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Školenie poľnohospodárov V4                            
v technikách pre

životné prostredie

ochranu a hospodárenie s vodou v pôde





CIEĽ PROJEKTU

V roku 2020 skupina štyroch univerzít s poľnohospodárskym zameraním v štátoch Visegradskej
štvorky vytvorila teoretickú platformu realizácie projektu „Zvýšenie povedomia, vzdelávania a
zlepšenia regionálnych stratégií v oblasti ochrany životného prostredia, zmeny klímy a udržateľného
rozvoja“.

Vo svojich workshopoch sa zamerala predovšetkým na vznik teoretickej základne pre
poľnohospodárov, spočívajúci v komplexných agrotechnických, technických a organizačných
opatreniach vedúcich k efektívnejšiemu hospodáreniu s vodou a s vodnými zdrojmi, ďalej potom v
biotechnických a organizačných opatreniach vedúcich k zlepšeniu ich schopností zadržovať vodu v
pôde a k zvýšeniu ich retenčnej kapacity. Išlo predovšetkým o adaptačné opatrenia. Meteorologické
sucho, ktoré sa následne prejavuje suchým hydrologickým a poľnohospodárskym suchom. Dlhodobé
zlyhanie pri riešení problémov so suchom môže viesť k zrúteniu celého ekosystému v postihnutej
oblasti. V súčasnosti sú účinkom sucha ohrozené aj krajiny V4.



Význam a pozadie riešenia projektu

• V 2018 skupiny univerzít riešili úspešný projekt
financovaný z Vyšehradského fondu.

•Výstupy v písomnej a elektronickej forme boli
vystavené na webovej stránke projektu k voľnému
stiahnutiu.



Relevantnosť a obsah projektu

Štruktúra poľnohospodárstva a ich postavenia je však v jednotlivých krajinách V4 značne rozdielna.

Obrovským problémom je rozdrobenosť vlastníctva pôdy. V Českej republike bolo podľa
poľnohospodárskeho registra v roku 2017 celkom 46 055 subjektov, z toho fyzické osoby
predstavovali 41 650 subjektov a právnické osoby 4405.

Na Slovensku je 8,82 mil. vlastníckych parciel a 4,4 mil. evidovaných vlastníkov a 100,7 mil.
spoluvlastníckych vzťahov.

Poľnohospodárstvo v Poľsku predstavuje jedno z najvýznamnejších odvetví hospodárstva. V
poľnohospodárstve je zamestnaných 17,4 %, teda viac ako 3 mil. obyvateľov krajiny.

V Maďarsku v poľnohospodárstve prevažujú veľmi malé a malé subjekty: 96 % podnikov zamestnáva
menej ako 20 ľudí, zatiaľ čo podiel organizácií s viac ako 250 zamestnancami neprevyšuje jedno
percento.



PARTNERI PROJEKTU

• Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre,

• Mendelova univerzita Brno, Česká
republika

• Roľnícka univerzita, Krakow, Poľsko

• MATE, Maďarsko



Ochrana pôdy a prispôsobenie sa
klimatickým zmenám (sanácia pôdy)





Prednášajúci

• Dr. habil. Zsembeli József
Vedecký poradca, čestný 
profesor, riaditeľ 
poľnohospodársky inžinier MSc, 
učiteľ poľnohospodárskeho 
inžinierstva MEd

• 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

• Zsembeli.Jozsef@uni -mate.hu



Obsah

• Prispôsobenie sa agroekologickým podmienkam

• Sanácia pôdy

• Obrábanie pôdy

• Úprava pôdy

• Zavlažovanie pôdy

• Kondicionovanie rastlín

• Šľachtenie (u rastlín)

• Chov (u zvierat)



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam

• Zmena podnebia? - Nie!
• Zmena vlastností pôdy? – Čiastočne

• Pôdne ošetrovanie – princíp ako v humánnej
medicíne



Sanácia pôdy

• Človek: odber
krvi, krvný test

• Pôda: odber
vzoriek pôdy, 
chemický, 
fyzikálny, 
biologický
rozbor



Sanácia pôdy

• Človek: lekárske
vyšetrenie

• Pôda: terénne
merania



Sanácia pôdy

• Človek: predpis
• Pôda: 

experimentálny
rozbor napríklad
mapa zásobenosti
živinami
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Sanácia pôdy

• Človek: lekárske
ošetrenie

• Pôda: 
agrotechnológia

• Obrábanie pôdy
• Zlepšenie vlastností

pôdy
• Úprava pôdy
• Organický príjem
• Zavlažovanie



Sanácia pôdy

• Človek: lieky, 
vitamíny

• Pôda: chemikálie, 
živiny, 
kondicionéry atď.



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy

• Vývoj a aplikácia
pôdoochranných
technológií
obrábania pôdy

• Znížená
kultivácia
(znížený
intenzita
obrábania pôdy)

 



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy

• Povrchové a 
podpovrchové
zapracovanie rastlinných
zvyškov (mulčovacia
technológia), aplikácia
manažmentu rastlinných
zvyškov

• Ako funguje mulčovacia
vrstva?



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy

• Mulčovanie, redukované
obrábanie pôdy

• Udržanie vlhkosti v pôde!
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Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy

• Mulčovanie, redukované obrábanie pôdy
• Zachovanie zásob organického uhlíka v pôde!

YEAR CLIMATE
SOIL 

TYPE
TILLAGE Input

SOCref FLU(0) FMG(0) FI(0) SOC

(t ha-1)

1997
Temperate

dry
HAC conventional low 38 0.82 1.00 0.92 28.7

2010
Temperate

dry
HAC reduced medium 38 0.82 1.03 1.00 31.08

2030
Temperate

dry
HAC direct seeding medium 38 0.82 1.10 1.00 34.3



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy

• Zvýšenie biologickej aktivity pôdy
• Zvýšené dýchanie pôdy!



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy

• Zlepšenie fyzikálneho, chemického a

biologického stavu pôdy

• Zvýšenie hrúbky humusovej vrstvy



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy

• Zlepšenie fyzikálneho, chemického a
biologického stavu pôdy

• Zníženie potreby trakčnej energie, 
zníženie ťahového odporu pri obrábaní



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam pri obrábaní pôdy-
biostimulácia

• Zlepšenie fyzikálneho, chemického a
biologického stavu pôdy

• Zníženie zhutnenia pôdy



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - príjem organickej hmoty

• Zlepšenie fyzikálneho, chemického a
biologického stavu pôdy



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - príjem organickej hmoty

• Zlepšenie fyzikálneho, chemického a
biologického stavu pôdy

• Zvýšenie úrody



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - príjem organickej hmoty

• Zlepšenie fyzikálneho,
chemického a biologického
stavu pôdy

• Zníženie zhutnenia pôdy



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - frekvencia závlažovania

• Zlepšenie fyzikálneho,
chemického a biologického
stavu pôdy

• Priaznivý vlhkostný profil 
pôdy



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - závlaha + úprava pôdy

• Zlepšenie fyzikálneho,
chemického a biologického stavu
pôdy

• Priaznivý vlhkostný profil pôdy -
vyššie výnosy



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam – použitie kondícionérov
rastlín

"Akútne lekárske ošetrenie"
• Zlepšenie stavu rastlín, 
• Žiadny vplyv na pôdu
• V prípade trávnych porastov je

cieľom predĺženie vegetačného
obdobia a zvýšenie biomasy



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam – použitie kondícionérov
rastlín

• „Akútne lekárske
ošetrenie”

• Zlepšenie stavu rastlín
nemá žiadny vplyv na 
pôdu

• V prípade trávnatých
plôch spôsobuje
predĺženie vegetačného
obdobia
a zvyšuje úrodu biomasy.
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Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam – pestovanie rastlín

"Akútne lekárske ošetrenie"
• Zlepšenie stavu rastlín

pomocou nástrojov presného
poľnohospodárstva



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - chov

• Šľachtenie odrôd a hybridov, ktoré sa dokážu prispôsobiť a tolerovať extrémne pôdne
a poveternostné podmienky



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - šlachtenie

• Oziminy odolné voči suchu a mrazu
• Ozimná pšenica, ozimný jačmeň, tritikale



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - šlachtenie

• Strukoviny odolné voči suchu s vysokým obsahom bielkovín
• Vika panónska, hrach kŕmny jesenný, lomený vedený



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - šlachtenie

• Biomasa použiteľná ako krmivo, či vstupný materiál pre výrobu bioplynu
• Cirok zrnový, cirok silážny, tráva sudánska



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - šlachtenie

• Alternatívne plodiny s vysokou kŕmnou hodnotou a toleranciou voči suchu
• Proso



Prispôsobenie sa agroekologickým
podmienkam - chov

• Plemená zvierat, ktoré znášajú extrémne podmienky
• Kríženie maďarského merina s francúzskymi mäsového plemena



Závery prezentácie



Závery

• Dr. habil. Zsembeli József

• 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

• Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu

• Internetcím 

V boj proti extrémnym vodným situáciám-
eróziám je:

Pozitívna

Negatívna

Čo prináša redukované obrábanie pôdy:
Povrch je pokrytý rastlninnými zvyškami
Zabraňuje erózii
Pôda je plytko spracovaná


