
 
 Training of farmers V4 in techniques 
for environmental protection and soil 

water management. 

Project ID 22020162 





Cieľová skupina 

Tento projekt je určený špeciálne ako malé a 
stredné poľnohospodárske podniky, tak aj 
pre veľké poľnohospodárske firmy, ktoré chcú 
zmenu v hospodárení. 



Hlavný riešiteľ  

Slovak University of 
Agriculture in Nitra, 
Slovak Republic 



Mendel University in 
Brno, 
Czech Republic 



Uniwersytet Rolniczy 
im Hugona Kollataja 
w Krakowie, 

Polish Republic 





Biologická aktivita pôdy na 
zlepšenie vodného 

manažmentu v pôde. 

Ivana Šindelková, Ľubomír Marhavý 

 





Ing. Ivana Šindelková 

ambasádorka zdravej pôdy 

Biopratex s.r.o. 
 

disponuje dlhodobými projektovými 

skúsenosťami v oblasti využívania pôdnych 

biostimulácií a zvyšovania produkčných 

schopností pôdy.Venuje sa oblasti 

pôdoochranných technológií a 
medziplodinovým systémom. 

sindelkova@zdravapuda.cz 

mailto:sindelkova@zdravapuda.cz


Ing. Ľubomír Marhavý 

ambasádor zdravej pôdy 

Biopratex s.r.o. 

 certifikovaný poradca s dlhodobými praktickými a 

výskumnými skúsenosťami v oblasti pôdoochranných 
technológií s cieľom zvyšovať produkčnú schopnosť 
pôdy pre trvalo udržateľné hospodárenie na pôde 

 

marhavy@biopratex.sk 

mailto:marhavy@biopratex.sk


Štruktúra prednášky 

• Súčasný stav na pôdach 

• Úvod do problematiky pôdnej biológie 

• Fyzikálne vlastnosti a nadväznosť na biológiu v pôde 

• Manažment vody v pôde 

• Zlepšovanie manažmentu vody v pôde 

• Diskusia a záver 



Pôda je multifunkčným činiteľom. Jednou z funkcií je zaistenie kolobehu vody 

v krajine. 

Pôdna vlaha na území ČR predstavuje 10 krát viac vody ako všetky naše jazerá 

avodné toky. 

Zmeny vodného režimu v pôde sú jedným z najväčších problémov dneška. 

Zastavovaním územia, odvodňovaním a nevhodným hospodárskym využívaním 

pôdy spôsobujúcim jej utužovanie a vodnú eróziu.  

 

Vodnou eróziou je v ČR ohrozených takmer 50% poľnohospodárskej pôdy = 

ÚBYTOK ORNICE Znižuje sa objem pôdy, ktorá v krajine vodu zadržiava. 

Úvod – súčasný stav 



Úvod – súčasný stav 

Pôdneklímatické zmeny – nevyrovnanosť 
zrážkového režimu, rozdelenie zrážok 

Náš potenciál 200 – 500 l 
vody na 1 m3! 

30% 

70% 



Úvod – súčasný stav 

Zmeny vodného režimu v pôde sú jedným z najväčších 
problémov dneška. Zadržme vodu v pôde nie 

priehradách!! 



Úvod – současný stav 

Zastavovaním územia, odvodňovaním a nevhodným 
hospodárskym využívaním pôdy spôsobujúcim jej 
utužovanie a vodnú eróziu. 
Úbytok ornice. Znižuje sa mocnosť pôdy, ktorá v krajine vodu zadržiava. 



 

Znižuje sa i odparovanie a stráca sa efektivita najvýkonnejšej prírodnej 

klimatizačnej jednotky, 

ktorú máme ZDARMA k dispozícii. 

Tráva rastúca na pôde s dostatkom organickej hmoty a vody dáva chladiaci 

výkon 700 W na 1 m2.  

  

Úvod – súčasný stav 

Zdroj: Denik.cz 

Ak vezmeme plochu 3 km2, ktorú zaberá jadrová 

elektráreň Temelín,  

chladiací výkon trávy (2100 MW) je vyšší než výkon 

jadrovej elektrárne (2000 MW). 

 

Kondenzácia odparenej vody spätne vytvára 

teplo.Dochádza tak k vyrovnávaniu teplôtmedzi dňom a 

nocou a znižovanie teplotných extrémov.Udržanie vody v 

krajine zamedzuje vodnej erózii pôdy a zároveň je 

prevenciou povodní a následných hospodárskych škôd.   



Úvod – súčasný stav a jeho dôsledky 
 

Stupeň ohrozenia  Plocha poľnohospodárskej pôdy 

ha % 

Bez ohrozenia 180 655 4,2 

Pôdy náchylné 1 192 676 27,9 

Pôdy mierne 

ohrozené 

1 106 743 25,9 

Pôdy ohrozené 771 599 18,0 

Pôdy silno ohrozené 429 891 10,1 

Pôdy najohrozenejšie 595 250 13,9 

Každoročne z pozemkov priamo ohrozených vodnou eróziou je v ČR splavené 16 mil ton ornice. 

Na jej transport pri čistení vodných zdrojov by bolo potrebné plne  

naložiť1 330 000 sklápačov Tatra,   

ktoré by v troch radoch nárazník na nárazník zaplnili diaľnicu Praha – Brno v oboch smeroch 



Súčasný stav a jeho dôsledky 
organické zložky a ich štruktúra 

• Každý rok dochádza v pôde k mineralizácii humusu a 

tým k jeho úbytku 

• Každá pôda je charakterizovaná pôdotvorným 

faktorom mineralizácie, ktorý zodpovedá ročnej 

miere deštrukcie pôdnej zásoby organickej hmoty 

• Stredne hlinité pôdy s obsahom organickej hmoty vo 

výške 2 % (tj 84 t humusu v 30 cm profile pri 

objemovej hmotnosti 1.4 g/cm3) stráca každý rok 

1340 kg humusu 

Je potrebné intenzívne dopĺňať úbytok zásob humusu 

a znížiť intenzitu spracovávania pôdy!!! 



Organizmy žijúce v pôde 

Podľa systematického zaradenia rozlišujeme: 

Fytoedafón – zástupcovia rastlinnej ríše – baktérie, huby, riasy, 

aktinomycety. 

Zooedafón – zástupcovia živočíšnej ríše – pôdne živočíchy (stonožky) 
Podľa veľkosti delíme edafón na: 

- Mikroedafón (menší ako 0,2 mm) baktérie, sinice, 

riasy, väčšina húb a prvoci 

- - Mezoedafón (0,1–2 mm) niektoré huby, väčšina 

chvostoskokov, roztočov a menší hmyz 

- - Makroedafón (2–20 mm) rúpky, hmyz, mnohonožky, 

stonožky, suchozemskí rovnonožci, pavúky a 

mäkkýše, - Megaedafón (> 20 mm) dážďovky a 

stavovce (hraboši, krtkovia) 

Podľe funkcie živočíchov v ekosystéme: 

- Producenty (rastliny, rasy), 

- Konzumenty (mäsožravé organizmy) 

- Rozkladače (chrobák, který sa živí mrtvými časťami tela 



V pôdě to žije!!! 

Porovnanie dvoch extrakcií pôdnej fauny z dvoch švajčiarskych pôd: podobné pôdy 

(CALCISOLS), podobné nadmorskej výšky (500 m), podobná klíma (oceanická), rovnaká 

plodina (pšenica). Život v pôde …. pôdy v konvenčnom poľnohospodárstve sú zle vyvinuté a 

majú obmedzenú kapacitu udržať vodu a živiny /Gobat et al., 2003: The Living Soil/ 
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Pôda má oslabenú biológiu 
 
 - Pôdna biológia je hladná, ničená priemyselnými hnojivamiNeustále 

je rušená poľnohospodárskou technikouPôdna biológia v symbióze 

s koreňmi rastlín tvorí pôdnu štruktúru a ideálne podmienky na rast 

následných plodín – ZADARMO 

Minimalizujme zásahy do pôdy!!! 

Toto ničí prácu pôdnej biológie Stačí 1 pracovná operácia - NOTILL 



Význam pôdnych organizmov a 
koreňov rastlín 

• 1 krava = 500 Kg 

• 1 ha pôdy  - 1 kráva 

• 1ha pôdy – stádo 6 až 70 „krav“ 
pod pôdnym povrchom 
 

• Potrava pre podzemné stádo je 
organická hmota a korene rastlín 

STAROSTLIVOSŤ O 
PODZEMNÉ STÁDO 

NEZABUDNIME: 

ORGANICKÁ HMOTA JE PRE PÔDU PALIVOM.S 

PRÁZDNOU NÁDRŽOU ĎALEKO NEDÔJDE – 

NESMIEME JU NECHAŤ VYHLADOVAŤ!!! 



Pôdna rovnováha a pesticídy 

Pesticídy poškodzujú pôdne organizmy a narúšajú pôdnu rovnováhu 

Herbicídy ničí nielen buriny, ale aj pôdne rastlinné 

mikroorganizmy (riasy, baktérie) 

 

Fungicídy decimujú nielen pôvodcov hubových chorôb, ale aj 

mykorhitické huby 

 

Akaricídy zabíjajú nielen roztočce a ďalšie takzvane škodlivé 

roztoče, ale aj roztoče žijúce v pôde a na jej povrchu a 

rozkladajúci organický materiál 

 

Insekticídy ničí pôdny hmyz a tiež dravé chrobáky 

 



Súčasný stav a jeho dôsledky 
organickej zložky a ich štruktúra 

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 aj vznik nepriateľského 

prostredia pre rozvoj koreňov a následne celých rastlín 

Na pôdach s minimálnou biologickou aktivitoudochádza k biodegradácii 

organickej hmoty spojenejso stratou živín a uhlíka 



Súčasný stav a jeho dôsledky 
organické zložky a ich štruktúra 

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 



Sučasný stav a jeho dôsledky 
organické zložky a ich štruktúra 

• V biologicky málo aktívnej pôde dochádza k jej 

utuženiuveľmi 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 vlášenia nefunguje rhizosféra a je 

minimálna úroveň látkovej výmeny medzi rastlinou a pôdou, 

čo je jednou z hlavných príčin zníženia výnosov! 



Sučasný stav a jeho dôsledky 
organické zložky a ich štruktúra 

Strata 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 siatia, 

vzchádzania a vyrovnanosti porastov 

Obmedzme spracovanie pôdy mechanizáciou 



Sučasný stav a jeho dôsledky 
organické zložky a ich štruktúra 

Zdravá, biologicky 

aktívna pôda dokáže 

sama zlepšiť a udržať 

optimálnu pôdnu 

štruktúru 



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 

Tiež je možné rozdeliť na:  

a) základné - objemová hmotnosť, merná hmotnosť 

b) odvodené - póórovitosť, hydrofyzikálne vlastnosti,  

vodný, vzdušný a tepelný režim, štruktúra a iné.  



Fyzikálne vlastnosti pôdy 

Objemová hmotnost pôdy g.cm-3 

Najdôležitejšia vlastnosť pôdy - od nej sa odvíjajú ostatné 

fyzikálne charakteristiky 

• je hmotnosť objemovej jednotky pôdy v neporušenom 

stave (s pórmi vyplnenými momentným obsahom vody a 

vzduchu) 

• je závislá na mernej hmotnosti pôdy, na podiele pórov v 

pôde, miere zaplnenia vodounestála veličina, mení sa v 

závislosti od vlhkostných pomerov v pôde (objemová 

hmotnosť vlhkej pôdy) 

• stálejšia je objemová hmotnosť suchej pôdy - vo vrchnej 

pôdnej vrstve v rozmedzí 1,2 - 1,5 g.cm-3, v spodnej 

vrstve - 1,6 - 1,8 g.cm-3 



Fyzikálne vlastnosti pôdy 

Pôdna pórovitosť 

Vyjadruje celkový objem voľných priestorov v jednotke 

objemu pôdy 

 

Celková pórovitost poľnohospodárskych pôd: 

• Vo vrchných vrstvách - 40-50 % 

• v spodných vrstvách - 30-40 % 

• u pôd silne humóznych - 70-80 % 

• u pôd zamokrených (glejových) - i pod 30 % 

• Z hľadiska funkčného rozlišujeme pôdne póry na: 

  1) kapilárne - umožňujú pohyb vody vzlínáním 

  2) nekapilárne - vyplnené prevážne vzduchom 



Fyzikálne vlastnosti pôdy 

Optimálny pomer kapilárnych a nekapilárnych pórov 

Plodiny 

Optimální poměr pórů 

kapilárních nekapilárních 

% celkové pórovitosti 

pícniny, zeleniny 75 – 85 15 – 25 

okopaniny 70 – 80 20 – 30 

obilniny 60 - 70 30 – 40 
 

 



Fyzikálne vlastnosti pôdy 

Vodná kapacita pôdy 

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

Rozoznávame   a) aktuálne hodnoty vlhkosti pôdy (% obj.)  
              b) prevlhnutosť pôdy (% hmot.) 
 
Dôležitá je dynamika pôdnej vody - vzlínavosť, vsakovanie 
(infiltrace), presakovanie 
 
Spracovanie pôdy významne ovplyvňuje vodný režim pôdy:  
1) Hospodarenie s atm. zrážkami 
2) Obmedzenie výparov 
 



Fyzikálne vlastnosti pôdy 

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 zvlášť humusové látky napomáhajú tvorbe 

agregátov minerálnych častíc, sú zásobárňou živín pre rastliny aj 

mikroorganizmy a zdrojom energie. 

 

• Významne ovplyvňujú vodný režim pôdy. 

 



Fyzikálne vlastnosti 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. 



Fyzikálne vlastnosti pôdy 

Štrukturálny stav humusového horizontu 

Strukturální stav 
Objemová 

hmotnost suché 
půdy (g.cm-3) 

Pórovitost 
(%) 

výborný 1,2 54 

dobrý 1,2-1,4 46-54 

nevyhovující 1,4-1,6 39-46 

nestrukturní 1,6-1,8 31-39 
 

(Prax, 1995) 
 



Pôda – voda - úroda 

• 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 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 



Možnosti riešenia 

Erózia pôdy 
Pôdoochranné technológie 
Siatie do mulču, NoTill, StripTill 

Organické zložky pôdy 
Uvedomelé využitie hnojiv 
Manažment pozberových zbytkov  

Štruktúra pôdy 
   Meziplodinové systémy 

Minimalizačné technológie 
Vertical tillage 

Minimálna úroveň starostlivosti  
Vytvárenie zdrojov v rámci hospodarenia poľnohospodárskeho 

podniku 
Ochrana vody a hospodarenie  
       Znižovanie chemickej záťaže, využitie cestou organických zdrojov 



Erózia pôdy 

 Pôdoochranné technológie 

 Sejba NoTill, StripTill 

Možnosti riešenia  

Pôdoochranné 

technológie eliminujú 

eróziu až o 95 %.  

A znižujú náklady! 



Možnosti riešenia  

Organická zložka pôdy 

 využitie hospodárskych hnojív 

 Manažment pozberových zbytkov, 

meziplodinové systémy 

 

 

 

 
Biodegradácia 

OH spojená so 

stratou živin a 

uhlíku 



Možnosti riešenia  

Zhutnenie pôdy a jej štruktúra  

 minimalizačné technológie 

 meziplodinové systémy 

 pôdna biostimulácia  



Možnosti riešenia – ochrana vody a 
hospodárenie 

Výpar vody 

Zvyšuje sa aj odparovanie a stráca sa efektivita najvýkonnějšej prírodnej 

klimatizačnej jednotky, ktorú máme Zdarma k dispozici.  

PÔDA BEZ POKRYVU 



Možnosti riešenia – ochrana vody a 
hospodárenie  

Takto vodu do pôdy 
nedostaneme 

Toto je utužená pôda!!!  

NESCHOPNÁ INFILTROVAT (vsakovať) 

vodu 

VÝPAR VODY = SUCHO 

Prívalové dažde – utužená pôda není 
schopná v tak krátkom časovom úseku 

prijať toľko vody. 



Možnosti riešenia – ochrana vody a 
hospodárenie 

Doplnenie straty vody 47,5 mm ( 50% z 95 mm zrážok) 

Jedna cisterna 18 m3 1,8 mm zrážok 

Na 1 ha 26 cisterien 

Na 1 000 ha 26 000 cisterien 

NEREÁLNÉ – ČAS – UTUŽENIE PôDY – ZDROJE VODY 



Možnosti riešenia  
Pôda – starostlivosť o pôdu – pôdna 
biostimulácia – infiltrácia vody do pôdy 

Pri stanovišti ošetreného prípravkami PRP SOL a Explorer20 bola uznaná kumulatívna 

infiltrácia takmer 4x vyššia oproti variantu hnojenej Amofosom s prípravkom 

Explorer20.Rozdiely boli štatisticky významné. 

Autori meraní: 

Doc. Ing. Milan Kroulík, PhD  

ČZU Praha 

Ing. Ivana Šindelková 

Zemědělský výzkum 

Troubsko  

 



Možnosti riešenia  
Pôda – starostlivosť o pôdu – pôdna 
biostimulácia 

21,68 

14,64 

22,66 

31,81 

23,35 

17,38 

26,44 

34,91 

2017 2018 2019 2020 

Vlhkosť pôdy (% hmot) 

Kontrola Neosol

Strukturna pôda vie hospodáriť so zrážkami 

Projekt DKRVO Litobratřice, Zemědělský výzkum 

s.r.o. 



Možnosti riešenia  
Pôda – starostlivosť o pôdu – pôdna 
biostimulácia  

Zlepšená pôdní štruktúra v celom profile (2017-2020) 

Kontrola Pôdny biostimulant - 

Neosol 

Projekt DKRVO 

Litobratřice, 

Zemědělský 

výzkum s.r.o. 



Pôda – starostlivosť o pôdu – pôdná 
biostimulácia 
Zlepšená vlhkosť pôdy (2017-2020) 

Projekt DKRVO 

Litobratřice, 

Zemědělský 

výzkum s.r.o. 

Pôdny biostimulant - 

Neosol 
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Možnosti riešenia  
Pôda – voda - rastlina 

Zlepšená pôdna štruktúra a biologická aktivita v pôde 



Možnosti riešenia  
Pôda – voda - rastlina 

Expertný systém Olmix Group 
Hospodarenie s vodou 

Kontrola Pôdny 

biostimulant  

- Neosol 

Kontrola Pôdny 

biostimulant 

- Neosol 



Utuženie pôdy – Aktivácia pôdnych 
mikroorganizmov 
 

Kontrola 

Okometrická metóda   

vo Francúzsku 

Test du slip 



Utuženie pôdy – Aktivácia pôdnych 
mikroorganizmov 
 



Možnosti riešenia  
Utuženie pôdy – fyzikálny stav 
 

Vodostálosť pôdnych 

agregátov 

Informácie o pokuse  
 

❏ Mycélium / huby produkujú glomalín, ktorý 

spája pôdne agregáty 

❏ Zvýšená biologická aktivita pôdy 

❏ Výsledky ZVT Troubsko 

 

Bořitov 

Hĺbka 

(cm) 

vodostálosť 

(%) 

Kontrola 0-30 55,31 

Nutrigeo 0-30 79,43 

+24% 

Pohořeli

ce  

Hĺbka 

(cm) 

vodostálosť 

(%) 

Kontrola 0-30 27,75 

Nutrigeo 0-30 37,68 

+10% 

Senice 

na Hané 

Hĺbka 

(cm) 

vodostálosť 

(%) 

Kontrola 0-30 22,81 

Nutrigeo 0-30 35,35 

+13% 



Možnosti riešenia   
Utuženie pôdy – fyzikálny stav 
 

Priemer vodostálosti pôdnych agregátov 



Manažment vody v 
poľnohospodárskej krajine  

Realizovateľné opatrenia a možnosti pre 

poľnohospodársku pôdu  

Technické a technologické opatrenia 

 Regulácia odtoku z krajiny (odvodňovacie kanály) 

 Pôdoochranné technológie (Strip Till, No Till) 

 Manažment pozberových zbytkov (mulč) 

Biologické opatrenia 

 Biostimulanty (oživenie pôdného edafonu) 

 Meziplodinové systémy (Cover crops, Catch crops) 

 
Rešpektovanie prirodzených zákonitostí! 



Manažment vody v 
poľnohospodárskej krajine 

Doporučenie 

Rešpektovanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe a 
zabezpečenie dôslednej ochrany pôdy voči uvedeným 

ohrozeniam pôdy v záujme zachovania schopností a funkcií 
pôdy pre seba ako aj pre budúce generácie (princíp trvalej 

udržateľnosti)!!! 

Rešpektovanie prirodzených zákonitostí! 



Adaptačné opatrenia 

• Nutné opatrenia: 

• Zvýšiť retenčnú kapacitu našej krajiny vrátením infiltračnej kapacity našich 
pôd !!! 

Znamená zmenu hospodárenia na pôdach, takže sa týka v prvom rade 

poľnohospodárov, ktorým potrebné opatrenia zvýšia náklady na hospodárenie a 

tie im musia byť kompenzované!!! 

Cieľ: 

Čo najviac vody udržať v krajine.  

Tá sa podľa výsledkov posledných štúdii znížila o 30 %. Ide o veľmi  

obtiažnu  problematiku. 



Manažment vody v 
poľnohospodárskej krajině 

Rešpektovanie prirodzených zákonitostí! 

Súčasná zádržná schopnosť pôdy pokles o 30 % (= 4,5 miliardy m3) 

 
Pôda je biologický ekosystém!!! 
Zdravá pôda = štruktúrna a živá – biologicky aktívna! 

Zdravá pôda je prirodzený rezervoár vody!!! 



 

• Čo pre Vás pôda znamená?  

• Zdroj financíi     

• Návrat k prírode  

• Čo je retenčná schopnosť pôdy?   

• Schopnosť pôdy zadržať zrážkovú vodu  

• Erózia pôdy pri väčších zrážkach 

• Opýtali ste sa niekedy čo môžem urobiť pre pôdu ja? 

 

 

Kontrolný test: 
 



Záver – vízia  

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. 



Záver 

Slovo autora prednášky na záver 

• Ivana Šindelková, Ľubomír Marhavý 

• Czech Republic, Slovak Republic 

• sindelkova@zdravapuda.cz 

• +420 605 509 918 

 

• Táto e-learningová prednáška si kládla za cieľ 
zoznámiť odborníkov v poľnohospodárstve, ktorí 
sa špecializujú na problémy spojené s 
manažmentom hospodárenia s vodou v pôdnom 
profile 

• Znalosť tejto problematiky je základom 
pochopenia fungovania pôdneho profilu a preto 
sa stáva nevyhnutnou pre pochopenie 
dôležitosti zadržania vody v krajine. 


