
 
 

 

 

 

 

TRAINING OF FARMERS V4 IN 

TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AND SOIL WATER 

MANAGEMENT 

 

PROJECT ID 22020162 

 

 

  



 
  

www.visegradfund.org   2  

INOVÁCIE V TECHNIKE PRE TRVALO 

UDRŽATEĽNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVO 

E-learning material for the project entitled „Training of farmers V4 in 

techniques for environmental protection and soil water management” 

 

 

 

 

Pavol Findura 

2021 



 
  

www.visegradfund.org   3  

Úvod 

 

Pre cieľavedomý vývoj poľnohospodárskej techniky a jej používanie v praxi je potrebné poznať a 

zohľadňovať základné vzťahy a špeciálne požiadavky poľnohospodárskej výroby na techniku. 

Poľnohospodárstvom využívaná pôda je produkt prirodzeného pôdotvorného procesu a vplyvu 

človeka. Rok 2015 bol vyhlásený za rok pôdy. Stále častejšie sa prezentuje myšlienka trvalej 

udržateľnosti. Aká je však realita? Chýbajúca organická hmota v pôde, nedostatočný mikrobiálny 

život, nesprávne striedanie plodín, nadmerné prejazdy ťažkej (pôsobenie hmotnosti) techniky a 

ďalšie iné negatívne faktory spôsobujú zmeny fyzikálnych, chemických a biologických vlastností 

pôdy smerujúce k jej degradovaniu. Je to dlhodobý proces ktorý si neuvedomujeme ale realitu 

vidíme v podobe napríklad stojacej vody v kolajových riadkoch alebo na úvratiach. Podľa 

odborných odhadov 40 až 60 % pôd trpí zhutnením v oblasti 25 – 40 cm v závislosti na pôdnom 

type a využívanej technológie obrábania pôdy. 

Pre obrábanie pôdy majú veľký význam tzv. technologické vlastnosti pôdy. Sú to vlastnosti ktoré 

bezprostredne ovplyvňujú účelnosť a počet pracovných zásahov, ale aj zavádzanie nových 

technológií obrábania pôdy. Technologické vlastnosti pôdy môžeme vyjadriť rôznymi 

parametrami, ako orbový pomer, konzistencia, súdržnosť, pevnosť, napučiavanie, lipkavosť 

(adhézia), hygroskopickosť a i. Sú to veľmi dôležité avšak stále v praxi málo využívané vlastnosti 

pôdy predovšetkým z pohľadu možných technológií jej obrábania. 

Napučanie alebo usadenie pôdy sú vlastnosti spojené s objemovými zmenami, ktoré sú 

podmienené meniacim sa obsahom vody a tiež vysokým obsahom koloidov. Pohlcovaním vody sa 

kolidy od seba vzájomne oddelujú a tým zväčšujú svoj objem. Napučanie sa prejavuju tlakom na 

okolie, preto ho zisťujeme meraním tlaku. Tiež sa dá vyjadriť množstvom prijatej vody alebo 

percentom zväčšenia svojho objemu. Usadzovanie pôdy je výsledkom straty vody, kedy pri 

vysychaní ťažkých pôd môžu vznikať až 150mm široké a 1 – 3m hlboké pukliny (HRAŠKO, J., 

BEDRNA, Z., 1988).  

Konzistencia pôdy (hutnosť) je výsledkom pôsobenia súboru vlastností pôdy, ktoré sú vyjadrené 

stupňom súdržnosti, lepivosti a odporu proti deformácii pri určitej vlhkosti. Pri posúdení 

spracovatelnosti pôdy je dôležitým ukázovateľom  číslo konzistenicie. Číslo konzistencie sa udáva 

v percentách obsahu vody. S rastúcou hodnotou čísla konzitencie, rastie aj obtiažnosť spracovania 

pôdy a naopak (LEDVINA, R. et al., 2000). Súdržnosť (kohézia) pôdy je schopnosť pôdy vytvárať 

odpor pri vniknutí cudzích telies do pôdy a odolávať vonkajšiemu tlaku, ktorý pôsobí na drobenie 

agregátov (DEMO, M., 2000). 

Lipnavosť (adhézia) je daná vzájomným príťahovaním molekúl, ktoré sa nachádzajú na povrchu 

pôdynch teliest a častíc. Lipnavosť sa prejavuje prilepením pôdnej hmoty na cudzie teleso, 

zvyčajne na obrábacie náradie. (HRAŠKO, J., BEDRNA, Z., 1988).  

Tvrdosť pôdy je vyjadrená minimálnou adhéziou a maximálnou kohéziou ansolútne suchej pôdy. 

Plastičnosť (tvárlivosť) je schopnosť pôdnych agregátov združovať sa do trvalejšieho tvaru pri 

potrebnej vlhkosti. 
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Trenie pôdy je možno vysvetliť ako odpor, ktorý vytvárajú nerovnosti 

dotykových plôch kĺzavého pohybu.Trenie môže byť vnútorné, a to medzi povrchom náradia a 

pôdou alebo vonkajšie - medzi časťami pôdy. 

Orbový odpor vyjadruje odpor, ktorý kladie pôdy pri drobení, obracaní, krájaní, zdvihu. Pre určenie 

orbového odporu sa v jednom okamihu skúma výkon na háku a potreba ťažnej sily. (DEMO, M., 

1995) 

Pôda je z hľadiska poľnohospodárskych strojov spracovávaným materiálom. Jej vlastnosti 

(charakter) musíme rešpektovať ako pri vývoji tak aj pri prevádzke strojov. Predovšetkým vysoká 

variabilita týchto vlastností veľmi intenzívne ovplyvňuje funkciu  a použiteľnosť techniky. I keď 

poznatky o pôde v odbore „pôdnej mechaniky“ vytvárajú dobré základy pre štúdium zákonitostí 

poľnohospodársky využiteľnej pôdy, predsa však táto pôda sa vyznačuje zvláštnosťami a to: 

- vysoká rôznorodosť (heterogenita) pôdy a jej stále sa meniace vlastnosti z dôvodov 

prejazdov, obrábania, klimatických podmienok, prerastenosti koreňami rastlín a i., 

- prítomnosť života v pôde, predovšetkým mikroorganizmov a ich funkcia ako nosiča pre 

stály obeh fyzikálnych, chemických a biologických procesov. 

Z množstva vlastností pôdy si uveďme tie, ktoré súvisia s obrábaním pôdy za účelom: 

- cieľavedomého pôsobenia existujúcich pracovných ústrojenstiev na požadované zmeny 

vlastností pôdy, 

- systematického vývoja a konštrukcie pracovných nástrojov a ústrojenstiev                          na 

obrábanie pôdy, 

- vzájomného posúdenia vlastností pred a po obrábaní pôdy danou technikou. 

Niektoré vlastnosti pôdy z pohľadu jej obrábania poľnohospodárskymi strojmi udáva norma STN 

465302 a to v oblasti použiteľnosti stroja a určenia pôdnych podmienok pri ich skúškach.  

Pôda sa skladá z troch základných zložiek tzv. pevnej zložky, vody a vzduchu. Pevnú zložku pôdy 

tvorí okrem tzv. skeletu (kamene, štrk, hrubý piesok) aj jemná pôda, kde veľkosť častíc je do 2 mm 

a to piesok (0,063 – 2,0 mm), íl (< 0,002 mm) a prach (0,002 – 0,063 mm). 

Pôda je živý ekosystém, ktorý umožňuje existenciu organizmov v nej obsiahnutých vďaka 

určitému malému podielu organickej zložky pôde významného zdroja uhlíka, ktorý obvykle 

nepresahuje 5 %. Uhlík je pre biologickú aktivitu v pôde najcennejším zdrojom energie. 

Pre dosiahnutie dobrej úrody a vysokej kvality produkcie poľných plodín je základným 

predpokladom, aby sa pôda znova oživila. Už desaťročia jednostranne vyživujeme porasty 

priemyselnými hnojivami a na pôdu zabúdame. Minerálna výživa je zdrojom živín  pre rastliny 

alebo pre pôdnu mikrobiológiu. 

Základným predpokladom udržania pôdnej úrodnosti je starostlivosť o biologickú aktivitu – život 

v pôde. Tento prístup  však predpokladá celkovú zmenu v prístupe k pôde a v súčasnej dobe aj 
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technologické zmeny rešpektujúce aj technologické zmeny rešpektujúce 

aktuálne pôdno-klimatické podmienky. 

 

Úlohy biologickej aktivity pôdy 

Pôda ukrýva rôznorodú faunu a flóru, hoci často nenápadnú a málo viditeľnú. Súbor živích 

organizmov přítomných v prvých dvadsiatich centimetrech pôdy představuje 10 DJ pod hektárom 

obilia a 50 DJ pod hektárom lúky.Hoci 250 miliónov organizmov žijúcich na m2, představuje len 

0,25 % celkovej hmotnosti pôdy, má nezastaviteľnú úlohu v rozvoji, zdraví a úrodnosti ekosystému 

pôdy. 

Tento živý ekosystém je úzko prepojený s rastlinami: 

• živé organizmy sa podieľajú na vytváraní a štruktúrovaní pôdy: tvorba chodbičiek, zhlukov 

a pod. Dobre štruktúrovaná pôda je prepojená s kvalitnou biologickou aktivitou. 

• biologická aktivita recykluje odpadové látky z rastlinného a živočíšneho sveta: (zvyšky 

porastu, výlučky živočíchov, odumreté živočichy) a vracia minerálne látky rastlinám. Potravinové 

reťazce alebo skôr siete tak zabezpečujú rastlinám optimálnu výživu, ale tiež ochranu proti 

chorobám a škodcom. 

• veľké množstvo druhov žije s rastlinami v symbióze. Dodávajú im výživu alebo ochranu 

výmenou za uhlík. Je to prípad hľúzovkových baktérií dodávajúcich strukovinám dusík prípadne 

huby, ktoré dodávajú rastlinám vodu a minerálne látky výmenou za cukry. 

Pôda –živé prostredie 

Býva zvykom deliť pôdnu faunu a flóru na tri veľkostné skupiny. Každá z nich má inú úlohu v 

recyklovaní organickej hmoty a v štrukturácii pôdy: 

• makrofauna (viac ako 2 mm) zabezpečuje delenie a premiešavanie rastlinných zvyškov, 

vytváranie makroporéznosti umožňuje rýchlu cirkuláciu vody a plynov, ako aj presun organickej 

hmoty do hlbších zón pôdy. Červy predstavujú dôležitú časť tejto skupiny. Môžu vytvoriť až 4000 

až 5000 km chodbičiek na hektár a premiešať 1 až 3 t zeme denne v čase aktivity, mimo estivácie, 

sucha alebo mrazu. Ich výlučky (30 t/ha/rok od tony dažďoviek) vytvárajú stabilné a úrodné 

zhluky. 

• mezofauna (0,1 mm až 2 mm) zahŕňa najmä chvostoskoky, roztoče, háďatká, larvy hmyzu 

a i. Živia sa zvyškami rastlín, ktoré rozkladajú a rozdrobujú, čím zväčšujú ich plochu na 

kolonizáciu mikroorganizmami. 

• mikroflóra (baktérie, huby a aktinobaktérie) a mikrofauna (prvoky a hlístovce). Mikrofauna 

sa živé mikroflórou, ktorá zabezpečuje konečný rozklad organickej hmoty na minerálne látky, 

dostupné pre rastliny. Huby a aktinobaktérie zabezpečujú zhlukovanie pôdnych zŕn do agregátov. 

Interakcia medzi organickou hmotou, minerálnou hmotou a mikrobiálnou aktivitou zvyšuje 

štrukturálnu stabilitu pôdy vytváraním drobných zhlukov a premiešavaním humusu a ílu. 
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Rhizosféra 

Okolo koreňov sa vytvára špecifické biologické, chemické a fyzikálne prostredie tzv. rhizosféra. 

V tejto zóne, ktorá môže dosahovať až 5 mm, sa rastlina spája s rôznymi organizmami, čo jej 

umožnuje zabezpečiť účinnú výživu buniek, brániť sa voči patogénom alebo postupovať v raste 

koreňa. Napríklad hýfy húb dokážu preniknúť až do koreňa a zabezpečujú rastline vodu a minerálne 

soli výmenou za cukry, ktoré nedokážu  syntetizovať. Pod jedným hektárom kukurice sa nachádza 

150 miliónov kilometrov hýf, čo je vzdialenosť od Zeme k Slnku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Rhizosféra 

Huby a glomalín 

Huba má vlastnosť vytvárať špecifický glykoproteín glomalín, ktorý sa priamo podieľa na obnove 

zásob organickej hmoty v pôde, keďže sa ťažko rozkladá a zhromažďovaním tak vytvára časť 

humusu. Vedecké odhady hovoria dokonca, že tretina uhlíka v pôde na planéte je tohto pôvodu. 

Glomalín má podstatnú úlohu v štruktúrálnej stabilite pôdy. Pôsobí ako lepidlo ktoré stabilizuje 

pôdne čiastočky a vytvára tak stabilné agregáty. Z dôvodu týchto vlastností sa mykorízne podhubie 

podieľa fyzicky, chemicky a biologicky na vytváraní stability pôdnych zhlukov, ako aj na 

zabezpečovaní dostatočnej zásoby organickej hmoty, ktorá je sama o sebe dôležitým štruktúrnym 

faktorom. Mykorízne huby dokážu tiež chrániť korene pred chorobami a škodcami. Robia to 

dvojakým spôsobom: v koreňovom pletive a rhizosfére. Čím viac pozorujeme pôdu, tým viac 
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môžeme pozorovať synergické vzťahy medzi pôdnymi baktériami a 

mykorízou, predovšetkým v ochrane pred chorobami koreňov. Napríklad biochemické zmeny 

vyvolané mykorízou prostredníctvom  kyseliny jasmonovej majú negatívny vplyv na larvy 

fytolágneho hmyzu požierajúceho ich listy.  

Účinná biologická aktivita potrebuje permanentnú výživu a stabilné prostredie (teplota, vlhkosť, 

štruktúra). Produkcia čerstvej biomasy medziplodín (listy, korene...) vyživuje a ochraňuje pôdne 

organizmy. Pôdna fauna a flóra tak má vhodné prostredie na život, rozmnožovanie a udržiavanie 

štruktúry a obohacovanie pôdy. Organická hmota prejde sériou transformácií, ktorých výsledkom 

je úplné rozloženie na jednoduché minerály (minerálne soli, voda, oxid uhličitý...) opäť dostupné 

pre rastliny. Táto neustála obnova robí z pôdy živé prostredie. 

Organická hmota je akoby palivo pre motor, ktorým je pôdny ekosystém. Využívaním medziplodín 

napomáhame optimálnej obnove, čo v prvom rade redukuje straty výživových látok (napríklad 

dusíka) a v druhom rade dopĺňa zásobu organickej hmoty, potrebnej pre úrodnosť nasledujúceho 

porastu. V konečnom dôsledku zlepšujeme úrodnosť pôdy, uštríme financie a chránime životné 

prostredie. 

Množstvo biomasy vytvorenej medziplodinou ovplyvňuje energiu dostupnú pre pôdny ekosystém 

(kvalita štruktúry, úrodnosť, biologická rovnováha). Čím viac biomasy medziplodina vytvorí, tým 

viac sa v čase zvýši úrodnosť. 

Aké sú možnosti riešenia problémov, navrátenie prirodzených vlastností pôdy a zvýšenie 

úrodnosti? Prevencia, v minulosti sa pri obrábaní pôdy nebral do úvahy stav pôdy, oralo sa za 

všetkých podmienok, kde často dochádzalo k poškodeniu štruktúry pôdy. 

Stroje pre spracovanie pôdy sa využívajú v pracovných postupoch, ktoré sa môžu uplatniť v 

mnohých variantoch a modifikáciách. Postupy spracovania pôdy sa odlišujú podľa jednotlivých 

skupín plodín, ku ktorým sa pôda spracováva, podľa stavu  pôdy po predplodine a samozrejme 

podľa podmienok stanovišťa. Pôdne spracovanie má preto zabezpečiť nielen prekyprenie pôdy, ale 

aj zapracovanie rastlinných zvyškov, hnojív a má vytvoriť optimálne podmienky pre rast rastlín 

(obr.2). 
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Obr.2 Ciele spracovania pôdy 

V našich podmienkach sa stretávame s pôdami s rôznou prirodzenou úrodnosťou, čo sa odráža vo 

voľbe druhu spracovania pôdy. Výber technológií a strojov pre spracovanie pôdy významne 

ovplyvňuje zrnitostné zloženie pôd. Veľké problémy spôsobuje spracovanie ťažkých, ťažko 

spracovateľných pôd, pri ktorých je veľmi úzky rozsah vlhkosti, pri ktorom je možné ich dobre 

spracovanie. Naopak ľahké pôdy je možné spracovávať aj pri vyššej vlhkosti bez väčšieho rizika 

poškodenia pôdnej štruktúry. Je však potrebné veľmi obozretne pristupovať k jej hlbšiemu 

kypreniu a hlbokej orbe. Pri ľahkých pôdach je nebezpečenstvo nadmerného urýchlenia 

mineralizačných procesov pri ich častom prevzdušnení, a tým aj úbytku organickej hmoty. 
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Obr.3 Spôsoby spracovania pôdy a použité náradie 

 

Voľbu sústavy spracovania pôdy výrazne ovplyvňujú podmienky podnebia. V suchších oblastiach, 

kde by malo byť prioritou hospodárenie s pôdnou vlahou, nachádzajú uplatnenie postupy s 

obmedzeným spracovaním pôdy, prípadne sejba do nespracovanej pôdy. Naopak v chladnejších a 

vlhších oblastiach sa intenzívnejším kyprením ornice podporuje žiaduca úprava tepelných pomerov 

v pôde a rozklad organických látok. 
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Veľmi dôležitým hľadiskom pri výbere technológií spracovania pôdy je 

stupeň ohrozenia pôdy eróziou. Voľbou vhodných postupov môžeme významne obmedziť vodnú 

eróziu, ktorou sú ohrozené predovšetkým svahovité pozemky, aj veternú eróziu, ktorá spôsobuje 

škody. 

Postupy spracovania pôdy (obr. 3) je možné rozdeliť podľa intenzity, hĺbky   a spôsobu kyprenia 

pôdy na konvenčné spracovanie pôdy, ktorého základom je klasická orba radličným pluhom a na 

postupy s rôznou mierou redukcie kypriacich zásahov do pôdy. Odtiaľto sa odvíja označenie 

redukované spracovanie pôdy, racionálne spracovanie pôdy (vykonávajú sa len skutočne 

zdôvodnené operácie), minimálne spracovanie pôdy, priamy výsev (bez spracovania pôdy). V 

odbornej technológii sa ustálilo označenie pôdoochranné spracovanie pôdy (conservation tillage, 

konservierende bodenbearbeitung) pre technológie, pri ktorých sú ponechávané rastlinné zvyšky 

na povrchu pôdy, alebo sú len plytko zapracované. Ide o zvyšky predplodín (napríklad strnisko a 

rozdrvená slama obilnín) alebo porasty medziplodín, často umŕtvené vymrznutím alebo aplikáciou 

herbicídov. Ich cieľom je ochrana pôdy pred komplexom nepriaznivých vplyvov.  

Pre pôdoochranné spracovanie pôdy sa tiež používa termín konzervačné spracovanie pôdy, ktoré 

je spájané so spracovaním pôdy bez obracania pôdneho odvalu. Zvláštne postavenie v systéme 

spracovania pôdy má priama sejba (výsev bez spracovania pôdy). Pri jej uplatnení spracovanie 

pôdy odpadá, z praktických dôvodov je však táto technológia zaradená do systému spracovania 

pôdy. Niektorí autori chápu výsev do nespracovanej pôdy ako jednu z foriem ochranného 

spracovania pôdy. 

Stroje na obrábanie pôdy sa využívajú v rámci rôznych technológií v mnohých variantoch a 

modifikáciách. Postupy obrábania pôdy sú rozdielne podľa jednotlivých plodín, podľa druhu a 

stavu pôdy po predchádzajúcej plodine a aj miestnych podmienok. Veľké problémy spôsobuje 

obrábanie ťažkých pôd, ktoré sa dajú dobre obrábať len v rámci úzkeho vlhkostného rozpätia, 

naopak ľahké pôdy môžeme obrábať aj pri vyšších vlhkostiach bez nebezpečia poškodenia pôdnej 

štruktúry. 

Voľbu vhodnej technológie obrábania ovplyvňujú aj klimatické podmienky. V suchších oblastiach, 

kde by malo byť prioritou hospodárenie s pôdnou vlhkosťou nachádzajú uplatnenie technológie s 

obmedzeným obrábaním pôdy resp. priama sejba. Naopak v chladnejších a vlhkejších oblastiach 

sa intenzívnejším kyprením pôdy podporuje žiadúca úprava tepelných pomerov v pôde a rozklad 

organických látok. Kyprenie ornice umožňuje v týchto podmienkach aj skorší nástup do jarných 

prác u jarných plodín. 

Vývoj technológií obrábania pôdy, sejby a pestovania rastlín v nedávnej minulosti si vyžiadal vznik 

nových odborných termínov, ktoré sa často navzájom svojím významom prekrývali a spôsobovali 

nejasnosti a chybnú interpretáciu. Ako príklad si uveďme výraz „priama sejba“. V klasickom 

ponímaní pod týmto pojmom rozumieme sejbu, pred ktorou vynecháme obrábanie pôdy. Často sa 

však chybne označuje pojmom priama sejba aj sejba do medziplodiny, ku ktorej mohlo byť 

vykonané intenzívne obrábanie pôdy, alebo sejba priamo po orbe avšak bez predsejbovej prípravy 

pôdy. 

Tieto nové technologické postupy sa označovali pojmami ako: 
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• konvenčné obrábanie pôdy, 

• redukované obrábanie pôdy, 

• racionálne obrábanie pôdy, 

• minimalizačné obrábanie pôdy, 

• konzervačné obrábanie pôdy, 

• pôdoochranné obrábanie pôdy, 

• priamy výsev a i. 

V ďalšom si uveďme ich krátku špecifikáciu. Pritom úmyselne vynechajme úsek podmietky, kde 

nie sú definičné problémy a podmietka môže byť použitá pri rôznych technológiách. 

Konvenčné obrábanie pôdy je dané každoročným kyprením a obracaním orničného profilu pluhom 

s následnou predsejbovou prípravou pôdy a sejbou. V našich podmienkach je to stále najviac 

používaná technológia. 

Pod pojmom redukované obrábanie pôdy v podstate rozumieme takú technológiu, kde dochádza k 

zníženiu počtu zásahov (prejazdov) techniky používaním kombinovaných strojov alebo súprav, 

resp. vynechaním niektorých zásahov. Platí to v rámci celého pestovateľského cyklu nezávisle od 

toho či bol alebo nebol použitý pluh. K tomu pristupuje snaha zníženia mernej spotreby energie 

použitím strojov s menšou energetickou náročnosťou a i. 

Obmedzenie obrábania pôdy na racionálnu (rozumnú) mieru sa zahrňuje pod pojem racionálne 

obrábanie pôdy. Pritom zvažujeme aj požiadavky následných plodín v rámci osevného postupu a 

to ako z pohľadu pôdnych vlastností, tak aj poklesu nákladov (energeticky rozumné obrábanie 

pôdy). 

V našich podmienkach sa zaužíval pojem tzv. minimalizačného (minimálneho) obrábania pôdy. 

Táto technológia zahrňuje ako zníženie intenzity obrábania pôdy, tak aj spojovanie pracovných 

zásahov s obmedzením prejazdov s hlavným cieľom minimalizácie nákladov. Môže byť zameraná 

do oblasti základného a predsejbového obrábania pôdy ale aj sejby. Voľba techniky sa pritom riadi 

pestovanou plodinou a pôdnoklimatickými podmienkami. 

Názov konzervačné obrábanie pôdy znamená taký technologický postup pri ktorom rastlinné 

zvyšky čiastočne alebo úplne pokrývajú povrch pôdy. Pod pojem konzervačné obrábanie pôdy 

(KTBL, 1993) zaraďujú aj tzv. redukované obrábanie pôdy, mulčovaciu technológiu, pásové 

obrábanie pôdy, obrábanie pôdy v hrobčekoch a aj priamu sejbu. V našej odbornej terminológii sa 

pre konzervačnú technológiu zaužíval výraz pôdoochranné obrábanie pôdy.  

Zvláštne postavenie v technológiách obrábania pôdy má priamy výsev, t.j. výsev do nespracovanej 

pôdy. Pri jeho uplatnení sa neuskutočňuje obrábanie pôdy, z praktických dôvodov je však táto 

technológia zaradená do technológii obrábania pôdy. 
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Obr. 4: Klasifikácia technológií obrábania pôdy      

 

Presné definície jednotlivých technológií obrábania pôdy sú potrebné, aby sme zamedzili 

nepresnostiam a nedorozumeniam v tejto oblasti. Používané výrazy ako napr. minimalizačné 

obrábanie pôdy, racionálne obrábanie pôdy a i. sa dajú veľmi ťažko presne definíciou rozlíšiť. 

Redukované resp. racionálne obrábanie pôdy je dané konkrétnymi podmienkami a je 

uskutočniteľné v rámci každej technológie. Pritom si  musíme byť vedomí, že zložité názvy, ktoré 

by vyjadrovali danú technológiu nemajú perspektívu zavedenia do praxe. 

Ďalšie používanie uvedených výrazov je pre označenie technológií obrábania pôdy zo súčasného 

pohľadu nevhodné a neúčelné a to z dôvodov nepresnosti, tak aj ďalšieho vývoja terminológie v 
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tejto oblasti. V Európe sa zaviedlo nové triedenie technológií obrábania 

pôdy, ktoré ich rozdeľuje na (obr. 4): 

1. Konvenčné obrábanie pôdy (s pluhom), 

2. Pôdoochranné (konzervačné) obrábanie pôdy (bez pluhu), 

3. Priama sejba (bez obrábania pôdy). 

 

Pásové obrábanie pôdy (Strip till) – ide o pôdoochranný systém obrábania pôdy, ktorý sa snaží 

dosiahnuť minimálny plošný rozsah kyprenia. Strieda obrobené pásy pôdy s neobrobenými.   Spája 

v sebe výhody konvenčnej technológie (kyprenia, prevzdušnenia, presušenia a  prehrievania pôdy) 

s tzv. pôdoochrannou technológiou, ktorá vplyvom zanechania rastlinných zvyškov na povrchu 

zabraňuje erózii pôdy (zároveň sa vďaka rastlinným zvyškom neskôr prehrieva a tým potláča 

rozvoj burín). 

Tento druh obrábania pôdy sa vykonáva pomocou špeciálnych strojov, môže vyžadovať obrobenie 

pásu aj viac krát, v závislosti na a podmienkach na poli a pestovanej plodiny. 

V obilninárskych oblastiach USA spôsobilo intenzívne obrábanie pôdy pluhom v tridsiatych 

rokoch 20. storočia extrémny výskyt veternej erózie. Výsledkom bolo spustošenie celých oblastí a 

degradovanie pôd – strata úrodnosti veľkej výmery predtým úrodných oblastí. Toto viedlo k 

intezívnej diskusii o využívaní konvenčných technológií a ďalšom vývoji obrábania pôdy bez 

pluhu. 

Približne v 90 tych rokoch sa výskumníci a farmári snažili uviesť do praxe pásové spracovanie 

pôdy. Vtedy pásové spracovanie v praxi vyzeralo sľubne, ale prinášalo aj mnoho problémov. 

Kľúčom k úspechu bolo zosúladiť jesenné hnojenie a obrábanie pôdy na jar, kedy bolo potrebné 

vizuálne zosúladiť pásy spracovanej pôdy a dodať potrebné živiny a zasiať osivo priamo do 

upravených pásov. Napriek tomu, že systém prinášal nesporné environmentálne a ekonomické 

výhody, vzhľadom na chyby pri navádzaní techniky v ďalších pracovných operáciách sa neujal do 

praxe. Na prelome tisícročia však prišlo k mnohým v poľnohospodárstve k mnohým pokrokom v 

oblasti technológie aj vedomostí. V niektorých prípadoch až k takpovediac závratným pokrokom. 

Presné poľnohospodárstvo s mnohými možnosťami napríklad variabilné hnojenie, úplné 

sledovanie pohybu strojov a samozrejme automatické navádzanie techniky. Najvyššia presnosť 

navádzania prostredníctvom RTK (Real Time Kinematics). Základný koncept je jednoduchý. RTK 

prináša vyššiu presnosť polohovania – vďaka zložitým procesom korekcie GPS signálu, umožňuje 

stanoviť aktuálnu polohu na centimetre, čo uviedlo systém pásového obrábania pôdy do 

aktuálnosti. 
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Obr.5  Detail systému pásového obrábania pôdy 

 

Prínosy pásového obrábania pôdy spočívajú predovšetkým v rýchlejšom prehriatí pôdy slnkom, 

prevzdušneniu pôdy, znížení erózie. Lepšie vsakovanie vody v obráběných pásoch v porovnaní s 

priamou sejbou (No till). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 Pohľad na termovíznu snímku riadku 

 



 
  

www.visegradfund.org   15  

Jedna z výhod oproti priamej sejbe je aj v tom, že v prípade nepriaznivých 

klimatických podmienok keď sú pôdy mokré a studené sme schopný s týmto systémom vytvoriť 

lepšie podmienky. V USA sa využíva tento systém predovšetkým na výsev kukurice a sóje. Pásy 

na sejbu v jarnom období sa pripravujú už na jeseň. V Európe sa táto metóda využíva pre sejbu 

rôznych plodín (kukurica, cukrová repa, repka, fazuľa, sója) a za rôznych podmienok napríklad na 

sejbu do strniska po lucerke, alebo sejbu medziplodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Strip till prebieha v dvoch operáciách príprava pôdy a sejba 

 

Za ďalšie pozitíva sa hlavne v suchom období sa považuje, že nespracovaná pôda medzi riadkami 

uchováva pôdnu vlahu a zabraňuje vyparovaniu, Naopak vďaka nepoškodenej štruktúre pôdy v 

medziriadku v prípade návalových dažďov dochádza k rýchlejšiemu vsakovaniu pôdy. 
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Obr.8 Dve štúdie z Nemecka po 8 mm daždi a vsakování vody po 15 

minutách. Pôda naľavo nebola schopná vsakovať zrážky, vpravo vďaka prirozenej pôdnej štruktúre 

v oblasti medzi riadkami môže byť dážď infiltrovaný vsakovaním do pôdy.(Hermann, 2013) 

 

Pri  využívaní pásového obrábania pôdy sme schopní dosahovať rovnaké úrody ako u konvenčnej 

technológie obrábania pôdy. Tým, že sa nespracováva pôda celoplošne dochádza k úspore paliva. 

Pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm je spracovaných iba 30 % plochy. Pri medziriadkovej 

vzdialenosti 45 cm je spracovaných 50 % plochy. 

Pri spracovaní pôdy sa hneď aplikuje aj hnojivo, ktoré je neskôr dostupné koreňovému systému s 

menšími stratami živín. 

Pri  využívaní pásového obrábania pôdy sme schopní dosahovať rovnaké úrody ako u konvenčnej 

technológie obrábania pôdy. Tým, že sa nespracováva pôda celoplošne dochádza k úspore paliva. 

Pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm je spracovaných iba 30 % plochy. Pri medziriadkovej 

vzdialenosti 45 cm je spracovaných 50 % plochy. 

Pri spracovaní pôdy sa hneď aplikuje aj hnojivo, ktoré je neskôr dostupné koreňovému systému s 

menšími stratami živín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 Hlavné časti stroja pre pásové obrábanie pôdy 

 

Poľnohospodári vzhľadom na radlicu ktorá pracuje vo väčšej hĺbke si zamieňajú s podrývakom, čo 

je mylná predstava. Samozrejme pásové obrábanie pôdy má aj svoje nevýhody a skryté riziká. 

Erózia sa môže vyskytnúť aj u pásového obrábania pôdy, preto je potrebné navádzať techniku 

kolmo na svah. U všetkých pôdoochranných technológií je potrebné regulovať škodcov napríklad 
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slizniaky. Možný výskyt hlodavcov, v nespracovaných pásoch ostávajú 

neporušené chodby a hniezda, navyše majú uľahčený pohyb v pásoch a preto je ich potrebné 

kvalitne zhutniť. 

Prejazdy po poli pri vykonávaní pracovných operácii sú bežnou súčasťou nášho života i keď záleží 

z akého uhlu pohľadu sa na ne pozeráme. Z pohľadu utlačenia pôdy je frekvencia prejazdov priamo 

úmerná kompakcii pôdy. Ich pôsobenie treba sledovať z pohľadu mnohých faktorov ako sú tlak v 

pneumatikách, dezén, frekvencia prejazdu, horizontálne rozloženie, rýchlosť prejazdu a preklz 

kolies energetického prostriedku. Pri utláčaní pôdy pôsobíme väčšinou vo vertikále na pôdu a 

zhutňujeme ju nielen na povrchu, ale aj v hlbších horizontoch. Časté prejazdy energetických 

prostriedkov s výsledným tlakom na pôdu 2,50 – 5 kg na cm 2 zhutňujú pôdu výrazne do hĺbky 

45cm a slabšie do hĺbky 65 -70 cm. Podrobne sa posudzuje otázka, či je vhodnejšie aby boli 

prejazdy stále v rovrovnakých stopách, alebo pokiaľ možno vždy v nových miestach. Druhý spôsob 

vedie síce k menšiemu zhutneniu, ale zato u takmer celej plochy. Opakované prejazdy naopak 

spôsobujú zhutnenie menšej plochy poľa. Početnosť prejazdov nepriamo závisí na zhutnení, 

maximálne zhutnenie je medzi 1 – 5 prejazdmi, veľmi slabé medzi 10 – 15 prejazdmi. Ďalšie 

výsledky dokazujú, že zhutnenie sa pri nízkom počte prejazdov v rovnakej stope prejavuje vo 

vrstve 0 – 30 cm, pri mnohonásobných prejazdoch vo vrstve 20 – 70 cm (Šařec, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10 Ukážka vplyvu zhutnenia pôdy na vývoj koreňového systému 

Hlavný dôvod mechanickej príčiny zhutňovania pôdy sú opakované prejazdy mechanizačných 

prostriedkov. Tomuto je pôda takmer okrem zimných mesiacov vystavená. Deformácia kolesami, 

alebo pásmi vytvára kontaktný tlak v dosadacej ploche. Tento tlak pôsobí kolmo na povrch pôdy a 

sila rovnobežná s povrchom pôdy. Táto sila zas pôsobí proti preklzu kolies, alebo pásu. Ďalší z 

problémov pri deformácii pôdy je vysoký merný tlak podvozkových ústrojenstiev na pôdny povrch 
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a veľká frekvencia prejazdov po nej. Tlaky sa prenášajú cez deformáciu 

pôdy do hlbších vrstiev a preto plytkou predsejbovou prípravou pôdy častokrát neodstránime 

problém ktorý tam vznikol. Táto nehomogénne spracovaná pôda cez plodiny citlivé na zhutnenie 

pôdy sa prejavuje následne znížením úrod. U cukrovej repy dochádza napríklad k rozkonarovaniu 

buliev a tým aj k znižovaniu ich technologickej hodnoty (Hůla, 1988). 

Zníženie kontaktných tlakov na pôdu 

Riešenie problematiky zhutnenia pôdy je významný faktor, ktorý podporuje aj zákon č. 220 z roku 

2004 o ochrane pôd. Hlavný dôvod mechanickej príčiny zhutňovania pôdy sú opakované prejazdy 

mechanizačných prostriedkov. Tomuto je pôda takmer okrem zimných mesiacov vystavená. 

Deformácia kolesami, alebo pásmi vytvára kontaktný tlak v dosadacej ploche. Tento tlak pôsobí 

kolmo na povrch pôdy a sila rovnobežná s povrchom pôdy. Táto sila zas pôsobí proti preklzu kolies, 

alebo pásu a tým dochádza ku kompakcii. 

Zníženie kontaktných tlakov po jazdných mechanizmov na pôdu je jednou z rozhodujúcich úloh 

pri znižovaní zhutnenia pod. 

Merne tlaky strojov na pôdu je možné znižovať nasledovnými opatreniami: 

- dvojmontážou kolies, 

- nízkotlakovými pneumatikami, 

- pásovými podvozkami. 

Ďalšie riešenie je voľba vhodného dezénu pneumatík, prípadne dvojmontáže. Dnes už výrobcovia 

umožňujú rýchloupínanie ďalšej pneumatiky na nosné kolesá. Niektorí výrobcovia riešia tento 

problém širokoprofilovanými pneumatikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11 Detail dvojmontáže pneumatík 
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No i toto riešenie pri vysokých výkonových triedach energetických prostriedkov spojených s 

vysokou hmotnosťou stroja neprináša požadovaný efekt. Preto niektorí výrobcovia umožňujú 

samostatnú jazdu jednotlivých kolies mimo stopy susedného kolesa tzv. krabí chod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 Pohľad na vyorávač cukrovej repy pri tzv. krabom chode 

 

Pri tomto vysunutí zadnej nápravy a jej stranovom posune je plocha pojazdená takmer celkom a 

merný tlak na pôdny povrch je nižší. Ešte lepšie riešenie a ideálne rozloženie plošného tlaku na 

pôdu dosiahneme pásovým riešením podvozku stroja. V minulosti boli materiály pásov kovové a 

pri prejazdoch po komunikácii poškodzovali vozovku. Dnes je situácia iná používajú sa kvalitné 

kaučukové materiály. 

 

 

Obr.13 Technické prevedenie pásových podvozkov môže byť rôzne 
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Zníženie merného tlaku sa dá dosiahnuť aj u kolesových traktorov, ktoré majú v porovnaní s 

pásovými traktormi vyšší preklz kolies. Rieši sa to podhustením pneumatík. Tento systém bol 

prevzatý z vojenskej techniky. Uvedené znamená, že keď jazdíme po poli máme pneumatiky 

podhustené a pri prejazdoch po spevnenej komunikácii ich prostredníctvom kompresora 

dohustíme, aby bol valivý odpor čo možno najmenší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14 Technické riešenie hustenia pneumatík traktorov Fendt 

 

Problém zvýšeného utláčania pôdy však v mnohých prípadoch môže byť zapríčinený aj 

nevhodným rozložením techniky na traktore. Často býva technické riešenie zavesenia techniky na 

zadných ramenách traktora a je potrebné doťažovať prednú časť traktora prídavnými závažiami. 

Dá sa to však riešiť napríklad umiestnením zásobníka na predné ramená hydrauliky traktora. 
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Obr.15 Vhodné rozloženie techniky na sejbu na traktore 

 

 

Organizácia pol'ných prác 

Na tomto úseku sú pre zamedzenie zhutnenia pôdy potrebne hlavne nasledovne opatrenia : 

- znižovanie počtu prejazdov po pôde, 

- zamedzenie prejazdov pri zväčšenom obsahu pôdnej vlahy a to predovšetkým na jar. 

Potreba znižovania počtu prejazdov po pôde sa prakticky realizuje buď zväčšovaním pracovného 

záberu strojov, alebo zlučovaním viacerých pracovných operácii, t. j. kombináciou náradia. 

Z hľadiska potreby zvyšovania produktivity prac je takýto trend opodstatnený. z hľadiska 

dôsledkov na fyzikálny stav pôdy môžeme hovoril skôr o opaku. Zväčšovaním mechanizmov sa 

súčasné zvyšuje aj ich hmotnosť a potreba energetického príkonu, vznika potreba výkonnejších 

ťahačov s vyššou hmotnosťou. Výsledkom potom je, že koľaji je síce na poli menej, ale pôda je v 

nich zhutnená omnoho viac a do väčšej hĺbky, než je možne bežnými opatreniami vrátiť  ju do 

pôvodného stavu. 

Zvlášť veľké požiadavky na organizátorskú pracú si kladie potreba predchádzať zhutňovaniu pod 

s vyšším obsahom ílových častíc hlavne na jar a pri zvýšenom vlhkostnom stave, kedy sú tieto 

pôdy na kompakciu veľmi náchylné, pričom aj dôsledky zhutnenia na zníženie úrod sa na týchto 

pôdach prejavuje najmarkantnejšie. 

Ťažké a silné stroje majú negatívny dopad na vlastnosti pôdy a pôdu samotnú, pretože pôdu 

neustálymi a pravidelnými prejazdmi utláčajú. V najčastejšie využívaných orbových 

technologických postupoch je prejazdová plocha poľa až 95% a počas roka sú prejazdy 

niekoľkonásobné. Utláčanie je možné eliminovať podrývaním, resp. orbou, ktoré ale zaraďujeme 

z hľadiska energetického k veľmi náročným poľným operáciám. Tento opakujúci sa proces 
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utláčania pôdy a jej následnej regenerácie je pre dnešné poľnohospodárstvo 

charakteristické ale je spojené s neefektívnym vynakladaním finančných zdrojov.  

Samostatnú kapitolu v rámci riadeného pohybu techniky po poli prinieslo presné 

poľnohospodárstvo resp. navádzanie strojov pomocou GPS. Pracovný záber využíva technika na 

100 % to znamená, že nedochádza k duplovaniu, prípadne vynechaniu nespracovaného miesta na 

poli. Dá sa využívať prakticky pri všetkých pracovných operáciách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16 Monitorovanie strojov pomocou GPS umožňuje manažérovi sledovať techniku na diaľku 

Organizovaný pohyb techniky po poli nám umožňuje oddeliť jazdnú plochu od produkčnej, na 

ktorej pestujeme rastliny. Ideálne je, keď jazdná plocha je percentuálne malá v porovnaní s 

produkčnou. V minulosti sa uvedené riešilo zakladaním koľajových riadkov, ktoré, boli ale v 

každom roku obmieňané. Dnes s prínosom pôdoochranných technológií, resp. náhradením pluhu 

kypričom sme schopní usmerňovať techniku viac rokov do tých istých koľají. Tento systém však 

prináša aj určité úskalia, používaná technika musí byť záberovo násobkom modulu, ktorý si na 

začiatku zvolíme. Prináša pozitívne výsledky z pohľadu stavu pôdy, zároveň prináša mierne 

zvýšenie úrod. Tým, že sme nahradili pluh kypričom tak prináša aj úsporu PHM. Systém CTF 

(Controlled Traffic Farming) sa využíva prakticky na celom svete. V podmienkach Slovenska sa 

pilotný projekt skúša na VPP Kolíňany v rámci projektu ITEPAG, je však podmienený využívaním 

navigačných systémov na všetkých traktoroch. 
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Obr.17 CTF systém 6 m modul (Rataj, 2017) 

 

Riešenie spomenutého problému je možné pomocou tzv. riadeného pohybu strojov po poli (CTF). 

Tento spôsob riadeného pohybu sa kombinuje s tradičnou mechanizáciou obrábania pôdy. 

Základným predpokladom je zosúladiť pracovné zábery strojov. Pohyb stroja riadi satelitná 

navigácia s presnosťou 0,02m tzv. RTK. Tento presný navigačný systém umožňuje navádzať stroje 

a strojové súpravy na stále opakujúce sa koľaje počas celého vegetačného obdobia ale i v 

nasledujúcich rokoch. Systém CTF má maximálne využitie v prípade že plocha kolají je úplne 

oddelená od samotnej pestovateľskej plochy a tieto koľaje sa využívajú každoročne. 

Efekty CTF  

   Na dosahovanie úrody má systém CTF pozitívny vplyv. Vo vybraných farmách v Nemecku, 

Anglicku a Holandsku pri využívaní systému CTF bol preukázaný nárast úrod až do 25% - v 

závislostí od pestovanej plodiny a podmienok.  

   Problém zníženej možnosti vody vsakovať (infiltrovať) sa do pôdy spôsobuje stupeň zhnutnenia 

pôdy, čo spôsobuje problém najmä z hľadiska pórov v pôde. Dôsledkom je odtekanie vody po 

povrchu poľa, čo následne vyvoláva eróziu pôdy alebo môžeme pozorovať celé časti zaplavených 

pozemkov. Tento problém sa týka najmä rokov s väčším úhrnom zrážok, kedy voda nedokáže 

presiaknuť cez utlačenú vrstvu pôdy.  
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   CTF preto môžeme chápať nielen ako systém na zvýšenie úrodnosti ale 

najmä ako komplexný systém prevencie zhnutnenia pôdy. 

   Systém CTF zároveň dovoľuje i efektívnejšie nasadenie poľnohospodárskej techniky. 

Nedostatočné vsakovanie vody do pôdy i zhutnenie pôdy má za dôsledok skrátenie disponibilného 

času pre realizáciu poľných prác. Riadený pohyb strojov umožní stroju prostredníctvom pevných 

koľají lepší vstup na pozemok, a zároveň sú vyvíjané menšie nároky na výkon strojov (traktora). 

Viacerí autori sa zhodujú že toto zníženie výkonu môže byť až o 30%, a to v závislosti od 

podmienok a typu pôdy. 

   Pozoruhodné výsledky je možné pozorovať pri hodnotení energetickej náročnosti. Podľa 

publikovaných výsledkov spoločnosťou CTF Európe boli úspory energie preukázané až do 70%. 

Tieto hodnoty boli dosiahnuté pri použití minimálneho počtu pracovných operácii, plytšom 

spracovaní pôdy a menšími nárokmi na ťahovú silu traktora.  

   V našich podmienkach je dôležité si uvedomiť, že využívanie satelitnej navigácie CTF s 

presnosťou niekoľko centimetrov dovoľuje vykonávať poľné práce a to bez zbytočného 

prekrývania záberov. Za výrazné sa považujú najmä úspory na pohonných hmotách, chemických 

prípravkoch a hnojivách.  

   Možno tvrdiť, že najlepším, a teda najvýznamnejším efektom, ktorý je dosiahnutý pri zavedení 

CTF je zvýšenie pórovitosti, zníženie objemovej hmotnosti, zlepšenie štruktúry pôdy a efktívnej 

využívanie strojov. 

V súčasnosti najlacnejšou a spoľahlivou cestou meliorácie pôdnej štruktúry ťažkých pôd sú 

biologické spôsoby. Pôsobia sami o sebe a sú súčasne neoddeliteľnou súčasťou a sprievodnou 

zloţkou všetkých ostatných (mechanických, chemických, fyzikálnych) opatrení k meliorácii pôdnej 

štruktúry. Základom je vhodná štruktúra plodín s dostatočným zastúpením hlboko koreniacich 

strukovín, účelné striedanie plodín v osevnom postupe a dostatočný prísun organickej hmoty do 

pôdy vrátane zeleného hnojenia (strniskové plodiny, podsevy). Ich spoločným pôsobením sa 

vytvára z nestabilnej primárnej štruktúry stabilná sekundárna štruktúra (Hlušičková a Lhotský, 

1994).  

Pôda je základným a najdôležitejšie prostredie pre hodnotenie všetkých vstupov při pestovaní 

plodín. Pôda svojím stavom zásadne ovplyvňuje náročnosť a ekonomiku pestovania. Neštruktúrná 

pôda bez správnej biologickej aktivity stráca schopnosť zvládať a eliminovať nepriaznivé zrážkové 

podmienky. Mylný predpoklad, že pôde jej úrodnosť poskytuje kyprenie na degradovaných pôdach 

s nedostatkom biologickej aktivity, tento stav negatívne prehlbuje. Pôdy strácajú schopnosť  

hospodáriť so zrážkovou vodu. Dôsledkom nápravných opatrení vo forme listového ošetrenia je 

len významné stresovanie porastu. Naviac dochádza k zniženiu efektívnosti  využitia aplikovanej 

výživy porastov z pohľadu zdravotného stavu. Tým sa neúmerne a neefektívne zvyšuje spotreba 

hnojív a pesticídov v pestovateľských systémech a ekonomika je nerentabilná. 

Efektívnym a inovatívnym spôsobom pre zmenu prístupu k pestovaniu plodín, ale i k pôde je 

zaradenie pôdnej biostimulácie. Systémové realizovanie biostimulácie umožňuje dosiahnuť efekt 

štruktúrneho pôdneho profilu a obnovenia prirodzenej úrodnosti, ako aj zlepšenie jej retenčných 
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kapacít. V kombinácii s pôdoochrannými technológiami alebo so systémom 

pestovania v ktorom sú zahrnuté medziplodiny resp.krycie plodiny pôdnej biostimulácie proces 

uzdravovania pôdneho profilu výrazne urýchli. Praktické a výskumné výsledky pri súčasne 

využívaných technológiách ukazujú najefektívnejšie výsledky biostimulácie pôdy v bezorbových 

technológiíach. V technológiách so zníženou intenzitou kyprenia a nižšou hĺbkou spracovania 

pôdy. 

 

 

Obr.18 Výsledky aktuálnej vlhkosti pôdy pri jednotlivých variantách 

 

Veľmi dôležitou časťou poľnohospodárstva je starostlivosť o pôdu a jej biodiverzitu. Pôda 

poskytuje rastlinám všetko čo potrebujú a zároveň vytvára životný priestor pre činnosť pôdnej 

mikrobioty a makrobioty. Takže pôda vytvára rastlinám životný priestor a poskytuje výživu. 

Rastlinný koreňový systém v symbióze s pôdnou biotou zase vytvárajú štruktúrnu pôdu. Tu je 

veľmi dôležité študovať - vzťah medzi rôznymi rastlinami, rastlinami a pôdou a okolité prírodné 

vplyvy. 

Rastlinná výroba je komplexný systém, ktorého dokonalé poznanie je základom pre špecifikáciu a 

následné poskytovanie nielen výroby, ale aj neprodukčných funkcií poľnohospodárstva. 

ZÁVER 

V súčasnosti je poľnohospodárska prax zameraná na udržiavanie pôdnych vlastností 

prostredníctvom mechanických riešení. Intenzívne chemické a mechanizačné vstupy sú 

nevyhnutné pri pestovaní monokultúry, táto dogma ešte dnes prevláda. To vystavuje pôdu ťažkej 

mechanizácii, vetru, slnku a dažďu. Pri pestovaní týchto monokultúr vystavujeme pôdu hlavne 

erózii. Mali by sme sa sústrediť na prepojenie pôda-rastlina-potraviny. Je potrebné zmeniť 

konvenčné postupy a prijať technológie ktoré zohľadňujú klimatické zmeny okolo nás. 

 


