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Vplyv pôdneho typu a systému agrotechniky
na osud vybraných herbicídov
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Na túdium osudu pesticídov pri rozdielnej agrotechnike je
zameraných mnoho pôvodných vedeckých prác (1, 2, 3, 4, 5).
Hoci systém agrotechniky silno ovplyvòuje pôdne prostredie
a tým sa potvrdzuje ako faktor osudu pôdnych herbicídov, veobecne pouite¾né uzávery sa pre rôznorodos spôsobov hospodárenia a pokusných podmienok formulujú ako (4). Väèina takto zameraných túdií opisuje pôdne vlastnosti ako je obsah
organického uhlíka (6), pH (7), truktúra (8), obsah ivín (9),
vlhkos (10), mikrobiálne zloenie (11) a ich vplyv na interakciu
herbicídov s pôdou. Nieko¾ko dlhoroèných túdií dokumentuje
obrovský význam klimatických èinite¾ov ako sú teplota a zráky (4). Viac prác sleduje vplyv spôsobu hospodárenia na osud
herbicídov (12, 13 a ïalí), prièom mnostvo prác rozoberá roèné pozorovania (napr. 14, 15). Vplyv poveternostných podmienok a spôsobu hospodárenia má za výsledok lokálne unikátny
osud herbicídov v pôde, vrátane vplyvu rezíduí herbicídov na
následne pestované plodiny (16). Napriek znaènému úsiliu vynaloenému pri túdiu osudu herbicídov, je zatia¾ málo prác
týkajúcich sa podmienok strednej Európy (14, 15), prípadne
túdie vplyvu rozdielnej agrotechniky absentujú.

- klasická (KA)  podmietka zbere predplodiny, stredne hlboká,
resp. hlboká orba v závislosti od plodiny a predsejbová príprava pôdy akými bránami, sejba Great Plains a Kinnze 2000.
Pokus sa realizuje za pouitia ve¾koplonej techniky. Kadý hon pozostáva zo tyroch podblokov, ktoré sa rovnajú tyrom priestorovo rozloeným opakovaniam troch systémov agrotechniky. Na honoch sa èasom mení plodina, priestorové
usporiadanie variantov agrotechniky v rámci podblokov sa èasom nemení a tvorí tak dlhodobý systém. Výmera základného
variantu reziduálnych pokusov bola 56 m2 (8 ´ 7 m).
Testované herbicídy boli v registrovaných dávkach aplikované motorovým chrbtovým postrekovaèomna na povrch pôdy,
resp. na list pri adekvátnom termíne vo vzahu k tádiu plodiny
(a na výraznejie medziroèné rozdiely pri dicambe a jaèmeni),
pri jednotnej dávke vody 300 l.ha1. Pouité dávky a dátumy aplikácií ako aj detaily vysokorozliovacích reziduálnych analýz uvádzame v tab. I., ïalie ekologické parametre herbicídov v tab. II.
Pôdne vzorky sme na rozdiel od termínov aplikácie odobrali
pribline v jednotnom termíne, koncom septembra a zaèiatkom októbra, a to z kadého základného variantu.

Materiál a metóda
Problematika osudu piatich herbicídov (terbuthylazine, dicamba, metribuzin, S-metolachlor a acetochlor) v ornici a podornici pri troch systémoch agrotechniky bola rieená na dvoch
lokalitách Východoslovenskej níine, resp. dvoch pôdnych typoch, v rokoch 20052007. Kým pokus na FMG (fluvizem glejová  lokalita Milhostov) bol realizovaný poèas troch rokov (2005
a 2007), pokus na FMm (fluvizem modálna  Vysoká nad Uhom)
bol z organizaèných dôvodov realizovaný iba v roku 2005.
Na oboch lokalitách, resp. oboch pôdnych typoch, bol pokus realizovaný pod¾a rovnakej schémy. Na kadej lokalite sme
z desahonového osevného postupu sledovali 5 honov, resp.
5 plodín:
- FMG  terbuthylazine (kukurica), dicamba (jaèmeò jarný), metribuzin (sója), S-metolachlor (bôb obyè.), acetochlor (slneènica),
- FMm  terbuthylazine (kukurica), dicamba (jaèmeò jarný), metribuzin (sója), S-metolachlor (hrach), acetochlor (slneènica).
Výmera kadého honu je rovná 1,5 ha. Na kadom hone
sme sledovali tri systémy agrotechniky:
- bezorbová (BO)  priama sejba do nespracovanej pôdy peciálnymi sejacími strojmi Great Plains a Kinnze 2000,
- minimalizaèná (MA)  plytké spracovanie pôdy bez jej obracania radlièkovým kyprièom po zbere predplodiny a predsejbová
príprava pôdy akými bránami, sejba Great Plains a Kinnze 2000,
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Výsledky
Pod¾a nameraných hodnôt rezíduí sledovaných herbicídov
(tab. III.) je zrejmé, e výsledky sú pod¾a sledovaných herbicídov, rokov, pôdnych typov i vrstiev výrazne diferencované. I keï
negatívne nálezy acetochloru a S-metolachloru vyluèujú tatistické zhodnotenie, ich kauzalita môe by objektivizová. Zhodnotenie osudu herbicídov dicamba, metribuzin a terbuthylazine je ïaleko komplikovanejie.
Ako sme uviedli vyie, v roku 2005 sme sledovali dva pôdne
typy, v rokoch 2006 a 2007 jeden pôdny typ. Roèníky sa vzájomne výrazne odliovali i charakterom poveternostných podmienok. Výnimoèné charaktery roèníkov, najmä 2005 a 2007,
obohatili pokus o akosimulovate¾né podmienky, avak samozrejme saujú interpretáciu výsledkov. Týmto skutoènostiam
zodpovedajúc predkladáme i hodnotenie.
Pokus v roku 2005
Pred samotným zhodnotením pokusu v roku 2005 k priebehu poveternostných podmienok uvádzame, e na iadnej
z dvoch lokalít nedolo do piatich dní po aplikácii tyroch herbicídov acetochlor, metribuzin, S-metolachlor a terbuthylazine
k vyiemu dennému úhrnu zráok ako 3,6 mm. Aplikácia herbicídu dicamba bola ale sprevádzaná enormnou zrákovou èin-
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nosou. V nasledujúci deò po aplikácii
Tab. I. Herbicídne varianty a vybrané ekologické parametre aktívnych zloiek
dolo k trvalému daïu o úhrne 36,8 mm
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C/ECD/0,005/0,002
na stredne akej pôde. Na fluvizemi
modálnej FMm ale k záplavovému efektu
Click 500 terbuthylazine (50,0)
3
10,05
9,05 12,05 23,04
GC/ECD/0,005/0,002
nedolo a aplikácia herbicídu dicamba
Banvel 480 S dicamba (48,0)
0,125 8,06 15,06 12,05 23,04 HPLC/DAD/0,01/0,009
bola uskutoènená v ideálnych podmiGC  plynová chromatochrafia, HPLC  vysokoúèinná kvapalná chromatografia, MS  hmotnostný deenkach o týdeò neskôr.
tektor, ECD  detektor elektrónového záchytu, DAD  detekcia diódovým po¾om, kv. l.  kvantifikaèný
Ako sme uviedli, priebeh poèasia
limit a det. l.  detekèný limit (mg.kg1)
v roku 2005 výrazne ovplyvnil osud
herbicídu dicamba. V protiklade s tým,
èo by sme oèakávali po aplikácii za normálnych podmienok,
pri BO. Vplyv veobecne proklamovaného vyieho obsahu organickej hmoty v ornici pri BO by sme mohli v prípade terbuthysme menej rezíduí herbicídu dicamba namerali v akej ílovitej
pôde v porovnaní so stredne akou piesoènatohlinitou pôdou,
lazine oèakáva vo vrchnej 05cm vrstve, avak v 530cm vrstve
a podobne v protiklade aj s nameranými hodnotami rezíduí herto môeme zrejme zanedba.
bicídov metribuzin a terbuthylazine. Vyí obsah rezíduí metriHodnoty rezíduí metribuzinu a terbuthylazine v ornici
buzinu a terbuthylazine sme namerali na FMG v porovnaní s FMm.
a podornici na FMG boli pod¾a sledovaných systémov agrotechVyí obsah metribuzinu a terbuthylazine v akej ílovitej pôde
niky navzájom podobné a mohli by ovplyvnené záplavou, ktosúvisí so sorpènými koeficientami samotných herbicídov a súrá sa vyskytla pribline mesiac po aplikácii týchto herbicídov.
èasne s vyou sorpènou kapacitou FMG ako FMm. aká ílovitá
Mení obsah a rozloenie rezíduí metribuzinu ako terbuthylazine súhlasí s kratím polèasom rozkladu metribuzine v pôde
pôda má vyiu sorpènú kapacitu ako piesoènatohlinitá stredne
v protiklade s vyím polèasom rozkladu terbuthylazine. Naaká pôda a podobne terbuthylazine má silnejí potenciál sorppriek vyiemu sorpènému potenciálu má terbuthylazine vyiu
cie ako metribuzin.
mobilita vïaka dlhej perzistencii.
Veobecne, obsah rezíduí herbicídov dicamba, metribuzin
a terbuthylazine bol v roku 2005 vyí v orniènej vrstve v poPokus v rokoch 2006 a 2007
rovnaní so sledovanou podorniènou vrstvou, hoci v prípade
metribuzinu a terbuthylazine nie sú rozdiely medzi pôdnymi
K priebehu poveternostných podmienok v rokoch 2006
vrstvami na FMm. Vyí obsah terbuthylazine ako metribuzinu
a 2007 uvádzame, e do piatich dní po aplikácii sledovaných
v ornici na FMG zrejme súvisí s menou mobilitou. Mení obsah
herbicídov nedolo k zrákam presahujúcim 4,6 mm, a na deò
rezíduí herbicídu dicamba na FMG, vrátane oboch sledovaných
po aplikácii metribuzinu v 2006, kedy spadlo 6,8 mm. Teplotne
vrstiev, ako na FMm je pravdepodobne výsledkom odtoku spôboli roèníky 2006 a 2007 výrazne nadpriemerné. Kým väèina
sobeného záplavou. Medzi testovanými herbicídmi má dicammesiacov v roèníku 2006 boli vlhké, a na suchý august, roèník
ba najvyiu mobilitu, èo zodpovedá za najvyí obsah v podor2007 bol naopak suchý, a na september. Ak zanedbáme sepniènej vrstve na FMm.
tember 2007, kedy bol enormný úhrn zráok, hydrotermicky
Z analýzy reziduálnych hodnôt herbicídov dicamba, metriide o výnimoène suchý rok (HK = 0,63), èo má pri akej ílovitej
buzin a terbuthylazine v pôde pod¾a systémov agrotechniky je
zrejmé, e sa neprejavila uniformita ani efektu samotného spôpôde svoje dôsledky. Zráky v septembri 2007 mali prívalový
sobu obrábania ani interakèného efektu spôsobu obrábania
character, väèina mesaèného úhrnu padla v troch dávkach pos pôdnym typom. Musíme ale poznamena, e pri vzorkovaní
èas tyroch dní (43,5 mm 4. 9.; 20,7 mm 5. 9.; 15,4 mm 17. 9.
pôdy sme vylúèili vrchnú 05cm vrstvu ornice, kde sa vyskytujú
a 21,2 mm 27. 9.).
rôzne organické zvyky. V prípade herbicídu dicamba bol najPodobne ako v roku 2005, vetky reziduálne analázy acetovyí obsah rezíduí pri klasickej agrotechnike, mení pri bezochloru a S-metolachloru boli aj v rokoch 2006 a 2007 negatívne
bovej a najmení pri minimalizaènej agrotechnike. Tento venálezy. V prípade metribuzinu sme v rokoch 2006 a 2007 zistili
obecný trend platil na FMm, ale pri FMG sa vystriedala pozícia
KA a BO. Status rezíduí herbicídu dicamba je na FMG pravdepodobne sekundárny, dôsledok záplavy. Rezíduá herbicídu dicamTab. II. Vybrané ekologické parametre aktívnych zloiek (17, 18)
ba vo vrstve 530 cm pôdy boli pri KA vyie ako pri BO z poh¾adu
Tlak pár Rozpustnos
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Sorpèný
rozdielov zráok. Viac redíduí dicamby pri BO ako pri KA na FMG
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vo vode
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koeficient
Úèinná látka
sú zrejme spôsobené zrákami, ktoré sa vyskytli deò po aplikácii.
pri 20 °C
v pôde DT50
(mg.g1)
(mg.l1)
(dni)
V protiklade s FMm, kde sa zráky nevyskytli nieko¾ko dní po
aplikácii a obsah rezíduí dicamby bol vyí pri KA ako pri BO.
acetochlor
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14 (13)
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203
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bol technicky merate¾ný obsah jedine pri terbuthylazine, a to
v ornici BO. Túto skutoènos zdôvodòujeme vyím sorpèným
terbuthylazine
0,15
8,5
46 (45)
2,74
220
koeficientom terbuthylazine v porovnaní s metribuzine ako aj
dicamba
1,67
5 500
14 (12)
3,31
13
predpokladane niou aktivitou mineralizaèných procesoch
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Tab. III. Obsah rezíduí herbicídov v pôde pod¾a pôdnych typov,
pôdnych vrstiev a systémov agrotechniky
Agrotechnika
Pôdna vrstva

acetochlor

dicamba

metribuzin

S-metolachlor

terbuthylazine

Rezídua herbicídov v pôde (mg.kg1)
FMG  2005

KA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,250
0,070

0,003
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,010
0,005

MA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,160
< 0,010

0,003
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,023
0,010

BO

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,645
< 0,009

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,006
0,007

FM  2005
KA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,950
0,200

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

< 0,002
< 0,002

MA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,300
0,025

0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

< 0,002
< 0,002

BO

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,300
0,035

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,008
< 0,002

FMG  2006
KA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

< 0,009
0,993

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,051
0,014

MA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,045
0,206

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,056
0,009

BO

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

0,023
0,165

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,018
0,003

FMG  2007
KA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

< 0,009
< 0,009

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,038
0,009

MA

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

< 0,009
< 0,009

0,006
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,048
0,009

BO

ornica
podornica

< 0,016
< 0,016

< 0,009
< 0,009

< 0,002
< 0,002

< 0,008
< 0,008

0,005
0,002

Uvedené údaje sú priemernou hodnotou získanou zo tyroch priestorovo
rozloených opakovaní.

takmer totoný jav. Jediné technicky merate¾né hodnoty rezíduí
metribuzinu sme namerali v oboch roèníkoch zhodne na ornici
pri minimalizaènej agrotechnike. Kým v roku 2006 bol priemer
tejto hodnoty na hranici detekèného limitu, v roku 2007 ilo
o trojnásobne vyiu hodnotu. Pri metribuzine sme v rokoch
2006 a 2007 nezistili detekovate¾né hodnoty rezíduí ani na BO
ani na KA, v iadnej z dvoch sledovaných vrstiev pôdy.
V prípade herbicídu dicamba sme v roku 2006 zaznamenali vyie hodnoty rezíduí v pôde ako v roku 2005, kým v roku
2007 bola väèina vzoriek negatívna. Zaujímavým je zistenie, e
v 2006 boli vyie hodnoty rezíduí dicamby namerané v spodnej vrstve v porovnaní s vrstvou ornice. Táto skutoènos súhlasí
s najvyou mobilitou dicamby v porovnaní s ostatnými sledovanými herbicídmi. Za dôvod negatívnych nálezov herbicídu
dicamba v roku 2007 pokladáme skutoènos, e kalendárne bol
aplikovaný o poldruha mesiaca skôr ako v roku 2005, a tie
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pecifikum akých pôd  preferenèné prúdenie pôdnymi prasklinami vzahujeme najmä na roèník 2007, èo priblíime v diskusii.
V prípade terbuthylazine sme vyie hodnoty rezíduí namerali v 2006 v porovnaní s 2007, èo platilo tak o vrchnej vrstve
ornice, ako aj o podorniènej vrstve. Rezíduá terbuthylazine v 2006
a 2007 prevyovali hodnoty rezíduí v 2005. Pokia¾ distribúcia
rezíduí terbuthylazine pod¾a vrstiev súvisí s vysokou sorpciou,
samotný vyí obsah súvisí s vyou perzistenciou herbicídu.

Diskusia
I keï negatívne nálezy acetochloru a S-metolachloru vyluèujú tatistické zhodnotenie, kauzalita osudu týchto herbicídov
môe by objektivizová. Pri acetochlore spájame negatívne nálezy hlavne s vysokým tlakom pár, zapravenie tohto herbicídu do
pôdy favorizujeme ako spôsob aplikácie, zamedzí úniku odparením. Pri S-metolachlore spájame negatívne nálezy s pomerne
vysokými limitmi stanovenia ako aj termínom aplikácie. Je skutoènosou e S-metolachor bol v roku 2005 aplikovaný 14. 4.,
mesiac pred herbicídmi acetochlor, terbuthylazine a metribuzin a pribline dva mesiace skôr ako dicamba. V roku 2006 bol
S-metolachlor aplikovaný neskôr 24. 4., dekádu pred herbicídom metribuzin a takmer dve dekády pred herbicídmi terbuthylazine, acetochlor a dicamba, kým v roku 2007 u 16. 3.,
mesiac pre acetochlorom a dekádu a mesiac skôr ako terbuthylazine, dicamba a metribuzin.
Zhodnotenie osudu herbicídov dicamba, metribuzin a terbuthylazine je ïaleko obtianejie. Namerané hodnoty rezíduí
týchto herbicídov svedèia o významnej úlohe chemických a fyzikálnych vlastností pôd, ako aj o evidentnom vplyve priebehu
poveternostných podmienok krátko po aplikácii, ale aj o celkovom charaktere roèníka. Rôzne túdie spájajú osud herbicídov
napr. terbuthylazine s obsahom ílovitých minerálov, organickej
hmoty a hodnotou pH (19). Nae údaje jednoznaène potvrdzujú vyí obsah rezíduí metribuzine a terbuthylazine v pôde
s vyím obsahom ílovitých èastíc a organickej hmoty. Sorbovaný herbicíd je draný a chránený od úniku odtokom èi priesakom nadol a od mikrobiálnej degradácie, hlavného zdroja rozkladu (10, 6, 8, 9, 20, 21 a ve¾a ïalích prác). Kým herbicídy
metribuzin a terbuthylazine, v roku 2005 obe aplikované mesiac pred dicambou na FMG, boli sorpciou chránené proti úniku
záplavou, naopak dicamba prejavila svoju mobilitu. Menej terbuthylazine na FMm v roku 2005 a menej a iadny metribuzin
na FMm a FMG v rokoch 2005 a 2007 je zrejme výsledkom vyej activity mikroorganizmov, niej sorpènej kapacity stredne
akej piesoènatohlinitej pôdy, prípadne skorej aplikácie.
V prípade dicamby je stav a distribúcia v roku 2005 oèividne skreslený záplavou, kým stav v roku 2006 je zrejme normálny. Stav dicamby v roku 2007 pokladáme za výsledok skorej
aplikácie a hlavne suchej jari a suchého leta, za ktorými nasledovali prívalové dade v mesiaci september, kedy bol mobilný
prípravok pravdepodobne zmytý do spodných vrstiev preferenèným prúdením cez makropóry, pôdne praskliny vytvorené
v dôsledku predolého dlhietrvajúceho sucha. Ide o pecifikum akých pôd, napuèiavania a vysýchania ílovitých minerálov. Predpokladáme, e pôdne pukliny umonili preferenèné
prúdenie a do hlbích vrstiev pôdneho profilu ako bola nami
sledovaná vrstva 5060 cm. Priaznivú mikrobiálnu degradáciu
v roku 2007 nepredpokladáme, ilo o roèník výrazne suchý
a teplý, kým aktivita mikroorganizmov je pod¾a zistení ZHOUA ET
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AL. (22) vysoká pri teplej a vlhkej pôde s pH blízkou neutrálnym hodnotám. Hodnoty hydrotermického koeficientu explicitne poukazujú na intenzitu mikrobiálnej èinnosti, svedèia
o vysokej degradácii herbicídov na FMm v roku 2005.
Hodnotenie sledovaných vrstiev pôdy prináa najzrete¾nejie výsledky nielen v prípade herbicídu dicamba. Relácie medzi rezíduami herbicídov dicamba, terbuthylazine a metribuzin
zodpovedajú ich mobilite . Napriek výraznej sorpcii herbicídu
terbuthylazine (19) môe by tento herbicíd transportovaný
k povrchovým vodným náriam (23). V podmienkach náho pokusu sa terbuthylazine v kadom z troch sledovaných rokov
disciplinovane dral orniènej vrstvy a bol najperzistentnejí.
Pod¾a sledovaní presakovania herbicídov atrazine, metolachlor
a diuron v závislosti od håbky zapravenia v naplavených hlinených pôdach, DELPHIN A CHAPOT (24) uvádzajú vysokú horizontálnu variabilitu koncentrácie herbicídov v pôdnom roztoku, èo
s hrudovitou truktúrou obrábanej vrstvy prispelo k cestám úniku. Túto heterogenitu hodnotia ako kanály toku vody k zakázaným pásmam a tak narastá riziko kontaminácie podzemných vôd.
Touto heterogenitou zdôvodòujeme úroveò smerodajných odchýlok priemerných hodnôt rezíduí herbicídov, pri matematickom
spracovaní sme iadnu z nameraných hodnôt nevylúèili.
Príèiny nejednotného vplyvu obrábania pôdy na obsah rezíduí herbicídov dicamba, metribuzin a terbuthylazine spájame hlavne s mobilitou a perzistenciou. Aktuálna mobilita priesakom, resp. odtokom vychádza z intensity a rozloenia zráok.
V sledovanom období bol odliný priebeh poèasia a potvrdzujeme skutoènos, e vplyv poèasia je tlmený alebo zvýraznený
systémom agrotechniky. Pod¾a záverov MYERSA ET AL. (25) týkajúcich sa simulovania intenzity zráok, produkuje klasická agrotechnika veobecne menej povrchového odtoku a s tým spojeného úniku koncentrácií chemikálií v porovnaní s bezorbovým
systémom so zvykami kukurice i v porovnaní s bezorbovým
systémom bez zvykov kukurice, a to pri zrákach o menej intenzite (12,7 mm za hodinu) ako aj vysokej intenzite
(50,8 mm za hodinu) navodených do 30 minút po aplikácii herbicídov atrazine a metolachlor. Dôleité z tohto poh¾adu uvádzajú uzavierací proces pôdy pri klasickej agrotechnike. Menie
hodnoty odtoku pri klasickej agrotechnike spôsobuje vyiu koncentráciu chemikálií v pôde, pod¾a agrotechnických variantov
ide spravidla o rozdiely vo vrchnej 015cm vrsve pôdy.
Nae výsledky, týkajúce sa herbicídu dicamba na FMG v roku
2005 indikujú vyí priesak pri klasickej agrotechnike v porovnaní
s minimalizaènou i bezorbovou agrotechnikou a zároveò poukazujú na najvyí odtok pri minimalizaènej agrotechnike. Úhrn
zráok po aplikácii herbicídu dicamba na FMG v roku 2005 prevýil sumu zráok simulovanú vo túdii MYERSA ET AL. (25). Nae
výsledky korepondujú s uzáverom GAYNORA ET AL. (26) v túdii
rozdielne mobilných herbicídov atrazine a metolachlor, kde bezorbová agrotechnika zmenila zdroj mobility v porovnaní s klasickou agrotechnikou, avak pre urèenie strát herbicídov boli environmentálne podmienky po aplikácii herbicídov dôleitejie ako
systém agrotechniky. V po¾ných podmienkach môu rastlinné
zvyky oèividne zachyti a na èas zadra niektoré herbicídy. Pod¾a
práce DAO (21) pridanie slamy do pôdy zvyuje obsah organického uhlíka v oblasti blízko povrchu pôdy pri bezorebnej agrotechnike èo má za výsledok dvoj a pänásobné zvýenie retencie
metribuzinu. Pod¾a údajov MYERSA ET AL. (25) povrchová 07,5cm
vrstva pôdy obsahuje najvyie koncentrácie chemikálií pri klasickej agrotechnike ako aj bezorbových systémoch, prièom argotechnika ovplyvòuje rozdiely hlavne vo vrchnej 015cm vrstve
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pôdy. Hoci vyie mnostvo vertikálne presakujúcej dicamby
v chodbách daïoviek sa oèakáva práve pri bezorbovej agrotechnike ak sa zráky väèej intensity vyskytnú krátko po aplikácii. Redukciu tohto transportu pri BO na FMG spájame s dòovým
oneskorením priesak a odtok vyvolávajúcou zrákou vysokého
úhrnu a s tým, e tejto udalosti predchádzaly zráky nízkej intensity v roku 2005 (0,7 mm na FMG 8. 6. 2005  deò aplikácie herbicídu dicamba, resp. 38,6 mm 9. 6.).
Agrotechnika vplýva na rozklad herbicídov. Pod¾a pozorovaní rozkladu herbicídov GASTONA A LOCKEHO (27), je rozklad
rýchlejí na povrchu pôdy v porovnaní s hlbími vrstvami pôdy
a rýchlejí pri klasickej v porovnaní s bezorbovou agrotechnikou.
Podobne túdia HANG ET AL. (28) týkajúca sa osudu atrazine
v pôdnom profile nezoraných pôd, je len výnimkou ak sa vyskytne rýchlejia degradácia v hlbej vrstve v porovnaní
s povrchovou alebo podpovrchovou vrstvou. DAO (20) spája
asymetriu krivky rozkladu oboch ním sledovaných herbicídov
metribuzinu a S-ethylmetribuzinu s pomalým uvo¾òovaním herbicídu z rastlinných zvykov. Afinita slamy môe redukova herbicídnu úèinnos v pôde aktivovaných herbicídov ak sú aplikované postrekom na povrch pôdy pri bezorbovej agrotechnike.

Záver
Nae sledovanie a výsledky potvrdzujú fenomén silného
vplyvu agrotechniky na osud herbicídov, ktorý je zosilnený prípadne oslabený pôdnym typom, avak determinovaný je aktuálnym priebehom poveternostných podmienok. Dominantný
vplyv charakteru roèníka diferencuje osud herbicídov v súlade
s environmentálnymi parametrami samotných herbicídov. Zo
sledovaných faktorov jediný agronomicky ovládate¾ný  agrotechnika, môe by pouitý ako nástroj zníenia prípadne zvýenia herbicídnej úèinnosti, avak nesprávna interakcia pouitej
agrotechniky a herbicídu umocòuje neelané zneèistenie ivotného prostredia. Pre súèasné zmeny v technológiách obrábania
pôdy sa iada pri uvádzaní herbicídov konkretizova alternatívy
ich environmentálneho osudu vo vzahu k agrotechnike.

Súhrn
Predkladaná práca porovnáva osud acetochloru (GC/MS), dicamby
(HPLC/DAD), metribuzinu (GC/ECD), S-metolachloru (GC/ECD)
a terbuthylazine (GC/ECD) v orniènej (530 cm) a podorniènej vrstve
(5060 cm) pri bezorbovej (BO), minimalizaènej (MA) a klasickej agrotechnike (KA). Dlhoroèný stacionárny a ve¾koploný po¾ný pokus
bol zaloený na dvoch lokalitách, resp. dvoch pôdnych typoch Východoslovenskej Níiny, Fluvizemi glejovej (FMG) a Fluvizemi modálnej (FMm), hodnotené údaje pochádzajú z obdobia rokov 20052007.
Vetky reziduálne analýzy acetochloru a S-metolachloru boli negatívnym nálezom, èo spájame hlavne s vysokým tlakom pár, resp. vysokým detekèným limitom. Obsah rezíduí dicamby, metribuzinu
a terbuthylazine v pôde bol ovplyvnený agrotechnikou a determinovaný aktuálnym priebehom poveternostných podmienok. Pri dicambe sa prejavila vysoká mobilita, pri terbuthylazine naopak vysoká
sorpcia. Hoci sme najvýraznejiu vertikálnu mobilitu dicamby oèakávali pri BO, kedy sa na FMG deò po aplikácii vyskytla enormná zráková èinnos s následnym efektom záplavy v 2005, presakovanie
a odtok boli redukované výskytom zráky malej intensity v deò aplikácie. Pomer obsahu rezíduí dicamby pri BO a KA naznaèujú zmenu
zdroja úniku medzi presakovaním a povrchovým odtokom.
V normálnych podmienkach roèníka 2006 bol obsah rezíduí dicamby
veobecne vyí v podorniènej ako v orniènej vrstve. Podmienky
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suchej jare a leta v roèníku 2007 a následne september s enormne
vysokým úhrnom zráok pravdepodobne spôsobili na akej pôde
FMG únik dicamby a do hlbích ako sledovaných vrstiev pôdy. Vyí
obsah metribuzinu a terbuthylazine pri FMG ako FMm súvisí s vyou
sorpènou kapacitou pôdy. Veobecne bol najvyí obsah rezíduí tebuthylazine pri MA, menej pri KA a najmenej pri BO.
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Tóth ., Daniloviè M.: The influence of soil type and tillage
system on selected herbicides fate
The study compares the results of investigation of acetochlor (GC/MS),
dicamba (HPLC/DAD), metribuzin (GC/ECD), S-metolachlor
(GC/ECD) and terbuthylazine (GC/ECD) fate from topsoil (530 cm)
and subsoil (5060 cm) samples according to no-till technology (NT),
reduced agrotechnique (RA) and conventional tillage (CT). The longterm stationary field trial was established on Gleyic Fluvisol (GF)
and Eutric Fluvisol (EF) and valuated data come from the environmental conditions of 20052007, from Central European East Slovakian Lowland. All acetochlor and S-metolachlor residual analyses
were negative findings, what is connected mainly with high vapour
pressure or with high detection limit respectively. Dicamba, metribuzin and terbuthylazine residue content in soil was dependent on
the used tillage system enhanced or delayed by soil conditions and
actually determined by weathering. It was demonstrated the highest
mobility of dicamba and the highest sorption of terbuthylazine.
However the greatest dicamba vertical movement was expected at
NT when high-intensity rainfall occurred one day after its application
concerning GF in 2005 invoking deluge event, the leaching was reduced by a delay in rainfall and by low-intensity events prior to high
intensity. Relations between dicamba residues content according agrotechnique variants indicate the source of escape altering, especially
leaching and surface run-off relevant for CT and NT. In 2006 at normal weathering conditions there was higher dicamba content in subsoil in comparing to topsoil, valid for each of three solved
agrotechnique variants. Arid spring and summer conditions in 2007
formed soil cracks on heavy clay soil and subsequently humid September apparently resulted leaching at NT on GF. The higher metribuzin and terbuthylazine content at GF corresponds to the herbicide
own higher organic carbon sorption constant in one breath with higher
sorption capacity of GF as EF. In general there was the highest tebuthylazine residues conten on RA, less on CT and the least on NT.
Key words: tillage system, soil type, herbicide, residue.
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