrecúška je 

približne 1,9 g z toho cca 0,2 g tvorí samotné vrecúško bez čaju. 

 

        

Obr 11: Obal a nutričné vlastnosti zeleného čaju značky Lipton 

 

Na vybranom mieste sme vykopali jamu o veľkosti 30x30 cm a hĺbke 8 cm. Následne 

sme do hrán vykopanej jamy vložili označené čajové vrecúška. Vrecúška sme očíslovali a pred 

vložením do pôdy zvážili. Jamu s čajmi sme opatrne zahrabali a miesto sme označili. Vrecúška 

ostali v pôde po dobu 90 dní napospas pôdnym mikroorganizmom, zmenám teploty, vlhkosti 

atď. 

 

 

Obr. 12: Postup inkubácie čajových vrecúškov v pôde [56] 

http://www.decolab.org/


   34 

            

Obr. 13: Aplikácia čajových vrecúšok do pôdy 

3.5 Použitá inštrumentálna metodika 

Finálne získavanie čajových vrecúšok z pôdy pokračovalo zbavením týchto vrecúšok 

od zbytkov rastlínných koreňov a pôdy. Následne boli vrecká vysušené v sušiarni po dobu 

48 hod. pri 60 °C a odvážené na analytických váhach. Po ich odvážení sme si mohli hneď 

všimnúť rozdiely v ich hmotnostiach pred a po inkubácii v pôde. Charakterizácia čajovej 

biomasy ďalej prebiehala použitím analytických metód dostupných priamo na našej fakulte, 

a to elementárna analýza, FT-ITR, TG a metódy NMR. 

Prvotne sa tieto merania prevádzali aj na origináloch čajov ešte pred ich samotným zakopaním 

do pôdy. 

 

 

Obr. 14: Čajové vrecúška tesne po vykopaní 

3.5.2 Elementárna analýza 

Na elementárnu analýzu bol použitý prístroj EuroVector EA3000, a vyhodnocovací 

program CallidusTM 5.1. vďaka ktorému sme zistili percentuálně obsah C, H a N. S a O. 

Kalibrácia prístroja bola prevedená pomocou štandardu Nfenylethanamidu (Acetanilidu). 

Vzorka čajovej biomasy bola v malom množství spálená v atmosfére kyslíka pri teplote 980 °C, 
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avšak vďaka pôsobeniu exotermickej reakcii bola teplota počas merania v reaktore podstatne 

vyššia. 

 

 

Obr. 15: EURO EA Elemental Analyzer (Euro Vector Instruments & Software) 

3.5.3 Infračervená spektrofotometrie s Fourierovou transformáciou 

Vzorky čajovej biomasy boli charakterizované pomocou infračervenej spektroskopie 

s Furierovou transformáciou. Táto metóda je jednou z nedeštruktívnych analytických metód, 

kde nám skúmaná vzorka poskytuje informácie o svojom zložení bez toho aby bola poškodená. 

Transmisné vibračné spektrá týchto vzoriek boli namerané tak, aby sme získali hodnoty 

vibračných energií, ktoré súviasia s molekulovou štruktúrov a taktiež s pevnosťou chemických 

väzieb. Na meranie bol použitý prístroj Nicolet iS50 a technika infračervených spektier pomocu 

KBr. Práškový KBr sme si napred vysušili na topnej doske. Pomocou lisu o tlaku ~90 kN bola 

vyrobená transparentná KBr tableta.  

 

   

Obr. 16: KBr tablety a FT-IR spektrofotometer Nicolet iS5 

Množstvo použitej vzorky čaju na jednu tabletu bolo 4 mg a množstvo KBr 500 mg. 

Tableta mala priemer cca 1 cm a hrubku cca 2 mm a po vylisovaní bola uchytená v držiaku, 

ktorý sa na koniec vložil do spektrofotometra. Spektrá čajovej biomasy boli premerané 

v rozsahu 4000–400 cm−1  rozlíšení 8 cm–1, a celkové transmisné vibračné spektrá boli získané 

pomocou 128 skenov.  
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3.5.4 Termogravimetrická analýza 

Všetky vzorky, vrátane originálov čajových vrecúšok boli podrobené 

termogravimetrickej analýze na prístroji TGA Q50 od výrobcu TA Instruments. Priemerná 

navážka vzorky 2 mg bola zohrievaná od laboratórnej teploty na teplotu 700 °C. Meranie 

prebiehallo v atmosfére vzduchu a dusíka. Prietoková rýchlosť vzduchu bola 25 ml/min a 

dusíka 10 ml/min. Celková rýchlosť ohrevu bola stanovená na 10 °C/min. Použitá pánvička 

bola platinová. Výsledky merania boli vyhodnotené pomocou softwaru TA Instruments. 

 

 

Obr. 17: Termogravimetrický analyzátor TGA Q50 
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4 VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE 

4.1 Výsledok inkubácie čajových vrecúšok v pôde 

Predmetom štúdie tejto diplomovej práce, bolo získanie informácií o rozklade a stabilite 

organickej hmoty. Prvá skupina čajových vrecúšok 1, 2, 3, 4 bola do pôdy inkubovaná 

13.3.2016 a vykopaná 13.6.2016 v lokalite Vyšné Repaše. Jedno z vrecúšok (č.1) bolo počas 

vykopávania poškodené, preto ho ďalej na meranie úbytku organickej hmoty nie je možné 

použiť, resp. nevieme určiť výslednú hmotnosť vrecúška.    

Ďalšia skupina čajových vrecúšok 5 až 12 bola zakopaná 2.12.2016 a vykopaná 2.3.2017. Prvá 

štvorica týchto čajov (5-8) bola zakopaná na rovnakom mieste ako skupina čajov z prvého 

pokusu, v lokalite Vyšné Repaše. Vrecúška boli inkubované na rovnakom mieste, aby sa zistilo,  

k akým zmenám v dekompozičných procesoch dochádza vplyvom ročného obdobia, teploty. 

Prvá skupina čajov bola inkubovaná na jar, a druhá skupina na prelome ročných období 

jeseň/zima, takže teplota ovzdušia sa v oboch prípadoch výrazne líšila.  

Čaje číslo 9 až 12 boli do pôdy uložené v druhej spomínanej lokalite, v okolí dediny 

Uloža. Na konci tretieho pokusu sa pri získavaní vrecúšok z pôdy poškodili ďalšie tri vzorky, 

z ktorých sa časť vysypala do pôdy. V tomto prípade už nebolo možné zistiť úbytok hmotnosti 

pôsobením dekompozície, ale zbytky zo vzoriek sa dali použiť na meranie elementárnej 

analýzy, infračervenej spektrometrie a termogravimetrickej analýzy. Informácie 

o hmotnostných % rozloženej a zbytkovej časti čajových vrecúšok  po vykopaní (viď. Tab. 2) 

Priemerná teplota v lokalite Vyšné Repaše/Uloža bola v mesiacoch marec/jún približne 

11 °C. V mesiacoch december/marec sa teplota pohybovala priemerne okolo -10 °C. Pôda, 

ktorá sa nachádza na oboch spomínaných miestach patrí medzi kambizem, ktorá sa vyznačuje 

tým, že s nadmorskou výškou klesá mineralizácia pôdy a vzrastá zvetrávanie z dôvodu 

drsnejšej klímy. Táto pôda je zaujimavá pre schopnosti zadržiavať a akumulovať zrážkovú 

vodu a pre svoje filtračné vlastnosti patrí medzi stredne úrodné pôdy. Kambizem patrí medzi 

typy pôdy s obsahom pôdnej organickej hmoty vyšším ako 3 %, čo má na svedomí dobrý obsah 

humusu. 

Tab. 1: Základné informácie o času a lokalite prevedených pokusov 

lokalita zakopané vykopané vrecúška 

pokus 1 V. Repaše 13.3.2016 13.6.2016  1-4 

pokus 2 V. Repaše 2.12.2016 2.3.2017  5-8 

pokus 3 Uloža 2.12.2016 2.3.2017  9-12 
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Tab. 2: Výsledky analýzy pôdy kambizeme, lokalita Vyšné Repaše  

Tab. 3: Výsledky analýzy pôdy kambizeme, lokalita Uloža  

Tab. 4: Optimá v pôde 

 

 

 

 

 

 

 

Tento pokus je zavedený na predpoklade, že čajová biomasa svojím spôsobom 

predstavuje biomasu rastlinnú. Tá z veľkej časti obsahuje vodu (75 %), ostatok tvorí sušina; 

uhlík, vodík, kyslík a popolovina. Čo sa týka obsahu organických látok veľkú časť tvoria 

sacharidy, od mono až po polysacharidy, ďalej lignín, bielkoviny. Tieto látky podliehajú 

rozkladu a premenám, napr. dobre sa rozkladajú jednoduché cukry, oveľa horšie lignín. 

Jednoduché monomerné látky tak vznikajú zo zložitých polymerných zlúčenín pôsobením 

mimobunkových enzýmov. Takýto proces rozkladu sa nazýva mineralizácia viď. v časti 

„Minerálny podiel pôdy“.  

V tabuľkách vyššie sú zaznamenané výsledky rozboru pôd z Chemického laboratória 

Salayova, Velké Bílovice, z ktorých sme získali informácie o pH, obsahu fosforu, vápnika, 

draslíka, horčíka, uhlíka a humusu v pôde.  

pH vyjadruje množstvo iónov vodíka v pôde. Prítomnosť alebo nedostatok vodíkových 

iónov určuje či je pôda kyslá alebo zásaditá. Pôdu odobranú z Ulože môžeme podľa hodnoty 

pH označiť za extrémne kyslú; pôda z Vyšných Repašov patrí medzi veľmi silne kyslé pôdy.       

Obsah fosforu je u oboch približne rovnaký, ako aj obsah uhlíka a humusu. Fosfor je 

nevyhnutný pre rast a funkcie buniek všetkých organizmov; je zložkou dôležitých biomolekúl 

(napr. adenozíntrifosfátu). Zúčasňuje sa tiež na procesoch transformácie CO2, ktoré sú 

materiálnou i energetickou podmienkou existencie fauny na Zemi.  

Patrné rozdieli je vidieť v množstve vapníka, draslíka a horčíka. Obsah vápnika je 

v pôde z Ulože (1380 mg/kg)  skoro sto násobne vyšší než jeho obsah v pôde z oblasti Vyšné 

Repaše (180 mg/kg); taktiež obsah draslíka je dvojnásobne  a obsah horčíka trojnásobne vyšší 

v Uloži. Draslík je katión, ktorý je viazaný pôdnou sorpciou. Na piesčitých pôdach alebo 

lab. č. označenie pH 
P 

mg/kg 

Ca 

mg/kg 

K 

mg/kg 

Mg 

mg/kg 

Cox 

% 

Humus 

% 

972 
pôda 

V.Repaše 
4,62 3,4 180 263 78 1,92 3,30 

lab. č. označenie pH 
P 

mg/kg 

Ca 

mg/kg 

K 

mg/kg 

Mg 

mg/kg 

Cox 

% 

Humus 

% 

2350 
pôda 

Uloža 
3,84 3,1 1380 113 234 1,91 3,29 

draslík mg/kg 240 – 360 

fosfor mg/kg 70 – 100 

horčík mg/kg 150 – 220 

humus % 3,0 – 4,5 

pH  6,5 – 8,0 

vápnik  
nie je 

limitovaný 
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podkladoch sa môže prejaviť jeho nedostatok, pretože sa nenaviaže na sorpčný komplex a môže 

sa vyplaviť. Podľa daného optima sa v pôde z Ulože nachádza nižší optimálny obsah draslíka 

a u pôdy z V. Repašov sa jedná o optimálne množstvo draslíka. 

Vápnik sa v pôdach nachádza ako dvojmocný katión pôdneho roztoku alebo výmenný 

ión pôdneho sorpčného komplexu a pôda, ktorá ho obsahuje vo vyššom množstve zvetráva 

rýchlejšie, čo ovplyvňuje dynamiku pôdotvorných procesov. V našom prípade sa lokalita Uloža 

spája zo zvýšeným podielom vápnika vďaka extrémnejším podnebným podmienkam 

a nadmorskej výške; preto je jeho množstvo vyššie ako v Repašoch. Vápnik zohráva dôležitú 

úlohu aj pri inaktivácii ťažkých kovov v pôde. V kyslom pôdnom prostredí sú takmer všetky 

toxické ťažké kovy mobilnejšie a tým aj pre rastliny skôr a ľahšie prístupné.  

Množstvo horčíka je v tabuľke u pôd viditeľne rozdielne; množstvo horčíka v Uloži je 

vyššie ako optimum. Horčík je centrálnym atómom chlorofylu, bez ktorého by nebola možná 

fotosyntéza. V pôde sa vyskytuje vo forme síranov, chloridov a čiastočne i uhličitanov. Iba jeho 

malá časť je pre rastliny prístupná. 

 

Tab. 5: Hmotnosté % rozloženej a zbytkovej časti čajových vrecúšok po zakopaní 

číslo 

vrecka 

hm. (%) 

zbytok rozklad 

1. 66,84% 33,16% 

2. - - 

3. 66,66% 33,34% 

4. 61,37% 38,63% 

5. 68,02% 31,98% 

6. 52,09% 47,91% 

7. 55,72% 44,28% 

8. - - 

9. - - 

10. - - 

11. 48,71% 51,29% 

12. 49,89% 50,11% 

 

V tabuľke je vidieť, že biomasa inkubovaná v lokalite Uloža v zime, sa rozkladala 

značne lepšie, ako biomasa inkubovaná vo Vyšných Repašoch na jar, kedy teplota ovzdušia 

dosahovala vyššie hodnoty. Pri porovnaní rovnakých lokalít, ale v inom ročnom období je 

rovnako vidieť výrazné rozdiely. U všetkých troch pokusov došlo k poškodeniu vrecúšok 

aspoňu jednej vzorky. Dôvodom je fakt, že sa vrecúška v pôde adaptujú a vďaka pôdnej aktivite 
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dochádza k ich prerastaniu koreňmi. Pravdou je tiež, že v zime sa s vrecúškami kvôli 

zamrznutej pôde manipulovalo horšie, a dva zo štyroch vreciek sa podarilo roztrhať a preto ich 

nebolo možné použiť na objektívne zhodnotenie úbytku hmotnosti. Pôda s vysokým rozkladom 

a aktivitou síce znamenala aktívnejšiu mikrobiálnu populáciu rozkladajúcu organickú hmotu, 

ktorá je schopná uvoľňovať živíny, avšak vysoká miera rozkladu pôdy tiež spôsobuje 

uvoľňovanie oxidu uhličitého v oveľa väčšej miere. Existuje niekoľko možných príčin a 

rozdielov v rýchlosti rozkladu organickej hmoty v pôde, ktoré ešte stále nie sú celkom 

objasnené. Dôvodom môžu byť aj malé odchylky v jednotlivých navážkach čajov, ktoré boli 

predom výrobcom pripravené. 

Každopádne v našom prípade sa pôda z oblasti Ulože zdá byť z hľadiska dekompozície 

schopná rýchlejšieho rozkladu. Bohužial, pokus bol na tomto mieste uskutočnení iba v zime 

a to z dôvodu 90 dňovej inkubácie, čo bolo v našom prípade už ako pokus číslo 4 časovo 

náročné. 

4.2 Elementárna analýza čajovej biomasy a termogravimetria 

Biomasa použitá v tejto diplomovej práci bola podrobená základnej charakterizácii za 

pomoci elementárnej analýzy. Pomocou dát získaných z elementárnej analýzy a TGA 

dostáváme informácie o percentuálnom zastúpení biogénnych prvkov C, H, N, O v čajovej 

biomase, kde vďaka TGA môžeme stanoviť aj množstvo nespáliteľného podielu vrátane 

vlhkosti materiálu. Hmotnostné percentá jednotlivých prvkov sú uvedené v Tab. 6. 

Výsledky z elementárnej analýzy poukazujú na percentuálne zastúpenie prvkov, kde 

najviac prevláda množstvo uhlíka, potom vodíka, kyslíka a v minoritnom množstve sa 

nachádza aj dusík. Z tabuľky je vidieť, že zastúpenie jednotlivých prvkov sa veľmi nelíši. 

Hmotnostné percentá (hm. %) v tomto prípade nevystihujú elementárne zloženie biomasy 

z dôvodu podhodnotenia obsahu vodíka, preto sú v tabuľke uvedené hodnoty v atomových 

percentách (atom. %).  

Ako vyplýva z uvedených údajov, vlhkosť použitých vzoriek je v rozmedzí  6,6–9,0 

hm. %. Táto vlhkosť je pravdepodobne spôsobená adsorbovanou vzdušnou vlhkosťou  

karboxylových a fenolických –OH funkčných skupín, ktoré vykazujú pozitívnu afinitu k vode. 

Na základe termogravimetrickej analýzy je najväčší obsah popola stanovený v priemere 

u posledných štyroch vzoriek. Najväčší obsah uhliká a to od 31,05 až 32,61 at. % je u vzoriek 

inkubovaných v lete, naopak najmenší bol u originálu 29,353 at. % a u vzoriek, ktoré 

degradovali v zime. Ďalším skúmaným prvkom bol vodík, ktorého najnižšie zastúpenie je 

u originálu a postupne sa zvyšuje od čajov degradujúcich v zime až po tie, ktoré degradovali na 

jar a v lete. U vodíku je zrejme, že jeho atómové percento trochu narastalo u vzoriek 

inkubovaných v zime. Elementárna analýza poukazuje aj na obsah dusíka, ktorý je indikátorom 

pre mikrobiálnu činnosť pôdnych mikroorganizmov. Jedná sa tak o dynamický prvok a v 

prostredí podlieha mnohým biologickým aj fyzikálnochemickým premenám. Mineralizovaný 

dusík sa uvoľňuje prevažne vo forme amoniakálnej a v procese nitrifikácie ďalej vo forme 

dusičnanovej. Množstvo síry je vo všetkých prípadoch zanedbateľné. 
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Tab. 6: Elementárna analýza čajovej biomasy (prvky uvedené v atómových percentách) 

vzorka 
at. % hm. % 

O C H N popol vlhkosť 

1. 15,26 31,44 50,66 2,64  3,52 9,04 

2. 12,19 32,61 52,32 2,87  10,55 7,80 

3. 15,12 31,05 51,20 2,63  3,88 8,48 

4. 12,60 31,89 52,36 3,14  4,19 8,43 

5. 14,36 31,50 51,35 2,80 4,75 7,00 

6. 13,15 30,95 52,67 3,22  4,37 6,63 

7. 13,79 30,96 52,08 3,17  3,96 6,64 

8. 15,08 30,80 51,47 2,64  4,02 6,87 

9. 13,19 30,80 52,93 3,09 4,11 7,32 

10. 15,33 30,47 51,24 2,96 4,18 7,46 

11. 13,37 29,86 53,11 2,91 7,80 6,79 

12. 16,06 29,86 51,25 2,83  4,55 7,98 

originál 22,230 29,353 46,515 1,902 4,96 6,00 

 

Tab. 7 vyjadruje vypočítané atómové pomery H/C, O/C. Z vypočítaných hodnôt je 

možné určiť stupeň (de)hydrogenácie, oxidácie alebo dekarboxylácie. Nižšie hodnoty pomeru 

H/C sú indikátorom aromaticity a nesú informácie o podiele alifatických jednotiek a taktiež 

o hydrogenácii. Vyššie hodnoty pomeru H/C u vzoriek čajov po inkubácii v pôde, naznačujú 

značnú mieru hydrogenácie týchto biokoloidných zlúčenín. Pomer O/C hovorí o prítomnosti 

karboxylových a -OH fenolických skupín. Z tabuľky je vidieť, že originál zeleného čaju 

vykazuje najvyššiu mieru hydrogenácie a oxidácie. Čajové vzorky vykazujú po inkubácii nižšie 

množstvo kyslíkatých funkčných skupín napr. karboxylových, –OH, –OCH3 atď. 

Tab. 7: Atomové pomery H/C, O/C vpočítané z príslušných hodnôt elementárneho zloženia čaju 

vzorka H/C O/C 

1. 1,61 0,49 

2. 1,60 0,37 

3. 1,65 0,49 

4. 1,64 0,40 

5. 1,63 0,46 

6. 1,70 0,43 

7. 1,68 0,45 

8. 1,68 0,49 

9. 1,72 0,43 

10. 1,70 0,50 

11. 1,73 0,44 

12. 1,72 0,54 

originál 0,63 1,32 
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Jedným z cieľov diplomovej práce bolo sledovanie úbytku hmotnosti u vzoriek 

vplyvom postupného zvyšovania teploty pri termogravimetrickej analýze, kde se zmeny 

hmotnosti vzorky merajú ako funkcia teploty alebo času. Toto meranie umožňuje  stanoviť 

tepelnú alebo oxidačnú stabilitu materiálu. 

 Dobrý príklad závislosti úbytku hmotnosti na teplote je vidieť na obrázkoch 18 a 19 , kde 

na prvom je graf závislosti hmotnosti na teplote v atmosfére vzduchu a druhý obrazok 

znázorňuje rovnakú závislosť v atmosfére dusíka.  

Na obr. 18 je vidieť, že menší hmotnostný úbytok nastal pri meraní s použitím dusíka, 

kde dochádza k pyrolíze a na konci merania sa degraduje 59,41% z celkovej hmotnosti čajovej 

biomasy, zbytok tvorí 40,59 % popola.  

Pri meraní v atmosfére vzduchu viď. obr. 19 došlo k 96,48 % úbytku biomasy o čom svedčí 

oxidácia. Množstvo popola v tomto pípade predstavuje 3,52 %. Percentuálna hodnota popola 

sa dá v tomto prípade považovať za hodnotu pravého popola, pretože v oxidačnej atmosfére 

vzduchu sa spáli všetko okrem anorganickej časti. 

Na spomínaných obrázkoch grafov je vidieť, že výstupom z prístrojov je mimo 

termogravimetrickú krivku straty hmotnosti v percentách aj jej prvá derivácia označovaná ako 

diferenčná termografia (DTG). Tá umožňuje určiť medzné hodnty a počet dejov, ktoré nastali. 

 

 

Obr. 18: Príklad termogravimetrickej krivky pre vzorku čaju v atmosfére dusíka 

 

V oboch prípadoch môžeme sledovať tri jednotlivé kroky, kde na začiatku sledujeme 

úbytok relatívnej hmotnosti pri  teplote 150 °C, ktorý znázorňuje elimináciu a odparenie vody. 

Ďalšie výrazné zmeny nastávajú v rozmedzí teplôt 300 až 400 °C a 500 až 600 °C. Tieto deje 

odpovedajú dvom frakciám organických látok s rozdielnou termickou stabilitou.  
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Obr. 19: Príklad termogravimetrickej krivky pre vzorku čaju v atmosfére vzduchu 

 

 

Obr. 20: Percentuálne hodnoty úbytku hmotnosti v hmotnostných % 

Na obrázku vyššie je znázornení úbytok hmotnosti v hmotnostných %. Stĺpcový graf 

znázorňuje dve rozdielne lokality v dvoch odlišných časových intervaloch.  

Podľa výsledkov došlo u vzoriek zakopaných v zimnom období k rýchlejšiemu 

rozkladu, ako už bolo spomínané. V prípade čajov, ktoré boli inkubované  v zimnom období, 

môže byť dôvodom miesto inkubácie a malé zmeny v zložení pôdy (viď tab. 2 a tab. 3), avšak 

rovnaký dopad je možné sledovať aj u čajov, ktoré boli v pôde inkubované na rovnakom mieste, 
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ale za rozdielnych teplotných podmienok, kde rovnako narastal úbytok hmotnosti vrecúšok 

práve v chladnejších podmienkach. Nezanedbateľný dopad na tieto výsledky môže mať 

vlhkosť, obsah živín, sorpčná kapacita pôdy, obsah výmenných katiónov, mineralogická 

skladba pôd ale aj nadmorská výška územia. 

 

4.3 Infračervená spektrofotometrie s Fourierovou transformáciou (FT-IR) 

K charakterizácií čajovej biomasy bola v tejto diplomovej práci použitá technika 

infračervenej spektroskopie s Furierovou transformáciou (FT-IR). Motivaciou k použitiu tejto 

metódy bolo získanie informácií o výskyte a identifikácii funkčných skupín a štruktúrnych 

jednotiek tvoriacich dané vzroky. Z nameraných infračervených spektier je zrejmé, že v 

dôsledku aplikace čajovej biomasy do pôdy a jej následnej inkubačnej dobe 90 dní došlo 

k zmenám v jej zložení. 

 

Obr. 21 : Grafické znázornenie zmien v zastúpení funkčných skupín u vrecúšok 1–4, 5–8    

a 9–12 

Na obrázku vyššie si môžme všimnúť graf, kde je znázornené zastúpenie funkčných 

skupín v čajových vrecúškach 1–4, 5–8 a 9–12.   

V našom prípade sme sa bližšie zameriavali na zmeny funkčných skupín pri vlnových 

dĺžkach 2996–2865 cm−1
, 1566–1489 cm−1

, 1176–1126 cm−1
 a 1126–948 cm−1

, pretože u nich 

dochádzalo k zmenám počas dekompozičných procesov v pôde. Tento graf slúži iba na 

jednoduché zobrazenie zmien a úbytku, ktoré nastali práve pri spomínaných vlnových dĺžkach. 

U vrecúšok môžeme vidieť, že premenlivosť teploty a vlhkosti pôdy je v priebehu pokusu 
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výrazná, a vďaka tomu dochádza k značným zmenám v obsahu funkčných skupín, kde sa 

pôsobením dekompozície najviac uvoľňujú amíny, aromáty a karboxylove skupiny spolu s 

alifatickými skupinami a v miernom rozsahu aj s fenoxy skupinou a étermi. 

Namerané transmisné spektrá biomasy sa od seba pôsobením humifikácie líšia. 

U spektier nebola oblasť v rozmedzí 3500–2900 cm−1 interpretovaná z dôvodu vzdušnej 

vlhkosti a tvorby vodíkových mostíkov medzi karboxylovými skupinami; pravdepodobne však 

tento široký pík v rozmedzí vlnočtov 3600–2900 cm-1
 odpovedá absorpcii válenčných vibrácií  

skupin –OH-. V rozmedzí vlnočtov 2996–2865 cm−1
 sa nachádza oblasť absorpcie alifatických 

funkčných skupín (methyl, methylén atď.). U vlnových dĺžok 1566–1489 cm−1  sa nachádza 

oblasť sekundárnych amínov, aromátov a karboxylových skupín v neprotónovej forme. V 

rozmedzí 1423–1415 cm−1 sa vyskytujú pásy, ktoré pravdepodobne súvisia s absorpciou 

etherických funkčných skupín. Ostrý absorpční pás pri vlnočte 1700 cm−1 patrí válenčným 

vibráciám C=O skupín v –COOH, kde sledujeme výraznú zmenu u biomasy inkubovanej 

v zime. Oblasti v rozmedzí 1176–1126 cm−1 pripadajú alkyl éterom a 1126–948 cm−1 

primárnym a sekundárnym alkohol a polysacharidom. Po aplikácii substrátov do pôdy sa čajová 

biomasa začala  najrýchlejšie rozkladať u posledných vzoriek, ktoré boli paradoxne inkubované 

v zime; z obrázkov závislosti vlnových dĺžok od transmitancie je zrejmé, že v zimnom období 

dochádzalo u asymetrických a symetrických válenčných vibrácií alifatických C–H väzieb 

v CH2– a –CH3 skupinách k zvýšeniu intenzity týchto vibračných pásov. V infračervených 

spektrech čajov izolovaných z pôdy nastává tiež zvýraznenie pásu, ktorý odpovedá absorpcii  

primárnych a sekundárnych alkoholov a polysacharidov z biomasy inkubovanej v zime.  

 

 
 

Obr. 22: FT-IR spektrá vzoriek čajov z dvoch daných lokalít v ročnom období leto, zima 

 

Na obrázkoch 23 až 26 je znázornený rozklad v závislosti od jednotlivých funkčných skupín, 

ktoré boli z hľadiska degradácie najpoužiteľnejšie a u ktorých dochádzalo k zmenám. Na 

obrázkoch je znázornený rozklad u fenoxy skupín, éterov, polysacharidov aj amínov, kde 

môžeme opäť sledovať nárast rozkladu u čajov degradujúcich v zime. 

3008001 3001 8002 3002 8003 3003 800

tr
an

sm
it

an
ci

a

υ [cm-1] 
originál V. Repaše, leto V. Repaše, zima Uloža, zima



   46 

 
 

Obr. 23 : Vybrácie fenoxy skupín, éterov v čajovej biomase inkubovanej v lete v lokalite V. 

Repaše a v zime v lokalite Vyšné Repaše a Uloža 

 

 
 

Obr. 24 : Vybrácie C–O–C u polysacharidov v čajovej biomase inkubovanej v lete v lokalite 

V. Repaše a v zime v lokalite Vyšné Repaše a Uloža 
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Obr. 25 : Vybrácie sekundárnych amínov, aromátov, karboxylových skupín v neprotonovej 

podobe v čajovej biomase inkubovanej v lete v lokalite V. Repaše a v zime v lokalite Vyšné 

Repaše a Uloža 

 

 
 

Obr. 26 : Vybrácie CH2 v čajovej biomase inkubovanej v lete v lokalite V. Repaše a v zime 

v lokalite Vyšné Repaše a Uloža 
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5 ZÁVER 

Táto diplomová práca sa zameriava na stabilitu a rozklad organickej hmoty v pôde. 

Hlavným cieľom práce bolo získať informácie o rozklade a stabilite organickej hmoty v pôde 

prostredníctvom čajových vrecúšok zeleného čaju značky Lipton. Inšpiráciou k prevedeniu 

pokusu bol pre nás projekt „The Tea Bag Index“ vedcov z Holandska a Islandu, ktorý sa snažia 

analyzovať rozklad rastlinného odpadu v globálnom meradle. Projekt sa začal v roku 2010 

a bude ďalej trvať približne do roku 2020, kedy tento tím ľudí získa informácie o rozklade 

čajovej biomasy za pomoci účastníkov z celého sveta.TBI je málo rozšírená, inovatívna 

metóda, ktorá napomáha zisťovať úbytok organických látok v pôde. Hlavnú úlohu v tomto 

prípade zastáva čajová biomasa, ktorá  slúži ako ukazovateľ zmien v pôde počas inkubačnej 

doby 90 dní. Za tento časový úsek sme sledovali úbytok hmotností vreciek, ktoré sme pred 

pokusom odvážili. Čajová biomasa sa ukázala, ako výborná pomôcka, vďaka svojmu 

organickému zloženiu a sofistikovanému baleniu, ktoré sa pri tomto pokuse ukázalo, ako ľahko 

využiteľné, vďaka vopred pripraveným navážkam čaju a vrecúška z nylonového materiálu. Je 

jasné, že počas inkubačnej doby prebiehali v pôde rôzne degradačné deje, ktoré mali za 

následok nie len úbytok na hmotnosti ale aj zmeny v zložení, ktoré sme bližšie sledovali za 

pomoci analytických metód. Študovaná biomasa bola charakterizovaná jednotlivými 

metódami; technikou elementárnej analýzy boli pozorované atómové percentá prvkov C, H, N, 

O v zelenom čaji pred aj po vykopaní, pomocou FT-IR spektrometrie sme sledovali spektra 

vzoriek a zmeny spôsobené inkubáciou v rôznych lokalitách za rozdielnych teplotných 

podmienok, kde sme zistili, ktoré čaje boli rozložené vo väčšej či menšej miere. Sledovať 

zmeny môžeme vďaka zvýšenej transmitancie v oblasti charakteristických funkčních skupin. 

Najmarkantnejšie zmeny boli sledované u čajov, ktoré boli do pôdy inkubované v zimnom 

období, kde bolo zvýšenie charakteristických funkčných skupín najviditeľnejšie. Tieto vrecká 

podliehali najväčšiemu rozkladu v stanovenom čase. U všetkých vzoriek sa na začiatku 

uvoľňovali najmenej stabilné frakcie. Použitím termogravimetrickej analýzy boli vzorky čajov 

vystavené tepelnému namáhaniu a prostredníctvom mikrováh sme sledovali zmeny ich 

hmotnosti a konečné množstvo popola v inertnej atmosfére dusíka a oxidačnej atmosfére 

vzduchu. Všetky spomínané metódy potvrdili rozklad biologického materiálu, avšak chemická 

stabilita vzoriek sa odkláňa od faktu, že by sa mala čajová biomasa rozkladať lepšie za vyšších 

teplôt  ako za nižších teplôt ovzdušia tak ako to bolo známe z iných publikácií. Dôvodov mohlo 

byť niekoľko, od nadmorskej výšky miest inkubácie, až po vlhkosť a mikrobiálnu aktivitu v 

pôde danej lokality. 

 



   49 

6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

[1] MANKO, P., et al. Chémia životného prostredia [online]. © Prešovská univerzita v 

Prešove, 2009 [cit. 2017-03-07]. ISBN 978-80-555-0082-9. 

[2] KUPKOVÁ, V. Pôda: Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých [online]. 

Tlačové štúdio Váry pre MTF STU., Trnava, 2009. ISBN 978-80-89422-06-7. 

[3] TALIGA, P. Organická hmota a životné prostredie: bakalárska práca. Nitra: SPU, 

2003. s. 4-10. 

[4] JANDÁK, J. Půdoznalství. 1. vyd. Brno, AF MZLU Brno, 2001. 142 s. ISBN 80-

7157-559-3.  

[5] KEMMITT, S.J., et al. Mineralization of native soil organic matter is not regulated by 

the size, activity or composition of the soil microbial biomass—a new perspective. Soil 

Biology and Biochemistry [online]. 2008, roč. 40, č. 1, s. 61-73 [cit. 2017-03-30].  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0038071707002891 

[6] EUSTERHUES, K., et al. Stabilisation of soil organic matter by interactions with 

minerals as revealed by mineral dissolution and oxidative degradation. Organic 

Geochemistry [online]. 2003, roč. 34, č. 12, s. 1591-1600 [cit. 2017-03-30].  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0146638003001827 

[7] PAUL, E. A., CLARK, F. E. (1996): Soil Microbiology and Biochemistry. Academic 

Press, San Diego, pp. 93, 320 

[8] Agronomy Fact Sheet no. 41: Soil organic matter. [online]. Cornell University 

Publications, 2008 [cit. 2014-01-21].  

Dostupné z: http://nmsp.cals.cornell.edu/publications/factsheets/factsheet41.pdf 

[9] KOBZA, J. Monitoring pôd Slovenska. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany 

pôdy. Bratislava, 2010, s.37. ISBN 978-80-89128-73-0.) 

[10] TAN, K.H. Humic Matter in Soil and the Environment. Principles and Controversies. 

New York: Marcel Dekker, Inc., 2003, 386 pp. Dostupné z: 

http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Fazekasova1/pdf_doc/literatura.pdf 

[11] ECKELMANN, W. et al. Common Criteria for Risk Area Identification according to 

Soil Threats: European Soil Bureau Research Report No.20, EUR 22185 EN, 2006. 94 

s. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 

[12] JONES, R. J. A. Vulnerability of subsoils in Europe to compaction: A preliminary 

analysis. Soil Till. Res. vol. 73, 2003, no. 1, p. 131–143. ISSN 0167–1987. 

[13] JURÁNI, B. Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy č. 32. 

© Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2010. ISBN ISBN 978-

80-89128-82-2. 

[14] BOHLEN, P. J.; EDWARDS, C. A. Earthworm effects on N dynamics and soil 

respiration in microcosms receiving organic and inorganic nutrients. Soil Biology and 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0038071707002891
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0146638003001827
http://nmsp.cals.cornell.edu/publications/factsheets/factsheet41.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Fazekasova1/pdf_doc/literatura.pdf


   50 

Biochemistry [online]. 1995, roč. 27, č. 3, s. 341-348 [cit. 2017-02-26]. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0038071794001843 

[15] ŠANTRŮČKOVÁ, H. (2001): Ekologie. Jihočeská univerzita v Českých 

Budejovicích, Ústav půdní biologie, Akadémia vied ČR v Českých Budějovicích, pp. 

6 – 27. 

[16] ŠIMONOVIČOVÁ, A., et al. Environmentálna mikrobiológia.  

Univerzita    Komenského v Bratislave, 2013. ISBN ISBN 978-80-223-3382-5. 

[17] BRADY, N. C.; WEIL, R. R. (2002): The Nature and Properties of Soils: Prentice 

Hall, New Jersey, USA 

[18] VETTER, S., et al. Limitations of faunal effects on soil carbon flow: density 

dependence, biotic regulation and mutual inhibition. Soil Biology and Biochemistry 

[online]. 2004, roč. 36, č. 3, s. 387-397 [cit. 2017-03-28].  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0038071703003390 

[19] KAHAN, T. Prehľad druhov pôd a charakteristika pôdnych vlastností. Nitra, 2010. 

Bakalárska práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita 

[20] Pôdne mapy. ZASTÚPENIE PÔDNYCH TYPOV.  [online]. Bratislava: © VÚPOP 

Bratislava, 2017 [cit. 2017-03-27].  

Dostupné z: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx# 

[21] BIELEK, P.; ŠURINA, B. 2000. Malý atlas pôd Slovenska. VÚPaOP: Bratislava, 36s. 

ISBN 80-85361-59-0 

[22] SZANYI, G. [online]. HUMAC Consulting, © 2017, 2017 [cit. 2017-03-29]. Dostupné 

z: http://humacc.cz/index.php?route=information/information&information_id=9 

[23] Decomposition. Science.jrank [online]. 2012 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: 

http://science.jrank.org/pages/1967/Decomposition.html 

[24] KRIŠTUFKOVÁ, M. Dekompozice rostlinného odpadu v půdách povodí ledovcových 

jezer na Šumavě. Univerzita Karlova v Praze, 2008. Diplomová práce. Přirodovedecká 

fakulta, Ústav pro životní prostředí. 

[25] Factors Influencing rate of Organic Matter Decomposition. My Agriculture 

Information Bank [online]. AgriInfo.in ©, 2015 [cit. 2017-03-27]. Dostupné z: 

http://agriinfo.in/?page=topic&superid=5&topicid=170 

[26] ŠLAJSOVÁ, P. Rychlost dekompozice organické hmoty v půdách smrkových lesů na 

Šumavě. České Budějovice, 2009. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. pp. 41 

[27] TRNKA, A., et al. Ekológia pre pedagogické fakulty. Trnavská univerzita v Trnave. 

2006. 81s. ISBN 800-8082-002-3. 

[28] Vzduch. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0038071794001843
http://alfa.bc.cas.cz/vyzkum-UPB.html
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0038071703003390
http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx
http://humacc.cz/index.php?route=information/information&information_id=9
http://science.jrank.org/pages/1967/Decomposition.html
http://agriinfo.in/?page=topic&superid=5&topicid=170
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch


   51 

[29] ŽURKOVÁ, L. Metody termické analýzy. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masaryková 

univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie. 

[30] Can drinking tea help us understand climate change? Project 

history. Time4science [online]. ©Tea Bag Index, 2016 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

http://www.teatime4science.org/about/the-project/ 

[31] SMITH, B. C. Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Second 

Edition. Boca Raton : CRC Press, 2011. 207 s. ISBN 978-1-4200-6930-3. 

[32] KANIA, P. Infračervená spektrometrie. In Laboratoř analytické chemie I. Praha: 

VŠCHT, 2007 [cit. 2011-12-12]. Dostupné z: 

https://www.vscht.cz/files/uzel/0005766/Infra%C4%8Derven%C3%A1+spektrometrie

.pdf?redirected 

[33] PETRÁŠOVÁ, V. Biological and chemical properties of eutric cambisol. Brno, 2009. 

6 s. Referát. Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant 

Nutrition, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestrych in 

Brno. 

[34] VERGNOUX, A., et al. Quantitative and mid-infrared changes of humic substances 

from burned soils. Environmental Research. 2011, vol. 111, no. 2, p. 205–214. 

[35] PAINTER, P. C., et al. Concerning the Application of FT-IR to the Study of Coal: A 

Critical Assessment of Band Assignments and the Application of Spectral Analysis 

Programs. Applied Spectroscopy. 1981, vol. 35, no. 5, p. 59–70. 

[36] STEVENSON, F. Humus chemistry: genesis, composition, reactions. 2nd Ed. New 

York: John Wiley and Sons, xiii, 496 p. 1994. ISBN 04-715-9474-1. 

[37] NOVOTNÁ, M. Laboratoř molekulové spektroskopie: Infračervená spektroskopie 

[online]. Praha. VŠCHT, 2010 [cit. 2014-03-27]. Dostupné z: 

http://lms.vscht.cz/Zverze/Infrared.htm 

[38] HANYKÝŘ, V.; KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. Praha: Silikátový 

svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1. 

[39] KLOUŽKOVÁ, A. Zřízení laboratoře pro praktickou výuku termické analýzy se 

zaměřením na anorganické nekovové materiály. [online]. PRAHA, 2012  

[cit.2017-03-19]. Dostupné z: 

http://tresen.vscht.cz/sil/sites/default/files/Termick%C3%A1%20anal%C3%BDza.pdf 

[40] VANIČEK, J. Metody termické analýzy 5, Fakulta textilní Technické univerzity 

v Liberci. [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 

http://www.kmi.tul.cz/studijni_materialy/data/2013-04-17/08-43-33.pdf 

[41] GAO Z.; HU Q. Estimating permeability using median pore-throat radius obtained 

from mercury intrusion porosimetry. Journal of Geophysics and Engineering, 

10(2):025014, 2013. 

[42] BARTOVSKÁ, L.; ŠIŠKOVÁ, M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav: 

skripta, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002, 192 s 

http://www.teatime4science.org/about/the-project/
http://lms.vscht.cz/Zverze/Infrared.htm
http://tresen.vscht.cz/sil/sites/default/files/Termick%C3%A1%20anal%C3%BDza.pdf
http://www.kmi.tul.cz/studijni_materialy/data/2013-04-17/08-43-33.pdf


   52 

[43] Európska environmentálna agentúra [online]. Kodaň, 2015 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z: http://www.eea.europa.eu/sk/signaly-eea/signaly-2015/clanky/poda-a-

zmena-klimy 

[44] SCHWARTZ, J.D. Soil as Carbon Storehouse: New Weapon in Climate 

Fight  [online]. 2014 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 

http://e360.yale.edu/features/soil_as_carbon_storehouse_new_weapon_in_climate_fig

ht 

[45] Climate change, impacts and vulnerability in Europe [online]. Denmark: © EEA, 

Copenhagen, 2012 [cit. 2017-04-03]. ISBN 978-92-9213-346-7. ISSN 1725-9177.  

[46] HEINRICH, G.; GOBIET, A. (2012) The future of dry and wet spells in Europe: a 

comprehensive study based on the ENSEMBLES regional climate 

models. International Journal of Climatology 32, 1951–1970. [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/water-retention-

3/assessment/#key-messages 

[47] SIX, J.; JASTROW, J.D. Organic matter turnover. LAL, R. Encyclopedia of soil 

science. Boca Raton, FL: Marcel Dekker, 2002, 936–942. ISBN 0849338301. 

[48] KEUSKAMP, J. A., et al. Tea Bag Index: a novel approach to collect uniform 

decomposition data across ecosystems. Methods in Ecology and Evolution, 2013, 

4.11: 1070-1075 

[49] ENEV, V., et al. Spectral characterization of selected humic substances. Soil & Water 

Res., 9: 9–17. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. 

[50] VIKTOROVÁ, T. Produktová dokumentace: Humáty [online]. Praha: ENERGY 

GROUP, 2009, s.28 [cit. 2017-03-29]. Dostupné z: 

http://www.anjabylinarka.cz/pd_humaty.pdf 

[51] LEE, Lan-Sook, et al. Quantitative Analysis of Major Constituents in Green Tea with 

Different Plucking Periods and Their Antioxidant Activity [online]. In: . Korea Food 

Research Institute, Seongnam, Korea, 2014. DOI: 10.3390/molecules19079173. ISSN 

1420-3049. 

 

 

 

 

 

http://www.eea.europa.eu/sk/signaly-eea/signaly-2015/clanky/poda-a-zmena-klimy
http://www.eea.europa.eu/sk/signaly-eea/signaly-2015/clanky/poda-a-zmena-klimy
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/water-retention-3/assessment/#key-messages
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/water-retention-3/assessment/#key-messages
http://www.anjabylinarka.cz/pd_humaty.pdf


   53 

7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

7.1 Použité symboli 

Symbol Význam symbolu Jednotka 

k rýchlostná konštanta  

t čas [s] 

A0, At koncentrácia substrátu na počiatku, 

koncentrácia substrátu v čase t 

[mol∙m–3 ] 

W, m hmotnosť substrátu po inkubácii v čase [m] 

a stabilné zlúčeniny  

1-a labilné zlúčeniny  

ag, ar rozložiteľná frakcia v zelenom, rooibos čaji  

Hg, Hr hydrolyzovateľná frakcia v zelenom, rooibos 

čaji 

 

ν vlnočet [cm−1] 

λ vlnová dĺžka [nm] 

c molárna koncentrácia [mol∙m–3 ] 

T teplota [K] 

G Gibbsova energia [J] 

H entalpia [J] 

S entropia [J. K-1] 

 

7.2 Použité skratky 

Skratka Význam skratky 

SOM pôdna organická hmota 

TBI tea bag index  

IČ, IR infračerená spektrofotometria 

FT-IR infračervená spektroskopia s Furierova 

transformácia 

FIR ďaleké infračervené žiarenie 

MIR stredné infračervené žiarenie 

NIR krátke infračervené žiarenie 

DRIFTS difúzna reflexná infračervená spektroskopia 

s Furierovou transformáciou 

ART technika zoslabeného uplneho odrazu 

TGA termogravimetrická analýza 

HK, HL humínové kyseliny, humínové látky 

FK fulvinové kyseliny 
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8 Prílohy 

Príloha č. 1: FT-IR spektra vzoriek čajových vrecúšok č. 1-4 a originál 

Príloha č. 2: FT-IR spektra vzoriek čajových vrecúšok č. 5-8 a originál 

Príloha č. 3: FT-IR spektra vzoriek čajových vrecúšok č. 9-12 a originál 

 

Obr. 27: FT-IR spektra vzoriek čajových vrecúšok č. 1–4 a originál 

 

Obr. 28: FT-IR spektra vzoriek čajových vrecúšok č. 5–8 a originál 
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Obr. 29: FT-IR spektra vzoriek čajových vrecúšok č. 9–12 a originál 
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