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Abstract: 

Here we show how the addition of biochar to soil, which was prepared from wheat straw (Triticum 

aestivum L.), can modify the environmental fate of a model acid herbicide ((4-chloro-2-

methylphenoxy)acetic acid; MCPA) in an agricultural soil. In this study, the impact of wheat straw 

biochar on the sorption, dissipation and leaching of MCPA, a commonly used ionisable herbicide, in a soil 

is investigated. The results show that (i) the sorption of MCPA by biochar-amended soil (1.0 wt.%) is 

higher than that by the non-amended soil, (ii) the soil persistence of MCPA is somewhat increased in the 

presence of biochar and (iii) the herbicide leaching through biochar-amended soil is significantly reduced 

as compared to the non-amended soil. It could be concluded that despite of the observed increased 

persistence of acid herbicide in biochar-amended soil, biochar can stabilize effectively acid herbicides in 

soils and prevent their transport through soil profile and contamination of groundwaters. 
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Abstrakt: 

V tomto príspevku ukazujeme, ako môže prítomnosť biopopola, ktorý bol pripravený zo slamy pšenice 

obyčajnej (Triticum aestivum L.), modulovať celkové správanie sa kyslého herbicídu (kyselina (4-chlór-2-

metylfenoxy)octová; MCPA) v poľnohospodárskej pôde. S týmto herbicídom sme uskutočnili radu 

experimentálnych prác zameraných na jeho sorpciu, degradáciu a transport v pôde a pôde s biopopolom 

(1 hmot.%). Výsledky dokumentujú, že v porovnaní s pôdou bez biopopola, pôda s biopopolom zvyšuje 

mieru sorpcie MCPA, súčasne zvyšuje jeho odolnosť voči mikrobiálnej degradácii a znižuje vylúhovanie 

v pôde. Z toho vyplýva, že biopopol môže účinne imobilizovať kyslé herbicídy v pôde, zabrániť ich 

prieniku pôdnym profilom a kontaminácii podzemných vôd, a to aj napriek pozorovanej zvýšenej 

perzistencii v pôde s biopopolom. 
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Úvod 

Aplikácia biopopolov a príbuzných organických materiálov (napr. aktívne uhlie, drevné uhlie a i.) do pôd 

prináša so sebou viacero výhod. Ukazuje sa, že vďaka dlhodobej stabilite v pôde môžu biopopoly 

zohrávať významnú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien, a to prostredníctvom ich schopnosti 

viazať uhlík a znižovať emisie skleníkových plynov z pôdy (Sohi et al., 2010; Woolf et al., 2010). 

Pridávanie biopopolov do pôd navyše zlepšuje fyzikálno-biochemické vlastnosti pôd, ich úrodnosť a teda 

aj výnosy poľnohospodárskych plodín (Jeffery et al., 2011). 

 

Pesticídy po aplikácii do pôdy podliehajú mnohým rozdeľovacím a transformačným procesom, z ktorých 

za najdôležitejšie možno považovať sorpciu, mikrobiálny rozklad a transport (Wauchope et al., 2002). Je 

známe, že biopopoly a príbuzné organické materiály sú obyčajne veľmi účinné sorbenty pesticídov a ich 



prítomnosť v pôdach výrazne zvyšuje sorpčnú kapacitu pôd voči pesticídom. Viaceré súčasné práce 

dokumentujú, že zvýšená miera sorpcie pesticídov v pôdach s prídavkom takýchto organických materiálov 

môže viesť k zvýšeniu ich odolnosti voči mikrobiálnemu rozkladu, zníženiu ich desorpcie a transportu 

(Cabrera et al., 2011; Hiller et al., 2009; Xu et al., 2012) a teda k zníženiu škodlivých dopadov rezíduí 

pesticídov na životné prostredie a normálne fungovanie ekosystémov. 

 

Hlavnými cieľmi príspevku sú: (1) stanoviť sorpčnú kapacitu biopopola zo slamy pšenice obyčajnej 

(Triticum aestivum L.) a pôdy s prídavkom biopopola (1 hmot.%) pre bežne používaný kyslý herbicíd – 

kyselina (4-chlór-2-metylfenoxy)octová (MCPA) a (2) porovnať rozdiely v miere rozkladu a vylúhovania 

tohto herbicídu medzi pôdami s prídavkom biopopola a bez jeho prídavku. 

 

Metodika 

Na experimentálne štúdium sorpcie, degradácie a vylúhovania MCPA sa použila pôda (fluvizem 

karbonátová) odobratá z A horizontu na obrábanom poli pri obci Most pri Bratislave. Pôda sa následne 

nechala presušiť pri izbovej teplote a presitovala sa na jemnozem (<2 mm). Obsah organického uhlíka 

tejto pôdy je 1,47 hmot.%, aktívne pH je 7,91, hodnota katiónovej výmennej kapacity je 19,3 cmol+ kg
-1

 

a pôda obsahuje 29,1 hmot.% piesku, 60,1 hmot.% hliny a 10,8 hmot.% ílu. Biopopol bol pripravený zo 

slamy pšenice obyčajnej, ktorá sa najprv nechala zuhoľnatieť v pieskovom kúpeli 30 hod pri 200 °C 

a následne sa spaľovala v muflovej peci 6 hod pri 300 °C za prístupu vzduchu. Aktívne pH biopopola je 

10,6 a jeho merný povrch je 4,59 m
2
 g

-1
. 

 

Sorpčné izotermy MCPA v biopopole, pôde a zmesi pôdy s biopopolom (1 hmot.%) sa stanovili metódou 

nádobkových experimentov v pomere pôda:vodný roztok 3:5 a biopopol:vodný roztok 1:100 pri 23 °C. 

Podrobnosti sorpčných experimentov sú uvedené napr. v práci Hiller et al. (2012). 

 

Rozklad MCPA sa sledoval v pôde a zmesi pôdy s biopopolom počas 70 dní pri obsahu vody 70 % 

z maximálnej vodozdržnej kapacity pôdy a pri 23 °C. Presné uskutočnenie experimentu uvádza Hiller et 

al. (2012). 

 

Vylúhovanie herbicídu sa realizovalo v kolónach (výška 17 cm a vnútorný priemer 2,5 cm), ktoré sa 

naplnili 80 g sorbentov do výšky 14 cm. Pôdne kolóny sa najprv nasýtili vodou a po nasýtení sa na povrch 

pôdy aplikovali 2 mg MCPA v metanole. Po odparení metanolu sa kolóny vymývali so 180 ml 

destilovanej vody počas 12 hod a pri 23 °C. Výluhy sa odoberali každú hodinu a potom sa v nich stanovila 

koncentrácia MCPA pomocou vysoko-účinnej kvapalinovej chromatografie (Agilent 1100) 

s fluorescenčným detektorom (HP 1046). 

 

Výsledky 

Stanovené sorpčné izotermy MCPA pre každý sorbent (obr. 1a) vyhovovali Freundlichovej adsorpčnej 

izoterme v linearizovanom tvare: logCs = logKf + nlogCe, kde Cs (mg kg
-1

) je sorbované množstvo 

herbicídu v sorbente, Ce (mg l
-1

) je zostávajúca (rovnovážna) koncentrácia herbicídu v roztoku, Kf (mg
1-n

 

kg
-1

 l
n
) je Freundlichova konštanta, ktorá udáva schopnosť pevnej fázy sorbovať herbicíd a n je sklon 

izotermy. Keďže izotermy majú približne rovnakú hodnotu n, sorpčnú kapacitu sledovaných sorbentov 

voči MCPA je možno porovnať priamo cez hodnoty Kf. Podľa zistených hodnôt Kf (obr. 1a) klesá miera 

sorpcie MCPA v poradí: biopopol > pôda + biopopol > pôda. Rozklad MCPA v pôde a zmesi pôda + 

biopopol (obr. 2) vyhovoval rýchlostnej rovnici 1. poriadku: lnC = -k1t + lnC0, kde C a C0 (mg kg
-1

) sú 

koncentrácie herbicídu v pôde v čase t a na začiatku pri t = 0 a k1 (deň
-1

) je rýchlostná konštanta. Z obr. 2 

je zrejmé, že miera a rýchlosť rozkladu MCPA je nižšia v sústave pôda + biopopol ako pôda. Percentuálny 

podiel MCPA z aplikovanej dávky vo výluhoch z pôdnych kolón znázorňuje obr. 3. Do výluhov z pôdy sa 

dostalo celkovo až 56 % MCPA z aplikovanej dávky, zatiaľ čo vo výluhoch z pôdy s biopopolom sa tento 

podiel znížil až o 21 %. Z toho vyplýva, že v porovnaní s pôdou je migrácia MCPA cez pôdu 

v prítomnosti biopopola výrazne obmedzená. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Sorpčné izotermy pre 

MCPA v biopopole, pôde + 

biopopol a pôde s hodnotami 

Freundlichovej konštanty (Kf) 

a sklonom izotermy (n). 

Chybové úsečky zobrazujú 

smerodajnú odchýlku z dvoch 

paralelných meraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Rozklad MCPA v pôde 

+ biopopol a pôde spolu 

s rýchlostnými konštantami 1. 

poriadku (k1). Chybové úsečky 

zobrazujú smerodajnú odchýlku 

z dvoch paralelných meraní. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Prienikové krivky 

zobrazujúce prienik MCPA 

kolónami s pôdou a pôdou 

s prídavkom biopopola. 

Chybové úsečky zobrazujú 

smerodajnú odchýlku z dvoch 

paralelných meraní. 

 

Diskusia 

Prítomnosť biopopola v pôde má výrazný vplyv na sorpciu herbicídu MCPA v pôde, a to tak, že výrazne 

zvyšuje sorpčnú kapacitu pôdneho systému. Táto zvýšená miera sorpcie MCPA následne ovplyvňuje 

ďalšie procesy, ako je jej rozklad a transport v pôde. Redukcia v miere a rýchlosti rozkladu MCPA 

v zmesi pôda + biopopol ako aj retardácia transportu tohto herbicídu v pôdnych kolónach za prítomnosti 

biopopola súvisí práve s nárastom v sorpcii MCPA pôdou s biopopolom, ktorý zapríčiňuje zmenšenie 

koncentrácie herbicídu v roztoku a teda aj jeho podielu dostupného pre rozklad a transport. Výrazné 

zvýšenie sorpcie MCPA v pôde s popolom nie je až tak prekvapujúce, pretože samotný biopopol je veľmi 

účinný sorbent herbicídu (obr. 1). 

 

Záver 

Aplikácia biopopola pripraveného zo slamy pšenice do pôdy zohráva dôležitú úlohu v distribučných 

a transformačných procesoch kyslých herbicídov v pôdach, ako to dokumentujú výsledky uvedené 

v tomto príspevku na modelovom herbicíde MCPA. V dôsledku vysokej schopnosti samotného biopopola 

viazať MCPA dochádza v jeho prítomnosti v pôde aj k nárastu v miere sorpcie herbicídu, k zníženiu 

rozkladu a obmedzeniu migrácie herbicídu pôdnym profilom. 
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