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Abstract: Biomass is one of the popular renewable energy source. The current aim of the European Union is to 
increase share of energy from renewable sources (energy arises from alternative sources should represent min. 20 
percent of final energy consumption in 2020).	 The main aim of this article is to identify and to evaluate the  
opportunities by providing existing and new alternative inputs (biomass) to biogas plants in conditions of agricultural 
enterprise in Kapušany (PD Kapušany) based on soil characteristics; in the context of economic, environmental and 
energy efficiency. 
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Úvod 
Hlavnou náplňou posudzovaného podniku Poľnohospodárskeho družstva Kapušany pri Prešove), ďalej len PD 

Kapušany), je poľnohospodárska výroba (rastlinná a živočíšna).  Jednou z priorít podniku je aj intenzívnejšie 
využívanie alternatívnych zdrojov energie. Za týmto účelom prevádzkuje biokogeneračnú jednotku s ročným 
výkonom 1 300 MW, primárne určenú na produkciu elektrickej energie a tepla, ktoré využíva pre vlastnú potrebu 
a tiež ich poskytuje externým odberateľom. Podnik využíva časť svojej vlastnej rastlinnej produkcie ako vstup do 
bioplynovej stanice, ktorá je umiestnená v areáli podniku.  

1. Cieľ, materiál a metódy 

Cieľom príspevku je identifikovať a zhodnotiť možnosti zabezpečenia existujúcich aj nových alternatívnych 
vstupov (biomasy) do bioplynovej stanice v podmienkach Poľnohospodárskeho družstva Kapušany na základe 
pôdnych charakteristík, v kontexte ekonomickej, environmentálnej a energetickej efektívnosti. Vstupné údaje 
o povahe produkcie boli získané priamo z PD Kapušany. Identifikované územie bolo charakterizované na báze 
základných pôdnych pomerov a produkčných možností pôd, ktoré bolo vizualizované formou pôdnych máp 
(spracované VÚPOP s využitím programu PEDOPT 2000).  

2. Výsledky a diskusia 

Podnik v bioplynovej stanici využíva ako primárnu surovinu kukuricu. V procese jej produkcie a pri jej 
spaľovaní však boli ponikom identifikované nasledovné problémy: 

- nízka úroda plodiny, vzhľadom na skutočnosť, že na danom pozemku nedochádza k dostatočnému 
striedaniu plodín; 

- pestovanie kukurice nie je vzhľadom na dlhodobejšie pestovanie (formou monokultúry) vo vzťahu k pôde 
optimálne, nakoľko dochádza k odčerpávaniu živín a k zhoršovaniu pôdnej úrodnosti; 

- na daných pozemkoch dochádza každoročne k zničeniu značnej časti úrody kukurice (diviakmi); 
- nie je zabezpečená alternatívna plodina  (ktorú by podnik produkoval)  ako náhradu vstupov do 

bioplynovej stanice;  
- ekonomická efektívnosť pestovanie kukurice; 
- energická efektívnosť pestovanie kukurice. 
 
Na základe vyššie uvedených problémov sme hľadali  možnosti ako eliminovať takto vzniknuté náklady a ako 

efektívnejšie zabezpečiť vstupy do bioplynovej stanice (pri rešpektovaní súčasných možností podniku).   

Pre naplnenie tohto cieľa bolo nevyhnutné realizovať hodnotenie pozemkov na ktorých sa realizuje rastlinná 
produkcia. Posúdenie a stanovenie optimálnej štruktúry pestovaných plodín je limitované pôdnymi charakteristikami 
a vlastnosťami, ktoré sme hodnotili.  

V rámci stanovenia vhodnej štruktúry pestovaných plodín, sme sa v zamerali primírne na zhodnotenie pôdnych 
pomerov a produkčných možností pôd v lokalite Kapušany, v ktorej o.i. poľnohospodársky podnik realizuje svoju 
rastlinnú produkciu.  Hodnotili sme: 

• typologicko-produkčné kategórie pôd,  
• hĺbku pôd, 
• kvalitu pôd,  
• pôdny druh, 
• pôdny typ,  
• skeletovitosť pôd 
• a svahovitosť pozemkov. 
 

 Na základe výsledkov hodnotenia typologicko-produkčných kategórií pôd bolo zistené, že na hodnotenom 
území je najväčšie zastúpenie pôd kategórie O6 – menej produkčné orné pôdy (takmer 42 %); kategórie OT2 - menej 
produkčné polia a produkčné trávne porasty (viac ako 11%) a kategórie O5 – stredne produkčné orné pôdy  (takmer 
11 %). V danom území sa produkčne najkvalitnejšie pôdy (O1 a O2) vôbec nenachádzajú, ako je to zrejmé z mapy 1.  
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Mapa 1 Typologicko – produkčné kategórie pôd v hodnotenom území Kapušany  

 

Zdroj: VÚPOP, 2016 

Ďalšou hodnotenou kategóriou bola hĺbka pôdy. Z výsledkov realizovaného hodnotenia vyplýva, že v danom 
území sa nachádzajú zväčša hlboké pôdy, ktoré tvoria až takmer 78 % celkovej hodnotenej výmery. Na základe 
uvedeného sa ako vhodná plodina na pestovanie javí v tomto prípade práve kukurica, nakoľko má zvýšené nároky na 
vlahu (najmä v čase budovania koreňovej sústavy), ktorá je mohutná a často hlboko siahajúca. 

Mapa 2 Hĺbka pôd v hodnotenom území Kapušany 

 

Zdroj: VÚPOP, 2016 

Ďalších hodnoteným kritériom pre výber vhodnej plodiny bola kvalita pôd. Kvalitu pôd reprezentuje ich 
produkčná kapacita, úrodnosť. V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa 
príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy (VÚPOP).  

Realizované hodnotenie pôd, ktoré podnik využíva ukázalo, že 67 % pôd  je zaradených do kategórie 6 a 20 % 
pôd do kategórie 7. Vzhľadom na skutočnosť, že najkvalitnejšie pôdy patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. 
skupiny, je možné konštatovať, že podnik nedisponuje výrazne kvalitným pôdnym fondom, čo však zodpovedá 
celkovej kvalite pôd v Prešovskom kraji. 
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Mapa 3 Kvalita pôd v hodnotenom území Kapušany 

 

Zdroj: VÚPOP, 2016 

Ďalším hodnoteným kritérium bol pôdny druh. V sledovanom území sa v najväčšej časti vyskytujú hlinité pôdy, 
ktoré predstavujú viac ako 58 % z celkovej výmery a následne sú to piesočnato hlinité pôdy – v celkovej výmere viac 
ako 33 % z celkovej rozlohy územia. Jedná sa o ľahké pôdy, ktoré majú svoje špecifiká. Napríklad pre pestovanie 
kukurice by sa tieto pôdne druhy javili ako vhodné – podmienkou je však ich dostatočné hnojenie; v danom príapde 
však  nemôžme uvažovať o pestovaní alterantívnych plodín  - nakoľko napr. repke olejnej ale aj pšenici či ovsu tento 
druh pôdy skôr nevyhovuje a teda je možné predpokladať, že ich pestovanie v danej lokalite nebude ekonomicky 
efektívne.  

Mapa 4 Zastúpenie pôdnych druhov v  hodnotenom území Kapušany 

 

Zdroj: VÚPOP, 2016 

Ďalej bolo hodnotené územie aj z hľadiska zastúpenia pôdnych typov. Mapový výstup ilustruje, že v danom 
území sa nachádzajú v najväčšom zastúpení pseudogleje – menej úrodný pôdyo typ (takmer 47 % z celkovej rozlohy 
posudzovaného územia); ďalej fluvizeme (viac ako 21 %); kambizeme (viac ako 19 %) a už menšom zastúpení 
kvalitnejšie čiernice a rendziny (okolo  5 %).  
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Mapa 5 Zastúpenie pôdnych typov v hodnotenom území Kapušany 

 

Zdroj: VÚPOP, 2016 

Ďalším hodnotením kritériom limitujúcim pestované plodiny bola svahovitosť pozemkov. Z  realizovaných 
hodnotení vyplýva, že väčšina pozemkov sa nachádza na miernych svahoch 3 - 7°  (42,5%); takmer 28 % pozemkoch 
sa nachádza na rovine 0 - 3°  a takmer 27 % pozemkoch má strednú svahovitosť 7 - 12°. Napríklad pestovanie repky 
olejnej sa javí ako vhodné len na pôdach rovinatých (viď mapový výstup). Ako vhodnejšie sa na pestovanie, 
z hľadiska svahovitosti pozemkov, javí napríklad raž siata.  

Mapa 6 Svahovitosť pozemkov v hodnotenie území Kapušany 

 

Zdroj: VÚPOP, 2016 

 

Ďalším kritériom hodnotenia bola skletovitosť pozemkov.  
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Mapa 7 Skeletovitosť pozemkov v hodnotenie území Kapušany 

 

Zdroj: VÚPOP, 2016 

Výsledky hodnotenia sú nasledovné: v danom území sa nachádza takmer 70 % pôd bez skeletu a viac ako 13 % 
pôdy tvoria pôdy slabo skeletovité. Na druhej strane viac ako 11 % predstavujú silne skeletovité pôdy. Môžeme 
konštatovať, že nakoľko je väčšina pôd bez skeletu – táto kategória zvlásť negatívne neobmedzuje výber pestovaných 
plodín.  

3. Záver 

Ako uvádza Pekárová, všeobecne platí, že naturálny a finančný prínos sa dosahuje na najkvalitnejších pôdach. Z 
tohto názoru vyplýva zároveň aj obava, že naše najkvalitnejšie primárne pôdy budú využívané pre pestovanie plodín 
na energetické účely. V súvislosti s energetickými plodinami je potrebné predovšetkým pristupovať k výberu 
individuálne, čo znamená uprednostňovať nenáročné plodiny. Poznanie nárokov jednotlivých plodín i pôdnych 
daností a špecifík,  ako aj širšie poznanie potenciálu samotného prostredia je základným predpokladom efektívneho 
využívania pôdneho fondu. Z pohľadu lokalizácie majú práve energetické plodiny perspektívu v obhospodarovaní 
menej produktívnych pôd, t.j. sekundárnych poľnohospodárskych pôd, ktoré sú vyčlenené pre alternatívne 
poľnohospodárske využitie, napr. výrobu bioenergií. Pestovaním na vyčlenených sekundárnych pôdach zároveň 
neohrozujú zabezpečenie základných poľnohospodárskych komodít pestovaných na primárnych pôdach. 

Kukurica siata, ktorú doposiaľ podnik pestuje ako energetickú plodina má mnohé nevýhody -  vysoké vstupy, 
kolísanie úrod, riziko erózie pôdy a obmedzený areál pestovania (Jamriška, P). Z tradičných plodín sú v 
posudzovanom území vhodné aj ďalšie obilniny (triticale, raž) vrátane slamy, pričom energetická efektívnosť slamy 
je vyššia ako spaľovanie celých rastlín. Hoci súčasné trendy vo využívaní fytobiomasy na energetické účely smerujú 
k využívaniu obilnín, hľadajú sa aj ďalšie alteranítne a ekonomicky efektívnejšie zdroje. Z ďalších plodín je možné na 
energetické účely pestovať napr. repku olejnú, slnečnicu ročnú ale aj napríklad aj trávy -  konstravu trsteníkovú, ovsík 
obyčajný, trsť obyčajnú a ďalšie. V procese produkcie plodín na energetické účely a za súčasnej možnej revitalizácie 
pôd sa javí ako vhodné aj pestovanie trsti obecnej (Phragmites australis). Pestovanie tejto plodiny sa spája jednak 
z nárokmi na pôdu s vyššou hladinou podzemnej vody (a zamokrené plochy), avšak v nami realizovaných 
predchádzajúcich výskumoch (Hronec, Chovancová, Bejda, Adamišin, Huttmanová, Vavrek; Huttmanová, Adamišin, 
Hronec, Chovancová;...) sme dospeli aj dobrým výsledkom pestovania tejto plodiny na suchších stanovištiach.  Trsť 
obecnú (Phragmites australis) je možné považovať za  veľmi vhodnú rastlinu aj na realizáciu revitalizácie 
kontaminovaných pôd formou biologických procesov, aj na energetické účely.  

Doplnením štruktúry plodín (o niektoré z vyššie uvedených) na vybraných častiach pozemkov by bolo obohatiť 
osevné postupy,  zlepšiť tak úrodnosť pôdy pre jej ďalšie využitie, či už v procese pestovania poľnohospodárskych, 
alebo aj energetických plodín. Príspevok hodnotil možnosti pestovania plodín na energeticko účely v danom území, v 
rámci dostupných možnosti. Ďalej je však potrebné skúmať aj využitie iných, aleternatívnych plodín v danom území, 
čo je potremetom nášho ďalšiho výskumu.  
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