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Úvod 
 
Pôda je základným výrobným prostriedkom a ťažko obnoviteľným prírodným zdrojom. Napriek 
tomu, že výživa svetovej populácie je z viac ako 90 % závislá na pôde, nesprávame sa k pôde 
zodpovedne. Skutočnosťou je, že 1 miliarda ľudí, teda cca 1/7 celosvetovej populácie trpí 
nedostatkom potravín. Súvisí to predovšetkým s dostupnosťou dostatočnej rozlohy 
poľnohospodárskej pôdy, pretože potenciál poľnohospodárskej produkcie je logicky obmedzený. 
Suché oblasti pokrývajú 42% pevninského povrchu Zeme. Prebiehajúce klimatické zmeny 
situáciu ešte viac zhoršujú. V suchých podmienkach žije až 35 % svetovej populácie, ktorá v 
dôsledku nedostatku vody sa stáva čoraz ohrozenejšou. Podľa prognóz Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bude musieť dôjsť do roku 2030 k nárastu rozlohy 
poľnohospodárskych pôd zo súčasných 40 % na 50 % rozlohy pevninského povrchu, a to 
zrejme na úkor lesných ekosystémov. Vstupy do pôd vo forme živín sa do roku 2050 budú 
musieť strojnásobiť a poľnohospodárska produkcia bude musieť narásť najmenej o 50 %, aby 
bola nasýtená narastajúca svetová populácia. Nutnosť navýšenia poľnohospodárskej produkcie 
vyžaduje tak zásadný prielom, akým bola Zelená revolúcia v 60. rokoch minulého storočia av 
nasledujúcich desaťročiach je obrovskou výzvou pre všetky zainteresované skupiny vrátane tej 
najväčšej, ktorú tvoria konzumenti potravín, čiže celá svetová populácia. Dôsledná ochrana 
základného výrobného prostriedku – pôdy – je potom nutnou podmienkou, ktorá je momentálne 
nedostačujúca. 
 
V Českej republike a na Slovensku došlo po roku 1990 k významným zmenám v hospodárení na 
poľnohospodárskych pôdach. Bohužiaľ nie vždy k lepšiemu. Najaktuálnejšie negatívne 
pôsobiace faktory môžeme konkrétne pomenovať: 

● Orientácia na ekonomicky atraktívne plodiny, vedúce k nedodržiavaniu zásad správneho 
striedania plodín (osevných postupov) 

● Úbytok živočíšnej výroby vedúci k nedostatočnému priamemu aj nepriamemu prísunu 
organickej hmoty do pôd 

● Nevyjasnené vlastnícke vzťahy (okolo 75 % rozlohy pôd je v prenájme), medzi vlastníkmi 
potom narastajúca skupina s výmerou vlastnej pôdy nad 100 ha (v ČR cez 50 % 
vlastníkov, čo je v rámci EÚ výrazný nadpriemer) 

● Veľké percento zornenia (stále je to cez 70 %) a náchylnosť pôd k vodnej erózii (silné 
ohrozenie až na 35 % územia), zvýšené technogénne zhutnenie pôd (viac ako polovica 
výmery poľnohospodárskych pôd), katastrofálny stav starých odvodňovacích sústav 

● Malá ochota nájomcov investovať do zlepšenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
(pozemkové úpravy, protierózne opatrenia, ozelenenie krajiny, vyvážené hnojenie, 
zlepšenie uhlíkovej bilancie) 

● Prílišná orientácia na dotačné tituly a malý záujem o know-how a nové technológie 
vedúce k zlepšeniu stavu pôd 

● Nedostatočne rozvinutý systém transferu výsledkov výskumu do poľnohospodárskej 
praxe 

● Slabé povedomie našej verejnosti o pôde a jej význame pre spoločnosť 
● Klimatické zmeny  

Pretože uvedené problémy a ich príčiny sú známe, je potrebné ich riešenie. Deje sa tak v 
súčasnej dobe u mnohých z nich, ale zmeny sú postupné a závisí od celého radu ďalších 
okolností (zmeny vlastníckych vzťahov, priechodnosť legislatívnych návrhov, nastavenie zásad 
správnej poľnohospodárskej praxe – DZES, predtým GAEC a ich väzba na čerpanie dotačných 
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titulov, ale aj sankciovanie v prípade porušenia v nadväznosti na Cross 
Compliance, podpora živočíšnej výroby, obnova závlahových systémov a revitalizácia starých 
odvodňovacích sústav atď.) 
 
Zakotvenie ochrany pôdy v právnych systémoch je jedným z mála nástrojov, ktorými možno 
pôdy relatívne účinne chrániť. Primárne sa treba venovať osvete a výchove, ktorá formuje vzťah 
človeka k prírode a tým pádom aj k pôde. Vymedzenie konkrétnych a vymáhateľných nástrojov 
jej ochrany je však nevyhnutnou nutnosťou. 
 
Poľnohospodárstvo je činnosť, ktorá ľudstvu umožnila všetok ďalší civilizačný pokrok. Bez neho 
by sme ostali stále v štádiu zberu a lovu. Poľnohospodárstvo bolo súčasťou väčšiny ľudstva, ale 
postupom času sa tento trend menil, až do súčasného stavu, keď najmä v rozvinutých krajinách 
"živí" malý počet poľnohospodárov nepoľnohospodársku väčšinu. Tento trend mal mnoho 
efektov, ale jeden z najväčších bol ten, že sa človek úplne odtrhol od podvedomia významu 
pôdy. Ľudia stratili bezprostredný pocit, že pôdu potrebujú, a naopak získali pocit, že ich živia 
továrne a priemysel. A tu začal vznikať prielom v podvedomí o pôde. Poľnohospodári sa rozdelili 
do niekoľkých skupín, na tých, ktorí k poľnohospodárstvu pristupujú s veľkou úctou a potom na 
tých, ktorí berú poľnohospodárstvo ako podnikanie, ktoré slúžia iba na dosiahnutie zisku. Pôda 
nie je výrobný prostriedok určený na spotrebu a vyčerpanie, opustenie. Pôda rovnako ako 
vzduch, plní mnoho funkcií, a je v záujme štátu ju zodpovedajúcim spôsobom chrániť. Pôda je 
jedným z najcennejších prírodných bohatstiev každého štátu a neobnoviteľným prírodným 
zdrojom. Predstavuje významnú zložku životného prostredia so širokým rozsahom funkcií a je 
základným výrobným prostriedkom v poľnohospodárstve a lesníctve. Pôda však neplní len 
produkčné funkcie, ale má aj nemenej významné mimoprodukčné funkcie: akumulačné, 
filtračné, asanačné, transportné, transformačné a pod. Vznik pôdy je následok tzv. Pôdotvorných 
procesov, ktoré prebiehajú stovky až tisíce rokov, počas ktorých prechádza pôda rôznymi 
stupňami vývoja. Pôdny kryt vykazuje veľkú šírku a rozmanitosť, ktorá vyplýva z pestrosti 
uplatnenia faktorov a podmienok pôdotvorných procesov. 
 
 
Pôda je nenahraditeľným základom výroby potravín! 
 

Historicky bola pôda považovaná prevažne len za výrobný prostriedok v poľnohospodárstve a 
lesníctve, prípadne za zdroj surovín alebo za plochu na zástavbu či iné využitie. V dobe vysokej 
výkonnosti poľnohospodárstva vo vyspelých krajinách a pri súčasnom poznaní globálnych 
prírodných procesov narastá potreba hodnotiť pôdu a jej funkcie nielen z hľadiska produkčných 
vlastností, ale z pohľadu jej nezastupiteľnej úlohy v životnom prostredí. 

 

V jednotlivých zložkách životného prostredia – vode, pôde a vzduchu – prebiehajú procesy, 
ktoré vzájomne súvisia a ktoré umožňujú všetok život. Ak si teda v súčasnosti uvedomujeme 
dôležitosť a nevyhnutnosť dostatku čistého vzduchu a čistej vody a robíme množstvo opatrení 
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na ich ochranu, nedá sa to isté bohužiaľ povedať o ochrane pôdy. O nej 
sa síce hovorí av mnohých krajinách aj u nás sa zavádzajú alebo aspoň pripravujú zákony na jej 
ochranu, skutočná prax je však doposiaľ trochu odlišná. K pôde sa spoločnosť chová asi tak, 
ako sa správala k vzduchu či vode pred niekoľkými desiatkami rokov. Pod dojmom, že pôdy je – 
najmä pre poľnohospodárstvo – dostatok až prebytok, dochádza nielen k veľkým kvantitatívnym 
úbytkom pôdy, ale aj ku kvalitatívnym škodám, k rozsiahlemu pôsobeniu degradačných vplyvov, 
či už prírodných alebo antropických. Erózia, acidifikácia, zhutnenie a ďalšie vyvolávajú reťazovú 
reakciu v interakcii s vodou alebo biologickými zložkami prostredia a vo svojich dôsledkoch 
postihujú človeka. 

Pôda sa čím ďalej tým viac stáva prostredím na ukladanie najrôznejších odpadov. To je veľmi 
krátkozraké. Pôda je systém veľmi konzervatívny, dlhodobo sa vyvíjajúci, väčšina zmien sa 
prejavuje pomaly, ale pretože pôda je v prírode viazaná na stabilné miesto, jej samočistiaca 
schopnosť je oveľa menšia ako regeneračná schopnosť vody a vzduchu a niektoré degradačné 
zmeny sa stávajú nezvratnými. V prudkom vývoji spoločnosti sa tak zabúda, že pôda je prírodný 
zdroj, ktorý je nenahraditeľný, a pritom zničiteľný a prakticky neobnoviteľný. 

Rýchlosť pôdotvorného procesu závisí najmä od podnebia a zloženia horniny. V našich 
zemepisných šírkach by mal 1 cm pôdy vytvoriť v priemere za 100 rokov. Tvorba celého 
pôdneho profilu potom trvá až desaťtisíc rokov. Však jeden prívalový dážď môže behom 
okamihu zničiť stovky až tisíce rokov vývoja. "Pôda je jediný neobnoviteľný prírodný zdroj, jej 
degradácia alebo deštrukcia je veľmi rýchla a tvorba naopak extrémne pomalá." Zdroj: Ucelený 
zborník Medzinárodný rok pôdy ASZ, 2015. Od roku 2000 u nás denne zmizne cez 18 ha pôdy. 
Tento trend naberá na obrátkach a v poslednej dobe sa uvádza hodnota až 25 ha 
(vitajtenazemi.cz). Úbytok ornej pôdy v Českej republike z celkovej plochy SR je 11% 
zastavaných - zabetónovaných (Zdeněk Žalud 2017). Pre tento jav sa vžilo označenie Soil 
Sealing. Správame s nevysvetliteľnou a neobhájiteľnou ľahostajnosťou, nenávratne pôdu 
zaberáme a poškodzujeme. Táto téma nie je aktuálna iba pre vedcov a odborných pracovníkov, 
ale týka sa celej našej spoločnosti. 
Pretože pôda pokrýva značnú časť hospodársky a sociálne využiteľného priestoru Zeme (a 
nášho štátu), je nutne predmetom stretu záujmov rôznych odvetví. Nároky odvetvia na priestor 
sú zároveň nároky na pôdu. Zachovanie pôdy a ochrana ich funkcií má potom kľúčovú úlohu v 
ochrane životného prostredia, pretože len v ekologicky stabilnej krajine je možné využiť 
podmienky prirodzenej produkčnej schopnosti pôdy na využitie človekom. Z tohto pohľadu je 
potrebné zdôrazniť, že aj keď zásadné opatrenia na ochranu pôdy musia vykonávať jej majitelia 
alebo užívatelia, je to zároveň aj vec celej spoločnosti, ako to vyplýva z dvojakého charakteru 
pôdy. Je potešiteľné, že navrhovaný nový zákon na ochranu pôdy definuje práva a povinnosti 
vlastníkov či užívateľov a jednotlivých orgánov štátnej správy, určuje poplatky a sankcie za 
porušenie povinností i náhradu nákladov vyplývajúcich z povinnosti ochrany pôdy. Musíme si 
teda priať, aby nový navrhovaný zákon čoskoro vošiel do účinnosti a bol všetkými dodržiavaný. 
Pôda je život 
Pôda zohráva na Zemi kľúčovú úlohu. Často u nej používame termín ako pri ľudskom 
organizme, a to zdravá pôda. Hlavným predpokladom optimálneho fungovania pôdnych 
systémov je zdravá – kvalitná pôda, ktorá je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravotný 
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stav rastlín i zdravie konzumentov potravín z týchto rastlín vyrobených. 
Kvalita pôdy je historicky spájaná s produktivitou poľnohospodárskych systémov. Vplyv na 
kvalitu pôdy na danom stanovišti má predovšetkým zvolený systém pestovania rastlín 
umožňujúci prejavy degradácie pôdy, najmä jej utuženia a erózie. Niektoré zavedené 
poľnohospodárske systémy však predstavujú riziko pre pôdu, a to hlavne pre pôdnu úrodnosť. 
 
Ruský geológ a mineralóg Vasilij Vasiljevič Dokučajev definoval pôdu takto: "Pôda je prírodnín 
diferencované v genetické horizonty, vzniknutá na rozhraní rôznych sfér, viac alebo menej ľahko 
rozpojiteľné a oživená". Pôdna úrodnosť, je charakterizovaná ako schopnosť pôdy poskytovať 
rastlinám vhodné podmienky pre ich rast a vývoj, čo je priamo súvislé s dosiahnutím výnosov v 
požadovanom množstve a kvalite. Je dôležité si uvedomiť, že pôda je najväčším bohatstvom pre 
človeka, prípadne pre celé ľudstvo, a to pôda úrodná (Justus Von Liebig). Úrodnosť pôdy 
nemožno špecifikovať jedinou alebo niekoľkými vlastnosťami, ale je to komplex znakov, ktoré sa 
vzájomne ovplyvňujú. Úrodnosť pôdy závisí od faktorov, ktoré hospodár nemôže ovplyvniť, sú to 
– materská hornina, klimatické podmienky av neposlednom rade sú to vlahové pomery daného 
stanovišťa. Týmto faktorom musí každý hospodár prispôsobiť voľbu agrotechnických zásahov 
(pôdooochranné technológie, priame siatie), osevný postup, plán hnojenia, integráciu rastlinnej a 
živočíšnej výroby a ďalšie. Týmto sa dostávame k rozsiahlemu zoznamu faktorov, ktoré človek, 
pokiaľ chce byť dobrý hospodár, významne ovplyvňuje. 
 
Pôda je jednou zo základných zložiek životného prostredia, neoddeliteľnou súčasťou 
agroekosystémov, lesných i trávnatých ekosystémov a zahŕňa životné priestory pre množstvo 
organizmov. Je to prostredie kolobehov vody a živín a prebiehajú v nej významné životné 
pochody. Bez preháňania môžeme konštatovať, že zdravá pôda je z hľadiska významu pre 
človeka nevyhnutnou podmienkou pre najdôležitejšiu biochemickú reakciu - fotosyntézu. 
Rastliny vďaka fotosyntéze produkujú organickú hmotu, ktorú využijeme ako potravinu, surovinu 
a časť jej vrátime do pôdy, kde je vystavená ďalším biochemickým reakciám, ktoré podporujú 
pôdnu úrodnosť. 
 
Pôda prechádza neustálym vývojom, počas ktorého na ňu pôsobia najrôznejšie prírodné vplyvy, 
ktoré môžu byť pozitívne aj negatívne. Niekedy dochádza k tomu, že človek svojou činnosťou 
zosilní pôsobenie prírodných negatívnych vplyvov. 
Poškodená pôda nemôže byť zdravá, teda ani kvalitná. Všetko, čo poškodzuje pôdu, môžeme 
zahrnúť pod pojem – degradácia. Medzi najvýznamnejšie kvantitatívne degradačné faktor patrí 
erózie, ktorá je najmä zapríčinená systémom hospodárenia na pôde (rozsiahle 
poľnohospodárske hony - veterná erózia) a nedostatkom pôdnej organickej hmoty a pôdy. 
Nedostatok pôdnej organickej hmoty znižuje vodnú infiltračnú kapacitu, čo vedie k tvorbe 
povrchového odtoku a vodnej erózii. Vzniknutá erózia ďalej vedie k ďalšej strate organickej 
hmoty. Eróziu pôd preto môžeme nazvať ako fatálny rozkladný proces, pretože jej dôsledkom je 
nevratná strata ornice. 
Kvalitatívne degradačné faktory pôsobia na pôdu, ktorá ešte nebola odnesená eróziou. 
Degradácia fyzikálnych vlastností pôdy, medzi ktoré patrí (zhutnenie - utuženie pôdy, kde 
dochádza k deštrukcii pôdnej štruktúry - zníženie pórovitosti, zvýšenie objemovej hmotnosti 
pôdy), zníženie priepustnosti pre vodu a vzduch, extrémny vodný režim (sucho, premokrenie). 
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Biologická degradácia pôdy je zapríčinená nedostatočným prísunom primárnej organickej hmoty 
do pôdy, ako potravy pre pôdne mikroorganizmy a prekurzor humusu. Nastáva miznutie 
pôdneho edafónu, vďaka ktorému prebieha sprístupňovanie živín rastlinám, obohacovanie pôdy 
o humus, fixáciu dusíka, efektu rhizobaktérií, ochrany koreňov rastlín proti parazitom a 
patogénom, rozklad toxických látok. Všeobecne nie je docenené, že zo všetkých geosféry je v 
pôde najväčšia hustota organizmov, ktoré iniciujú veľmi intenzívne biologické procesy, ktoré 
rozhodujú o obývateľnosti zemegule. 

 

Ako chemická degradácia pôdy sa označuje zasoľovanie, acidifikácia (okysľovanie), alkalizácia. 
Chemické vlastnosti pôd sú ovplyvnené používanou agrochémiou. Rezíduá pesticídov alebo 
napríklad fyziologicky kyslé hnojivá, ktoré negatívne ovplyvňujú pufračné schopnosti pôdy 
(poškodenie sorpčného komplexu) – dôležité vlastnosti pôdy, ktoré umožňujú zadržiavať ióny 
prvkov a dynamicky ich v prípade potreby uvoľňovať do pôdneho roztoku, s ktorým sú potom 
ľahko prijímané rastlinami. 

 

Obmedziť procesy degradácie pôdy môžeme vyhýbaním sa jednoduchých osevných postupov 
využívaním leguminóz v osevných postupoch ako pomoc od pôdnych vlastností biologickou 
cestou, ďalej potom voľbou vhodnej agrotechniky a pravidelným prísunom organickej hmoty do 
pôdy. Pretože pôdna organická hmota môže napomáhať zmierňovať alebo zamedzovať 
negatívnym dopadom a súčasne zvyšovať či stabilizovať primárnu produkciu plodín. 

Pre cieľavedomý vývoj poľnohospodárskej techniky a jej používanie v praxi je potrebné poznať a 
zohľadňovať základné vzťahy a špeciálne požiadavky poľnohospodárskej výroby na techniku. 
Poľnohospodárstvom využívaná pôda je produkt prirodzeného pôdotvorného procesu a vplyvu 
človeka. Predstavuje v podstate trojzložkovú zmes (pevná, tekutá a plynná zložka) prevažne 
zloženú z minerálnych a organických častíc ako aj vody a vzduchu. 

 
Várallyay (1994) rozlišuje 8 typov degradácie pôd: 
1. erózia pôdy (vodná, veterná) 
2. acidifikácia pôdy 
3. salinizácia a alkalizácia pôdy 
4. degradácia fyzikálnych vlastností pôdy (poškodenie štruktúry, utuženie, zlievavosť povrchu) 
5. extrémny vodný režim (premokrenie, zaplavenie, sucho) 
6. biologická degradácia (zníženie obsahu a kvality organickej hmoty, poškodenie populácií 
pôdnych organizmov) 
7. nežiaduce zmeny obsahu živín v pôde (vyplavovanie, biologická i abiotická imobilizácia) 
8. zníženie pufrovacie schopnosti (poškodenie sorpčného komplexu) a znečistenie pôdy 
polutantmi. 
Bolo definovaných 5 hlavných mechanizmov (príčin) súvisiacich s ľudskou činnosťou, 
ktoré spôsobili degradáciu pôd 
1. odlesnenie a odstránenie pôvodnej vegetácie (odlesnenie na poľnohospodárske účely, 
veľkoplošné komerčné lesníctvo, výstavba dopravných ciest a sídiel) 
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2. nadmerné využívanie pôdy pre pastvu (neriadená a nadmerná pastva 
vedie nielen k poškodeniu vegetácie, ale aj k utuženiu pôdy a vystaveniu pôdy erózii) 
3. poľnohospodárske technológie (nedostatočné alebo nadmerné používanie hnojív, používanie 
znečistenej závlahovej vody, používanie ťažkej mechanizácie, chybná aplikácia agrotechnických 
zásahov a i.) 
4. nadmerné využívanie prirodzenej vegetácie (napr. ako palivo; zvyšná vegetácia nedostatočne 
chráni pôdu pred eróziou a inými degradačnými mechanizmami) 
5. priemyselné technológie (najmä výroba, ťažba surovín, skladovanie odpadov a i.). 
 
Úbytok pôdnej organickej hmoty 

K úbytku organickej hmoty v pôde, tzv. dehumifikácii dochádza, pokiaľ jej straty výrazne 
prevyšujú vstupy jej primárnych zdrojov. Organická hmota, ktorá sa dostáva do pôdy, je počas 
rozkladu v pôde akumulovaná len z 10 až 30 % vo forme organického uhlíka. Zvyšok uhlíka je 
mineralizovaný a uvoľňovaný vo forme CO2 do ovzdušia. 

Dehumifikácia môže byť zapríčinená mnohými faktormi. Zvýšené kyprenie a prevzdušňovanie 
(aerácia) pôdy spolu s hlbším preorávaním spodín počas intenzívneho spôsobu kultivácie 
spomaľuje proces humifikácie organických zvyškov a zrýchľuje proces mineralizácie. 
Nadmernou aeráciou a následnou zvýšenou mineralizáciou organickej hmoty trpia aj rozorané 
lúky a pastviny. 

Vplyv na degradáciu organickej hmoty má aj pestovanie monokultúr, nedostatočný prídavok 
organických hnojív a pozberových zvyškov a ich následná rýchla mineralizácia. Hlavným 
problémom vedúcim k dehumifikácii českých polí je nedostatočný prísun klasického organického 
hnojiva vo forme hnoja a hnoja, alebo digestátu či kompostu, ktorý je spôsobený predovšetkým 
poklesom chovu hospodárskych zvierat po roku 1990. Vďaka zvýšeniu počtu bioplynových 
staníc sa podarilo tento trend mierne zvrátiť. 

K zvýšeniu obsahu humusu naopak dochádza na zatrávnených pôdach, ktoré sú bohato 
dotované organickými látkami z koreňového systému porastov. Ďalším významným zdrojom 
organickej hmoty môžu byť recyklované bioodpady vo forme kompostov. Pokiaľ sa plne rozvinie 
triedenie bioodpadov, môže sa jednať o množstvo dosahujúce až milión ton organického 
hnojiva. 

Ďalšími faktormi negatívne ovplyvňujúcimi obsah humusu v pôde sú zmeny hydrotermického 
režimu (odvodnenie, ale aj závlaha) a zmena spôsobu využitia pôdy. K stratám dochádza aj 
počas vodnej a veternej erózie, ktorá je druhým najvýraznejším nebezpečenstvom pre pôdy v 
SR. 

Medzi dôsledky degradácie organickej hmoty v pôde patrí zhoršenie stability pôdnej štruktúry, 
kedy je pôda degradovaná utužením, a tým je obmedzený aj biologický život v pôde. Znížená je 
tak retenčná a infiltračná schopnosť pôdy, čo má za následok, že zrážky sú využité iba z časti. 
Pomalšia infiltrácia do pôdy podporuje povrchový odtok a rozvoj vodnej a veternej erózie a pôda 
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nemá dostatok vlahy na prekonanie periód sucha. S tým súvisí následné 
zhoršené pútanie živín, zvýšenie obsahu dusičnanov v pôde av neposlednom rade znížená 
produkčná schopnosť pôdy. Degradovaná pôda nedokáže odolávať extrémnym výkyvom 
počasia, ktoré pritom majú byť s prebiehajúcimi zmenami klímy stále častejšie. 

Naopak optimálny obsah a kvalita organickej hmoty v pôde vedú k lepšiemu kolobehu prvkov, 
ich sorpcii a uvoľňovaniu živín do pôdneho roztoku. Je podporená biologická činnosť a zlepšuje 
sa fyzikálny stav pôdy (infiltrácia a retencia vody, ale aj prevzdušnenie). 

Smutnou skutočnosťou je, že štyri produktívne generácie poľnohospodárov spotrebovali 
polovicu zásoby uhlíka, ktorý sa v pôde kumuloval niekoľko tisícročí. Je to začiatok dominového 
efektu v oblasti znižujúcej sa pôdnej úrodnosti, kde ako hlavné príčiny môžeme označiť zlý 
fyzikálny stav pôdy, nízku kvalitu humusu, nízke zastúpenie horčíka v sorpčnom komplexe a 
poruchy biologickej aktivity spôsobené nedostatkom ľahko rozložiteľných organických látok. 

Ochrana pôdy 
Pod pojmom ochrana pôdy sa rozumie celý rad technických, ekonomických a legislatívnych 
opatrení, ktoré sú namierené proti zmenšovaniu plochy pôdy pokrytej vegetáciou a proti 
zhoršovaniu či zničeniu všetkých produkčných a ekologických funkcií pôdy. 
Zásadným legislatívnym problémom v ochrane pôdy je jej dvojaký charakter. Pôda je zároveň 
verejným statkom (tak ako vzduch a čiastočne aj voda) a zároveň je majetkom rýdzo 
súkromným s konkrétnym vlastníkom či užívateľom. Každý súkromný vlastník je nutne citlivý na 
všetky celospoločensky motivované opatrenia, ktoré ho obmedzujú v práve nakladať so svojím 
majetkom podľa vlastného rozhodnutia. Každé legislatívne opatrenie na ochranu pôdy sa musí s 
týmto problémom vysporiadať. Štát je v záujme svojich občanov oprávnený a povinný činnosti 
na pôde regulovať, ale musí vyriešiť, aký stupeň regulácie je v súlade s nedotknuteľnosťou 
vlastníckych práv. 
Aké sú teda najväčšie nebezpečenstvá a aké problémy treba v ochrane pôdy v našom štáte av 
celej Európe riešiť? 
 
Sú to: 
1. Urbanizácia, tj úplné vyradenie pôdy z prírodných cyklov. Úbytky pôdy v celej Európe sú 
hrozivé a problémom je, že najväčšie úbytky postihujú produkčne aj ekologicky najkvalitnejšiu 
pôdu. Niektoré úbytky pôdy sú v procese rozvoja spoločnosti samozrejme nevyhnutné. Ak sa 
stane poľnohospodárska pôda rekreačným areálom alebo napríklad aj pieskovňou s následnou 
rekultiváciou, nestráca tak nutne svoje ekologické funkcie, alebo môže aj nadobúdať funkcie iné 
(vodná nádrž). Skutočný problém nastáva pri zlikvidovaní všetkých funkcií pôdy pod stavbami. 
Zmenšená vodná retenčná schopnosť krajiny, urýchlenie odtoku a záplavy sú prirodzeným 
dôsledkom. 
 
2. Procesy vodnej a veternej erózie na plochách veľkých honov predstavujú veľmi vážne 
narušenie ekologických a produkčných funkcií pôdy. Faktom zostáva, že rozsah a intenzitu 
erózie sa zatiaľ nedarí výraznejšie obmedzovať, aj keď určitý pokrok u nás bol v poslednej dobe 
dosiahnutý zatrávňovaním. 
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3. Znečistenie pôdy z ovzdušia plynnými emisiami a prachom bolo v poslednej dobe čiastočne 
eliminované. Škodlivé látky (najmä ťažké kovy) a acidifikácia pôdy spôsobené kyslými zrážkami 
či spadom pevných častíc pôsobia pomaly a nenápadne, ale problémom je, že práve tieto 
škodliviny zostávajú v pôde deponované. Pri súčasnom poklese emisií z priemyslu dochádza k 
rýchlemu nárastu škodlivín z dopravy, a to celoplošne, nielen v blízkosti hlavných cestných 
ťahov. Tam pôda a vegetácia trpia navyše ešte zasoľovaním z posypových materiálov. 
Znečisťovanie olovom okolo ciest snáď bude prechodom na bezolovnaté benzíny postupne 
eliminované. 
 
4. Intenzívna poľnohospodárska činnosť je sprevádzaná predovšetkým zvyšovaním vstupov 
chemických látok. Cudzorodé látky sú vnášané s hnojivami, ale väčším nebezpečenstvom sú 
prostriedky ochrany rastlín – pesticídy. Nedá sa predpokladať, že úbytok ich používania v 
posledných rokoch bude trvalého charakteru. Na druhej strane určite neobstojí tvrdenie určitej 
ekologickej propagandy, že práve poľnohospodárstvo je jedným z najväčších znečisťovateľov 
životného prostredia (pôdy, vody i ovzdušia), avšak značný podiel na plošnom znečisťovaní 
pôdy a splachov do vody, ktorý je vyvolaný často nesprávnym použitím týchto prostriedkov, mu 
uprieť nemožno. 
 
5. Veľmi vážne nebezpečenstvo s rýchlo vzrastajúcou tendenciou predstavuje likvidácia 
odpadov, a to ako komunálnych, tak aj priemyselných. Paradoxne totiž platí, že čím viac bude 
čističiek odpadových vôd a ovzdušia, tým väčší bude tlak na ukladanie zachytených látok do 
pôdy (napríklad problematika čistiarenských kalov) s tým, že sa bude zdôrazňovať ich sporná 
hnojivá hodnota. Dochádza ale aj k znehodnocovaniu pôdy v blízkosti skládok odpadov 
presakujúcou vodou a vetrom, roznášajúcim znečistenie. 
 
6. Problémom v ochrane pôdy, keď na vine je sama poľnohospodárska alebo aj lesnícka výroba, 
je stužovanie a kompakcia pôdy v dôsledku používania stále ťažších a výkonnejších 
mechanizmov. Technogénne pôdne kompakcie podorničných a spodinových horizontov 
obmedzuje účinnú hĺbku pôdy pre rastliny, výrazne zmenšuje retenciu vody, urýchľuje odtok a 
zvyšuje eróziu. Opäť dochádza k rozporu medzi zásadami ochrany funkcií pôdy a ekonomikou 
výroby. Riešenie je v rukách poľnohospodárov a konštruktérov poľnohospodárskych strojov, 
bohužiaľ je však drahé. 
 
7. Neopomenuteľnou príčinou pri znečisťovaní, degradácii až aj deštrukcii pôdy sú rôzne 
ekologické havárie najrôznejšieho pôvodu: najčastejšie ropné produkty a chemické látky, ale aj 
plyny. Väčšinou ide o lokálne záležitosti, ale tým, že sa vykoná asanácia a znečistená či 
kontaminovaná zemina sa odstráni a odvezie, sa problém nerieši, iba sa presúva na iné miesto. 
 
8. Rovnako lokálny, ale o nič menej nebezpečný dopad na pôdu a vodu a celú krajinu majú 
rôzne divoké skládky najrôznejšieho, často veľmi nebezpečného až jedovatého odpadu. 
 
9. Takzvané staré záťaže sú v ochrane pôdy problémom ťažko riešiteľným. Ide nielen o 
znečistenie až aj kontamináciu pôdy v okolí starších (ale aj nových) priemyselných závodov, ale 
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veľmi často sú to pozostatky po napríklad banskej činnosti zo stredoveku 
- a bohužiaľ často poľnohospodársky používané. 
 
Funkcie pôdy 
Funkcie, ktoré pôda má v prírode a ktoré má vzhľadom na potreby človeka, je nutné rozdeliť v 
podstate do troch skupín. 
1. Funkcia prírodná, v ekosystémoch: 
– pôda tvorí životný priestor a základ života pre všetky suchozemské organizmy ako rastlinné, 
tak živočíšne; 
– pôda produkuje biomasu (čo súvisí so životným priestorom pre organizmy, ale je to aj 
podstatou jej produkčnej funkcie); 
– je súčasťou a prostredím látkového kolobehu v prírode, najmä kolobehu vody a živín; 
– je prostredím na výmenu tepelnej energie medzi zemou a ovzduším; 
– je prostredím pre infiltráciu, akumuláciu a retenciu vody, pre transportné procesy (infiltrácie, 
dotácie podzemných vôd), transformačné procesy (rozklad látok a syntéza iných) a pufrovacie a 
neutralizačné procesy (odolnosť voči degradácii, acidifikácii, znečisteniu). 
 
2. Funkcie úžitkové (z hľadiska človeka): 
– je výrobným prostriedkom, biotopom poľnohospodárskych a lesníckych plodín, má určitú 
produkčnú funkciu a produkčný potenciál; 
– je plochou pre hospodárske a stavebné využitie, na bývanie, infraštruktúru, rekreáciu; 
– je zdrojom neobnoviteľných surovín (štrkov, piesku, hlín, rašeliny). 
 
3. Funkcia kultúrna: 
– pôda je archívom dejín prírody a dejín histórie ľudstva, v pôde sú zachované a konzervované 
zmeny klímy, vegetácie, paleontologické a archeologické nálezy. 
Všetky tieto funkcie vykonáva každá pôda. Multifunkčnosť pôdy je teda zrejmá, ale definovať, 
ktorá z funkcií je pre danú pôdu a pre dané stanovište v danej dobe av danej spoločnosti 
najdôležitejšia viac alebo menej významná, je problematické a záleží na okamžitom preferovaní 
určitej funkcie z hľadísk potrieb človeka. Je samozrejmé, že to nemusí na istom stanovisku 
nutne byť funkcia produkčná: môže to byť funkcia infiltračná (dotácia zásob nezávadných 
podzemných vôd) alebo funkcia ochranná (chránené povrchové vody), ale aj funkcia úžitková – 
rekreačné, stavebné, zdroje surovín. Plnenie jednej, v súčasnej dobe preferovanej funkcie 
neznamená, že pôda nemá funkcie ďalšie. V priebehu času sa význam jednotlivých funkcií môže 
veľmi zásadne zmeniť. Pre cieľavedomý vývoj poľnohospodárskej techniky a jej používanie v 
praxi je potrebné poznať a zohľadňovať základné vzťahy a špeciálne požiadavky 
poľnohospodárskej výroby na techniku. Poľnohospodárstvom využívaná pôda je produkt 
prirodzeného pôdotvorného procesu a vplyvu človeka. Predstavuje v podstate trojzložkovú zmes 
(pevná, tekutá a plynná zložka) prevažne zloženú z minerálnych a organických častíc ako aj 
vody a vzduchu. 

Pri dobrom štruktúrnom zložení pôdy by sme mali dosiahnuť v orničnom obrábanom profile 
objemové zastúpenie pevnej zložky pôdy asi 40 % (čiernozem) až 60 % (piesočnatá pôda) a 
zastúpenie vodných a vzdušných pórov 40 % až 60 %, pričom póry by mali byť naplnené na 
50 % až 60 % vzduchom a na 50 % až 40 % vodou. Toto zastúpenie pevnej zložky, pórov a 
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ich vyplnenie vodou alebo vzduchom je dané druhom pôdy, štruktúrou 
pôdy, ale aj prejazdom techniky, priebehom počasia, prirodzeným ľahaním pôdy a inými 
vplyvmi. 

Narušením fyzikálnych parametrov pôdy, hlavne jej objemovej hmotnosti zhutnením a 
nepriaznivou štruktúrou pôdnych agregátov s nízkou vodostálosťou, a teda tendenciou k 
rozplavovaniu spôsobenou slabou biologickou aktivitou v pôde, zásobná schopnosť pôdy 
výrazne klesá. Je to najmä tým, že v utuženej pôde sa výrazne zvyšuje podiel pevnej pôdnej 
frakcie (minerálnej zložky) na úkor frakcie plynnej a kvapalnej (obr. 2 a 3). Rovnako sa znižuje aj 
zachytávajúca (retenčná) schopnosť pre vodu. Neštrukturálna pôda okrem iného preto výrazne 
negatívne ovplyvňuje hospodárenie s vodou v pôdnom profile nehovoriac o probléme erózie, 
neproduktívnom výpare i prekorenení do hĺbky pôdneho profilu. Slabá biologická aktivita pôdy 
spôsobuje problémy pri obnovovaní štruktúrnych agregátov. 
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Prehľad parametrov mernej hmotnosti, vlhkosti, pórovitosti a objemovej 
hmotnosti pôdy: mc –hmotnosť vzorky (nevysušený); mv – hmotnosť vody v póroch vzorky; 
ms – hmotnosť suchej vzorky; mpz – hmotnosť pevnej zložky (platí mpz = ms); Vc – celkový 
objem vzorky; Vp – celkový objem vodných a vzdušných pórov Vpz – objem pevnej zložky 
pôdy; Vv, Vvz – objem (kapilárnej) vody, vzduchu; ρpz, ρv, ρvz – merná hmotnosť pevnej 
zložky, vody, vzduchu; ρr – objemová hmotnosť (suchej) pôdy – redukovaná STN 731001; 
ρnr – objemová hmotnosť (vlhkej) pôdy – neredukovaná; p – pórovitosť; e – relatívna 
pórovitosť (číslo pórovitosti); wr – vlhkosť pôdy – redukovaná; wnr – vlhkosť pôdy – 

neredukovaná. 

 
Prevaha pevnej pôdnej frakcie v degradovanej, utuženej pôde s objemovou hmotnosťou 
redukovanou vyššou ako 1,45 g/cm3

 
Optimálne zastúpenie pôdnych frakcií v zdravej, štruktúrnej pôde 
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Narušenie týchto pomerov, predovšetkým nízkym zastúpením vodných a 
vzdušných pórov, je najčastejšie spôsobované škodlivým utláčaním pôdy v rôznych hĺbkových 
horizontoch. Predovšetkým tzv. hrubé póry (väčšie ako 0,01 mm) umožňujú prestup jemných 
koreňov rastlín. Nadmerné utláčanie pôdy v oblasti spracovávaného profilu, pod hranicou 
obrábania pôdy, ale aj v hlbších horizontoch, obmedzuje alebo zastavuje rast koreňového 
systému, nepriaznivo pôsobí na teplotu pôdy a vedenie vody v pôde. Pritom škody spôsobené 
utláčaním pôdy sa často zistí až neskoro pri znížení úrody a vyžadujú vysoké náklady na ich 
odstránenie. 
 
Príčiny tohto stavu sú rôzne, často nedodržaním hranice prejazdnosti a spracovateľnosti pôdy z 
pohľadu jej vlhkosti, vysokým tlakom pojazdového ústrojenstva, tupými pracovnými nástrojmi, 
neorganizovaným pohybom techniky po poli, nepoužívaním kypriacich zariadení za kolesami 
energetických prostriedkov, nevyužívaním kombinovaných strojov a ďalšie. 
 
Charakteristika stavu degradácie pôd v ČR 
Pôda však neplní len produkčné funkcie, ale má aj nemenej významné mimoprodukčné funkcie: 
akumulačné, filtračné, asanačné, transportné, transformačné a pod. Vznik pôdy je následok tzv. 
pôdotvorných procesov, ktoré prebiehajú stovky až tisíce rokov, počas ktorých prechádza pôda 
rôznymi stupňami vývoja. Pôdny pokryv ČR vykazuje veľkú šírku a rozmanitosť, ktorá vyplýva z 
pestrosti uplatnenia faktorov a podmienok pôdotvorných procesov (Vopravil, 2009). 
 
Pôdy v ČR sú viac ako z polovice ohrozené vodnou eróziou, najrozšírenejším typom degradácie 
pôd u nás. Počas jednej eróznej udalosti môže byť spláchnutých až niekoľko cm pôdy a dôjsť 
tak k jej nenávratnej strate. V prípade erózie sa k degradácii pôdy pridávajú ešte ďalšie 
negatívne efekty spôsobené prenosom pôdneho materiálu a dochádza tak k ohrozovaniu 
obecného a súkromného majetku, zanášaniu vodných tokov a nádrží a zhoršovaniu kvality 
povrchových vôd. Vážne prejavy degradácie pôdy eróziou sú každoročne mapované pri 
aktualizáciách bonitovaných pôdne ekologických jednotiek, čo sa prejavuje aj výrazným 
znížením základnej ceny pôdy, ktorá má vplyv na výšku výberu daní. Podmienky pre výskyt 
vodnej erózie sú v ČR špecifické – pôdne bloky sú v ČR najväčšie v Európe vďaka intenzifikácii 
poľnohospodárskej výroby v minulosti, vo veľkom boli tiež rušené hydrografické a krajinné prvky 
(rozzorávanie medzí, zatrávnených údolníc, poľných ciest, likvidácia rozptýlenej zelene a pod.) , 
ktoré zrýchlené erózii účinne bránili. 
 
Erózia pôdy ochudobňuje poľnohospodárske pôdy o najúrodnejšiu časť - ornicu, zhoršuje 
fyzikálno - chemické vlastnosti pôd, zmenšuje mocnosť pôdneho profilu, zvyšuje štrkovitosť, 
znižuje obsah živín a humusu, poškodzuje plodiny a kultúry, sťažuje pohyb strojov po 
pozemkoch a spôsobuje straty osív. a prípravkov na ochranu rastlín. 
 
Pestované plodiny nenájdu v erodovanej pôde dostatočné množstvo živín a celková úroda 
dosahuje nižšie objemy (nižšia klíčivosť, vymieľanie sadby a koreňov, zatopenie nižšie ležiacich 
plodín zmytými časticami, poškodenie plodín atď.). Na slabo erodovaných pôdach sa znižujú 
hektárové výnosy o 15 – 20 %, na stredne erodovaných pôdach o 40 – 50 % a na silne 
erodovaných pôdach až o 75 %. Problém erózie nesúvisí len s poškodením pôdy, ako by sa na 
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prvý pohľad zdalo, ale sú tu aj ďalšie následky týkajúce sa 
transportovaného materiálu. V prípade dlhodobej intenzívnej erózie a sedimentácie na silne 
ohrozených pôdach môže sedimentácia dosahovať mocnosť aj jednotiek metrov a následkom 
môže byť zásadné ovplyvnenie pôdnych vlastností prípadne aj vznik nových pôdnych útvarov. 
Transportované pôdne častice a na nich viazané látky znečisťujú vodné zdroje a zanášajú 
akumulačné priestory nádrží, znižujú prietočnú kapacitu tokov, vyvolávajú zakalenie 
povrchových vôd, zhoršujú prostredie pre vodné organizmy, zvyšujú náklady na úpravu vody a 
ťažbu usadenín. Zo skúseností riešiteľov vyplýva, že náprava takejto situácie na vodnej nádrži o 
objeme 3,5 tis m3 znamená likvidáciu 1 600 m3 sedimentu, čo prináša minimálne náklady 
presahujúce 600 000 Sk. Erózne udalosti vznikajúce na poľnohospodárskej pôde v blízkosti 
intravilánu 5 obce bývajú v niektorých prípadoch takého rozsahu, že dochádza k zapojeniu 
hasičských záchranných zborov. V intravilánoch obcí dochádza následkom eróznych udalostí 
najmä ku škodám na dopravnej infraštruktúre. Náklady na opätovné sprevádzkovanie 
komunikácií sú, podľa oznámenia zástupcov obcí, rádovo desiatky až stoviek tisíc korún.  
 
Degradačné procesy pôd a dôsledky ich pôsobenia 
Aby sme mohli lepšie opísať dopady klimatologického sucha na pôdne prostredie v aridných 
oblastiach, je nutné poznať stav pôdy a potenciál k prejavom jednotlivých degradačných 
faktorov. Predovšetkým schopnosť pôdy infiltrovať vodu, resp. zadržať ju po dlhú dobu, je 
dôležitým parametrom ovplyvňujúcim poľnohospodársku produkciu. Degradáciou pôdy, a teda aj 
hydrologických funkcií sú potom znásobené dopady klimatologicky extrémnych suchých periód. 
 
Utuženie pôdy v celej hĺbke pôdneho profilu. Ide o pôdny typ fluvizem, kde sa 
poľnohospodársky podnik snaží eliminovať utuženie pôdy podrývaním na hĺbku 40 cm, 
avšak vplyvom nízkeho zastúpenia organickej zložky pôdnej a nízkej biologickej aktivity 

pôdnej sa táto operácia úplne míňa 
účinkom. 
 
Dôsledky pôsobenia degradačných faktorov 
na cenu pôdy 
Hodnotenie vplyvu niektorých degradačných 
faktorov na cenu pôdy je ťažké. Napr. pri 
utužení pôdy alebo jej okyslení sa jedná o stále 
rovnaký pôdny typ, preto úradná cena pôdy 
zostáva rovnaká, hoci vlastnosti pôdy sú 
zhoršené. Iná situácia nastáva pri vodnej erózii 
pôdy, kde je možné zníženie ceny pomerne 
presne určiť. 
 
Zhutňovanie pôdy – akútny problém 
súčasnej poľnohospodárskej výroby 
Priebeh a dôsledky zhutňovania pôdy 
Zhutňovanie pôdy sa prejavuje predovšetkým 
zvyšovaním objemovej hmotnosti pôdy. 
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Následne sa to prejaví v zastúpení jednotlivých fáz pôdnej hmoty – 
pevnej, kvapalnej a plynnej. 
To má priamy vplyv na rozvoj koreňového systému rastlín a súčasne ovplyvňuje rast a vývoj 
plodín, rovnako tak výšku a stabilitu výnosov. 
 
Zníženie výnosov v dôsledku zhutnenia pôdy sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 10 – 40 %. 
 
Zhutňovanie pôdy a vplyv na koreňové systémy rastlín: 
• menší objem a znížená aktivita rhizosféry 
• morfologické deformácie na koreňoch 
• špirálovitý rast koreňov 
• rast koreňov prevažne v horizontálnom smere 
• zhrubnutie koreňov 
• menšia hmotnosť koreňovej sústavy 
• znížená fyziologická aktivita koreňovej sústavy 
Zhutňovanie pôdy je príčinou zníženia objemu pôdy využívaného rastlinou, skracovania dĺžky 
koreňov, najmä vlásočnicových a zníženia príjmu vody a živín rastlinou. 
 
Reakcia rastlín na zhutnenie pôdy: 

• zhoršené vzchádzanie 
• horšie zapojenie a vyrovnanosť porastov 
• nižší obsah chlorofylu v listoch plodín 
• zníženie intenzity fotosyntézy 
• častejší a intenzívnejší výskyt chorôb 
• spomalený rast všetkých častí rastlín 
• vyššie zaburinenie porastov 
• nižšia odolnosť rastlín na výkyvy poveternostných faktorov 
• zvýšenie náchylnosti na prezimovanie porastov 
Dobrý štruktúrny stav pôdy a dostatočný obsah organickej hmoty v pôde tvoria najdôležitejšiu 
prirodzenú ochranu pôdy pred jej zhutňovaním! 
 
Zmeny plynnej fázy pôdnej hmoty zhutňovaním: 

• zníženie vzdušnej kapacity pôdy 
• zhoršenie kontinuity makropórov, najmä vertikálnych 
• zníženie intenzity aerácie pôdy 
• zhoršenie výmeny plynov medzi pôdou a ovzduším 
 
Zníženie celkového objemu pórov o 5 % predstavuje zníženie obsahu nekapilárnych pórov 
približne o 50 %. V podpovrchových vrstvách rýchlo prevažujú anaeróbne podmienky s 
negatívnymi dôsledkami pre biologickú aktivitu pôdy a sprístupňovanie živín z pôdnych zásob a 
živín dodávaných v priemyselných hnojivách. Využiteľnosť živín a účinnosť hnojenia následne 
klesá o 20 – 50 %. 
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Zmeny kvapalnej fázy pôdnej hmoty zhutňovaním 

Zmeny kvapalnej fázy pôdnej hmoty zhutňovaním spôsobujú zníženie rýchlosti infiltrácie 
gravitačnej vody, rozbahňovanie povrchu pôdy a vznik mokrín, skrátenie časového intervalu pre 
agrotechnické práce a zníženie ich kvality. 

Ďalším sprievodným javom je zvýšenie kapilárnej vodivosti a zvýšenie neproduktívneho výparu 
pôdnej vlahy z pôdnej zásoby, ako aj strata prirodzenej ochrany pôdy poréznou vrstvou – 
zníženie pružnosti a odolnosti proti negatívnym dopadom pojazdov ťažkej mechanizácie. 

Zvýšenie povrchového odtoku vody potom znamená nárast rizika vodnej erózie pôdy a následne 
zníženie prístupnosti pôdnej vody pre rastliny. 

Zvýšenie objemovej hmotnosti pôdy o 1 % zníži priepustnosť pôdy pre vodu o 5,8 %. 

Zvýšenie objemovej hmotnosti z 1 350 kg.m-3 (štruktúrna, neutužená pôda) na 1 500 kg.m-3 
(pôda utužená) zníži obsah vlahy prístupnej pre rastliny o 25 %. 

Výsledky z praxe 

V rámci projektu bol sledovaný vplyv aplikácie pôdnych biostimulantov – granulát NeOsol, 
ExplOrer, Akeo na báze uhličitanov vápenatých a horečnatých s prímesou makroelementov (Ca, 
Mg, N, P, K, S, Na) a mikroelementov Fe, Zn, Mn, B, Cu, I), podľa MIP – Mineral Inducer 
Process (Olmix Group, Francúzsko), o vlastnostiach: sušina 98,9 %; spáliteľné látky v sušine 
25,0 %; pH 8,0 – 10,0; vápnik (ako CaO) 28,0 %; horčík (ako MgO) 15,9 % ako jednej z 
možností vedúcich k zlepšeniu pôdnych vlastností pri nedostatku organickej hmoty (ďalej OH) v 
pôde. 

Schéma jednotlivých variant poľného experimentu 

Variant  
1 Kontrola 
2 NeOsol – stimulátor životne dôležitých funkcií pôdy 

3 50 % Amofos + 50 % NeOsol – stimulátor životne dôležitých funkcií pôdy 
s vyšším využitím živín 

4 ExplOrer – stimulátor biologické aktivity rhizosféry 
 

Objemová hmotnosť redukovaná (OHR) je priamym ukazovateľom utuženia pôdy. U pôd 
štruktúrnych a neutužených sa táto hodnota pohybuje v rozmedzí 1,30-1,45 g.cm-3 (Vopravil a 
kol. 2010). V prvom roku sledovania 2017, neboli namerané hodnoty pri OHR a pri pórovitosti 
významné rozdiely východiskových hodnôt na kontrole a variantoch s pôdnymi biostimulantmi. 
Bolo to predovšetkým vplyvom hĺbkového kyprenia na 30 cm realizovaného na jeseň roku 2016 
po predplodine cukrovej repe. 
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Fyzikálne vlastnosti pôdy – Litobratřice 2017 

Variant 
Hĺubka 

(m) 

Obj. 
hm. 
red. 

 (g.cm-

3) 

Pórovito
sť (%) 

Aktuálny obsah  

Max. 
kap. 

kapacit
a 

Min. 
vzdušn

á 
kapacit

a 

voda vzduch % obj. % volume 

1 
0-20 1,13a 57,99 20,42 37,57 39,61 18,38 

20-40 1,39c 47,09 13,95 33,14 37,31 9,78 
Priemer 1,27 a 51,5 a 17,2a 35,4 a 38,5 a 14,1a 

2 
0-20 1,12ab 57,7 19,3 38,4 40,6 17,1 

20-40 1,44cd 45,0 16,4 28,7 34,4 10,6 
Priemer 1,28 a 51,4 a 17,9 a 33,6 a 37,5 a 13,9 a 

3 
0-20 1,12a 57,36 20,5 36,86 37,79 19,57 

20-40 1,43cde 45,25 16,1 29,15 34,54 10,71 
Priemer  1,28 a 51.3 a 18,3 a 33,0 a 36,2 a 15,4 a 

4 
0-20 1,17ab 55,31 21,04 34,27 39,76 15,54 

20-40 1,39bc 47,07 14,06 33,01 39,1 7,97 
Priemer 1,28 a 51,2 a 17,6 a 33,6 a 39,4 a 11,8 a 

Hodnoty označené stejným písmenem se při P = 0,95 významně neliší 

Hodnoty namerané v roku 2018 už vykazujú významné rozdiely. Z nameraných hodnôt je možné 
usúdiť, že varianty s aplikovanými biostimulantmi vykazovali nižšiu úroveň utuženia pôdy, čo 
dokazujú hodnoty OHR. Pri variante 1 bola hodnota OHR najvyššia a najnižšia pórovitosť, čo 
korelovalo s ostatnými sledovanými veličinami fyzikálnych vlastností pôdy. Najlepšie fyzikálne 
vlastnosti vykazoval variant 2 – aktivátor mineralizácie a humifikácie s vyšším využitím živín. To 
svedčí o veľmi krátkodobom efekte podrývania, kedy na kontrolnom variante sa zvýšila OHR v 
roku 2018 nad úroveň silného utuženia pôdy, a to na hodnotu 1,51 g.cm-3. Podľa Lhotský a kol. 
2000) je limit pri hlinitých pôdach 1,45 g.cm-3 a ten bol prekročený v ornici i podornicou v roku 
2018 pri variante 1. Na variantoch s pôdnymi biostimulantmi, sa udržala na úrovni roku 2017. S 
týmto trendom korešponduje aj významný pokles celkovej pórovitosti na kontrolnom variante 1. 
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Fyzikálne vlastnosti pôdy – Litobratřice 2018 

Variant 
Hĺbka 

(m) 

Obj. 
hm. 
red. 

(g.cm-

3) 

Pórovito
sť (%) 

Aktuálny obsah  

Max. 
kap. 

kapacit
a 

Min. 
vzdušn

á 
kapacit

a 

voda vzduch % obj. % obj. 

1 
0-20 1,49d 42,9 27,3 15,6 36,2 6,7 
20-40 1,53ed 40,9 14,8 26,1 33,6 8,0 

Priemer  1,51a 41,9a 21,1a 20,9a 34,9a 7,4a 

2 
0-20 1,31c 49,9 29,9 20,0 39,6 10,3 
20-40 1,26bc 51,9 14,5 37,4 35,8 16,1 

Priemer 1,29b 50,9b 22,2a 28,7b 37,7b 13,2b 

3 
0-20 1,30bc 50,5 24,3 26,2 37,2 13,3 
20-40 1,39bcd 46,9 14,9 31,9 39,0 9,9 

Priemer 1,35c 48,1b 19,6a 29,1b 38,1b 11,6b 

4 
0-20 1,34c 48,1 25,1 23,0 36,3 11,9 
20-40 1,36cd 47,4 17,4 30,0 38,9 8,5 

Priemer 1,35c 47,8b 21,3a 26,5b 37,6b 10,2b 
Hodnoty označené stejným písmenem se při P = 0,95 významně neliší 

 
Fyzikálne vlastnosti pôdy – Litobratřice 2019 

Variant Hĺbka 
(m) 

Obj. 
hm. 
red.  

(g.cm-

3) 

Pórovitosť 
(%) 

Aktuálny 
obsah  

Max. 
kap. 

kapacita 

Min. 
vzdušná 
kapacita 

voda vzduch % obj. % obj. 

1 
0-20 1,55d 40,4 25,4 13,4 34,1 5,9 

20-40 1,58e 38,8 13,6 25,2 29,1 6,0 
Priemer 1,57a 41,9a 19,5a 19,39a 31,6a 6,0a 

2 
0-20 1,29c 52,1 31,2 24,8 41,3 12,1 

20-40 1,23b 53,5 18,5 41,3 37,4 17,8 
Priemer 1,26c 52,8b 24,9b 33,0c 39,4b 15,0b 

3 
0-20 1,28bc 51,7 25,1 27,7 38,9 14,5 

20-40 1,34bc 49,4 16,2 33,2 39,0 10,1 
Priemer  1,31c 50,6b 20,7a 30,1a 39,0b 12,3b 

4 
0-20 1,32c 52,8 28,4 25,1 40,6 16,9 

20-40 1,34c 49,3 19,8 33,6 38,2 10,2 
Priemer 1,32c 51,1b 24,1b 29,4b 38,9b 13,6b 

Hodnoty označené stejným písmenem se při P = 0,95 významně neliší 
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Tretí rok sledovania aplikácie pôdnych biostimulácií 2019 potvrdzuje 
signifikantné rozdiely oproti kontrolnému variantu. Z nameraných hodnôt je možné usúdiť, že 
varianty s aplikovanými pôdnymi biostimulantmi vykazovali preukázateľne nižšie utuženie pôdy 
– OHR a väčšiu pórovitosť oproti variantu 1. Pri variante 1 bola hodnota najvyššia a najnižšia 
pórovitosť, čo korelovalo na ostatných sledovaných variantoch. Najlepšie fyzikálne vlastnosti 
vykazoval variant 2 - aktivátor mineralizácie a humifikácie s vyšším využitím živín a variant 4 - 
stimulátor biologickej aktivity rhizosféry. Obe tieto vlastnosti významne ovplyvňujú aj vzdušný 
režim v pôde, ktorý priamo súvisí s intenzitou jej biologickej aktivity. Z hodnôt OHR je zrejmé, že 
pôdny biostimulant pôsobí pozitívne na prevzdušnenosť a spôsobuje nižšiu utuženosť orničnej 
vrstvy. To potvrdil aj (Miller a kol. 1990), ktorí vo svojej práci popisujú zlepšenie pôdnych 
vlastností pomocou aplikácie pôdnych kondicionérov a ďalších pomocných látok. 

 

Grafy farebne znázorňujú, vývoj a trend zmien fyzikálnych vlastností OHR a celkovej pórovitosti 
v sledovaných rokoch 2017 - 2019. Na fyzikálne vlastnosti malo okrem iného dôležitý vplyv 
spracovania pôdy pred začiatkom projektu, nedostatok zrážok a odvoz pšeničnej slamy v 
balíkoch na ďalšiu spotrebu. 

Fyzikálne vlastnosti pôdy - OHR v g.cm-3 - Litobratřice 2017 - 2019 

 
Fyzikálne vlastnosti pôdy - Celková pórovitosť v % - Litobratřice 2017 - 2019 
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Koeficient štruktúrnosti (KS). Hodnoty koeficientu štrukturnosti 
sledované v rokoch 2017 - 2019 a nemerané v jednotlivých variantoch. KS je vypočítaná 
hodnota, ktorou sa vyjadruje kvalita pôdnej štruktúry v piatich veľkostných kategóriách na 
základe percentuálneho zastúpenia na celkovej hmotnosti vzorky. Je to pomer medzi 
štruktúrnymi časticami (agregátmi) a zvyškom pôdy v pôdnom profile. 

Pri hodnotách vyšších ako 1,0 má pôda lepšiu štruktúru a predstavuje preto menšie riziko 
nežiaduceho zhutnenia, zatiaľ čo hodnoty menšie ako 1,0 sú nízke štruktúrne stability (Palica a 
kol. 2010). To súvisí s kvalitným zložením pôdneho humusu, čím sa vytvára agronomicky 
hodnotná štruktúra. Výsledné hodnoty naznačujú, že nižšie hodnoty štruktúrneho koeficientu sa 
dosahujú pri variante 1. Rok 2017 ukazuje hodnoty KS na kontrole nad hranicou 1, čo je tesne 
nad hranicou štruktúrnej stability. Pri variante 2, bol tiež nižší KS, z dôvodu vyššej mineralizácie 
vďaka aplikácii aktivátora mineralizácie v pôde (Du Jardin 2015). Variant 3 – koreňový 
biostimulant vykazoval vysoko preukazný rozdiel oproti kontrole. V roku 2018 pri variantoch (2, 
3, 4) vyšiel KS štatisticky preukázateľne vyšší oproti variantu 1. Tento stav môže z hľadiska 
ďalších fyzikálnych vlastností viesť k zlepšeniu kvality pôdneho prostredia a následne môže mať 
pozitívny vplyv na chemické vlastnosti pôdy. 

Priemerné hodnoty koeficientu štruktúrnosti 2017 - 2019 

Rok Variant 
Štruktúrne elementy (% hmot.) Koeficient 

štruktúrnos
ti 

nad 10 
mm 

5–10 
mm 

2–5 
mm 

0.5–2 
mm 

0.25-0.5 
mm  

pod 0.25 
mm 

2017 

1 39,45 26,82 18,96 13,57 0,33 0,87 1,48 
2 34,36 28,50 22,12 13,90 0,31 0,82 1,84 
3 29,48 27,96 25,27 16,16 0,38 0,75 2,31 
4 23,72 24,43 31,19 19,76 0,36 0,55 3,12 

2018 

1 40,06 22,62 18,23 13,68 1,48 3,92 1,28 
2 28,21 22,56 23,70 19,38 2,26 3,90 2,97 
3 26,02 25,88 24,63 17,47 2,06 3,94 2,85 
4 27,56 32,63 18,41 17,66 1,21 2,53 2,92 

2019 

1 62,84 15,63 14,62 6,42 0,16 0,32 0,58 
2 43,15 24,99 21,40 9,79 0,22 0,45 1,29 
3 48,88 20,44 21,48 8,64 0,18 0,37 1,03 
4 39,79 22,47 26,35 10,41 0,33 0,36 1,47 

 

V roku 2019 bolo toto pôsobenie potvrdené nameranými signifikantnými výsledkami KS na 
variantoch 2, 4 a 3. Došlo však k zhoršeniu štruktúry oproti prvému roku 2017, vďaka 
nariadenému intenzívnemu mechanickému zásahu pre potlačenie hraboša poľného. Napriek 
tomu, pomocou aplikácie pôdnych biostimulantov zrejme dochádza k pozitívnemu ovplyvneniu 
štruktúrotvornosti a tvorby pôdnych agregátov. Autori (Crittenden a kol. 2016) príspevkom 
potvrdzujú pozitívny vplyv zníženej intenzity spracovania na pôdne vlastnosti. 
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Fyzikálne vlastnosti pôdy – Koeficient štruktúrnosti - Litobratřice 
2017 - 2019 

 
V porovnaní jednotlivých rokov došlo k signifikantným zmenám v sledovaných variantoch 
pôdnych biostimulácií proti kontrole. Zmeny OHR v roku 2018 bola znížená o 10.6 - 14.5% u 
variant s aplikáciou pôdnych biostimulantov. Rovnako v roku 2019 možno konštatovať zníženie 
OHR o 16 - 20 % proti kontrole. Z uvedených výsledkov v porovnaní s prvým rokom sledovania 
2017 vyplýva, že aplikácia pôdnych stimulantov pozitívne ovplyvňuje základné fyzikálne 
vlastnosti pôdy. Namerané výsledky obsahu Cox vyjadrené prepočtom pomerom C/N dokazovali 
trend zlepšenia pôdnych vlastností proti kontrole. Týmito aspektmi bol potvrdený rastúci trend 
vplyvu štruktúrneho koeficientu nad 1.0. Došlo k lepšiemu zakoreneniu poľných plodín, čo 
pozitívne ovplyvnilo výnosy, ktoré boli preukázateľne vyššie oproti kontrolnej variante. 
Prevádzkový pokus jednoznačne preukázal spojitosť biologickej aktivity pôdy vo vzťahu k 
parametrom ovplyvňujúcim prirodzenú pôdnu úrodnosť. 
 
Ďalšie výsledky z praxe 
Firma Gaiago, sledovala biostimulant Nutrigeo. Základnou funkciou pôdneho biostimulantu 
Nutrigeo je aktivácia a rýchle navýšenie pôdneho života najmä hubových zložiek, ktoré sú 
prítomné v každej pôde v podobe neaktívnych spór. 
 
Zlepšená štruktúra pôdy Staré mesto 
Výsledkom zvýšenej pôdnej aktivity je zlepšená štruktúra pôdy. Nutrigeo zvyšuje aktivitu 
pôdnych húb. Aktívne Mycélium prerastá pôdnym profilom a vytvára mikropraskliny a podporuje 
vznik mikroagregátov. Stabilita týchto mikroagregátov je zaistená glomalínom, ktoré produkujú 
huby av pôde fungujú ako ''pôdne lepidlo''. Na slide 5 vidíme výsledok pádovej skúšky /drop 
test/, ktorý jasne ukazuje zlepšenie pôdnej štruktúry. Pri drop teste sa rýľom vyberie neporušený 
blok pôdy 20x20x20 cm a tento sa pustí z výšky 1 m na pevnú podložku. Jednotlivé kúsky pôdy 
sa následne preosievajú na 3 sitách. Vzniknuté 4 frakcie /+50 mm, 25-50 mm, 11-24 mm a -11 
mm/ sa vážia a graficky spracujú. 
Vďaka zlepšenej štruktúre pôdy vidíte úbytok veľkých ťažko spracovateľných hrúd o 15 % a 
zvýšenie množstva pôdy v najmenších frakciách. 
Na fotografii vľavo dole vidíte výsledok drop testu z pokusu vo Francúzsku bez váženia 
jednotlivých frakcií, iba prekladanie jednotlivých frakcií vedľa seba. Výsledok zlepšenia štruktúry 
pôdy je jasne viditeľný. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1 2 3 4
varianty

2017 2018 2019



 

www.visegradfund.org   23  

Zlepšená štruktúra pôdy Senice na Hanej 
Výsledok droptestu z lokality Senice na Hanej s ešte lepším výsledkom zlepšenia štruktúry pôdy. 
Úbytok veľkých hrúd o 20%. 
 
Ďalšie výsledky z praxe 
Na troch poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku a na dvoch v Maďarsku boli v rokoch 
2012 až 2015 založené prevádzkové dlhodobé stacionárne projekty za účelom overenia 
dostupných technológií vedúcich ku komplexnému zlepšeniu pôdnych vlastností a zvýšeniu 
produkčnej schopnosti pôdy. Na všetkých stanovištiach hospodári na ťažkých pôdach 
čiernozemného typu alebo fluvizémiách. Klimaticky sú to okrsky veľmi suché a veľmi teplé. 
Cieľom projektu je definovať vhodné technológie pre lokálne plodinové systémy vedúce k 
zvýšeniu rentability výroby. 
Jednoduchá analýza týchto výsledkov potvrdzuje skutočnosť, že zlepšenou funkciou biologickej 
aktivity a následne štruktúry pôdy došlo k: 

● zníženie ťahového odporu o 9,85 % 
● zníženie celkovej potreby práce približne o 15,5 % 
● zníženie spotreby nafty na hektár približne o 23 % 

V tejto súvislosti môžeme definovať súbor sekundárnych prínosov spojených s lepšou 
spracovateľnosťou pôdy a to nasledovne: 

● zníženie počtu potrebných operácií prípravy pôdy 
● vyššia kvalita prípravy pôdy 
● vyššia denná hektárová výkonnosť súprav 
● nižšie hektárové náklady na prípravu a spracovanie pôdy 
● nižšia potreba výkonu energetického prostriedku na šírku pracovného záberu 

stroja 
 

Ak by sme otázku utuženia pôdy a jej spracovateľnosti mali vnímať komplexne, môžeme k 
ďalším prínosom doplniť aj jednoduchšie zabezpečenie a včasnosť prác v agrotechnickom 
termíne. Prípadne aj zníženie objemu vynútených investícií, ktoré musíme vynakladať na nákup 
výkonnejšej techniky na zabezpečenie rovnakých operácií, aké sme v predchádzajúcom období 
vykonávali energetickými prostriedkami s nižším výkonom. 
 
Význam pôdnych organizmov a koreňov rastlín 
Úzke prepojenie biologickej aktivity pôdy, koreňového systému rastlín a organicko-minerálneho 
komplexu, ktorý nazývame pôda, je výsledkom evolúcie za 450 miliónov rokov. Fotosyntéza – 
základný zdroj energie, ktorú využívajú vyššie rastliny je stará asi 2 miliardy rokov. A človek, 
ktorý ich na začiatku poznania predpokladá, že môže tento systém riadiť. Môže, ale musí 
rešpektovať procesy vďaka ktorým sa ocitol na tejto planéte. Fyzika, chémia, biológia sú vedy 
vďaka ktorým poznávame, ako funguje naše prostredie, náš svet. Vďaka nim môžeme popísať 
už mnohé procesy, ktoré prebiehajú v pôde a sú spojené aj s jej obhospodarovaním. 
 
Pre správnu funkciu biologického ekosystému zvaného "Pôda" je potrebné znížiť intenzitu 
mechanického spracovania pôdy, zvýšiť prísun kŕmenia organickou hmotou, vytvoriť kľudové 
podmienky pre prácu a množenie nespočetných populácií a počtu organizmov. Za týchto 
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podmienok dokáže tento ekosystém stabilizovať štruktúru pôdy, zlepšiť 
látkovú výmenu, zvýšiť alebo udržať vodnú kapacitu pôdneho profilu. To znamená eliminovať 
negatívne prejavy pôdne klimatických zmien, spôsobených človekom. Udržateľnú a zároveň 
ekonomicky efektívnu produkciu na pôde bude v budúcnosti možná iba prostredníctvom 
udržania, respektíve zvýšenia biologickej aktivity v pôde. Mechanické riešenie pre zabezpečenie 
biologických potrieb, nie sú, ani nebudú efektívne. 
 
Rastlinná produkcia predstavuje zložitý systém, ale jeho dokonalé poznanie je základom pre 
špecifikáciu a následné zaistenie nielen produkčných, ale aj mimoprodukčných funkcií 
poľnohospodárstva. Efektívne zabezpečenie týchto funkcií v rámci poľnohospodárskej výroby je 
podmienené vznikajúcimi novými agrotechnickými postupmi a prístupmi, ktoré umožňujú ako 
dosiahnutie požadovaných výnosov, kvality rastlinných produktov, tak aj zachovanie a ochranu 
prírodných zdrojov. Napr. pestovanie medziplodinových zmesí, zaradenie pôdnych biostimulácií 
predstavuje veľmi významnú a neoddeliteľnú súčasť týchto nových agrotechnických prístupov v 
systémoch hospodárenia na ornej pôde. Dlhodobé využívanie medziplodín umožnuje nielen 
zvyšovať úrodnosť vo forme zachytených minerálnych prvkov v organickej hmote, ale taktiež 
zlepšovať štruktúru pôdy. Keď je pôda v dobrom stave, úrodnosť je stabilnejšia a rastliny tak 
potrebujú menej mechanických a chemických vstupov. 
 
 „PÔDA je základný a najdôležitejší výrobný prostriedok, ktorý má schopnosť eliminovať 
negatívne dopady klimatických zmien. Vyžaduje ale porozumenie, rešpekt a citlivú starostlivosť. 
Za zodpovednú starostlivosť sa nám môže touto svojou schopnosťou odvďačiť primeranými 
výnosmi a dosahovaním zisku z poľnohospodárskej výroby.“ 
 
Návrat k podstate teda k biologickému spracovaniu pôdy bez zbytočného mechanického zásahu 
je najrozumnejšou cestou ako zo živej pôdy neurobiť mŕtvu pôdu. Rozmanitosť pôdnych 
organizmov ich symbióza s koreňovým systémom, citlivý prístup k výžive pôdy a následne k 
výžive porastov sú cestou nápravy. Máme riešenie, ktoré nám ponúka sama príroda so svojimi 
zákonitosťami. Jednoduché, efektívne, komplexné a najmä udržateľné. Poďme zmeniť náš 
prístup a Inšpirujme sa, aby sme sa nemuseli hanbiť pred budúcimi generáciami. 

 
 
Zaver 
Na dosiahnutie dobrého výnosu a vysokej kvality produkcie poľných plodín je základným 
predpokladom, aby sa znovu pôda oživila. Dotačné tituly ukladajú povinnosť poľnohospodárom 
starať sa o zlepšovanie základných pôdnych vlastností a eliminovať dopady sucha, či 
premokrenie na výšku produkcie nielen aplikáciou správnej poľnohospodárskej praxe, ale 
uplatňovať všetky ďalšie dostupné riešenia. Základným predpokladom je kvalitná starostlivosť o 
štruktúru pôdy a jej biologickú aktivitu – život v pôde. Tento prístup však predpokladá celkovú 
zmenu v prístupe k pôde av súčasnej dobe aj technologické zmeny rešpektujúce aktuálne 
pôdno-klimatické podmienky. 
 
Zlepšenie stavu štruktúry pôdy môžeme dosiahnuť dotáciou organických hnojív, a to nielen 
hnoja, hnoja či kompostu ale aj využitím medziplodín na zelené hnojenie vrátane zaradenia 
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leguminóz do systému pestovania poľných plodín. Aj tu však musíme brať 
ohľad na optimalizáciu operácií pri spracovaní pôdy, a to čo sa týka hĺbky kultivácie, ako aj 
počtu operácií a intenzity kyprenia. Pozberové zvyšky hlavných plodín, medziplodín, ale aj hnoj, 
hnoj a digestát by sme mali premiešať s biologicky najaktívnejšou povrchovou vrstvou pôdy, nie 
však bezhlavo zaklopiť na dno brázdy do hĺbky 25-35 cm.  

 
 
 
 
 


