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PRODUKČNÉ PARAMETRE LÁSKAVCA (AMARANTHUS SP. L.) 

V SUCHEJ OBLASTI VÝCHODOSLOVENSKEJ NÍŽINY 

Production parameters of Amanthus sp. L. in the dry area of East Slovak 

Lowland  

Kováč L., Jakubová J., Hecl J. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie 

Michalovce 

 

Abstrakt 

V suchých podmienkach Východoslovenskej nížiny na experimentálnom pracovisku NPPC – 

VÚA Michalovce v Milhostove boli v rokoch 2013 – 2015 zakladané pokusy s láskavcom 

(Amaranthus sp. L.) na semeno. Pokusy boli zakladané pri konvenčnej technológii s orbou 

a redukovanou technológiou bez orby pri troch úrovniach výživy, a to kontrola, sólo aplikácia 

pôdneho kondicionéra PRP sol a aplikácia PRP sol v kombinácii s rastlinnou pomocnou 

látkou PRP EBV. Na úrody semena láskavca preukazne vplýval pestovateľský ročník 

s priebehom meteorologických faktorov. V pokusoch sa preukazne vyššie úrody láskavca 

potvrdili pri jeho pestovaní konvenčnou agrotechnikou. Pri aplikácii pôdneho kondicionéra, 

ako aj v jeho kombinácii s rastlinnou pomocnou látkou PRP EBV sa úroda zrna láskavca 

v porovnaní s nehnojenou kontrolou preukazne zvyšovala. 

Kľúčové slová: amarant, úrody, obrábanie pôdy, pôdny kondicionér 

 

Abstract  

In Milhostov, at Experimental work place of NPPC – Agroecology Research Institute 

in Michalovce, the field treatments with amaranth (Amaranthus sp. L.) were carried out 

between years 2013 and 2015.  Amaranth grown for seed. Two tillage technologies, namely 

conventional tillage with ploughing and reduce tillage without ploughing, were used. Three 

levels of nutrition, namely control without fertilization, application of soil conditioner PRP 

sol and application of PRP sol in combination with plant adjuvant PRP EBV, were tested. 

Meteorological factors of each experimental year had the statistically significant effect 

on amaranth grain yields. Our results confirmed statistically significant higher of amaranth 

yield from treatment with conventional tillage. The yields after application of soil conditioner 

PRP SOL and also its combination with plant adjuvant PRP EBV were significantly higher 

in compare with control without fertilization. 

Key words: amaranth, yields, soil tillage, soil conditioner 

 

Úvod 

Predpokladaný rast svetového dopytu po potravinách vyústil do zvýšenej pozornosti voči 

nedostatočne využívaným plodinám s potenciálom zlepšiť globálnu potravinovú bezpečnosť 

a schopnosť zmierniť nepriaznivé účinky zmien klímy. Meniaci sa dopyt spotrebiteľov 

v prospech vyváženejších a ekologicky pestovaných plodín zvýšil záujem o druhy, ako je 

napríklad amarant. Propagácia spotreby a pestovanie amarantu by mohla byť cenná vzhľadom 

na jej jedinečné zloženie živín a prirodzenú toleranciu sucha a iných stresových faktorov. 

V dôsledku súčasných a predpokladaných účinkov zmeny klímy tieto atribúty nadobúdajú 

čoraz väčší význam (Alemayehu et al., 2014). Bol zhromaždený šľachtiteľský materiál 

amarantu na zrno, porovnáva sa obsah živín a minerálov v amarante s ich obsahom v pšenici 
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a kukurici a boli začaté pokusy s amarantom v regióne strednej Európy (Wegerle, Zeller, 

1995). Na západnom Slovensku sú známe výsledky z pokusov s amarantom, ktoré publikoval 

Pospíšil (2011). Pokusy s amarantom boli realizované aj na Východoslovenskej nížine, 

výsledky ktorého boli zhrnuté v publikácii (Kováč, Jakubová 2017). 

 

Materiál a metódy 

Pokusy boli zakladané na experimentálnom pracovisku Výskumného ústavu agroekológie 

Michalovce v Milhostove v rokoch 2013 až 2015. Pracovisko sa nachádza v centrálnej časti 

Východoslovenskej nížiny. Pôdy sú tu ťažké fluvizeme glejové. Sú charakterizované ako 

ťažké, ílovito-hlinité pôdy s priemerným obsahom ílovitých častíc vyšším ako 53 %. Hodnoty 

základných fyzikálnych vlastností skúmaného pôdneho prostredia sa pohybujú 

v nasledujúcom rozmedzí: merná hmotnosť 2600 – 2650 kg.m
-3

, objemová hmotnosť 1330 – 

1650 kg.m
-3

 a pórovitosť 45,8 – 37,5 %. Hydrofyzikálne charakteristiky pôdneho prostredia 

sú v súlade s fyzikálnymi vlastnosťami. Hodnoty poľnej vodnej kapacity, vyjadrenej ako 

maximálna kapilárna vodná kapacita  sa v pôdnom profile pohybujú v rozpätí 34,0 – 44,2 % a 

hodnoty využiteľnej vodnej kapacity 12,6 – 22,8 %. 

Základné chemické vlastnosti ornice pokusného stanovišťa sú nasledovné: vyhovujúca zásoba 

prístupného fosforu (priemerne 62 mg.kg
-1

) a prístupného draslíka (priemerne 255 mg.kg
-1

), 

vysoká zásoba vápnika (priemerne 4950 mg.kg
-1

) a horčíka (priemerne 365 mg.kg
-1

), 

výmenná pôdna reakcia (pH/KCl) je slabo kyslá (6,3 – 6,5), obsah humusu v strednej až 

dobrej  zásobe (2,4–3,4 %), typ humusu je humátovo-fulvátový až fulváto-humátový so 

vzájomným    pomerom humínových kyselín k fulvokyselinám 0,8 – 1,4.  

Celé územie VSN patrí do samostatného agroklimatického regiónu 03, ktorý je 

charakterizovaný ako – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny. Za špecifické znaky VSN 

sa považujú: suma teplôt vzduchu nad 10 °C = 2 800 – 3 160 °C, počet dní s teplotou vzduchu 

nad 5 °C = 232 (na Podunajskej rovine 242), priemerné teploty vzduchu v januári = -3 až -4 

°C (na Podunajskej rovine -1 až -2 °C). VSN je nížinná intramontánna oblasť mierneho 

pásma s najväčšou kontinentalitou podnebia na Slovensku. Pre VSN je príznačná 

nerovnomernosť rozdelenia zrážok v priebehu roka. Zrážky prívalovej povahy s vysokou 

intenzitou striedajú dlhotrvajúce obdobia sucha. Vo vegetačnom období pri vysokých 

teplotách je zároveň aj veľký výpar, čo v niektorých rokoch spôsobuje nedostatok vlahy pre 

vegetáciu. Nedostatok vlahy v priebehu roka je asi 100 - 180 mm a  počas teplého polroka od 

220 do 270 mm. Veľmi rozdielne sú aj úhrny zrážok v jednotlivých rokoch. 

Amarant bol zaradený do osevného postupu, ktorý pozostával zo štyroch teplomilných plodín: 

1. Cirok zrnový ( Sorhum bicolor L. Moench) 

2. Pohánka siata (Fagopyrum esculentum Moench.) 

3. Proso siate (Panicum miliaceum L.) 

4. Láskavec (Amaranthus sp. L.) 

 

Predplodinou pre amarant bolo proso siate. Veľkosť celkovej plochy pokusu bola –                                 

60 m x 45 m = 2 700 m
2
 (0,27 ha). Poľný pokus bol usporiadaný blokovou metódou v troch 

opakovaniach s náhodným usporiadaním variantov. 

Faktormi pokusu bolo obrábanie pôdy  

 

KA - konvenčné obrábanie pôdy 

RA – redukované obrábanie pôdy  

a hnojenie 

1. pôdna pomocná látka PRP
®
 sol  

2. pôdna pomocná PRP
®
 sol + rastlinná pomocná látka PRP

®
 EBV 
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3. bez aplikácie hnojív  

Pri konvenčnom obrábaní pôdy sa po zbere predplodiny urobila podmietka a v  jeseni stredná 

orba, na jar nasledovala predsejbové spracovanie pôdy radličkovým náradím a sejba. Pri 

redukovanom obrábaní pôdy po zbere predplodiny nasledovala podmietka, potom príprava 

pôdy radličkovým kypričom a sejba. 

Pôdny kondicionér PRP
®

 sol sa aplikoval k predsejbovej príprave pôdy v dávke 200 kg.ha
-1

. 

Rastlinná pomocná látka PRP
®
 EBV sa aplikovala od 3. listu v dávke 1,5 l. ha

-1
. Zber sa 

vykonával po dosiahnutí zberovej zrelosti maloparcelkovým kombajnom. Všetky zásahy pri 

zakladaní a ošetrovaní pokusov boli vykonané za jeden deň pri prísnom rešpektovaní zásad 

pokusníckej rovnosti.  

Pre hodnotenie dosiahnutých výsledkov boli použité matematicko-štatistické metódy (analýza 

variancie), ktorými sa zistili základné charakteristiky súboru údajov a otestovali sa hypotézy 

(prípadne zhodnotili sa závislosti znakov).  

 

Analýza priebehu teplôt a zrážok v pokusnom období 

V Milhostove, sa nachádza meteorologická pozorovacia stanica Slovenského 

hydrometeorologického ústavu, ktorá dlhodobo zaznamenáva priebeh počasia v tejto oblasti 

Východoslovenskej nížiny. Hodnoty priemernej teploty vzduchu a sumy zrážok sú 

porovnávané s dlhodobým normálom (DN) týchto parametrov z rokov 1961 – 1990 

(Mikulová et al., 2008) . V tabuľkách 1 a 2 sú uvedené priemerné teploty vzduchu a sumy 

zrážok z Milhostova za roky 2013 – 2015 a ich dlhodobý normál. 

 

Tabuľka 1. Priemerné mesačné teploty vzduchu v Milhostove [C]. 

Mesiac DN 
2013 2014 2015 

° C odch. hodn. ° C odch. hodn. ° C odch. hodn. 

I. -3,4 -2,0 +1,4 N 1,2 +4,6 VT 0,4 +3,8 VT 

II. -0,9 1,2 +2,1 N 2,6 +3,5 VT 1,4 +2,3 N 

III. 3,9 2,0 -1,9 N 8,4 +4,5 MT 5,5 +1,6 N 

IV. 10,0 11,4 +1,4 N 12,0 +2,0 T 9,9 -0,1 N 

V. 15,0 16,2 +1,2 N 14,8 -0,2 N 15,1 +0,1 N 

VI. 17,9 20,1 +2,2 VT 18,8 +0,9 N 19,6 +1,7 T 

VII. 19,4 21,1 +1,7 VT 21,6 +2,2 VT 22,4 +3,0 MT 

VIII. 18,7 21,7 +3,0 MT 19,4 +0,7 N 23,7 +5,0 MT 

IX. 14,8 14,1 -0,7 S 16,5 +1,7 T 17,4 +2,6 VT 

X. 9,1 11,0 +1,9 T 10,8 +1,7 T 9,9 +0,8 N 

XI. 3,6 6,6 +3,0 VT 5,9 +2,3 VT 4,7 +1,1 T 

XII. -1,1 0,1 +1,2 N 1,7 +2,8 VT 2,5 +3,6 VT 

x  I.-

XII. 
8,9 10,3 +1,4 VT 11,1 +2,2 MT  11,0 +2,1 MT 

x  IV. 

– IX. 
16,0 17,4 +1,4 T 17,2 +1,2 T 18,0 +2,0 VT 

Kde: S – studený, N – normálny, T – teplý, VT – veľmi teplý, MT – mimoriadne teplý 

 

Pre Milhostov je dlhodobý normál ročnej (I. – XII.) priemernej teploty vzduchu 8,9 C a pre 

vegetačné obdobie 16,0 C. Trend ročného zvyšovania priemernej mesačnej teploty vzduchu 

sa potvrdil aj v rokoch 2013 – 2015 (tabuľka 2).  V roku 2013 bol september studený, mesiace 

január, február, marec, apríl, máj a december boli teplotne normálne, október bol teplý, jún, 

júl a november boli veľmi teplé, august bol mimoriadne teplý. Rok 2013 s odchýlkou +1,4 C 
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od dlhodobého teplotného normálu bol veľmi teplý a jeho vegetačné obdobie (odchýlka                           

+1,4 C) bolo teplé. 

V roku 2014 boli teplotne normálne len máj, jún a august. Teplé boli mesiace apríl, september 

a október. Podľa odchýlky od dlhodobého normálu boli mesiace január, február, júl, 

november a december veľmi teplé. V roku 2014 marec s teplotou 8,4 C, čo bolo o 4,5 C 

viac ako dlhodobý normál, bol mimoriadne teplý. Priemerná ročná teplota vzduchu v roku 

2014 bola 11,1 C (odchýlka +2,2 C) a celý rok bol mimoriadne teplý. Počas vegetačného 

obdobia 2014 bola priemerná teplota vzduchu 17,2 C (odchýlka od DN +1,2 C) a vegetačné 

obdobie bolo teplé. 

V roku 2015 boli teplotne normálne mesiace február, marec, apríl máj a október. Mesiace jún 

a november 2015 boli teplé. Ako mimoriadne teplé sú podľa priemernej teploty vzduchu 

charakterizované január, september a december 2015. Mimoriadne teplé boli letné mesiace júl 

a august s priemernou teplotou vzduchu 22,4 C (odchýlka od DN +3,0 C), resp. 23,7 C 

(odchýlka od DN +5,0 C). Priemerná ročná teplota vzduchu v roku 2015 bola 11, C 

(odchýlka +2,1 C) a celý rok bol mimoriadne teplý. V roku 2015 bolo priemerná teplota 

vzduchu počas vegetačného obdobia 18,0 C, čo bolo viac o 2,0 C oproti dlhodobému 

normálu, a tak vegetačné obdobie 2015 je charakterizované ako veľmi teplé. 

Pre Milhostov 30-ročný zrážkový normál predstavuje 550 mm a pre vegetačné obdobie                         

348 mm. V tabuľke 2 sú uvedené zrážkové úhrny v jednotlivých mesiacoch rokov 2013 – 

2015.  

 

Tabuľka 2. Mesačné úhrny zrážok v Milhostove [mm]  

Mesiac DN 

2013 2014 2015 

mm 
% 

DN 
hodn. mm 

% 

DN 
hodn. mm 

% 

DN 
hodn. 

I. 30 47 156,7 V 36 120,0 N 65 216,7 VV 

II. 26 48 184,6 VV 38 146,2 V 13 50,0 S 

III. 31 67 216,1 V 20 64,5 N 12 38,7 S 

IV. 41 41 100,0 N 46 112,2 N 6 14,6 MS 

V. 57 82 143,9 V 76 133,3 V 53 93,0 N 

VI. 70 78 111,4 N 23 32,9 VS 49 70,0 N 

VII. 74 34 45,9 S 154 208,1 VV 35 47,3 S 

VIII. 62 14 22,6 VS 96 154,8 V 2 3,2 MS 

IX. 44 49 111,4 N 30 68,2 N 82 186,4 V 

X. 38 19 50,0 N 71 186,8 V 93 244,7 VV 

XI. 41 49 119,5 N 11 26,8 VS 32 78,0 N 

XII. 36 2 5,6 MS 12 33,3 VS 5 13,9 MS 

 I. – XII. 550 530 96,4 N 613 111,5 V 447 81,3 S 

 IV. – IX. 348 298 85,6 N 425 122,1 V 227 65,2 S 

Kde: MS – mimoriadne suchý, VS – veľmi suchý, S – suchý, N – normálny, V – vlhký, VV – 

veľmi vlhký, MV – mimoriadne vlhký 

 

V roku 2013 boli zrážkovo normálne mesiace apríl, jún, september, október a november. Júl 

bol suchý (34 mm, t. j. 45,9 % DN), august bol veľmi suchý (14 mm, t. j. 22,6 % DN) 

a december bol mimoriadne suchý (2 mm, t. j. 5,6 % DN). Vegetačné obdobie roku 2013                       

s 298 mm zrážok bolo zrážkovo normálne.  

V roku 2014 boli zrážkovo normálne mesiace január, marec, apríl a september. So zrážkami 

dosahujúcimi 26,8 – 33,3 % DN boli veľmi suché mesiace november, jún a december. Podľa 

zrážkových úhrnov boli február, máj, august a október 2014 vlhké mesiace, ale júl so 
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zrážkami dosahujúcimi 208,1 % DN bol veľmi vlhký. Celkovo rok 2014 s úhrnom zrážok 613 

mm, t. j. 111,5 % DN bol vlhký, teda zrážkovo nadnormálny. Vegetačné obdobie roku 2014                                 

so 425 mm zrážok, čo bolo 122,1 % DN, bolo tiež vlhké. 

V roku 2015 boli mesiace apríl, august a december mimoriadne suché so zrážkami 

dosahujúcimi len 3,2 – 14,6 % DN. Júl s 35 mm zrážok bol suchý. Zrážky na úrovni 

dlhodobého normálu boli v roku 2015 v máji, júni a novembri (32 – 53 mm, t. j. 70,0 – 93,0 

% DN). September bol vlhký (82 mm, t. j. 186,4 % DN), január a október boli veľmi vlhké – 

silne nadnormálne (65 mm, t. j. 216,7 % DN, resp. 93 mm, t. j. 244,7 % DN). Rok 2015 

s celkovým úhrnom zrážok 447 mm, čo bolo 81,3 % DN, je charakterizovaný ako suchý. 

Podobne ako suché bolo charakterizované aj vegetačné obdobie roku 2015, kedy zrážkový 

úhrn za apríl až september bol 227 mm, čo bolo len 65,2 % DN. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Fenológia amarantu 

V roku 2013 sa pokusy s amarantom siali 30. apríla a porast začal vzchádzať za 18 dní. 

Kvitnúť začal 19. júla a technologickú zrelosť k zberu na semeno dosiahol 17. októbra. 

 

Tabuľka 3.  Fenológia pokusov s amarantom 

Rok 2013 2014 2015 

Sejba 30.4. 2.5. 12.5. 

Vzchádzanie 18.5. 22.5 3.6. 

Klasenie 8.7. 10.7. 8.7. 

Kvitnutie 19.7. 20.7. 22.7. 

Technologická zrelosť 17.10. 31.10. 28.10. 

Zber 21.10. 3.11. 30.10. 

 

V roku 2014 sa sialo 2. mája a porast vzišiel až o 20 dní. Neskôr aj začal kvitnúť a zrelosť 

dosiahol až 31. októbra. Z dôvodu vysokej zrážkovej činnosti začiatkom mája sa v roku 2015 

sejba posunula na 12. máj. Amarant začal vzchádzať až 3. júna, ale kvitnúť začal ako 

v predchádzajúcich rokoch a technologickú zrelosť dosiahol koncom októbra. 

 

Produkčné parametre amarantu 

V pokuse na ťažkých pôdach sa produkčné parametre amarantu pohybovali medzi 1 a 2 

tonami na hektár (tabuľka 4).  V roku 2013 úrody amarantu prevyšovali úroveň 1,5 t.ha
-1

. 

Aplikáciou pomocných látok sa úrody amarantu zvyšovali. V roku 2014 boli úrody amarantu 

vyrovnanejšie a pohybovali sa v úzkom rozmedzí 1,58 až 1,77 t.ha
-1

. Najnižšie úrody sa 

dosiahli v roku 2015. Na kontrolných variantoch sa dosiahli úrody len 1,20 t.ha
-1

 pri 

konvenčnom variante a na redukovanom len 1,15 t.ha
-1

. V oblasti Stredomoria sa v pokusoch 

pri druhu Amaranthus cruentus dosahovali úrody vyššie ako 2,7 t.ha
-1

( Gresta et al. 2017). 

Veľmi široké rozmedzie úrod v pokusoch v Piešťanoch uvádza Jamriška (2001) a to od 0,79 

do 5,9 t.ha
-1

.   

Pri štatistických hodnoteniach boli preukazné rozdiely v úrodách amarantu pri jeho 

konvenčnom a redukovanom obrábaní (tabuľka 5). Preukazne vyššie boli úrody pri 

konvenčnom obrábaní pôdy. Na úrody preukazne vplývala aj výživa. Štatisticky preukazne 

boli nižšie úrody pri nehnojenej kontrole. Medzi variantami samotného PRP sol 

a v kombinácii s EBV neboli štatisticky signifikantné rozdiely. V sledovaných rokoch úrody 

preukazne stúpali od roku 2013 po rok 2015.  
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Tabuľka 4. Úrody amarantu v t.ha
-1

 pri 13% vlhkosti 

Obrábanie pôdy Hnojenie 2013 2014 2015 

Konvenčné 

Kontrola 1,61 1,63 1,20 

PRP sol 1,88 1,77 1,58 

PRP+EBV 1,96 1,75 1,41 

Redukované 

Kontrola 1,65 1,58 1,15 

PRP sol 1,79 1,61 1,48 

PRP+EBV 1,82 1,65 1,35 

 

 

Tabuľka 5. Viacfaktorová analýza rozptylu a viacnásobné porovnanie úrod amarantu 

LSD-testom 

Zdroj 

variability 

Stupne 

voľnosti 
F-test Preukaznosť 

Úrody 

[t ha
-1

] 
Skupina homogenity 

Obrábanie 

pôdy 
1 19,45 ++ 

1,63 KA  x  

1,56 RA x   

Hnojenie 2 66,82 ++ 

1,47 K x   

1,67 PRP sol  x  

1,66 PRP+EBV  x  

Roky 2 19,45 ++ 

1,77 2013   x 

1,67 2014  x  

1,36 2015 x   

Reziduá  63  

Celkom 71 

 

Koncentrácia dusíkatých látok v zrne amarantu 

Semeno amarantu má unikátnu výživnú hodnotu. Ak ideál hodnoty bielkovín (FAO/WHO) 

označíme 100, potom bielkovinám z amarantu prináleží 75, z kravského mlieka 72, sója 68, 

pšenica 60 (Pospíšil 2013). 

Najvyššie hodnoty koncentrácie dusíkatých látok sa dosahovali v roku 2015, v ktorom sa na 

kontrole pri redukovanom obrábaní pôdy dosiahla najvyššia koncentrácia NL v pokuse                        

181,3 g.kg
-1

 sušiny. Najnižšie koncentrácie sa namerali v zrne v roku 2013 a to do 142 g.kg
-1

 

sušiny. 

 

Tabuľka 6. Koncentrácia NL v g.kg
-1

 sušiny 

Obrábanie 

pôdy 
Hnojenie 2013 2014 2015 Priemer 

Konvenčné 

Kontrola 138,3 153,8 165,0 152,37 

PRP sol 139,1 148,8 160,6 149,50 

PRP+EBV 129,5 163,1 170,6 154,40 

Redukované 

Kontrola 140,0 149,4 181,3 156,90 

PRP sol 131,3 156,9 148,8 145,67 

PRP+EBV 141,8 158,8 178,1 159,57 

 

Dosiahnuté koncentrácie NL boli štatisticky porovnávané (tabuľka 24). Na základe týchto 

hodnotení sa nepreukázali rozdiely v koncentráciách NL medzi obrábaniami pôdy. Preukazne 

nižšia koncentrácia NL bola v zrne amarantu pri sólovej aplikácii PRP sol, v porovnaní 
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s ostatnými variantami hnojenia. Signifikantné boli rozdiely aj pri porovnaní koncentrácie NL 

v jednotlivých rokoch. 

 

Tabuľka 7. Viacfaktorová analýza rozptylu a viacnásobné porovnanie koncentrácie 

dusíkatých látok v zrne Amarantu LSD-testom 

Zdroj 

variability 

Stupne 

voľnosti 
F-test Preukaznosť 

NL 

[g.kg
-1

] 
Skupina homogenity 

Obrábanie 

pôdy 
1 1,57 ++ 

152,1 KA x   

154,0 RA x   

Hnojenie 2 13,06 ++ 

154,6 K  x  

147,6 PRP sol x   

157,0 PRP+EBV  x  

Roky 2 130,61 ++ 

136,7 2013 x   

155,1 2014  x  

167,4 2015   x 

Reziduá  63  

Celkom 71 

 

V pokusoch na experimentálnom pracovisku v Milhostove bola porovnávaná koncentrácia 

dusíkatých látok v amarante s koncentráciou dusíkatých látok v zrne ciroku, pohánky a prosa 

siateho. Na základe výsledkov rozborov preukazne najvyššia koncentrácia dusíkatých látok 

bola stanovená pri amarante (Kováč, Jakubová 2017). K podobným výsledkom dospela aj 

Léder (2010), ktorá najvyšší obsah dusíkatých látok dosiahla pri amarante, pred pšenicou, 

pohánkou, tritikale a prosom. 

 

Záver 

• Pri štatistických hodnoteniach produkčných parametrov amarantu boli preukazne 

vyššie úrody pri konvenčnom obrábaní pôdy. Na úrody preukazne vplývala aj výživa. 

Štatisticky preukazne boli nižšie úrody pri nehnojenej kontrole. Medzi variantmi 

samotného PRP sol a v kombinácii s EBV neboli štatisticky signifikantné rozdiely. 

V sledovaných rokoch úrody preukazne stúpali od roku 2013 po rok 2015.  

• Na základe hodnotení sa nepreukázali rozdiely v koncentráciách NL medzi 

obrábaniami pôdy. Preukazne nižšia koncentrácia NL bola v zrne amarantu pri sólovej 

aplikácii PRP sol, v porovnaní s ostatnými variantami hnojenia. Signifikantné boli 

rozdiely aj pri porovnaní koncentrácie NL v jednotlivých rokoch. 

• Z pohľadu praxe je možno odporúčať využitie pôdneho kondicionéru PRP sol, ktorého 

aplikácia v danom roku zvyšuje náklady, ale účinnosť prípravku je rozložená na 2-                         

3 roky. V pokusoch sa potvrdil ich priaznivý vplyv na pôdne vlastnosti. Vo výskume 

sa potvrdila aj potreba kombinovať aplikáciu pôdneho kondicionéra s minerálnym 

hnojením, najmä dusíkom. 

• Dosiahnutými úrodami amarant zaostáva za u nás intenzívne pestovanými plodinami, 

ale poskytuje iné benefity. Je zdrojom vysoko kvalitných bielkovín, vlákniny a tukov 

bohatých na nenasýtené mastné kyseliny. Semená obsahujú okrem iných bioaktívnych 

zložiek, ako sú fytosteroly, skvalén, fagopyritoly, saponíny a polyfenoly, vhodné 

hladiny minerálov, vitamínov pre ľudskú výživu. Amaranth v súčasnosti vyžadujú 

osobitné skupiny spotrebiteľov, ako sú vysokovýkonní športovci, podvyživené deti a 

ľudia trpiaci cukrovkou a celiakiou. Zároveň je to perspektívna plodina dobre 

znášajúca sucho a vysoké teploty súvisiace s globálnym otepľovaním.   
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