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Úvod

VLIV KOMPOSTU NA OBJEMOVOU HMOTNOST, VODNÍ KAPACITU
A  HYDRAULICKOU  VODIVOST SUBSTRÁTU

INFLUENCE OF COMPOST ON BULK DENSITY, WATER HOLDING CAPACITY AND HYDRAULIC
CONDUCTIVITY OF THE SUBSTRATE

The paper describes results of the experiments which were carried out using the pot trials with substrates mixed of loamy
and loamy-sand soil. There were observed how the doses of two types of incorporated composts can change substrate´s
properties such as bulk density, water holding capacity and hydraulic conductivity Ksat. There were detected linear depen-
dence on doses of composts in substrates by bulk density and moisture of substrates. Data obtained from Ksat measure-
ments were variable, so it was not possible to draw any conclusion. Considering the linear trends´ angular coefficients of
increase of substrate moisture in dependence on dose of compost we can expect that doses of compost from 40 to 100 t.ha-

1 (represents 2 – 4 percent of compost by weight in substrate) can increase water holding capacity of arable land by 1 to 5
mm of precipitation.

Dodáním kompostu do půdy se zvyšuje zásoba organic-
ké hmoty v půdě. Organická hmota se v půdě přetváří na
humus, který podmiňuje nejenom půdní úrodnost, ale ovliv-
ňuje i zdržení vody v půdě a je zdrojem živin pro rostliny
(Badalíková et Červinka, 2007).

Vlivem humusu dochází ke zlepšování fyzikálních vlast-
ností půdy, zvláště pak objemové hmotnosti.

V literatuře je k dispozici celá řada přehledných prací, ve
kterých  jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu různých
faktorů  na proměnlivost  struktury a hydraulických vlast-
ností půd (Strudley et al. 2008). Je však obtížné nabídnout
nějakou dostatečně univerzální klasifikaci těchto faktorů.
Při velmi hrubém pohledu můžeme rozlišit tyto skupiny fak-
torů:

samotná půda (např. její zrnitostní složení, množství
a kvalita její organické složky, stavba půdního profilu
a  jeho podloží),
spontánní sesedání nakypřené půdy (zejména pod
vlivem vsakující vody),
vliv zpracování půdy, vegetace a samovolného nebo
člověkem podpořeného sesedání a zhutňování půdy,
přidávání organických látek do půdy.

V ornici se projevuje sezónní proměnlivost struktury a
utuženosti půdy. Přidání organické hmoty do půdy je jed-
ním z faktorů, který má vliv na její hydraulické vlastnosti.
Ve vzájemném porovnání výše uvedených faktorů má ale
dodání organické hmoty do půdy obvykle nejméně výraz-
ný vliv.

Pro laboratorní ověření vlivu kompostu na fyzikální a
hydrofyzikální vlastnosti půd provedli Zeytin et Baran

(2003) nádobové pokusy. V experimentech aplikovali kom-
post v dávkách 0-8 % hm. Během dvou period (po 45 a 90
dnech od aplikace) prokázali pozitivní vliv kompostu na
stabilitu půdních agregátů ve vodě a v kategorii pórů. Kro-
mě toho se rovněž zvýšila nasycená hydraulická vodivost
(Ksat) a pórovitost půdy.

Courtney et Mullen (2008) zjistili, že po jednoleté aplikaci
2 druhů kompostu do hlinitopísčité půdy v dávkách 0, 25,
50 a 100 t.ha-1 došlo k poklesu její objemové hmotnosti.
Podobně Golabi et al. (2007) zaznamenali po aplikaci kom-
postu z dřevní štěpky, hnoje a faremních odpadů pokles
objemové hmotnosti, a to úměrně vzhledem k dávce kom-
postu. Kompost byl aplikován v dávkách 0, 74, 148 a
296 t.ha-1 do hloubky 100 mm. Výrazné zlepšení fyzikálních
vlastností půdy, zvláště pak retence a infiltrace, které bylo
v korelaci s dávkami kompostu pozoroval rovněž Al-Widyan
et.al. (2005). Vliv byl prokázán při krátkodobém laborator-
ním pokusu s využitím zkompostovaných zbytků z lisování
oliv.

Ouattaraa et al. (2007) uvádějí, že dodáním kompostu do
půdy se zlepšují její hydraulické vlastnosti, tedy i infiltrace.
Po aplikaci 3 typů kompostů v dávkách 300 a 600 kg.ha-1 za
rok (vztaženo na obsah N) pozoroval Lynch et al. (2005)
redukci objemové hmotnosti, nárůst půdní vlhkosti a obsa-
hu půdní vody. Ahmad et al. (2008) popisuje zvýšení re-
tenční schopnosti půdy přibližně o 43,1 % na půdách, kde
byl aplikován kompost ve srovnání s kontrolní variantou,
kde nebyl kompost použit. Curtis et Claassen (2007) apliko-
vali kompost v dávkách 6, 12 a 24 % objemových (na objem
zeminy) po dobu 2 let. Zjistili, že se zvýšila nasycená hyd-
raulická vodivost (Ksat ) a snížil se povrchový odtok. Po-
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dobné výsledky získali Gonzales et Cooperband (2002), kteří
kromě zvýšení Ksat a snížení objemové hmotnosti půdy za-
znamenali i zlepšení schopnosti retence vody do půdy a
zvýšení stability půdních agregátů. Pandey et Shukla (2006)
provedli dvouletý polní pokus, při kterém byl do půdy apli-
kován kompost ze zahradního a faremního odpadu v dávce
100 t.ha-1. Zjistili, že po aplikaci kompostu se zlepšila schop-
nost retence vody a její vzlínání v půdním prostředí.

Zvýšení schopnosti půdy zadržovat vodu bylo pozoro-
váno v mnoha studiích, při kterých byl aplikován kompost,
i když efekt nastane pravděpodobně až po delším období.
Například Evanylo et Sherony (2002) nezjistili žádné zvýše-
ní kapacity půdy zadržovat vodu ani po dvou letech apliko-
vání kompostu; ani v dalších krátkodobých pokusech ne-
bylo zvýšení příliš zřetelné (Avnimelech et al. 1993, Kahle
et Belau 1998). Při dlouhodobých pokusech s aplikací kom-
postů do půdy však bylo zaznamenáno zřejmé zvýšení ka-
pacity půdy zadržovat vodu (Guisquiani et al. 1995, Mayer
2003).

V našem experimentu jsme se snažili ověřit, jakou mini-
mální dávkou kompostu lze docílit průkaznou změnu fyzi-
kálních vlastností u dvou vybraných půdních druhů - hli-
nité a hlinitopísčité půdy. Metodický postup nádobového
pokusu vycházel z normy ČSN EN 13041 Půdní melioranty
a stimulanty růstu - Stanovení fyzikálních vlastností -
Objemová hmotnost, objem vzduchu, objem vody, součini-
tel smršťování a celková pórovitost. U namísených sub-
strátů s odstupňovaným podílem kompostu jsme sledovali
objemovou hmotnost, vododržnost a nasycenou hydrau-
lickou vodivost Ksat.

Rok 2009 – hlinitopísčitá půda Libichov – Brodce nad Jizerou 
Varianta A B C D E G H I J K 
Typ kompostu I I I I I II II II II II 
Dávka kompostu (% hm.) 0 4 8 16 24 0 4 8 16 24 
Počet opakování 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Tab. 1b Přehled variant pokusu v roce 2009

Rok 2008 – hlinitá půda Praha Ruzyně 
Varianta A B C D E F G H I J K L M N O P 
Typ kompostu I I I I I I I I II II II II II II II II 
Dávka kompostu (% hm.) 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 3 4 5 6 7 8 
Počet opakování 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Tab. 1a Přehled variant pokusu v roce 2008

Experiment se uskutečnil v průběhu let 2008 a 2009
v zázemí experimentální kompostárny provozované VÚZT,
v.v.i. Praha Ruzyně. U vzorků namíchaných z kompostu a
„porušených“ vzorků zeminy byly sledovány následující
parametry: objemová hmotnost, sléhavost, plná vodní ka-
pacita substrátu, vlhkost v intervalu 0,5; 2 a 24 h a nasyce-
ná hydraulická vodivost.

Přehled variant pokusu je uveden v tab. 1a a tab. 1b. V
roce 2008 byl založen pokus s 48 nádobami – 8 variant (A až
H) s typem kompostu I. Zastoupení kompostu v substrátu
se pohybovalo v rozmezí od 0 do 8 % hmotnostních a kaž-
dá varianta měla šest opakování.

Experiment pokračoval s typem kompostu II. Zastoupení
kompostu v substrátu bylo mírně odlišné, od 1 do 8 % hmot-
nostních  a kontrola bez kompostu (48 nádob – 8 variant I
až P).

Podíl kompostu v substrátu byl v roce 2008 určen
z předpokládaného rozsahu jeho dávek používaných v praxi
- od 20 do 100 t.ha-1. Tomu odpovídá zvolený podíl kom-
postu v substrátu od 1 do 8 %. Při předběžném vyhodno-
cování  naměřených výsledků z roku 2008 byly mezi hod-
nocenými třídami dávkování kompostu  malé rozdíly. To
bylo důvodem ke změně dávkování kompostu
v následujícím roce.

V roce 2009 byl charakter pokusu podobný. Probíhala
dvě  paralelní    měření celkem na 60 nádobách (2x30). U
šesti variant (A až E) byl použit typ kompostu I, u dalších
šesti variant (G až K) typ kompostu II. Podíl kompostu ve
vzorcích  zeminy  byl pro oba pokusy   v roce 2009 shodný
– 0, 4, 8, 16 a 24 % hmotnostních příslušného kompostu.

Co se týče půdního druhu, byla v roce 2008 na oba poku-
sy použita hlinitá půda z Ruzyně a v roce 2009 byla použita
lehčí hlinitopísčitá půda z Libichova u Brodců nad Jizerou.
K  zajištění pokusu byla v těchto lokalitách odebrána půda
z orniční vrstvy jako porušený vzorek. Základní charakte-
ristiky obou půd k zajištění pokusů jsou uvedeny v tab. 2.
Základní  agrochemické vlastnosti kompostů (kompost I a
kompost II) jsou uvedeny v tab. 3. Oba typy kompostu
byly vyrobeny technologií řízeného kompostování v páso-
vých hromadách na volné ploše ze zbytkové biomasy spa-
dající do kategorie rostlinných odpadů a odpadů ze země-
dělství. Při výrobě kompostu I byla v surovinové skladbě
zakládky kompostu zařazena navíc štěpka připravená z prů-
řezu  ovocných stromů.  Kompost II byl bez štěpky. Podíly
kompostů a půdy byly u všech pokusů určeny ze sušiny
komponent.
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Obr. 1 Vážení nádob ve stanovených
intervalech

Zjištěná hodnota u 
Znak jakosti Jednotka 

Hodnota dle normy 
ČSN 46 5735 

Průmyslové komposty 
KOMPOST I. 
(se štěpkou) 

KOMPOST II. (bez 
štěpky) 

Vlhkost % 

Od zjištěné hodnoty 
spalitelných látek do jejího 

dvojnásobku, min. 40,0 
max. 65,0 

28,9 35,5 

Objemová hmotnost 
sušiny kompostu 

kg.m-3  655,8 682,9 

Spalitelné látky ve 
vysušeném vzorku 

% min. 25,0 24,6 23,4 

Celkový dusík jako N 
přepočtený na vysušený 
vzorek 

% min. 0,60 1,20 1,14 

Poměr C:N - 
max. 30:1 u organ. 

kompostů výlučně (5-15):1 
10,2 10,3 

Hodnota pH - od 6,0 do 8,5 7,9 8,42 
Nerozpustitelné příměsi % max. 2,0 1,6 1,6 

 

Tab. 3 Agrochemické vlastnosti kompostů použitých pro nádobové pokusy

Zrnitost půdy (mm) Objemová 
hmotnost 

Podíl 
uhlíku 

Cox 
<0,001 0,001-0,01 <0,01 0,01-0,05 0,05-0,25 0,25-2,00 Lokalita 

kg.m-3 % % % % % % % 
Libichov 1400 0,62 5,9 2,4 8,3 6,0 61,8 23,9 
Ruzyně 1160 2,16 26,4 20,3 46,7 37,8 13,9 1,6 

 

Tab. 2 Základní charakteristiky půd použitých v pokuse odebraných z pozemků v Libichově
a v Ruzyni

Plastové nádoby k zajištění pokusu měly objem 5,5 l, je-
jich dno bylo jednotným způsobem podle šablony provrtá-
no a zevnitř překryto jemným sítem z hliníkového drátu o
světlosti 0,25 mm proti vyplavování zeminy vodou. Hmot-
nost nádob byla stanovována pomocí digitální váhy
s váživostí 30 kg a přesností ±2 g.

Pro mísení substrátu byly použity komposty i zemina o

známé vlhkosti vytříděné přes síto 20x20 mm. Požadovaná
hmotnost složek byla odvážena s přesností ± 50 g, vložena
do bubnové míchačky, kde se mísila 3 minuty. Poté se ná-
doby naplnily namíchaným vzorkem zeminy s kompostem
s přesahem nad horní hranu nádoby a povrch byl zarovnán
s horním okrajem nádoby.

Nádoby s namíchanými vzorky zeminy a kompostu byly
následně umístěny do plastových van a skrápěny vodou.
Intenzita kropení byla regulována tak, aby se z povrchu
nádob neodplavovala zemina. Po nasycení vzorků se vana
doplnila vodou do výšky povrchu v nádobách. Nádoby
byly po 30 minutách vyjmuty z vany na rošt a po 5 minu-
tách byly váženy. Tato hmotnost je uváděna jako „plná
vodní kapacita“. Vážení každé nádoby se substrátem se za
účelem posouzení vododržnosti opakovalo po 0,5; 2 a 24 h.

Odstavené nádoby se nechaly pozvolna vysoušet. Po
dosažení vlhkosti v rozsahu od 16 do 20 % hm (kontrola
prováděna vážením), byla určena objemová hmotnost jako
míra slehnutí substrátu po konsolidaci vodou.
Z průměrného snížení hladiny substrátu od horního okraje
nádoby (snížení hladiny vždy měřeno v šesti bodech na
povrchu vzorku) byl vyhodnocen podíl snížení objemu v
nádobě v závislosti na podílu kompostu ve směsi.

Po stanovení objemové hmotnosti konsolidovaného vzor-
ku byla pomocí infiltrometrů Mini Disk měřena nasycená
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hydraulická vodivost půdy Ksat. Po dobu měření 30 minut
se v intervalu odečtu 1 minuty a nastaveném podtlaku
20 mm vodního sloupce zapisovala výška hladiny vody v
infiltrometru. Pro vyhodnocení naměřených hodnot se vy-
užil zjednodušený postup výpočtu nasycené hydraulické
vodivosti půdy doporučený výrobcem (Zhang 1997)
s využitím van Genuchtenových parametrů (Carsel et Par-
rish 1988). Před měřením infiltrace byla každá nádoba se
vzorkem zeminy a kompostu opět zvážena.

Po ukončení pokusu byl z každé nádoby odebrán prů-
měrný vzorek zeminy s kompostem ke stanovení sušiny.
Znalost sušiny u složek směsi na začátku pokusu spolu
s jejich hmotnostmi na konci pokusu umožnila z průběžných
hmotností vzorku v nádobách dopočítat vlhkost ve všech
fázích pokusu.

Při kropení nádob ve vaně povrch substrátu působením
vsakující vody rychle sesedal. Ponechání nádob potope-
ných ve vodě do výšky povrchu zeminy po dobu 30 minut
byla dostatečně dlouhá doba, po které se již vytlačovaným
vzduchem ze substrátu netvořily na povrchu bubliny. Po
vyjmutí nádob z vany na rošt z nich vytékala voda, jejich
vážení bylo možné uskutečnit až po 5 minutách. Tento in-
terval byl dodržován shodně u všech pokusných variant a
vodu v substrátu v tomto okamžiku dále uvádíme jako pl-
nou vodní kapacitu. Podle předpokladu se s vyšším za-
stoupením kompostu v substrátu zvyšuje i vlhkost, která
v hmotnostním vyjádření charakterizuje podíl vody (obr. 2
až 5). Závislost vlhkosti má v rozsahu od 0 do 20% podílu
kompostu v substrátu lineární charakter.

Rok 2008, půda hlinitá - kompost II. bez štěpky
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y = 0,145x + 29,198
R2 = 0,7811

y = 0,1486x + 28,609
R2 = 0,7743

y = 0,1011x + 28,4
R2 = 0,454428

29

30

31

32

33

0 2 4 6 8 10

Podíl kompostu v substrátu [% hm.]

V
lh

ko
st

 [%
 h

m
.]

5 minut 0,5 h 2 h 24 h

Obr. 2 Porovnání vlhkosti substrátu u vari-
ant namíchaných z hlinité zeminy
a kompostu II. bez štěpky
po 5 minutách a 0,5; 2 a 24 hodinách
od nasycení vodou

Rok 2008, půda hlinitá - kompost I. se štěpkou

y = 0,2913x + 30,005
R2 = 0,7823
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Obr. 3 Porovnání vlhkosti substrátu u vari-
ant namíchaných z hlinité zeminy
a kompostu I. se štěpkou
po 5 minutách a 0,5; 2 a 24 hodinách
od nasycení vodou

Z porovnání obrázků 2 a 3 lze vyslovit závěr: „Přídavkem
kompostu typu I. se štěpkou narůstá vododržnost hlinité
půdy s dvojnásobnou rychlostí než při shodném dávková-
ní kompostu bez štěpky“. Kompost se štěpkou má menší
objemovou hmotnost (tab. 2). Tato skutečnost tuto hypo-
tézu podporuje. Hodnoty pro podíl kompostu v substrátu
8 % byly z hodnocení vyloučeny. Důvodem bylo podezře-
ní na chybu při mísení směsi zeminy s kompostem.  Chybu
potvrzuje i odchylka objemové hmotnosti při podílu kom-
postu 8 % na obrázku 6.

Vlhkost u substrátu připraveného z hlinitopísčité půdy
(obr. 4, 5) dosáhla cca o čtvrtinu nižších hodnot než u hlini-
té půdy. Při použití kompostu I. se štěpkou se vlhkost při
vyšším podílu kompostu zvyšovala 2 až 4krát pomaleji než
u kompostu II. bez štěpky.

Rok 2009, půda hlinitopísčitá  - kompost II. bez štěpky

y = 0,1155x + 22,523
R2 = 0,836
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R2 = 0,584118

20

22

24

26

28

0 5 10 15 20 25

Podíl kompostu v substrátu [% hm.]

V
lh

ko
st

 [%
 h

m
.]

5 minut 0,5 h 2 h 24 h

Obr. 4 Porovnání vlhkosti substrátu u vari-
ant namíchaných z hlinitopísčité
zeminy a kompostu II. bez štěpky
po 5 minutách a 0,5; 2 a 24 hodinách
od nasycení vodou
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Rok 2009, půda hlinitopísčitá - kompost I. se štěpkou
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R2 = 0,9562
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20

22

24

26

28

0 5 10 15 20 25

Podíl kompostu v substrátu [% hm.]

V
lh

ko
st

 [%
 h

m
.]

5 minut 0,5 2 h 24 h

Obr. 5 Porovnání vlhkosti substrátu u vari-
ant namíchaných z hlinitopísčité
zeminy a kompostu I. se štěpkou
po 5 minutách a 0,5; 2 a 24 hodinách
od nasycení vodou

Objemové hmotnosti v sušině použité hlinité půdy
z Ruzyně jsou 1160 kg.m-3 (tab. 1), u hlinitopísčité půdy
z Libichova 1400 kg.m-3. Průběhy objemových hmotností
namíchaných substrátů (obr. 6 až 9) úměrně klesají
v závislosti na zvyšujícím se podílu kompostu. Směrnice
lineární funkce je u substrátu z hlinité půdy
-15,306 a -14,149, u substrátu z hlinitopísčité půdy je na
poloviční úrovni -7,28 a -7,56. Abychom dosáhly shodné
změny, musíme do lehké půdy dodat dvojnásobnou dávku
kompostu.

Rok 2008, půda hlinitá - kompost II. bez štěpky

y = -15,306x + 1138,4
R2 = 0,944
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Obr. 6    Změna objemové hmotnosti při stoupa-
     jícím podílu kompostu II. bez štěpky

Rok 2008, půda hlinitá - kompost I. se štěpkou

y = -14,149x + 1176,4
R2 = 0,963
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Obr. 7    Změna objemové hmotnosti při stoupa-
     jícím podílu kompostu I. se štěpkou

Rok 2009, půda hlinitopísčitá - kompost II. bez štěpky

y = -7,2847x + 1399
R2 = 0,991
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Obr. 8  Změna objemové hmotnosti při stoupají-
  cím podílu kompostu II. bez štěpky

Rok 2009, půda hlinitopísčitá - kompost I. se štěpkou

y = -7,5637x + 1401,1
R2 = 0,989
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Obr. 9  Změna objemové hmotnosti při stoupají-
  cím podílu kompostu I. se štěpkou

Substrát s hlinitou půdou při vyšším zastoupení kom-
postu méně slehává (obr. 10), na každé 1 % hm. kompostu
v sušině téměř o 5 % objemu (směrnice +0,0481). U hlinito-
písčité půdy z Libichova jsou objemové změny způsobené
sléháváním nevýrazné a naznačují opačný trend než u hli-
nité půdy. Objemovou změnu -0,0076 % na 1 % hmotnostní
lze považovat za neprůkaznou

y = 0,0481x + 3,9333
R2 = 0,6827

y = -0,0076x + 4,9196
R2 = 0,9433
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Obr. 10 Vliv podílu kompostu v substrátu na
sléhávání působením vsakující vody

Průměrné hodnoty hydraulické vodivosti Ksat, vlhkosti
substrátu v nádobách a koeficientů polynomické funkce
průběhu kumulativní infiltrace jsou shrnuty v tabulce 4.
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Hydraulická vodivost byla podrobena statistickému hod-
nocení. Výběrový soubor z naměřených hodnot neodpo-
vídá normálnímu rozdělení, výsledky šetření nelze zobec-
ňovat, proto nejsou uvedeny.

Rovnice závislosti kumulativní infiltrace vody.

Tvar polynomické funkce

xkxky .. 1
2

2

y kumulativní infiltrace vody [cm]
x odmocnina času [s1/2]
k2 koeficient kvadratického členu
k1 koeficient lineárního členu

Varianta Datum 
Typ 

kompostu 
Půdní druh 

Dávka kompostu 
(% hm. v sušině) 

Vlhkost 
(% hm.) 

k2 k1 Ksat (cm.s-1) 

D 2008 II hlinitá 4 25,12 0,0013 0,00003 0,0002031 
E 2008 II hlinitá 5 25,42 0,0008 0,0117 0,0001250 
F 2008 II hlinitá 6 24,31 0,0004 0,0057 0,0000625 
G 2008 II hlinitá 7 24,92 0,0008 0,0153 0,0001250 
H 2008 II hlinitá 8 29,56 0,0003 0,0058 0,0000469 
I 2008 I hlinitá 1 8,10 0,0005 0,0021 0,0000781 
J 2008 I hlinitá 2 9,69 0,0005 0,0069 0,0000781 
K 2008 I hlinitá 3 9,45 0,0005 0,0086 0,0000781 
L 2008 I hlinitá 4 9,25 0,0006 0,0098 0,0000938 

M 2008 I hlinitá 5 9,29 0,0008 0,0068 0,0001250 
N 2008 I hlinitá 6 8,75 0,0009 0,0017 0,0001406 
P 2008 I hlinitá 8 20,97 0,0009 0,0103 0,0001406 
A 2009 II hlinitopísčitá 0 16,36 0,0049 0,0624 0,0022273 
C 2009 II hlinitopísčitá 8 14,84 0,0037 0,0844 0,0016818 
D 2009 II hlinitopísčitá 16 17,19 0,0024 0,0438 0,0010909 
E 2009 II hlinitopísčitá 24 17,15 0,0025 0,0274 0,0011364 
G 2009 I hlinitopísčitá 0 14,35 0,0029 0,017 0,0013182 
H 2009 I hlinitopísčitá 4 14,83 0,0024 0,031 0,0010909 
J 2009 I hlinitopísčitá 16 18,11 0,0035 0,0447 0,0015909 
K 2009 I hlinitopísčitá 24 19,60 0,0038 0,0439 0,0017273 
A 2008 II hlinitá 1 19,45 0,0007 0,0042 0,0001094 
B 2008 II hlinitá 2 22,77 0,0005 0,0029 0,0000781 
C 2008 II hlinitá 3 23,03 0,0007 0,0034 0,0001094 
D 2008 II hlinitá 4 23,84 0,0009 0,0014 0,0001406 
F 2008 II hlinitá 6 22,56 0,0006 0,0033 0,0000938 
G 2008 II hlinitá 7 23,46 0,0008 0,0029 0,0001250 
H 2008 II hlinitá 8 28,51 0,001 0,0005 0,0001563 
I 2008 I hlinitá 1 18,53 0,0003 0,0065 0,0000469 
K 2008 I hlinitá 3 19,22 0,0004 0,003 0,0000625 
M 2008 I hlinitá 5 19,11 0,00007 0,0044 0,0000109 
P 2008 I hlinitá 8 28,21 0,0002 0,0024 0,0000313 
A 2009 II hlinitopísčitá 0 10,62 0,0037 0,0074 0,0016818 
B 2009 II hlinitopísčitá 4 6,93 0,0039 0,0119 0,0017727 
C 2009 II hlinitopísčitá 8 8,22 0,0031 0,0094 0,0014091 
D 2009 II hlinitopísčitá 16 12,06 0,0034 0,00003 0,0015455 
E 2009 II hlinitopísčitá 24 10,93 0,0046 0,0451 0,0020909 
G 2009 I hlinitopísčitá 0 6,05 0,0048 0,0092 0,0021818 
H 2009 I hlinitopísčitá 4 6,82 0,0034 0,0125 0,0015455 
I 2009 I hlinitopísčitá 8 8,14 0,0022 0,0057 0,0010000 
J 2009 I hlinitopísčitá 16 9,35 0,0036 0,0148 0,0016364 
K 2009 I hlinitopísčitá 24 10,31 0,0036 0,0148 0,0016364 

 

Tab. 4 Vlhkost půdy při měření infiltrometry Mini Disk, koeficienty k2 a k1 rovnice závislosti
kumulativní infiltrace vody (polynomická funkce 2. řádu) a hydraulická vodivost
nasycená Ksat (cm.s-1)

Vysvětlivky: I. – typ kompostu se štěpkou, II. – typ kompostu bez štěpky
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Závěr

Nádobové pokusy prokázaly vliv přídavku kompostu do
půdy na její objemovou hmotnost a z ní vyplývající před-
pokládané kladné změny fyzikálních vlastností, které při-
spívají ke zlepšení vodního režimu v půdě. Ze směrnic line-
árních trendů zvyšování vlhkosti substrátu v závislosti na
přídavku kompostu lze předpokládat, že dávky kompostu
40 až 100 t.ha-1 (odpovídá zastoupení 2 až 4 % hm. kompos-
tu v substrátu) zvýší vododržnost ornice až o 1 až 5 mm
dešťové srážky. Jak taková hypotéza bude platit v biolo-
gicky činné půdě, musí být prokázáno v polních pokusech.

Výsledky uvedené v příspěvku byly získány při řešení
výzkumného projektu NAZV QH82191 a výzkumného zá-
měru MZE0002703102
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U namíchaných substrátů z hlinité a hlinitopísčité půdy byl v nádobových pokusech sledován vliv dávek dvou typů
kompostu na změnu objemové hmotnosti, vododržnosti a hydraulické vodivosti Ksat. U objemových hmotností a vlhkostí
substrátů byla zjištěna lineární závislost na podílu kompostu v substrátu. Výsledky měření Ksat byly variabilní, nevedly
k žádným závěrům. Ze směrnic lineárních trendů zvyšování vlhkosti substrátu v závislosti na přídavku kompostu lze před-
pokládat, že dávky kompostu 40 až 100 t.ha-1 (odpovídá zastoupení 2 až 4 % hm. kompostu v substrátu) zvýší vododržnost
ornice o 1 až 5 mm dešťové srážky.




