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ZMĚNY PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ PŘI APLIKACI DIGESTÁTU 

Changes in soil properties due to application of digestate  

Vašinka M., Badalíková B. 

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko 

 

Abstrakt 
Změny půdních vlastností po aplikaci digestátu byly řešeny v poloprovozním pokusu v letech  

2017 – 2018 v bramborářské výrobní oblasti. Byly zde sledovány fyzikální a vybrané chemické 

vlastnosti půdy. V pokusu byly zvoleny tyto 3 varianty: varianta 1 – kontrolní, bez aplikace 

digestátu, varianta 2 – s aplikací digestátu (20 t/ha) jednou za dva roky, varianta 3 – s aplikací 

digestátu (20 t/ha) každoročně. Výsledky ukázaly, že některé fyzikální vlastnosti půdy byly 

zhoršené u variant s aplikací digestátu. Avšak co se týče chemických vlastností půdy, byly 

zaznamenány zvýšené hodnoty pH, obsahu organického uhlíku a kvality humusu u variant 

s digestátem.  

Klíčová slova: digestát, chemické vlastnosti půdy, fyzikální vlastnosti půdy 

 

Abstract 

Changes of soil properties after digestate application were solved in field experiment during 

2017 - 2018 in the potato production area. Physical and selected chemical properties of soil 

were monitored. In the experiment, the following 3 variants were chosen: variant 1 - control, 

no application of digestate, variant 2 - with application of digestate (20 t/ha) every two years, 

variant 3 - with application of digestate (20 t/ha) annually. The results showed that some soil 

physical properties were deteriorative in variants with digestate application. However, in 

terms of chemical soil properties, elevated pH values, organic carbon content and humus 

quality have been determined in variants with digestate application. 

Key words: digestate, chemical soil properties, physical soil properties 

 

Úvod 
Digestát je produktem anaerobní digesce živočišných i rostlinných odpadů, které jsou 

dodávány samotně nebo v určitých směsích (Mystkowski, 2015). Kvalita digestátu není dána 

pouze kvalitou ingestátu (vstupního zdroje), ale i jeho dobou uskladnění. Při delší době 

uskladnění dochází k methanogenezi a snížení obsahu organického materiálu (Szűcs a kol., 

2006; Makádi a kol., 2012). Digestát se vyskytuje v kapalné a pevné formě, která se od sebe 

liší zejména v chemickém složení. Kapalná forma obsahuje méně než 15 % sušiny a vyšší 

obsah N a K, zatímco pevná forma obsahuje více než 15 % sušiny a vyšší obsah P (Szűcs a 

kol., 2006, Monlau a kol., 2015). Nízké množství snadno rozložitelných látek v digestátu je 

jednou z velkých nevýhod tohoto alternativního hnojiva. Pro půdní organismy jsou tyto 

snadno rozložitelné látky významným zdrojem energie. V důsledku nízkých koncentrací v 

digestátu se jen velmi malé množství těchto látek přemění na humusové látky (Kolář a kol., 

2010b). 

V současné době je mnoho bioplynových stanic, které produkují digestát a narůstá problém s 

jeho spotřebou (Rehl a Müller, 2011; Monlau a kol., 2015) a je tedy nezbytné se věnovat jeho 

kvalitě a vlivu na půdní vlastnosti.  

Cílem této práce bylo zjištění vlivu aplikace digestátu do půdy na fyzikální a chemické 

vlastnosti půdy.  
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Materiál a metody 

Experiment byl zaměřen na sledování vlastností půdy po aplikaci digestátu v řepařské výrobní 

oblasti během let 2017-2018. V pokusu byly založeny tři experimentální varianty: varianta 1 – 

kontrolní, bez digestátu; varianta 2 – s aplikací digestátu každý druhý rok (20 t/ha), varianta 3 

– s aplikací digestátu (20 t/ha) každoročně. Aplikovaný digestát byl vyroben převážně 

z kukuřičné siláže a pocházel z bioplynové stanice zemědělského družstva Rakovec a. s.. 

Chemické složení digestátu bylo 8,07% sušiny, popel 1,83 %, pH 7,92,  

Ca 0,109 %, K 0,480 %, Mg 0,07 %, P 0,089 %, Ncelk. 0,65 %, S 25,6 %. Aplikace digestátu 

byla prováděna vždy na jaře hadicovým aplikátorem Wienhoff na povrch půdy a potom byl 

digestát zapraven diskovým nářadím do půdy. Pěstovanými plodinami byly kukuřice (silážní), 

pšenice ozimá a žito ozimé. V tomto experimentu byly sledovány fyzikální a vybrané 

chemické vlastnosti půdy. Vzorky půdy na fyzikální vlastnosti byly odebírány ze třech 

hloubek 0-0,10, 0,10-0,20 a 0,20-0,30 m a na chemické vlastnosti z hloubek 0-0,15 m a 0,15-

0,30 m během jarního a podzimního vegetačního období. 

 

Metody hodnocení půdních vlastností 

Fyzikální vlastnosti půdy byly sledovány dle Kopeckého válečků, a sice: objemová hmotnost 

redukovaná, celková pórovitost, momentální obsah vody a vzduchu, maximální kapilární 

vodní kapacita a minimální vzdušná kapacita. Vybrané chemické vlastnosti půdy byly 

sledovány tyto: výměnná půdní reakce pH stanovena z výluhu KCl potenciometricky, celkový 

obsah uhlíku (Corg) stanoven oxidimetrickou titrací podle Nelson a Sommers (1982) a kvalita 

humusu byla zjištěna podle poměru huminových kyselin a fulvokyselin (HK/FK).  

 

Výsledky a diskuze 

 

Fyzikální vlastnosti 

 

Fyzikální vlastnosti půdy na začátku vegetace 2017 jsou uvedeny v tab. 1. Podle zjištěných 

hodnot je patrné, že objemová hmotnost redukovaná (OHr) byla nejnižší u varianty 1 

(kontrolní) a nejvyšší u varianty 3 (každoroční aplikace digestátu). Tomu odpovídaly hodnoty 

pórovitosti. Hodnoty momentálního objemu vody (MOV) a vzduchu byly u všech variant 

vyrovnané. Maximální kapilární vodní kapacita (MKVK) byla vyšší u variant 1 a 2 a nejnižší 

u var. 3 (32,5 % obj.), což může způsobit rychlejší vysychání půdy. Hodnoty minimální 

vzdušné kapacity (MVK) udávající podíl nekapilárních pórů v půdě, které může voda po 

navlažení brzy opustit, byly zjištěny nad 10 % u všech variant. To odpovídá průměrné 

hodnotě provzdušněnosti.  

Na konci vegetace 2017 byly zjištěny vyšší hodnoty utužení půdy, tedy OHr, a to u všech 

variant. Nejvyšší zvýšení bylo zaznamenáno u var. 3 oproti jarnímu hodnocení (tab. 2).  

Pórovitost byla v korelaci s OHr. Na podzim byly zjištěny nižší hodnoty MOV a recipročně 

vyšší objem momentálního vzduchu. Mohlo to být dáno odběrem vzorků půdy za 

nepříznivých vláhových podmínek. MKVK byla zaznamenána vyšší oproti jarnímu odběru 

z důvodu vyšší utuženosti půdy a tím zlepšení kapilarity, což je u utužených půd prokázané 

(Hůla a kol., 2002; Skukla a kol., 2003). Hodnoty MVK byly zjištěny nejvíce příznivé u var. 

1, bez digestátu.  
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Tab. 1: Fyzikální vlastnosti půdy, Velešovice jaro 2017 

Max.kapilár.

kapacita

Min.vzduš.

kapacita

vody vzduchu

0 - 0,1 0,98 62,67 25,20 37,47 39,64 23,02

0,1 - 0,2 1,26 52,03 26,84 25,19 37,30 14,73

0,2 - 0,3 1,50 42,93 27,07 15,87 31,95 10,99

0 - 0,3 1,24 52,54 26,37 26,17 36,30 16,25

0 - 0,1 1,06 59,69 26,78 32,91 41,01 18,68

0,1 - 0,2 1,26 51,78 26,92 24,86 36,66 15,12

0,2 - 0,3 1,44 45,20 33,70 11,50 32,87 12,33

0 - 0,3 1,25 52,22 29,13 23,09 36,85 15,37

0 - 0,1 1,11 57,62 28,50 29,13 38,12 19,50

0,1 - 0,2 1,38 47,42 27,39 20,03 33,37 14,05

0,2 - 0,3 1,46 44,19 26,10 18,09 26,10 18,09

0 - 0,3 1,32 49,75 27,33 22,41 32,53 17,21

%obj.
%obj.

1

3

Varianta

2

Momentální obsahHloubka

půdy

(m)

Objemová

hmotnost red.

(g.cm
-3

)

Celková

pórovitost

(%)

 
 

 

Tab. 2: Fyzikální vlastnosti půdy, Velešovice podzim 2017 

Max.kapilár.

kapacita

Min.vzduš.

kapacita

vody vzduchu

0 - 0,1 1,29 50,81 12,49 38,32 35,81 15,00

0,1 - 0,2 1,25 52,20 13,02 39,18 33,72 18,48

0,2 - 0,3 1,34 51,83 22,51 29,32 35,17 16,66

0 - 0,3 1,29 51,61 16,01 35,61 34,90 16,72

0 - 0,1 1,27 51,43 23,92 27,51 38,89 12,54

0,1 - 0,2 1,38 47,16 21,51 25,65 33,27 13,89

0,2 - 0,3 1,39 46,78 24,07 22,71 35,34 11,44

0 - 0,3 1,35 48,46 23,17 25,29 35,83 12,62

0 - 0,1 1,14 56,39 19,04 37,36 38,34 18,06

0,1 - 0,2 1,42 45,91 23,83 22,08 36,07 9,84

0,2 - 0,3 1,52 42,11 21,25 20,86 33,08 9,03

0 - 0,3 1,36 48,14 21,37 26,77 35,83 12,31

2

3

%obj.
%obj.

1

Varianta

Hloubka

půdy

(m)

Celková

pórovitost

(%)

Objemová

hmotnost red.

(g.cm
-3

)

Momentální obsah

 
 

V roce 2018 na začátku vegetace byly hodnoty objemové hmotnosti redukované (OHr) na 

stejné úrovni u všech variant. Dle tabulky mezních hodnot byly zjištěny nízké. Tomu 

odpovídaly hodnoty celkové pórovitosti. Momentální objemu vody (MOV) byl nízký a tomu 

odpovídal vysoký objem vzduchu. Nejvyšší MOV byl zjištěn u var. 3 s každoroční aplikací 

digestátu. Maximální kapilární vodní kapacita (MKVK) byla vyrovnaná u všech variant, i 

když nejvyšší byla zaznamenána u var. 3 (tab. 3).  Hodnoty MKVK byly v průměru 38,8 %, 

což nasvědčuje mírně porušené půdě. U hlinitých půd by neměly hodnoty přesáhnout 36 %, 

jinak se voda na takovém pozemku špatně vsakuje. Hodnoty minimální vzdušné kapacity 

(MVK) byly zjištěny nad 10 %, takže se jedná a průměrnou provzdušněnost.  

Na konci vegetace 2018 se hodnoty fyzikálních vlastností příliš nelišily od jarních hodnot. 

Došlo pouze k nepatrnému zvýšení OHr u varianty kontrolní a ke snížení hodnot OHr u var. 2 

a 3, tedy s aplikací digestátu. Mohlo to být dáno vyšším objemem MOV, který odpor půdy 

(utužení) přirozeně snižuje. Hodnoty provzdušněnosti (MVK) se zvýšily oproti jarnímu 

měření u variant s digestátem až o 5 % obj. na rozdíl od hodnot MKVK u varianty 3, kde 

došlo ke snížení více jak o 4 % obj. (tab. 4). Může zde docházet k vyšší ztrátě vody, zvláště ve 

spodním horizontu.  
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Tab. 3: Fyzikální vlastnosti půdy, Velešovice jaro 2018 

Max.kapilár.

kapacita

Min.vzduš.

kapacita

vody vzduchu

0 - 0,1 0,99 62,34 12,97 49,37 40,28 22,07

0,1 - 0,2 1,41 46,21 16,35 29,86 36,57 9,63

0,2 - 0,3 1,33 49,30 20,31 28,99 36,75 12,55

0 - 0,3 1,24 52,62 16,54 36,07 37,87 14,75

0 - 0,1 1,06 59,68 11,99 47,70 42,14 17,54

0,1 - 0,2 1,34 49,01 17,28 31,73 37,05 11,96

0,2 - 0,3 1,33 49,12 17,03 32,09 36,60 12,52

0 - 0,3 1,24 52,61 15,43 37,17 38,60 14,01

0 - 0,1 1,05 59,98 15,61 44,37 43,82 16,16

0,1 - 0,2 1,35 48,41 19,20 29,21 38,33 10,08

0,2 - 0,3 1,38 47,30 19,55 27,75 37,75 9,55

0 - 0,3 1,26 51,90 18,12 33,78 39,97 11,93

Hloubka

půdy

(m)

Objemová

hmotnost red.

(g.cm
-3

)

Momentální obsah

%obj.
%obj.

1

2

Celková

pórovitost

(%)

3

Varianta

 
 

Tab. 4: Fyzikální vlastnosti půdy, Velešovice podzim 2018 

Max.kapilár.

kapacita

Min.vzduš.

kapacita

vody vzduchu

0 - 0,1 1,18 55,14 23,17 31,97 37,80 17,34

0,1 - 0,2 1,27 51,55 23,71 27,84 40,36 11,19

0,2 - 0,3 1,33 49,13 20,92 28,21 36,04 13,09

0 - 0,3 1,26 51,94 22,60 29,34 38,07 13,87

0 - 0,1 1,15 56,08 24,26 31,81 40,79 15,29

0,1 - 0,2 1,06 59,40 21,58 37,82 38,67 20,73

0,2 - 0,3 1,33 49,17 23,97 25,20 35,44 13,73

0 - 0,3 1,18 54,88 23,27 31,61 38,30 16,59

0 - 0,1 1,20 54,24 26,26 27,98 37,90 16,34

0,1 - 0,2 1,14 58,57 22,47 36,10 34,68 23,89

0,2 - 0,3 1,33 52,42 22,99 29,42 34,81 17,61

0 - 0,3 1,22 55,08 23,91 31,17 35,80 19,28

Celková

pórovitost

(%)

2

3

%obj.
%obj.

1

Varianta

Hloubka

půdy

(m)

Objemová

hmotnost red.

(g.cm
-3

)

Momentální obsah

 
 

 

Chemické vlastnosti 

Během roku 2018 došlo oproti roku 2017 ke zvýšení hodnoty půdního pH zejména v hloubce 

0,15-0,30 m u všech variant. Nejvyšší nárůst hodnoty pH a rozdíly mezi hodnotami pH byly 

zaznamenány u varianty 3 s každoroční aplikací digestátu (graf 1). Zvýšení pH je obvykle 

způsobeno tvorbou uhličitanu amonného [(NH4)2CO3] (Georgacakis a kol., 1982; Webb a 

Hawkes, 1985) a uvolňováním CO2 (Sommer a Husted, 1995) v důsledku přeměny CO3
2-

 a 

2H
+
 na CO2 a H2O. Dalším významným faktorem zvyšujícím hodnotu půdního pH je 

koncentrace hlavní kationtů (např. Ca
2+

, K
+
). Jejich navýšením dojde ke snížení koncentrace 

H
+
 ionů v půdním roztoku, přičemž se udržuje určitá nábojová vyrovnanost (Hjorth a kol., 

2010). Z environmentálního hlediska má zvyšování pH pozitivní vliv na dostupnost kovů v 

půdě. Při vysoké hodnotě pH se snižuje rozpustnost a mobilita těžkých kovů v půdním 

prostředí (Burton, 2007). 

Obsah organického uhlíku (Corg) je uveden v grafu 2. Vyšší obsah Corg byl zjištěn u všech 

variant v hloubce 0-0,15 m. Nejvyšší nárůst organického uhlíku byl zaznamenán u varianty 

s každoroční aplikací digestátu (var. 3). Podobné výsledky zjistili Pospíšilová a kol. (2017), 

kde ve své práci popisují navýšení Corg a poměru HF/FK při aplikaci digestátu do půdy. 

Vzhledem k tomu, že digestát obsahuje mrtvou organickou hmotu, tak mohlo být navýšení 
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Corg způsobeno větším množstvím posklizňových zbytků v půdě, které pravděpodobně vlivem 

působení živin v digestátu zvýšilo mikrobiální aktivitu u variant s aplikací digestátu. Autor 

Alburquerque a kol. (2012) zjistil, že poměr C/N v digestátu může být až desetkrát nižší než v 

chlévském hnoji, tudíž nelze předpokládat, že samotný digestát by byl značným zdrojem 

organické hmoty v půdě. 

 

Graf 1: Hodnoty půdního pH, Velešovice (2017-2018) 

 
 

 

Graf 2: Obsah organického uhlíku, Velešovice (2017-2018) 

 

U všech variant došlo ke změně kvality humusu zvýšením poměru HK/FK během období 

2017-2018 (graf 3). Na začátku vegetace 2017 převládal u všech variant typ humusu 

humátně-fulvátní, (1-0,5), na konci vegetace 2017 fulvátně-humátní HK/FK (2-1) (Jandák a 

kol., 2009b). V roce 2017 byly zaznamenány nižší hodnoty kvality půdního humusu u všech 

variant oproti roku 2018. V roce 2018 došlo ke zvýšení obsahu HK a k převládání humátního 

typu humusu (>2) u všech variant. Nejvyšší poměr byl stanoven u varianty 3 s každoročně 

aplikovaným digestátem. To poukazuje na nejvyšší kvalitu humusu. Ačkoliv byla u varianty 3 

stanovena nejvyšší kvality humusu, navýšení poměru HK/FK proběhlo během roku 2018 

současně na ostatních variantách včetně kontrolní, tím pádem nelze předpokládat, že 
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aplikovaný digestát výrazně ovlivňuje poměr těchto huminových látek. Kvalita humusu se 

posuzuje hlavně podle poměru obsahu huminových kyselin k fulvokyselinám (HK / FK). Se 

vzrůstajícím obsahem huminových kyselin vzrůstá i kvalita humusu. Vysoce kvalitní humus 

má mít poměr HK / FK vyšší než 1,5. Takové půdy jsou odolnější vůči zhutnění i okyselení 

(Pokorný a kol., 2012).  

Graf 3: Změny kvality humusu, Velešovice (2017-2018) 

 
 

 

Závěr 

Podle získaných výsledků bylo zjištěno během dvou let, že došlo u variant s digestátem ke 

zvýšení objemové hmotnosti redukované a tím ke zhutnění půdy, snížení pórovitosti a 

provzdušněnosti. Změny těchto vlastností byly jen odlišné ve sledovaném vegetačním období. 

Další fyzikální vlastnosti byly s frekvencí aplikace digestátu zhoršeny. Maximální kapilární 

vodní kapacita přesahovala v jarním období 2018 u varianty 3 mezní hodnoty pro hlinité 

půdy, což naznačuje špatný vsak vody. U varianty 3 byla také v podzimním období 2018 

zaznamenána nejvyšší MVK naznačující vývoj aerobních organismů, které se mohou 

negativně podílet na odbourávání humusu. Aplikací digestátu do půdy se také zvýšila hodnota 

půdního pH. Trend nejvyššího nárůstu organického uhlíku byl zaznamenán během dvou let u 

varianty s každoroční aplikací digestátu, stejně jako kvalita humusu (poměr HF/FK). 

Vzhledem ke krátké době řešení bude sledování pokračovat v dalších letech, aby byl potvrzen 

tento trend.  
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