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Úvod 

Klimatické zmeny, ktoré so sebou prinášajú nepriaznivé rozloženie zrážok počas vegetácie, 

patria medzi problémy, ktoré sa negatívne premietajú do finálnych výsledkov výroby. V súvislosti 

s touto zmenou klímy je možné očakávať nárast extrémnych prejavov počasia. Jedným z 

extrémnych prejavov počasia je sucho, ktoré sa stáva skutočnou hrozbou pre 

poľnohospodárstvo. Rozhodujúca je intenzita, distribúcia zrážok a teplôt. Obmedzujúcim 

faktorom pre rast rastlín a následný rozklad v pôde v posledných rokoch bol nedostatok vody. 

Ďalší nadväzujúci problém na pôdach v Českej republike je malý prísun organickej hmoty a 

zhutnenia. Zhutnenie sa zvyšuje tým, že pri spracovávaní pôdy potrebujeme stále viac energie. 

V dôsledku týchto porúch sa potom výrazne zhoršujú fyzikálne vlastnosti pôdy a vzniká prvý 

predpoklad zhoršenia zasakovania zrážkovej vody do pôdy a jej udržania v pôdnom profile. 

Základným predpokladom optimálnych fyzikálnych vlastností pôdy je intenzitná aktivita pôdnej 

biológie. V jednom grame pôdy žije až 100 miliárd jedincov rôznych druhov mikroorganizmov. 

Významne sa podieľajú na zvetrávaní pôdy a pôdotvorných procesoch a svojou enzymatickou 

činnosťou rozkladajú organické zvyšky, uvoľňujú živiny do pôdneho roztoku a sú spolutvorcami 

humusu. Vzhľadom na degradáciu pôdnej štruktúry sa znižuje biologická aktivita v pôde a 

produkčná schopnosť pôdy významne klesá. Kososalpova a kol., 2016, uvádza, že základom 

optimálnych fyzikálnych vlastností pôdy je aktivita pôdnej biológie a intenzita aktivity pôdneho 

edafónu. Napriek tomu, že fyzikálne a biologické pôdne vlastnosti sú v pôdnom prostredí 

vnútorne prepojené, často bývajú študované zvlášť. Pôda je vyvážený ekosystém, ktorého 

výkonnosť závisí od rovnováhy biologických a chemických procesov. Prínos organickej hmoty 

priaznivo ovplyvňuje biologické a následne fyzikálne vlastnosti pôdy a využiteľnosť živín. Medzi 

hlavné príčiny znižovania biodiverzity v pôde a jej najbližšom okolí, patria nevhodné 

poľnohospodárske postupy, nadmiera používaných pesticídov, nevyvážené hnojenie 

priemyselnými hnojivami. Všetky tieto vplyvy predstavujú riziká pre vývoj pôdnej úrodnosti a 

kvalitu pôdy. Nedostatok hospodárskych hnojív je v posledných rokoch problémom mnohých 

krajín. V Českej republike sa jedná predovšetkým o pokles počtu hospodárskych zvierat, najmä 

hovädzieho dobytka a ošípaných. To je závažný dôvod, prečo poľnohospodári hľadajú 

alternatívy. Cieľom je zachovanie, respektíve zvyšovanie obsahu organickej zložky pôdnej. Na 

pozemkoch, kde sa nedostáva organického materiálu z pozberových zvyškov alebo z dôvodu 

absencie živočíšnej výroby a nedostatku maštaľného hnoja rastie význam použitia pomocných 

pôdnych prípravkov - pôdnych bio-stimulantov, ktoré môžu eliminovať spomínané nedostatky. V 

dôsledku týchto porúch sa potom výrazne zhoršujú fyzikálne vlastnosti pôdy a vzniká prvý 

predpoklad zhoršenia zasakovania zrážkovej vody do pôdy a jej udržania v pôdnom profile. 

Cieľom je zachovanie, resp. zvyšovanie obsahu humusu v pôde. 

Z doterajšieho vedeckého poznania vieme, že naša planéta má približne 4,5 miliardy rokov. 

Rovnako ako vieme, že život sa na pevninu dostal z mora asi pred 450 miliónmi rokov, teda asi 

10 % z času od vzniku planéty. Najprv začal mikroskopickými organizmami a neskôr sa vyvinul 

do vyšších foriem života. Spočiatku išlo najmä o rastliny a neskôr aj o živočíchy. Život na 

pevnine však prešiel aj mnohými radikálnymi zmenami. 

S vývojom vyšších rastlín a neskôr s ich odumieraním za spolupráce s mikrobiálnym životom sa 

čisto minerálny povrch zložený z hornín obohatil o organickú zložku. Začala vznikať pôda! 

Vytvoril sa nový živý ekosystém. A teraz trošku z našej histórie. Naši predkovia vznikli nevieme 

kedy, ale vieme že na zem, teda pôdu zostúpili približne pred 40 000 rokmi, je to 0,009 % z času 
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odkedy vznikol život na súši. Získali pevnú "pôdu" pod nohami. Spočiatku 

zbierali, neskôr lovili, a ešte neskôr začali „domestikovať“ divokú zver a pestovať vybrané 

plodiny. Toto nastalo pred približne 12 000 rokmi, 0,3 % z času odkedy šliapli na pevnú zem. 

Najprv pestovali bez kyprenia pôdy, neskôr s kyprením pomocou primitívneho dreveného 

náradia (niektoré „primitívne“ kmene dodnes) až nakoniec bratranci Veverkovia v roku 1827 

vynašli ruchadlo. Od tohto okamihu sme prešli v nasledujúcich 193 rokoch k intenzívnemu 

obrábaniu pôdy. Zhrnuté v čase – pôdu mechanicky spracovávame približne 0,005 % času 

odkedy vznikli naši predkovia a iba 0,00000043 % odkedy vznikol život na súši. 

Ukazuje sa však, že cesta intenzívneho spracovania pôdy nie je cestou do budúcnosti! 

 

Pochopme pôdny profil. Úzke prepojenie biologickej aktivity pôdy, koreňového systému rastlín a 

organicko-minerálneho komplexu, ktorý nazývame pôda. Fotosyntéza, základný zdroj energie, 

ktorú využívajú vyššie rastliny, je stará zhruba 2 miliardy rokov. Človek, ktorý je na začiatku 

poznania, predpokladá, že môže tento systém riadiť. Môže, keď bude rešpektovať procesy, 

vďaka ktorým je na tejto planéte. Zmeny v životnom prostredí, ktoré sa formovali miliardy rokov, 

v porovnaní s pamäťou jednej ľudskej generácie, sú neporovnateľným časovým úsekom. Preto 

si dnes nedokážeme mnohé veci zďaleka predstaviť. Človek nevytvoril životné prostredie, v 

ktorom sa vyvinul, človek nevytvoril pôdu. Správajme sa preto ku krajine a k pôde, ktorá je jej 

súčasťou ako k niečomu veľmi cennému. 

Stav životného prostredia nám naznačuje nutnú potrebu zmeny nášho prístupu k hospodáreniu 

v krajine – na pôde. Je potrebné zlepšiť hospodárenie s vodou nielen na poľnohospodárskej 

pôde, ale aj v lesoch. Je potrebné adaptovať krajinu a znížiť negatívne dopady civilizácie na 

životné prostredie. 

 

Ekosystém v pôde je potrebné nakŕmiť organickou hmotou. Keď naberieme čajovú lyžičku pôdy, 

bude v nej toľko mikroorganizmov ako je ľudí na planéte Zem. Aktívny, živý koreňový systém 

zásobuje tento bohatý mikrobiálny život v pôde životodarnou energiou. Synergia medzi 

rastlinami a pôdou je postavená na ich nepretržitej komunikácii v koreňovej zóne. Korene rastlín 

sú aj zdrojom uhlíka, ktorý je základným stavebným prvkom organickej hmoty. Nasýtené 

spoločenstvo pôdnych baktérií a húb usilovne pracujú a sprístupňujú rastlinám vodu a živiny. 

 

Udržateľnú a zároveň ekonomicky efektívnu poľnohospodársku produkciu bude v budúcnosti 

možné dosiahnuť iba prostredníctvom stabilizácie, respektíve zvýšením biologickej aktivity v 

pôde. 

 

Pomocou pôdy je možné hospodáriť s vodou v krajine. Preto je nutné zdôrazniť, že jednou z 

najhlavnejších funkcií pôdy je zaistenie kolobehu vody v krajine. Nezdravá, degradovaná pôda s 

technogénnym utužením a nedostatočným podielom pôdnej organickej zložky má oproti zdravej 

pôde až o 30 % zníženú schopnosť infiltrácie. Vlaha v štruktúrnom pôdnom profile na území SR 

predstavuje zásobu 10 x viac vody, než všetky jazerá a vodné toky. Viac ako 70% pôdneho 

fondu v SR je v rôznom stupni degradácie. Sú známe problémy zhoršenia zasakovania 

zrážkovej vody do pôd alebo jej udržania v pôdnom profile. Zasakovanie zrážkovej vody do pôdy 

je hlavným zdrojom obnovy zásob pôdnej vlahy a spodných vôd. Pre zaujímavosť 1 m3 

štruktúrnej pôdy zadržiava približne 200 500 l vody. V prepočte na 1 ha pôdy s hĺbkou pôdneho 
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profilu 0,5 m, môže štruktúrna pôda disponovať zásobou od 1 až 2,5 mil. 

litrov vody. Zásobná schopnosť pôdy teda výrazne klesá narušením fyzikálnych parametrov 

pôdy, hlavne jej objemovou hmotnosťou – zhutnením a nepriaznivou štruktúrou pôdnych 

agregátov spôsobenou práve slabou biologickou aktivitou v pôde. 

Agronomické mýty a neprispôsobovanie sa pestovateľským technológiám vďaka zmeneným 

pôdnym a klimatickým podmienkam dnes výrazne negatívne ovplyvňujú hospodárenie na pôde. 

Zodpovednosť však nie je primárne na počasí, vláde, EÚ. Ako sa to mediálne snažíme 

prezentovať. My sa rozhodujeme, akú technológiu budeme na pestovanie plodín používať! My si 

volíme svoj prístup k pôde a jej úrodnosti! My hospodári určujeme, v akom objeme a s akým 

nákladom budú vstupy do výroby. Naopak, my neurčujeme, aké bude počasie a ani neurčujeme 

cenu za produkciu. 

V roku 2020 a podobne aj v 2021 priniesol na celom území ČR a SR po krátkej perióde „jarného 

poľného sucha“ výdatné zrážky. Bohužiaľ, vďaka tomu, že sú pôdy zhutnené a neštruktúrna 

väčšina týchto zrážok z polí odtiekla a odniesla so sebou aj najcennejšiu vrchnú vrstvu pôdy, 

alebo voda stojí na poli a čaká na vysušenie slnkom. Takže obnova zásoby pôdnej vlahy na 

utuženej pôde je v celku komplikovaná a doplnenie zásob podzemnej vody je stále 

nedostatočné. Rovnako ako koniec zberu. Z dôvodu premokrenia povrchu polí zbytočne 

dochádza k prestojom zberovej techniky na mnohých miestach. Áno, prší často a kazí to zber. 

Porasty obsychajú rýchlo, iba zberová technika nemôže do poľa a vieme prečo. 

 

Sme závislí od zrážkovej vody. Keď zrážky prídu, nie sme schopní ich zadržať v pôdnom profile. 

Nie sme pripravení ich v zdravom pôdnom profile využiť na ďalšie suché dni. Prečo? Pretože ho 

nemáme. V pôde sa po zimnej sezóne vlaha nachádza vždy. Nájdeme ju hneď pod zónou 

pôdneho profilu, ktorý sme tak dôkladne pripravili. Siatie do suchého sejacieho lôžka však vždy 

následne požaduje zrážkovú činnosť. Pretože v suchej pôde osivo neklíči! Pôda nie je len 

substrát, do ktorého treba uložiť osivo a nasypať hnojivo. Pôda je komplexný vcelku 

komplikovaný živý ekosystém citlivý na zmeny. Pre porasty je pôda životným priestorom, kde 

rozvíjajú svoj koreňový systém, komunikujú s pôdnou mikrobiotou a je zdrojom vody a živín. 

Nezáleží na tom, či sú zmeny prírodného charakteru alebo spôsobované človekom. Každý 

systém má svoje pravidlá. Ich nerešpektovaním dochádza k porušeniu rovnováhy, funkcie a 

nekomunikácii jednotlivých prvkov systému. 

 

Problematika pôdnej biológie. Okom neviditeľná, pritom taká významná. Intenzita jej aktivity je 

základom úspechu všetkých plodinových systémov vo všetkých podmienkach. Pôdne baktérie 

spolu s kultúrnymi hubami svojou enzymatickou činnosťou rozkladajú organické zvyšky rastlín a 

ostatných organizmov, uvoľňujú a sprístupňujú živiny z pôdy a sú zodpovedné za kolobeh uhlíka 

v pôde. Následne predovšetkým aeróbne baktérie fungujú ako pôdna zdravotná polícia. Najmä 

aktinomycety sú schopné skonzumovať všetku biomasu vrátane zárodkov patogénnych húb, 

ako sú fuzaria. 

Aby tento systém mohol fungovať, musí byť v pôde optimalizovaný pomer medzi pôdnymi 

fázami: pevnou, kvapalnou, plynnou počas celej vegetácie. V tomto vyváženom prostredí potom 

nedochádza k utužovaniu pôdy, a to aj preto, že sa zvyšuje a stabilizuje podiel pôdnej organickej 

zložky, ktorá pochádza z prírodných zdrojov. Taká pôda má potom vysokú retenčnú schopnosť, 
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čo sa týka hospodárenia s vodou. Vyššia infiltrácia znamená nielen väčší 

objem zrážkovej vody v pôdnom profile, ale aj nižší povrchový odtok a menšie riziko pôdnej 

erózie. 

Lepšia pôdna štruktúra s vyšším podielom organickej hmoty zadrží vodu v pôdnom profile a 

zabráni neproduktívnemu výparu. Začne sa optimalizovať gravitačný kapilárny pohyb vody, 

prestane dochádzať k premokrovaniu pôdy, teda nebude dochádzať k nevyrovnanostiam medzi 

pôdnymi fázami. V pôde je potom v období prísušku dostatok vody na fotosyntézu, ale aj na 

ochladzovanie rastlinných organizmov, pretože na túto činnosť rastlina pri teplotách nad 29 °C 

spotrebuje až 95 % z potreby vody. 

 

Na sledovanie vývoja pôdneho prostredia sa často využívajú pokusy, ktoré umožňujú získavať 

informácie o vplyve hospodárenia na kolobeh živín, výnosy plodín a stav pôdnej úrodnosti. 

Výsledky týchto pokusov sú využiteľné nielen pre ďalší výskum, ale predovšetkým by mali slúžiť 

poľnohospodárskej praxi pre rozhodovanie o potrebe hnojenia a ďalších agrotechnických 

zásahov. Najvýznamnejšie z hľadiska štúdia pohybu živín v pôde sú dlhodobé pokusy vďaka 

možnosti lepšie kontrolovať vstupy jednotlivých živín a určenie vplyvu rôznych druhov hnojív na 

vzájomnú bilanciu živín v pôde, výnosy rastlín a kvalitu produkcie. Dôležitou zložkou pre 

zachovanie pôdnej úrodnosti a optimálne využívanie živín rastlinami je organická hmota, ktorá 

zaisťuje postupné uvoľňovanie týchto živín z menej prístupných foriem na formy prístupné pre 

rastliny. Zodpovedajúce množstvo organickej hmoty v pôde zaisťuje jej dobrý fyzikálny, 

chemický a biologický stav. Celkom 2 - 5% objemu z pevnej fázy pôdy pripadá na organický 

podiel. Optimálne množstvo humusu (organickej hmoty) v pôde je 5 %, avšak v dôsledku 

intenzívneho poľnohospodárstva je pôda systematicky pripravovaná o humus. Preto je potrebné, 

tam, kde nie je iná cesta, nahrádzať aspoň čiastočne organickú hmotu pomocnými pôdnymi 

prípravkami. Organická hmota je taktiež dôležitá pre rozvoj pôdnej mikroflóry, nevyhnutný pre 

vyváženosť rozkladných procesov a tým zachovanie stability pôdnej úrodnosti. 

Za jeden z hlavných parametrov na meranie pôdnej kvality je považovaná mikrobiálna 

respirácia. Biologickou kvalitou pôd je chápané posúdenie stavu mikrobiálnych spoločenstiev v 

pôde. Majú nezastupiteľnú úlohu v tokoch energie a živín. Ich značný podiel je viditeľný na 

mineralizácii organickej hmoty v pôde av syntéze nových dôležitých zlúčenín. Pôdna mikroflóra 

je nezastupiteľná v cykloch mnohých prvkov – najmä C, N, S, P. Významne sa podieľa na tvorbe 

humusu a má svoju úlohu aj v udržaní pôdnej štruktúry. Stav mikrobiálnej zložky pôdy 

podmieňuje celkový stav pôdy, napríklad z hľadiska kvality (zdravia) pôdy. 

Mikrobiálna respirácia je všeobecný indikátor mineralizačnej kapacity mikrobiálneho 

spoločenstva a je opakovane používaný ako index pôdnej úrodnosti. Pôdna mikrobiálna 

respirácia vyjadruje úroveň mineralizácie organickej hmoty v pôde. Vysoko koreluje s intenzitou 

rozkladu organickej hmoty, je však široko variabilný a môže vykazovať prirodzenú fluktuáciu v 

závislosti od environmentálnych faktorov, predovšetkým dostupnosti substrátu vlhkosti a teplote. 

Množstvo mikrobiálnej biomasy, jej aktivita a respirácia pôdy sú značne závislé na fyziologických 

podmienkach mikroorganizmov a na ďalších faktoroch ako sú obsah vody v pôde, teplote, pH, 

zhutnení pôdy a zásobe živín. Súčasne ale závisí aj od množstva využiteľného substrátu na 

respiráciu. Je teda odrazom respiračnej činnosti mikroflóry a celkovo dekompozície organického 

materiálu. 
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Zlepšenie štruktúry pôdy biologickými procesmi. V súčasnej dobe hľadá 

poľnohospodárska prax predovšetkým mechanické riešenia. Všetky snahy však v prevažnej 

väčšine prípadov končia v hĺbke pôdneho profilu okolo 20 cm, kde sa potom následne odohráva 

až 80 % komunikácie medzi rastlinou a pôdnym prostredím. Negatívnym prejavom 

mnohonásobnej kultivácie je vytváranie technogénne utužených vrstiev v hĺbkach každej 

kultivácie opakovanej už 2x za sebou. K tomuto technogénnemu utuženiu sa často pridáva 

vytvorenie prachovej štruktúry na povrchu pôdy čo má vo svojom dôsledku vplyv na zníženie 

zasakovania zrážkovej vody, riziko vzniku vodnej či veternej erózie pôdy ale aj vytváranie 

škrupiny, ktorý je potom prekážkou nielen pre zasakovanie vody ale aj pre rast a vývoj rastlín. 

Agresívna kultivácia je potom príčinou znižovania obsahu organickej zložky pôdnej, humusu a 

prípadne aj obsahu uhlíka vplyvom intenzívneho okysličenia spracovávanej vrstvy pôdy. 

 

Prístup k zlepšeniu štruktúry pôdy. Dobrá štruktúra pôdy je veľmi dôležitým faktorom produkčnej 

schopnosti pôdy. Súčasne výrazne ovplyvňuje všetky pôdne vlastnosti – fyzikálne, chemické a 

hlavne biologické. Toto potom má vplyv na vodný a vzdušný režim v pôde, mineralizáciu a 

humifikáciu organických zvyškov rastlín, obsah a kvalitu humusu i vybalansovanie aeróbnych a 

anaeróbnych procesov. S tým úzko súvisí obsah organickej zložky pôdnej, ktorá sa skladá z 

biomasy všetkých organizmov žijúcich v pôde od baktérií cez kultúrne huby a plesne až po 

makroedafón a koreňový systém rastlín. Na zdravých pôdach táto zložka môže byť 5-7 % z 

celkovej pôdnej hmoty, čo predstavuje 200 300 t/ha pri štruktúrnej pôde. U degradovaných, 

najmä utužených pôd tento organický podiel je menej ako 100 t/ha. 

Korene rastlín v spolupráci s mikro a makro organizmami v symbióze, ktorá sa odohráva v 

komunikačnej zóne koreňov rastlín a pôdou nazývanej rhizosféra, sú najlepší štruktúrotvorný 

činiteľ. Poľnohospodárska prax si túto skutočnosť dostatočne neuvedomuje a štruktúrotvorný 

efekt aktívnej pôdnej biológie nevyužíva. 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 leguminóz do systému pestovania poľných plodín. Aj tu však 

musíme brať ohľad na optimalizáciu operácií pri spracovaní pôdy, a to ako sa týka hĺbky 

kultivácie, tak 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, a nie zaklopiť na dno brázdy do hĺbky 20-25 cm. Premiešaním 

organických zvyškov a hnojív s biologicky aktívnou pôdou naštartujeme proces mineralizácie, na 

ktorom sa podieľajú predovšetkým aeróbne pôdne baktérie, huby a plesne. V tomto prostredí 

potom rozklad týchto zvyškov pokračuje procesom humifikácie, čo po dlhšom časovom rade 3 – 

5 rokov má pozitívny vplyv na zvýšenie obsahu humusu a jeho kvalitu. 

Predovšetkým v poľnohospodárskych podnikoch bez živočíšnej výroby sa aj v našich 

podmienkach osvedčuje zaradenie prípravkov so špecifickým účinkom s obsahom organicky 

aktívnych látok a makro aj mikro elementov, ktoré pôsobia stimulačne na rozvoj pôdnych 

mikroorganizmov i koreňov rastlín (Badalíková a kol. 2012). Aplikáciou pôdnych bio-stimulantov 

podporíme najprv rozvoj populácií aeróbnych pôdnych baktérií, húb a plesní, ktoré svojou 

enzymatickou činnosťou následne rozkladajú organické zvyšky v pôde a uvoľňujú živiny v 

prístupných formách do pôdneho roztoku. Ako pre svoju potrebu, tak aj pre potrebu rastlín. 

Rastliny potom predovšetkým svojim koreňovým vlášením zásobujú tieto populácie pôdnych 
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mikro i vyšších organizmov energetickými látkami a odumierajúca kôra 

starších koreňov rastlín je aj zdrojom uhlíka ako potravy pre tieto pôdne organizmy. 

 

Biologická aktivita pôd 

Pôda je komplexný ekosystém s rozmanitým spoločenstvom organizmov. Súbor pôdnych 

organizmov, ktorých jednotlivé skupiny sú na sebe rôzne biologicky závislé, sa nazýva edafón. 

Edafón je tvorený organizmami rôznej veľkosti, od mikroskopických organizmov až po 

organizmy väčšej veľkosti. Edafón sa ďalej člení na fytoedafón (rastlinné organizmy) a 

zooedafón (živočíšne organizmy). 

Pôda je miestom, kde mikroorganizmy v najrozsiahlejšej miere plnia svoju biologickú funkciu, 

ktorú v kolobehu látok na svete majú funkciu reducentov. V tejto funkcii sú nezastupiteľní, 

pretože bez mikróbov by kolobeh látok čoskoro ustal a život na našej planéte by vyhasol. Pôdne 

organizmy sú teda zásadné pre cyklus života na zemi, preto je nutné ich biologickú aktivitu a 

diverzitu v pôdach zachovávať. 

Z hľadiska početnosti a objemu biomasy v pôde az hľadiska ekologických funkcií je 

najvýznamnejšou skupinou pôdnych organizmov fytoedafón az neho najmä pôdna mikroflóra (tj 

baktérie, aktionomycety, huby, riasy, sinice), ktoré plnia vcelku dôležitejšie funkcie ako drobné. 

(prvoky, hlísty, vírnici, korytnačky a pod.). Veľmi významné funkcie v pôde zabezpečuje aj 

pôdna makrofauna, predstavovaná predovšetkým dážďovkami, veľkými druhmi pôdnych 

článkonožcov (stonožky, mnohonožky, pavúky a hmyz) a ďalej mäkkýše. Niet pochýb o tom, že 

funkčne najdôležitejšiu zložku makroedafónu predstavujú dážďovky. V našich pôdach dosahujú 

bežne okolo 1 tony živej hmotnosti na 1 ha, čo je najviac zo všetkých pôdnych živočíchov. 

Zapracovávajú organickú hmotu do pôdy, ich výmety prispievajú k tvorbe pôdnej štruktúry, v 

tráviacom ústrojenstve obohacujú požitú organickú hmotu a zemné častice o uhličitan vápenatý, 

mechanicky kyprí a rozrušujú pôdnu hmotu. V pôdnom profile sú veľmi dobre viditeľné 

chodbičky po dážďovkách. 

Čo sa týka počtu, tak na 1 m2 sa vyskytuje 1 - 200 tisíc jedincov makrofauny a miliardy jedincov 

mikrofauny. Na 1 ha sa nachádza 2 – 10 t živej pôdnej hmoty, čo je asi 0,05 – 0,5 % z hmoty 

pôdy. Pozitívna rola organizmov v pôde spočíva najmä v dekompozícii organickej hmoty a 

transformácii anorganických látok, fixácii dusíka (symbiotická fixácia dusíka - Rhizobium), 

ochrane koreňov rastlín proti parazitom a patogénom a rozkladu toxických látok, ktoré sa 

dostávajú do pôdy (pri chemickej prostredie z priemyslu a pod.). V zdravej pôde je mnoho 

prítomných druhov schopných každodenne realizovať množstvo enzýmových, fyzikálnych a 

ďalších procesov vedúcich k stabilite a odolnosti ekosystému. Pokiaľ je pôda zdravá a nie je 

ovplyvnená nežiaducimi látkami, rozmanitosť mikrobiálnej populácie je veľká a počty 

mikroorganizmov vysoké. Rozmanitosť sa výrazne znižuje, ak je pôda napríklad znečistená 

polutantmi, ktoré sú pre mikroorganizmy toxické. Prítomnosť polutantu spôsobí, že značná časť 

druhov vymizne a prežijú len tie, ktoré sú schopné polutant využívať ako zdroj energie pre rast a 

množenie. Rozmanitosť sa v pôde obnovuje po vymiznutí polutantu, teda po jeho spotrebovaní 

mikroorganizmami. Tieto schopnosti mikroorganizmov sa využíva pri biologickom čistení 

kontaminovanej pôdy (bioremediácia). 

 

 

 



 
  

www.visegradfund.org   9  

Čo ovplyvňuje biologickú aktivitu pôd? 

Mikróby v pôde pracujú bez ohľadu na ciele a snahy človeka. Človek však môže ich činnosť 

využiť vo svoj prospech, ak dokáže túto činnosť usmerňovať. Tak napr. rozklad pozberových 

zvyškov rastlín, ak prebieha v nevhodnú dobu, môže viesť k dočasnému ochudobneniu pôdy o 

živiny, ktoré potom chýbajú rastlinám. Ak však prebieha v čase, keď pôda je bez rastlinnej 

pokryvy, môže tak naopak slúžiť ako proces uchovávajúci živiny v biomase mikróbov a chrániť 

ich tak proti vymytiu z pôdy. Riadiť činnosť mikróbov v pôde je však možné jedine 

prostredníctvom faktorov vonkajšieho prostredia. Napr. spôsoby spracovania pôdy mení obsah 

pôdnej vody, teplotu pôdy, jej aeráciu a stupeň miešania pôdy so zvyškami pestovaných plodín. 

To všetko sa odráža v biologickej aktivite pôdy (v zastúpení pôdnych organizmov a 

mikroorganizmov, v aktivite mikroorganizmov av aktivite enzýmov). Z tohto dôvodu je potrebné 

poznať ako jednotlivé faktory prostredia, tj ekologické faktory, ktoré pôsobia na mikroflóru a ako 

jej činnosť riadi. Medzi faktory, ktoré regulujú intenzitu mikróbnych pochodov patrí vlhkosť, 

teplota a aerácia, ale aj pôdna zrnitosť a pôdna štruktúra. Štruktúrne pôdy majú väčšiu 

biologickú aktivitu ako pôdy neštruktúrne, najmä preto, že sú lepšie prevzdušnené. V 

poľnohospodárskych pôdach je dôležitým faktorom pre život v pôde a rozvoj edafónu 

predovšetkým uplatňovaný systém hospodárenia. Na organizmy v poľnohospodársky 

obhospodarovaných pôdach pôsobia faktory, ktoré často majú negatívny efekt na ich početnosť 

a druhovú pestrosť a týmto pôsobia aj na procesy, ktoré v pôde prebiehajú. V tejto súvislosti 

nejde iba o chemické vstupy, ale aj o voľbu plodín v osevnom postupe a agrotechnické zásahy 

v agroekosystéme. Monokultúrne poľnohospodárske systémy poskytujú nízku diverzitu v 

organických zvyškoch a sprievodných organizmoch, ktoré sa zúčastnia ich rozkladu. Je známe, 

že kultivácia lesných pôd znížila početnosť húb a zvýšila početnosť baktérií. Pomer biomasy 

húb k bakteriálnej biomase sa udáva okolo 1:1 v obrábaných pôdach a okolo 3:1 v oblastiach s 

minimálnym spracovaním pôdy a viac ako 100:1 v lesných oblastiach. Monokultúrne systémy, 

najmä tam, kde sú pozberové zvyšky odstránené alebo spálené, znižujú počet dážďoviek a 

iných makroorganizmov v porovnaní s ich početnosťou na pôdach s rotáciou plodín. 

 

Pri zapravovaní rastlinných zvyškov má vplyv aj zvolená technológia. Pri minimalizovaných 

agrotechnických zásahoch zostáva organická hmota pri povrchu pôdy, dochádza k obmedzeniu 

evaporácie a zvýšeniu vlhkosti v tejto vrstve. 

Na edafón má tiež výrazný vplyv hnojenie. Pri porovnaní hnojených a nehnojených plôch boli vo 

výskumoch zaznamenané vyššie počty organizmov na plochách hnojených maštaľným hnojom 

a väčšinou aj priemyselnými hnojivami v porovnaní s nehnojenými variantmi. Rozvoj edafónu je 

však limitovaný dávkami hnojív. Pri racionálnom hnojení sa môže zvýšiť produkcia rastlín a 

biomasa koreňov, môže narastať počet primárnych konzumentov a stimulovaná mikrobiálna 

aktivita a bakteriálna populácia v rhizosfére a následne sa môžu rozvíjať aj populácie iných 

konzumentov. 

 

Na edafón má veľký vplyv aj pôdne reakcie. Vysoká kyslosť alebo vysoká alkalita vedie často k 

inhibícii rastu početných bežných baktérií. Poľnohospodárske agrotechnické zásahy, ktoré 

upravujú pôdnu reakciu, ako je vápnenie, zastavujú rast väčšiny baktérií. Samostatným 

problémom je používanie pesticídov, pretože mnoho z nich zabíja aj necieľové organizmy v 

pôde rovnako ako cieľové druhy. Ich účinok na organizmy môže byť ako priamy, tak nepriamy. V 
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mnohých prípadoch môže nepriamy vplyv pesticídov na pôdne 

bezstavovce väčší a dlhodobejší účinok ako priame efekty. 

Napríklad je zrejmé, že dážďovkám prospieva minimalizácia kultivačných zásahov, notill 

technológie, nepoužívanie pesticídov a iných xenobiotík, dostatočné zásobenie pôdy organickou 

hmotou zo vzniknutej biomasy či pozberových zvyškov, priaznivá pôdna reakcia a stála 

primeraná vlhkosť pôdy, s absenciou častejšieho. 

 

A práve korene rastlín vrátane mikroorganizmov v zóne rhizosféry, ale aj makroorganizmov ako 

sú ich najznámejší predstavitelia dážďovky, významným spôsobom zlepšujú štruktúru pôdy do 

hĺbky celého pôdneho profilu. Exkrementy dážďoviek sú veľmi cenným zdrojom živín a energie 

pre mikroorganizmy i rastliny a sú veľmi cennými prekurzormi humusu. Vytváraním chodbičiek 

vzniká vertikálny systém makropórov prechádzajúci z povrchu do spodných vrstiev pôdy. Týmito 

makropórmi potom môže do pôdy zasakovať väčšie množstvo vody, ktorá vďaka zvyšujúcemu 

sa podielu organickej zložky je v pôde lepšie zadržaná. Taktiež tento systém chodbičiek zlepšuje 

aeráciu pôdy, čo je ďalším predpokladom rozvoja biologickej aktivity pôdy. Chodbičky sú 

vyhľadávanými priestormi na rast koreňov rastlín a rozvoj pôdnych mikroorganizmov, ktoré tu 

majú ľahší prístup k živinám. Dážďovky tak žijú v tesnej symbióze s koreňmi rastlín, pôdnymi 

hubami a ďalšími mikroorganizmami. 

 

Na pôdach v Českej republike môžeme nájsť až 300 jedincov dážďoviek na meter štvorcový. Pri 

prepočte na biomasu to zodpovedá 500-1000 kg/ha. Táto populácia môže vyprodukovať 40 t i 

viac exkrementov (koprolitov) za rok, v prípade ak sú pestované leguminózy aj niekoľkonásobne 

vyšší objem. 

 

Štruktúrna pôda potom umožňuje zníženie počtu operácií pri kultivácii i redukcii nutného 

hĺbkového kyprenia či podrývania. To so sebou nesie aj zníženie spotreby nafty, zníženie 

potreby ťahovej sily i práce a súčasne výrazné zlepšenie kvality práce strojov a náradia. Ďalej sa 

potom zlepšuje prístupnosť pozemkov pre všetky druhy pojazdov v rámci agrotechnických 

operácií vrátane zberu, čo má v dôsledku vplyv aj na výnos a kvalitu produkcie. Zníženie počtu 

pojazdov po pozemkoch vedie aj k zníženiu zhutnenia pôdy a odstráneniu zón technogénneho 

utuženia vo väčších hĺbkach pôdneho profilu. 

 

Fyzikálne vlastnosti a nadväznosť na biológiu v pôde 

 

Fyzikálne vlastnosti pôdy 

Rozdeľujeme podľa charakteru do troch skupín: 

1) vlastnosti vyvolávané pôsobením fyzikálnych síl na pevné pôdne častice 

2) vlastnosti podmienené vzťahy medzi pevnou, kvapalnou a plynnou fázou pôdy 

3) vlastnosti podmienené vzťahy pôdy k vonkajším činiteľom a podmienkam prostredia 

 

Je možné ich tiež členiť na: 

a) základná - objemová hmotnosť, merná hmotnosť 

b) odvodené - pórovitosť, hydrofyzikálne vlastnosti, vodný, vzdušný a tepelný režim, štruktúra ai. 
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Optimálny pomer kapilárnych a nekapilárnych pórov 

Plodiny 

Optimálny pomer pórov 

kapilárních nekapilárních 

% celkovej pórovitosti 

krmoviny, 
zeleniny 

75 – 85 15 – 25 

okopaniny 70 – 80 20 – 30 

obilniny 60 - 70 30 – 40 

 

Vodná kapacita pôdy 

- je schopnosť pôdy vodu prijímať a udržiavať. Pôdna voda je súborné označenie pre všetku 

vodu obsiahnutú v pôde 

Rozoznávame a) momentné hodnoty vlhkosti pôdy (% obj.) 

b) prevlhnutosť pôdy (% hmot.) 

 

Dôležitá je dynamika pôdnej vody - vzlínavosť, zasakovanie (infiltrácia), presakovanie 

Spracovaním pôdy významne ovplyvňuje vodný režim pôdy: 

1) hospodárenie s atm. zrážkami 

2) obmedzenie výparu 

 

Organická zložka pôdy 

 Pôdnu organickú hmotu edafón (pôdne organizmy), ďalej rastlinné a živočíšne zvyšky a 
odumreté bunky mikroorganizmov, ktoré sú v rôznom štádiu rozkladu a premeny na nové 
látky, a konečne humusové látky. 

 Organické zlúčeniny, a najmä humusové látky napomáhajú tvorbe agregátov 
minerálnych častíc, sú zásobárňou živín pre rastliny aj mikroorganizmy a zdrojom 
energie. 

 Významne ovplyvňujú vodný režim pôdy. 
Minerálna zložka pôdy 

• Minerálny podiel je tvorený najrôznejšími anorganickými zlúčeninami a časticami rôznej 
veľkosti. 

• Od veľkých úlomkov hornín a balvanov až po koloidné častice menšie ako 0,2 μm. 
• Určité zastúpenie jednotlivých veľkostných skupín minerálnych častíc definuje textúru 

pôdy. 
• Pôdne častice sú vždy usporiadané určitým spôsobom, vyskytujú sa v pôde izolovane 

alebo častejšie tvoria spoločne s inými časticami agregáty, ktoré môžu mať napr. tvar 
granúl, dosiek, blokov hranolov či stĺpcov. 

• Vzniká tak štruktúra pôdy. 
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Štrukturálny stav humusového horizontu 

Štrukturálny 
stav 

Objemová 
hmotnost suchej 
pôdy (g.cm-3) 

Pórovitosť 
(%) 

výborný 1,2 54 

dobrý 1,2-1,4 46-54 

nevyhovujúcí 1,4-1,6 39-46 

neštruktúrny 1,6-1,8 31-39 

 

Zhoršenie biologickej aktivity pôdy 

• klesajúca úroveň biologického života v pôde súvisí s nedostatkom vzduchu 
• s tým súvisiace prevahy anaeróbnych procesov v pôdnom profile 
• dôsledkom toho je nezdravé prostredie, kde organické zvyšky sú rozkladané plesňami a 

hnilobnými procesmi, čo so sebou prináša stratu živín i vznik nepriateľského prostredia 
pre rozvoj koreňov a následne celých rastlín 

 

Zníženie pórovitosti 

• Nedostatok makropórov a nepomer k pórom kapilárnym 
• vo svojom dôsledku znamená zhoršenie infiltrácie vody, veľký povrchový odtok a s ním 

súvisí aj zvýšenie rizika erózie pôdy. 
• Paradoxne následne neštruktúrny pôdny profil veľmi skoro aj po silných zrážkach môže 

trpieť nedostatkom pôdnej vlahy 
Rozplavenie pôdnych agregátov 

• V biologicky málo aktívnej pôde dochádza k jej utuženiu 
• veľmi často sa vytvárajú bloky s ostrými hranami už v hĺbke 12-15 cm 
• alebo sa tvoria kompaktné pôdne dosky. 
• Utuženie pôdy silne limituje aj rozvoj koreňov rastlín a často je príčinou ich hydromorfie. 

Bez aktívneho koreňového vlásenia nefunguje rhizosféra a je minimálna úroveň látkovej výmeny 

medzi rastlinou a pôdou, čo je jednou z hlavných príčin zníženia výnosov! 

 

Strata drobnatej štruktúry 

• Je dôsledkom vyššie uvedených javov a najmarkantnejšie sa prejavuje pri spracovaní 
pôdy. 

• Jednotlivé operácie sú energeticky náročnejšie a to často aj o 50 % 
• významne klesá kvalita spracovania pôdy, povrch poľa je hrudovitý a to má negatívny 

vplyv aj na kvalitu siatie, vzchádzania a vyrovnanosti porastov 
 

Koeficient štruktúry (KS) je vypočítaná hodnota, ktorou sa vyjadruje kvalita pôdnej štruktúry. Je 

to pomer medzi štruktúrnymi časticami (agregátmi) a zvyškom pôdy v pôdnom profile. Hodnoty 

koeficientu štrukturnosti sledovaných v rokoch 2011-2015 sú vyjadrené v grafe. 

Priemerné hodnoty koeficientu štrukturity po aplikácii PRP SOL 
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na sledovaných variantách v rokoch 2011-2015 (Badalíková a kol., 

2015)  

 

Obmedzme spracovanie pôdy mechanizáciou 

• Štruktúrna pôda s optimálnym pomerom aktívnej organickej zložky pôdnej dokáže veľmi 

dobre hospodáriť s vodou. 

• • Jednak dokáže absorbovať o 25-30% viac zrážkovej vody, ďalej potom sa tu znižuje 

povrchový odtok na svahoch či vytváranie lagún na rovinách. 

• • Veľmi dôležitá je však aj skutočnosť, že na týchto pôdach je až o 30 % nižší 

neproduktívny výpar. Týmto sa v pôde kumuluje až o 50 % vyššia zásoba vody, čo stačí 

aj na dlhšie obdobie prísušku. 

• • Prekorenením do hĺbky je potom zaistená aj vysoká úroveň biologickej aktivity v 

pôdnom profile a výrazne sa zvyšuje využiteľnosť živín. 

• • Súčasne sa zlepšuje bilancia uhlíka a celkový zdravotný stav pôdy. 

• • Toto sú základné predpoklady dobrej úrody i kvality produkcie.    

 

Retenčná kapacita pôdneho fondu ČR 

 

Zasakovanie (infiltrácia) zrážkovej vody do pôdy je hlavným zdrojom obnovy zásob pôdnej vlahy 

a spodnej vody. Pre zaujímavosť 1 m3 štruktúrnej pôdy zadržiava približne 200 až 500 l vody. 

To znamená, že 1 ha štruktúrnej pôdy s hĺbkou profilu 0,5 m môže disponovať zásobou 1 – 2,5 

mil. litrov vody. 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 (Graf č. 3 a 4) 

Rovnako sa znižuje aj zachytávacia (retenčná) schopnosť pre vodu. Neštruktúrna pôda okrem 

iného preto výrazne negatívne ovplyvňuje hospodárenie s vodou v pôdnom profile nehovoriac o 

probléme erózie, neproduktívnom výpare aj prekorenení do hĺbky pôdneho profilu. Slabá 

biologická aktivita pôdy spôsobuje problémy pri obnovovaní štruktúrnych agregátov. 
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Pokiaľ sa priestor pre vodu v pôde vplyvom zhutnenia zníži o 10 %, 

potom to predstavuje v orničnom horizonte 30 cm objem vody 300 000 litrov na hektár. To 

zodpovedá 30 mm zrážok, ktoré by kompletne zasiakli do pôdy. Pôdny profil je však schopný 

chytať vodu až do hĺbky 1metra. Potom by zníženie vodnej kapacity pôdy dosahovalo hodnotu 1 

000 000 litrov a to zodpovedá 100 mm zrážok. 

Ak vezmeme do úvahy tieto skutočnosti, potom vodná retenčná kapacita poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu Českej republiky predstavuje 8 400 000 000 litrov vody. Avšak ďalšou, v tomto 

prípade negatívnou skutočnosťou je, že 70 % pôd u nás je poškodených degradáciou, trpí 

rôznym stupňom utuženia, eróziou, dehumifikáciou a stratou biologickej aktivity. Z týchto 

dôvodov je skutočná retenčná kapacita našich pôd znížená na 5 040 000 000 litrov. Rozdiel teda 

činí 3 360 000 000 litrov. Ak celková spotreba vody v SR v roku 2013 predstavovala 1 700 000 

000 litrov, potom voda chýbajúca v pôde predstavuje pokrytie tejto spotreby na obdobie dvoch 

rokov. (Vopravil, 2016)  

 

Možnosti riešenia 

Pri dodávaní organickej hmoty do pôdy podľa pokynu www.organickahmota.cz, rozšírením 

uplatňovania pôdoochranných technológií, podporou a rozšírením pestovania viacročných 

krmovín a pod., možno očakávať zlepšenie stavu a zvýšenie retenčnej kapacity pôdneho fondu 

SR z pôvodných 5 040 000 000 m3 vody 

 

• Do roka: 6 500 000 000 m3 vody 

• Do troch rokov: 6 800 000 000 m3 vody 

• Do desiatich rokov: 7 100 000 000 m3 vody 

 

Tento odhad dopadov optimalizácie hospodárenia na retenčnú schopnosť pôdy vychádza z 

výsledkov meraní realizovaných v prevádzkových podmienkach na vybraných 

poľnohospodárskych podnikoch v ČR. 

Pozitívne je to, že najvyšší efekt hneď po aplikácii zlepšujúceho opatrenia je dosahovaný už v 

prvom roku. 

 

Hľadanie riešení v praxi 

Cieľom praxe je nájsť systémové riešenie, ktoré napĺňa ošetrovanie pôdy, záujmy a potreby 

pestovateľov. Zabezpečiť tak ochranu pôdneho fondu a plne rešpektovať podmienky ochrany 

životného prostredia. Zaistiť kvalitnejšiu produkciu vedúcu k lepšiemu zdravotnému stavu plodín. 

Hľadajú sa tak inovatívne riešenia, ktoré sa budú významne podieľať na naplnení cieľov 

globálneho trendu – zdravá pôda, zdravé rastliny, zdravý život. Lepší zdravotný stav kultúr bude 

mať aj vysoko pozitívny vplyv na redukciu mykotoxínov, ako v ovzduší, tak aj v potravinových 

reťazcoch. 

Metodika projektu v suchej oblasti Južnej Moravy - výsledky pôdnych profilov 

V nasledujúcich odsekoch popíšeme, sledovanie systémového riešenia v praxi v suchej oblasti 

Južnej Moravy. Týmito zaujímavými výsledkami chceme poukázať, koľko sme schopní ušetriť 

pôdne vlahy, pokiaľ zlepšíme štruktúru pôdy. 

Na základe štúdia ortofotomáp, máp pôdnych typov a satelitných snímok, bol vykonaný výber 

stanovišťa v katastri obce Litobratřice patriacej do klimatickej oblasti VT – veľmi teplá suchá 
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kukuričná výrobná oblasť. Nadmorská výška 210 m. Uplatňuje sa tu 

zrážkový tieň Českomoravskej vrchoviny. Celoročné zrážky na sledovanej lokalite v roku 2017 

boli 380 mm, z toho počas vegetácie spadlo iba 66,2 mm. V roku 2018 boli zrážky 411 mm a 

počas vegetácie spadlo 87 mm zrážok. V roku 2019 boli zrážky 487 mm a počas vegetácie 

spadlo 360 mm zrážok. Priemerná ročná teplota je 9-10 °C, z toho vo vegetačnom období 15,3 

°C. 

Pôdne podmienky: čiernozem modálny na spraši, stredne ťažká až ťažká, zrnitostne hlinitá až 

ílovitohlinitá pôda, humusový horizont siaha do hĺbky 40 cm, z toho je kultivovaných 30 cm. 

 

Na jar 2017 bol založený poloprevádzkový pokus s rešpektovaním agrotechnických zásahov v 

rámci hospodáriaceho podniku. Po zasiatí pšenice jarnej bola vykonaná aplikácia 150 kg/ha 

granúl pôdnych biostimulantov plošne priemyselným rozmetadlom. Na jeseň 2017 po zasiatí 

pšenice ozimnej bola vykonaná druhá rovnaká plošná aplikácia pôdnych biostimulantov. Po 

pšenici ozimnej bola zasiata repka s následnou treťou aplikáciou pôdnych biostimulantov v 

rovnakej dávke ako v predošlých rokoch. Na pokus boli použité aj 2 varianty listových 

biostimulantov, ktoré sa aplikovali v dávke 1,5 l.ha-1, počas vegetácie (1x ročne) v rámci 

agrotechnického ošetrenia porastu v tank mixe s herbicídmi. O týchto variantoch bude 

spomenuté až v oddiele výnosy, aj keď aj tu sa sledujú aj pôdne vlastnosti. 

 

V rámci projektu, ktorý sa zaoberá štúdiom aplikácie pôdnych biostimulantov oproti kontrole v 

suchej oblasti, bol realizovaný v termínoch 9. 11. 2017, 5. 11. 2018 a 31. 10. 2019 výkop 

pôdnych profilov. Toto podrobnejšie sledovanie bolo zamerané iba na variantu kontrola a 

Neosol. Pôdny biostimulant Neosol, bol vybraný ako strategický produkt, kedy na tomto a 

kontrolnom variante sú sledované účinky dlhodobej zmeny pôdnych vlastností už tretí rok. 

 

Bola tu meraná aktuálna pôdna vlhkosť v siedmich hĺbkach v piatich opakovaniach (vlhkomerom 

Delta T Devices HH2 moisture meter). V roku 2017 iba v piatich hĺbkach z dôvodov sucha. 

Súčasne boli v dvoch hĺbkach v piatich opakovaniach 0-20 cm a 20-40 cm odobrané vzorky na 

stanovenie základných fyzikálnych vlastností pôdy (rozbor Kopeckého valčeka – objemová 

hmotnosť, pórovitosť, maximálna kapilárna kapacita, kalkulácia minimálnej vzdušnosti).  

 

Fyzikálne vlastnosti pôdy 

V rámci projektu bol podrobne sledovaný vplyv pôdneho biostimulantu – granulátu Neosol, 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 systému MIP – Mineral Inducer Process, ako 

možnosť vedúca k zlepšeniu pôdnych vlastností pri nedostatku organickej hmoty (ďalej OH) v 

pôde. Množstvo a pevnosť pútania pôdnej vody závisí na fyzikálnych, fyzikálno-mechanických a 

chemických vlastnostiach pôdy, na obsahu a kvalite organickej pôdnej zložky. Hodnoty 

fyzikálnych vlastností pôdy sú uvedené v tabuľke 1. Objemová hmotnosť redukovaná je priamym 

ukazovateľom utuženia pôdy. U pôd štruktúrnych a neutužených sa táto hodnota pohybuje v 

rozmedzí 1,30-1,45 g.cm-3. Hodnoty nad 1,45 g.cm-3 ukazujú stredné utuženie pôdy a hodnoty 

nad 1,5 g.cm-3 vykazujú pôdy silne utužené. (Vopravil a kol. 2010) 
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Utuženie pôdy ovplyvňuje vodný režim 

Pôdna štruktúra je vo väčšine prípadov narušená nedostatkom organických látok, nízkou 

biologickou pôdnou aktivitou a značným vplyvom utuženia spôsobeným častými pojazdmi veľmi 

ťažkej mechanizácie za nevhodných vlahových podmienok. V dôsledku týchto porúch sa 

výrazne zhoršujú fyzikálne vlastnosti pôdy. Vzniká prvý predpoklad zhoršenia zasakovania 

zrážkovej vody do pôdy a jej udržania v pôdnom profile. 

 

Celková pórovitosť – poľná kapilárna kapacita, vyjadruje maximálne množstvo kapilárne 

zavesenej vody, ktorú pôda zadrží svojimi kapilárnymi pórmi. Maximálna kapilárna vodná 

kapacita je schopnosť pôdy zadržiavať vodu pre potrebu rastlín, tá je potom 

predpokladom pre vyšší výnos plodín. 

Hodnoty fyzikálnych vlastností pôdy sú uvedené v tabuľke. 

 

Predvolené hodnoty v roku 2017 korešpondujú so založenými variantmi. V roku 2018 už možno 

z hodnôt usúdiť, že varianty s aplikovaným pôdnym biostimulantom vykazovali nižšiu úroveň 

utuženia pôdy, čo dokazujú hodnoty OHR. Pri variante 1 – kontrola bola vysoká hodnota OHR 

1,51 g.cm-3 a nízka pórovitosť 41,9 %, čo korelovalo s ostatnými sledovanými veličinami 

fyzikálnych vlastností pôdy. Rok 2019 potvrdil trend roku 2018, pri variante 1 vykazoval 

štatisticky preukázateľný pokles a nárast OHR a pórovitosti oproti kontrolnému variantu. 

 

Stanovenie fyzikálnych vlastností pôdy Litobratřice 2017, 2018 a 2019 

2017 2018 2019 

V
a
ri

a
n

ta
 Hĺbka 

pôdy 

(cm) 

Objemová 

hmotnost 

red. (g.cm-

3) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

Hĺbka 

pôdy 

(cm) 

Objemová 

hmotnost 

red. (g.cm-

3) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

Hĺbka 

pôdy 

(cm) 

Objemová 

hmotnost 

red. (g.cm-

3) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

K
o

n
tr

o
la

 

0-20 1,13 57,9 0-20 1,49 42,9 0-20 1,39 41,4 

20-40 1,39 47,1 20-40 1,53 40,9 20-40 1,54 39,2 

Průměr 1,27a 51,5a Průměr 1,51b 41,9a Průměr 1,46b 40,3a 

P
ô

d
n

y
 

b
io

s
ti

m
u

la
n

t 0-20 1,12 57,7 0-20 1,31 49,9 0-20 1,21 58,9 

20-40 1,44 45 0-40 1,26 51,9 20-40 1,34 55,4 

Průměr 1,28a 51,4a Průměr 1,29a 50,9b Průměr 1,28a 57,15b 

 

Tabuľky a grafy ukazujú priebeh aktuálnych pôdnych vlhkostí pri odkrytí celého pôdneho profilu 

v prvom roku sledovania 2017. Po prvom roku sledovania je možné už na jeseň zaznamenať 

viditeľný rozdiel medzi kontrolným variantom a variantom s pôdnym biostimulantom, kedy variant 

s pôdnym biostimulantom má rovnomernejšie rozloženie vlhkosti a plynulosť zasakovanie. 
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Podľa výpočtov môžeme konštatovať, že v roku 2017 na variante s 

pôdnym biostimulantom, bolo navyše k dispozícii oproti variantu kontrolnej 10,9 mm zrážok. 

 

Meranie vlhkostí Litobratřice 9. 11. 2017 

 

Ďalej bola meraná aktuálna pôdna vlhkosť v siedmich hĺbkach v piatich opakovaniach 

(vlhkomerom Delta T Devices HH2 moisture meter). V roku 2017 iba v piatich hĺbkach z dôvodov 

sucha, kedy meranie nebolo do väčších hĺbok realizovateľné. 

 

Aktuálna pôdna vlhkosť, Litobratřice 2017, v obj. % 

 

 

V druhom roku sledovania pôdnych profilov 2018 ukazujú priebeh aktuálnych pôdnych vlhkostí. 

Na kontrolnom variante v povrchovej vrstve 10 cm je časť vlahy z výdatných septembrových 

zrážok odtranšpirovaná stále ešte vegetujúcou repkou. Vo vrstve 10-20 cm sa nakumulovalo 

viac zrážok nad prvou technogénne utuženou vrstvou. Vo vrstve 20–30 cm zrážky chýbajú 

vplyvom nižšej retenčnej kapacity spôsobenej technogénnym utužením prejavujúcim sa 

polyedrickými pôdnymi agregátmi. Vo vrstve 30-40 cm je vlhkosť opäť mierne vyššia podobne 

ako v zóne 10-20 cm; tento stav je spôsobený rýchlejším zasiaknutím vody cez praskliny v 

druhej utuženej zóne, ktorá zatiaľ nebola odtranšpirovaná koreňmi rastlín. 
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biostimulant 
 % 

Voda m3 

na 1 ha 

Ekvivalent 

zrážok (mm) 

10 cm 24,94 a 24,10 a -0,84 -10,95 -1,09 

20 cm 23,86 a 26,14 b 2,29 29,72 2,97 

30 cm 25,66 a 26,46 a 0,81 10,48 1,05 

40 cm 22,53 a 26,31 b 3,77 49,04 4,90 

50 cm 11,40 a 13,76 a 13,76 30,73 3,07 

Celkom v pôdnom profile 109,02 10,90 
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Meranie vlhkosťí, Litobratřice 5. 11. 2018 

 

Variant s pôdnym biostimulantom má rovnomernejšie rozloženie vlhkosti a lepšiu plynulosť 

zasakovania vody. Tvorí sa tu trvalá zásoba pôdnej vlahy. Drobtovitá pôdna štruktúra vo vrstve 

do 10 cm umožňuje infiltráciu vody do hĺbky. Hodnoty namerané vo vrstvách 20-70 cm 

dokumentujú rovnomernejšie zasakovanie zrážok do celej hĺbky pôdneho profilu a potvrdzujú tak 

skutočnosť, že štruktúrna pôda s absenciou zón technogénneho utuženia dokáže lepšie 

hospodáriť s vlahou aj v suchých podmienkach. Podľa výpočtov môžeme konštatovať, že v roku 

2018 na variante s pôdnym biostimulantom, bolo navyše k dispozícii oproti variantu kontrolnej 

28,2 mm zrážok. 

 

Aktuálna pôdna vlhkosť, Litobratřice 2018, v obj. % 

 

V roku 2019 bolo vykonané tretie sledovanie pôdnych profilov. Rozdiely medzi variantmi ukazujú 

na priebeh aktuálnych pôdnych vlhkostí v pôdnom profile úplne jasne. Skutočnosť, že rok 2019 

priniesol väčšie množstvo zrážok oproti predošlým letom, potvrdil funkčnosť sledovaného 

systému. Kontrolný variant nedokázal tieto cenné zrážky správne zadržať a využiť. Potvrdilo sa, 

že variant s pôdnym biostimulantom dokázal vďaka lepšej štruktúre pôdy zadržať priemerne o 

34,4 mm na hektár zrážok viac, než variant kontrolný. 
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zrážok (mm) 

10 cm 15,56 a 15,76 a 0,20 2,6 0,26 

20 cm 16,62 a 18,32 b 1,70 22,1 2,21 

30 cm 13,92 a 19,90 b 5,98 77,74 7,77 

40 cm 16,32 a 18,96 b 2,64 34,32 3,43 

50 cm 14,66 a 17,44 b 2,78 36,14 3,61 

60 cm 12,60 a 17,24 b 4,64 60,32 6,03 

70 cm 12,82 a 16,54 b 3,72 48,36 4,84 

Celkom v pôdnom profile 
 

281,58 28,16 
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Meranie vlhkostí, Litobratřice 31. 10. 2019 

 

 

 

 

Pôdna vlhkosť, Litobratřice 2019, v obj. % 

 

Z hodnôt je zrejmé, že pôdny biostimulant pôsobí pozitívne na prevzdušnenosť pôdy vďaka 

podpore pôdnej biológie, ktorá tak prirodzeným spôsobom pracuje v pôde. To potvrdili aj Miller a 

kolies. (1990), ktorí vo svojej práci popisujú zlepšenie pôdnych vlastností pomocou aplikácie 

pôdnych kondicionérov a ďalších pomocných látok. 

 

Počas sledovaného prevádzkového pokusu v oblasti suchej Južnej Moravy, je z meraní OHR, 

pórovitosti a aktuálnych pôdnych vlhkostí preukázateľná tendencia nárastu schopnosti pôdneho 

profilu kumulovať väčší objem zrážkovej vody o 314 %. To znamená trojnásobné zlepšenie 

oproti prvému roku sledovania. Štruktúrny pôdny profil je tak schopný zadržať dažďové zrážky a 

lepšie ich využiť. Najmä v zóne pod 30 cm, ktorá je menej náchylná na presychanie, to 

umožnuje nárast zásoby pôdnej vody pre nastávajúce porasty. Môžeme konštatovať, že 
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10 cm 19,48 a 24,12 b 4,64 60,32 6,03 

20 cm 25,46 b 24,96 a -0,50 -6,50 -0,65 

30 cm 26,80 a 28,62 b 1,82 23,66 2,37 

40 cm 24,72 a 28,14 b 3,42 44,46 4,45 

50 cm 24,34 a 26,96 b 2,62 34,06 3,41 

60 cm 20,34 a 25,06 b 4,72 61,36 6,14 

70 cm 17,46 a 27,22 b 9,76 126,88 12,69 

Celkom v pôdnom profile 
 

344,24 34,40 
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systémová aplikácia prírodného pôdneho biostimulantu tak napomáha 

zabezpečiť dopĺňanie pôdnej zásoby vody. 

 Porovnanie varianty kontrolné (vľavo) a varianty s pôdnym biostimulantom 

 

 

Sledovanie vplyvu biostimulácií na výnos repky 

Z výsledkov vyplýva, že pri variantoch s použitými biostimulantmi ako pôdnymi, tak aj listovými 

boli výnosy oproti kontrole preukázateľne vyššie. Vďaka štruktúrnejšej pôde, lepšej funkcii 

koreňov (potvrdené meraním koreňovej aktivity a lepšiemu využitiu pôdnej vlahy a tým aj živín 

sa následne prejavilo zvýšenie výnosov. Z vyššie uvedených výsledkov je možné konštatovať, 

že jednotlivé varianty spôsobu ošetrenia viedli v sledovaných rokoch k zlepšeniu tvorby a 

funkčnosti koreňov i priamo zvýšenie množstva výnosotvorných prvkov oproti neošetrenému 

kontrolnému variantu. 
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Výnos repky v roku 2019 v t.ha-1 

 

Je dôležité zdôrazniť, že aj napriek zvýšeniu výnosov oproti kontrolnej variante, nedošlo k 

zníženiu olejnatosti na jednotlivých variantoch. Na všetkých sledovaných variantoch bola 

olejnatosť 41 %. 

Olejnatosť repky závisí od počtu semien v každej šešuli, počtu šešúl na jednej rastline a 

množstva rastlín na danej ploche. V záujme dosiahnutia dobrej kvality zrna s požadovanou 

olejnatosťou je nutné maximalizovať fotosyntetickú aktivitu rastlín. A sme späť na začiatku. Tu je 

veľmi dôležité založenie porastu a výsevok na jednotku plochy v dobe nevhodných vlahových 

podmienok. Kedy si každá silnejšia rastlina berie na úkor slabších rastlín ako vlahu, tak živiny a 

dochádza k nutnému znižovaniu výnosov. V prípade sucha pri menšom výsevku dostaneme 

síce rovnaký výnos, ale ušetríme na vstupoch. 

 

Jeden z najväčších problémov dneška je - zlý vodný režim v pôde. 

Vieme, ako zlepšiť vodný režim v pôde. 

 

 

 

 

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. 

Je tu vidieť výsledok rozkladu bavlnenej látky pri rôznych aplikačných dávkach 45 dní po 

aplikácii. Bavlnená látka je umiestnená do hĺbky 20 cm v každom variante a je opäť vybratá 45 

dní po aplikácii. Stupeň rozkladu bavlnenej látky jasne ukazuje zvýšenie pôdnej aktivity v 

ošetrenom variante prípravkom Nutrigeo. 

 

Vodostálosť pôdnych agregátov 

Tri poloprevádzkové pokusy z roku 2020 v Českej republike ukázali zvýšenie vodostálosti 

pôdnych agregátov. Boli odobraté Kopeckého valčeky v dvoch hĺbkach a 4 opakovaniach. 

Kontrola Neosol Explorer Akeo
Agropti

m
Algomel

výnos t/ha 3,50 4,30 4,60 4,50 4,30 4,20

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Výsledky testov ukazujú zvýšenie vodostálosti pôdnych agregátov o 13 až 

24 %. Ide o veľmi dobré protierózne opatrenia. V kontexte rýchlo sa meniacich klimatických 

podmienok je isté, že aj poľnohospodárstvo potrebuje rýchlu a účinnú odpoveď na tieto zmeny. 

Pôdna stimulácia pomoci produktov Nutrigeo sa javí ako veľmi rýchle a účinné riešenie pre 

moderného poľnohospodára. 

 

Komplexný živý ekosystém založený na produkcii, tvorbe štruktúry pôdy, zásobe živín a zásobe 

vody je spolupráca jednotlivých spoločenstiev organizmov v pôde, v symbióze s prísunom 

stavebných látok, energie a výživy prostredníctvom rastlín. Aby tento systém mohol fungovať, 

potrebuje čo najviac pokoja na prácu bez nadmerného narušovania, obracania (orba). Častokrát 

opakované, neprimerané mechanické zásahy, pracne vytvorenú štruktúru pôdy ničia. Spôsob 

kultivácie pôdy má vplyv na manažment vody v pôde a jej aeráciu. Toto je ďalší dôležitý činiteľ, 

ktorý ovplyvňuje rast a vývoj rastliny a následnú kvalitu zrna. Poruchy pôdnej štruktúry a 

nerovnomerný vlahový manažment sa dnes už dotýkajú väčšiny pestovaných plodín a kultúr 

nielen v Českej republike. Tento problém je dnes globálny. Ale nie je neriešiteľný. Je potrebné 

uviesť pôdu opäť do jej prirodzenej rovnováhy. Uviesť celý systém hospodárenia do harmónie 

života. Nezabúdajme, že aj my ľudia sme súčasťou kolobehu života a svojou činnosťou môžeme 

a dokážeme veľa zmeniť. 

 

 

 

Mechanicky sme schopní ovplyvňovať iba vrchné vrstvy pôdy do 30 cm. S ťažkou technikou 

však nemožno kalkulovať so zlepšením pôdnych vlastností do väčšej hĺbky. 

 

Efektívne riešenie 

Nutnosť dať do poriadku základné pôdne procesy je jasné, ako to ale zabezpečiť nie je vôbec 

zložité. Dôležité pre výživu a hnojenie všetkých plodín je vedieť efektívne využívať živiny zo 

zdrojov produkovaných na farme, a to nielen z ekonomických dôvodov. Dokonca aj priemyselné 

dusíkaté hnojivo je pre rastliny prijateľné iba v pôdnom roztoku (Záhora, 2017). Hlavný dôvod a 

jeden zo základov systému trvalo udržateľného hospodárenia na pôde je, znížiť chemickú záťaž 

pôdneho prostredia a znovu obnoviť pôdnu biologickú aktivitu, ako základ pôdnej úrodnosti a 

rentability plodinových systémov. Potom sa nám náš základný a najdôležitejší výrobný 

prostriedok – PÔDA, odvďačí schopnosťou eliminovať negatívne dopady klimatických zmien, 

dobrými výnosmi a dosahovaním ziskov z poľnohospodárskej výroby. 
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V posledných rokoch sa vo väčšej miere začali používať pôdne podporné 

prostriedky – biostimulanty, ktoré majú za úlohu zlepšiť mineralizáciu organických zvyškov 

rastlín, zvýšiť aktivitu pôdnych mikroorganizmov, zlepšiť štruktúru pôdy a zlepšiť tak aj vodný 

režim v pôde. Tieto prípravky majú význam predovšetkým tam, kde sa hospodária bez 

živočíšnej výroby. Ich dosahované výsledky predovšetkým v priebehu posledných rokov tieto 

prínosy potvrdzujú. 

Nájdime rezervy ukryté v pôde! Kde? V prístupe. Základným predpokladom je predchádzanie, 

respektíve eliminácia negatívnych vplyvov klimatických podmienok, a to v kvalitnej starostlivosti 

o štruktúru pôdy. Nehovoriac o tom, že súčasné neštruktúrne degradované pôdy potrebujú 

nielen jednu sezónu, ale nový systém hospodárenia pre zotavenie. A to chvíľu trvá. Tento 

prístup však predpokladá zmenu prístupu k pôde a mnohokrát aj technologické zmeny 

rešpektujúce aktuálne pôdno-klimatické podmienky. 

Všetky rezervy ukryté v pôde možno nájsť, ak začneme pôdu vnímať ako vyvážený ekosystém – 

živý organizmus, ktorého výkonnosť závisí od rovnováhy biologických a chemických procesov tj 

jeho zdravotného stavu. Analogicky v súvislosti s ľuďmi – ak sme zdraví, máme vyváženú stravu 

a žijeme v pohode, podávame aj dobrý pracovný výkon. 

 

Nájdime jednoduchý systém, ako uviesť prirodzené biologické procesy v pôde do čo najväčšej 

rovnováhy, symbiózu pôda - rastlina - atmosféra, spolu s prirodzenou úpravou produkovaných 

hospodárskych hnojív, aby vracala pôde jej prirodzenú úrodnosť a systémovým prístupom 

zlepšila výsledky hospodárenia, moderne označované za udržateľné. Operatívne riešenia s 

krátkodobým efektom sú nám ale akosi bližšie. Intenzita opakovania extrémnych prejavov 

počasia nás však donúti hľadať riešenia, ktoré budú vychádzať jednak zo šetrenia vlahou v pôde 

(manažment pôdnej vody) ako aj hospodárenia s vodou v porastoch plodín. 

 

Zásady pre obnovenie pôdneho života a zlepšenie manažmentu vody v pôde: 

- využívať technológie so znížením intenzity spracovania pôdy, 

- udržiavať vegetáciu na ornej pôde, najlepšie po celý rok, 

- cieľovú plodinu striedať s druhovo bohatou medziplodinovou zmesou, 

- nadzemnú biomasu medziplodín a pozberové zvyšky najlepšie nechávať na povrchu, resp. 

zapraviť do 10 cm, 

- dodávať dusík do pôdy cez dusík fixujúce rastliny, 

- podporiť pôdnu biológiu prostredníctvom pôdnej biostimulácie alebo zaradením medziplodín 

spoločne s využitím biostimulácií. 

Perspektívny vplyv a prínosy pre prax: 

- vyššia produktivita a výmera efektívne obrábateľnej pôdy pre systémy pestovania plodín, 

- znížený negatívny vplyv na životné prostredie prostredníctvom zníženia vstupov (pesticídov, 

priemyselných hnojív, energie a vody), 

- bohatšia pôdna biodiverzita pre vyššiu úrodnosť pôdy, lepšia kontrola škodcov, chorôb 

a účinnejšia ochrana spodných i povrchových vôd, 

- vyššie príjmy pre poľnohospodárov s nižším ekonomickým rizikom, 

- zásobovanie trhu zdravšími potravinami a krmivami. 
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Záver – vízia 

Majme neustále na mysli, že Česká republika aj Slovensko sú strechou Európy az tejto strechy 

všetka voda odteká. Je len a len na nás, ako povrch tejto strechy upravíme, aby nám všetka 

voda neutiekla za hranice. A celkom určite to za nás ani Brusel ani populistické programy typu 

dažďovka nevyriešia. Univerzálne riešenie, ako hospodáriť s vodou v pôde neexistuje. Potreba 

zlepšiť štruktúru pôdy a vodovzdušný režim pôd, sa však už stala bytostne dôležitou. Bez vody 

to nepôjde, a pokiaľ chceme udržať intenzitu poľnohospodárskej výroby, musíme začať hľadať 

riešenie, ako si vodu v pôde chrániť. Programovateľným počasím a celoplošným zavlažovaním 

to tiež určite nebude. Zostáva nám teda začať sa intenzívne zaujímať aj o štruktúrny stav pôdy, 

aby sme boli schopní odolávať extrémnym prejavom počasia v posledných rokoch. Zvládnutie 

problematiky šetrenia pôdnou vodou je základom úspechu, pretože kde je voda, tam je život. 

Nájdime v každom z nás, vo svojom svedomí, čo je pre nás priorita, či sa budeme riadiť len 

očami alebo aj srdcom. Pôda je naše najväčšie bohatstvo, ako v prítomnosti, tak aj v budúcnosti. 

Celý tento systém by mal viesť predovšetkým k trvalo udržateľnému hospodáreniu na pôde, 

zastaveniu procesov jej degradácie, zníženiu chemickej záťaže životného prostredia i 

potravinových reťazcov, zlepšeniu biodiverzity a hospodáreniu s vodou v pôde aj v krajine. 

Poľnohospodárom to umožní zlepšenie využitia živín, efektívnejšiu ochranu rastlín a udržanie 

úrovne produkcie pri súčasnom zlepšení rentability výroby. 

Úctu k pôde prejavovalo ľudstvo už od čias najstarších civilizácií. Vtedy človek videl v pôde či 

krajine svoj pevný základ zakotvenia a prisudzoval jej stálosť, trvalosť, nemennosť, vernosť a bol 

pripravený pre ňu položiť aj život. 

Matka živiteľka, Matka Zem. S nástupom modernej doby však urobil moderný človek z pôdy 

materiál, hmotu, stavebný pozemok, výrobný prostriedok a tovar. Tak sa z pôdy – Matky 

Živiteľky – darkyne obilia, stala vratká loďka, ohrozovaná človekom – nezodpovedným 

lodivodom. "Ak ma opustíš, nezahynie. Opustíš Ak ma, zahynieš!" Viktor Dyk. 

 

 

  

 

 

 
 
 


