
Training of farmers V4 in techniques 
for environmental protection and soil 

water management.

Project ID 22020162





CIEĽ PROJEKTU

• Skupina univerzít uvedených v žiadosti o Visegrádsky fond je vo svojom
výskume úspešnáabsolvoval v roku 2018. Výsledky sa sprístupnia v písomnej
forme elektronickými prostriedkamivytvorené na webových stránkach
projektu, takže sú voľne dostupné a stiahnuteľné pre širokú škáluverejnosti. 
Jedným z cieľov projektu bolo dosiahnuť aplikáciuinformácie o výsledkoch čo
najširším cieľovým skupinámsprístupniť. Aplikáciou sú najmä praktické 
semináre a prednáškyvo všetkých krajinách V4. Spolupracovník v 
projektepartneri sa zúčastňujú cyklu, koordinátorom je Pôdohospodárstvo
NitraBude to univerzita



Význam a pozadie projektu

• Sú to najmä spoločné workshopy založené v projekte 21170049 
(2018).zamerali sa na teoretický základ pre túto konkrétnu cieľovú skupinu. 
V rámci tohoskúmať súvislosti medzi agrotechnickými, technickými a 
organizačnými znalosťami, ktorévedie k efektívnejšiemu hospodáreniu s 
vodou, prostredníctvom ktorého možno zlepšiť pôduvodné hospodárstvo, 
zvyšovanie vodozádržnej schopnosti pôd aobohatiť biotechnologické a 
organizačné znalosti účastníkov. PrezentovanéPrimárnym cieľom projektu 
je rozšírenie teoretických vedomostí do praxe v malých a stredných
projektochfarmárov na stredne veľkých pozemkoch, ako aj veľkých
farmárovpre komplexy.

• Štruktúra a situácia poľnohospodárstva sa však v krajinách V4 výrazne
líši.Obrovským problémom Slovenska je roztrieštenosť ekonomickej
štruktúry



Relevantnosť a kontext projektu

• Na Slovensku je evidovaných 4,4 milióna na 8,82 milióna pozemkov (parciel)vlastník 
pozemku a 100,7 mil. spoluvlastnícky vzťah (vlastníctvo)patrí.

• V Českej republike podľa poľnohospodárskeho registra 2017 46055bol poľnohospodársky
podnik, z toho 41 650 súkromných osôb a 4 405 právnických osôbosobná spoločnosť.

• Poľské poľnohospodárstvo je jedným z najdôležitejších odvetví hospodárstva. 
Poľnohospodárskepodniky zamestnávajú 17,4 % pracovníkov, teda viac ako 3 
miliónyznamená rezident.

• V Maďarsku je poľnohospodárstvo obzvlášť vysoké medzi malými a strednými
farmamimiera: 96 percent spoločností zamestnáva menej ako 20 ľudí, kým 250 
percentpodiel organizácií zamestnávajúcich viac ako 1 % nepresahuje 1 %.



Hlavný riešiel

Slovak University of
Agriculture in Nitra, 
Slovak Republic



Partner č. 1

Mendel University in 
Brno,
Czech Republic



Partner č. 2

Uniwersytet Rolniczy 
im Hugona Kollataja 
w Krakowie,

Polish Republic



Partner č. 3

University of 
Debrecen,

Republic of Hungary



Redukovaný systém 
obrábania pôdyvýhody
aplikácie na zhutnených

pôdach
Dr. habil. Zsembeli József





Představení lektora

Dr. habil. Zsembeli József

Vedecký poradca, Čestná univerzitaučiteľ, 
riaditeľ ústavuZemědělský inženýr MSc, 
zemědělský inženýr MEd

• 5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 

• Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu 



Obsah

•Degradácia viazaných pôd

• Frekvencia extrémnych hydrologických situácií

• Adaptačná stratégia: obrábanie pôdy

• Obsah pôdnej vlhkosti

• Zhutnenie pôdy

• Biologická aktivita pôdy



Základný problém: degradácia pôdy

•Pletené, ťažké mechanické 
zloženie pôd

• Extrémne počasie

• Extrémna hydrologická situácia

• Mierné pôdy

• Optimálny čas kultivácie

• Deštruktívny účinok



Extrémne frekvenčné situácie počasia



Adaptačná stratégia - spracovanie pôdy

• Zlepšenie pôdy, 
spracovanie pôdy, 
agrotechnika, hnojenie, 
zavlažovanie atď.

• Znížená kultivácia (znížený
počet prechodov)



Adaptačná stratégia - spracovanie pôdy

•No-till

•Ridgetill

•Mulč

• Zone-till & Strip-till

• Znížený

• Tradičný



Adaptačná stratégia - spracovanie pôdy

HYPOTÉZA: Konvenčné spracovanie pôdy môže byť 
nahradené zníženou kultiváciou • Prečo?

• zníženie degradácie pôdy, 
ukončenie

• Stav pôdy (fyzikálny, chemický, 
biologický)

• Udržiavanie priaznivého stavu 
pôdy

• Toto všetko

• nákladovo efektívne

• ochrana pôdy

• režim zadržiavania vlhkosti



Adaptačná stratégia - spracovanie pôdy

• HYPOTÉZA: Konvenčné spracovanie pôdy môže byť nahradené zníženou
kultiváciou

• Významné zmeny vo využívaní pôdy, vrátane systému úpravy pôdy, ovplyvňujú
cirkuláciu vody v pôde!

Konvenčné pestovanie Znížená kultivácia

Rozdiel vo vlhkosti... Ale koľko?



Adaptačná stratégia - spracovanie pôdy



Obsah vlhkosti pôdy
meranie

• Penetrometer

• Sonda TTN

• Gravimetria

• Hmotnostný lyzimeter



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia

• Simulácia systémov spracovania pôdy v hmotnostných lyzimetroch

•

tradičné pestovanie



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia

• Simulácia systémov spracovania pôdy v hmotnostných lyzimetroch

•

znížené pestovanie - nakladanie so zvyškami rastlín



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia

• Dynamika rezervy vlhkosti pôdy na vrstvu

•



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia

• Priemerná vlhkosť pôdy a dynamika teploty



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia

• Vzťah medzi príjmom vody a odparovaním



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia

• Hodnotenie únikového účinku systémov čistenia pôdy

•

Léčba
Účinek snižující odpařování

odpařování / vstup hodnocení

černý úhor

tradiční

snížena

slabý

střední

dobrý

Liečba Odparovací účinok

Odparovanie/vstup Hodnotenie

Čierne úhore 94% Slabý

Tradičný 85% Stredný

Znížený 77% Dobrý



Obsah vlhkosti pôdy
kvantifikácia

• Posúdenie vplyvu na absorpciu vody systémami čistenia pôdy

•
Účinek podporující absorpci vody

Gravitace voda / vstup

Opravdu dobrý

Liečba Účinok podporujúci absorpciu vody

Gravitačná voda/vstup Hodnotenie

Čierne úhore 14% Slabý

Tradičný 17% Stredný

Znížený 31% Naozaj dobré



Zhutnenie pôdy kvantifikácie

• Adaptačná stratégia: kompostovanie



Zhutnenie pôdy kvantifikácie

• Adaptačná stratégia: kompostovanie



Biologická aktivita pôdy
kvantifikácia

• Oxid uhličitý v atmosfére



Biologická aktivita pôdy
kvantifikácia

• Meranie koncentrácie oxidu uhličitého - výpočet emisií



Biologická aktivita pôdy
kvantifikácia

• Emisie oxidu uhličitého po zbere v experimente s úpravou pôdy



Kľúčové slová prezentácie
slovo mrak



Koniec prezentácie

Použitie prvkov zníženého
pestovania má pôda pozitívny vplyv 
na:

štruktúru

obsah vlhkosti,

teplou,

a plodnosť

to vše nákladovo efektívnym
a ekologickým spôsobom


