
Training of farmers V4 in techniques 
for environmental protection and soil 

water management.

Project ID 22020162





Cieľová skupina

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



Hlavní řešitel

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



Pôdoochranné pestovateľské
postupy pre zlepšenie 

štruktúry pôdneho profilu.

Ľubomír Marhavý

Ivana Šindelková

30.08.2021





Predstavenie lektora

Ing. Ľubomír Marhavý

Ambasádor zdravej pôdy

Biopratex s.r.o.

certifikovaný poradca s dlhodobými praktickými aj 

výskumnými skúsenosťami v oblasti pôdoochranných 
technológií s cieľom zvyšovať produkčnú schopnosť 

pôdy pre trvaloudržateľné hospodárenie 

marhavy@biopratex.sk

mailto:marhavy@biopratex.sk


Predstavenie lektora

Ing. Ivana Šindelková

Ambasádorka zdravej pôdy

Biopratex s.r.o.

disponuje dlhodobými projektovými skúsenosťami
v oblasti využívania pôdnych biostimulácíi a 
zvyšovania produkčných schopností pôdy. 

Venuje sa pôdoochranných technológiám
a medziplodinovým systémom. 

sindelkova@zdravapuda.cz

mailto:sindelkova@zdravapuda.cz


Štruktúra prednášky

•Úvod

•Inovatívne technológie

•StripTill technológia

•NoTill technológia

•Diskusia a záver



Úvod

•Chceme sa zmeniť? Sme pripravení na zmenu? Prvé 
kroky ku zmene

•Ukážka StripTill technológií v praxi

•Ukážka NoTill technológií v praxi



Úvod

Voľba vhodnej technológie ovplyvňuje vlastnosti pôdy a tie majú vplyv na pôdu. 
České aj slovenské poľnohospodárstvo je zamerané na vysokú intenzifikáciu výroby 

a menej na udržateľný prístup k pôde.

Veľký vplyv na symbiózu mikroorganizmov v pôde má starostlivosť o pôdu a jej 
biodiverzita. Pôda poskytuje rastlinám všetko čo potrebujú, ale zároveň činnosť 

rastlín a ich koreňového systému priamo pôsobí na jej štruktúrnosť. Teda platí, že 
pôda nevytvára rastliny, ale rastliny vytvárajú pôdu. V tejto práci sa snažíme 
sledovať vzťah medzi rôznymi rastlinami, rastlinami a pôdou a ďalšie okolité 

prírodné vplyvy.



Spracovanie pôdy

- Využívajú sa tri základné systémy:

1) konvenčný – tradičná príprava s orbou – pre nás minulosť
2) minimalizačný - zníženie počtu operácií
3) bez spracovania – priama sejba bez predchádzajúcich

zásahov

Rozlíšenie rôznych spracovaní pôdy a ich 
vplyv na základné fyzikálne charakteristiky



Zhutnenie = znížená retenčná schopnosť pôd!

Súčasný stav ohrozenia pôd zhutnením

Technológie spracovania pôdy



Jednoduchosť

Som poľnohospodár.

Vezmem slnečné svetlo, 

vodu a oxid uhličitý a premením ich na 
poľnohospodárske produkty.



Pôda – voda - rastlina

Voda je nutná nielen pre transport v rámci 
rastliny, ale spolu s oxidom uhličitým tiež pre 

................ ??????

Rastliny potrebujú pre svoju výživu



Jednoduchosť



Pôda – voda – rastlina

Od čoho závisí fotosyntéza?

Zdroj: internet

Vonkajšie faktóry

svetlo – kvalita (400 – 700 nm); intenzita

voda – nutná pre fotolýzu, vplyv na otváranie prieduchov 

príjem CO2

koncentrácia CO2 - rastliny prispôsobené malej koncentrácii (0,03%) 
veľkou listovou plochou, zvýšenie koncentrácie (do 0,4%)  zvýšenie
fotosyntézy

teplota – Gaussova krivka, optimum 25 - 30 °C, 
u C4 -rastlín je vyššia





Nepriatelia
humusu: orba, 
erózia ... 



Pôda a technológia hospodárenia

Zmena prístupu = zmena pestovateľských technológií

Orba Min-Till Strip-Till No-Till



Spracovanie pôdy StripTill

Pásové spracovanie pôdy (strip - till)



Spracovanie pôdy StripTill

Pásové spracovanie pôdy (strip - till)

Sejba kukurice 
technológiou pásového 

spracovanie pôdy do 
porastu vymrznutej 
horčice, 17.04.2020



Spracovanie pôdy StripTill

Pásové spracovanie pôdy (strip - till)



Spracovanie pôdy StripTill

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Spracovanie pôdy – Pôda a 
technológia hospodárenia

Výber závisí od rozsahu defektov v pôde

Spracovanie pôdy v pásoch Strip-Till

Získavam viac na úsporách pri príprave pôdy

Znižujem počet operácií

Zlepšujem hospodárenie s vodou

Zvyšujem istotu vzchádzania

Zlepšujem pôdny život



NoTill

❖ Pôdy se nesmiem dotýkať
❖ Pôda je pokrytá zbytkami plodín
❖ Súlad so striedaním plodín
❖ Výsev krycích plodín

NoTill
JE…
TECHNOLÓGIA PRÍRODY



Bez spracovania pôdy NoTill

Bez spracovania pôdy (No - till)

Vyžaduje: 

1. Prítomnosť zvyškov na povrchu pôdy - (teplota, 
zadržovanie a akumulácia vlhkosti, 
mikrobiologické procesy) 

2. Bez prípravy pôdy - (uvoľňovanie minerálov, 
zlepšovanie výživy) 

3. Minimálne poškodenie pôdy 
4. Priama sejba 



Bez spracovania pôdy NoTill

Pracovné operácie: 

1. Aplikácia minerálných hnojív - (Dusík- jeseň, 
jar,  v závislosti na zrážkach, štruktúre pôdy, 
typu hnojiva) 

2. Výsev - (vyzretá pôda, štruktúrna, drobivá, 
žiadne lepenie, vysoko kvalitné uzatvorenie
osiva v riadku po sejbe) Minimálne 
poškodenie pôdy 

3. Ochrana plodín: (fungicídy, insekticídy, 
hnojivá)

4. Zber - (ponechanie rastlinných zvyškov na 
povrchu)

Bez spracovania pôdy (No - till)



Bez spracovania pôdy NoTill

✓ iba 4 pracovné operácie ≈ 23-30 l / ha paliva 
na hektár

✓ znižovanie nákladov 

✓ zvýšenie obsahu humusu 

✓ stabilné výnosy

Bez spracovania pôdy (No - till)



Aké  sú hlavné faktory, ktoré určujú finančný výsledok 
tradiční technológie? 

• Výrobné náklady 
• Ceny materiálu 
• Ceny obilia
• Podnebie
• Vlhkosť v pôde
• Úrodnosť pôdy

• Výrobné náklady • Ceny materiálu
• Ceny obilia
• Podnebie

16,6% 83,3%

MÔŽEME OVPLYVNIŤ NEMÔŽEME OVPLYVNIŤ



Čo môžeme ovplyvniť s No-Till?

• Výrobné náklady 
• Vlhkosť v pôde
• Úrodnosť pôdy

50% 50%

MÔŽEME OVPLYVNIŤ NEMÔŽEME OVPLYVNIŤ
• Výrobné náklady 
• Ceny materiálu 
• Ceny obilia
• Podnebie
• Vlhkosť v pôde
• Úrodnosť pôdy

• Ceny materiálu
• Ceny obilia
• Podnebie



Spracovanie pôdy NoTillRozmetadlá minerálných hnojív,
Sejacie stroje,
Postrekovače,
Traktory,
Kombinácie
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SPOTREBA PALIVA NA 1 ha. 
S tradičnými technológiami a technológiami bez spracovania

Konvenčné NoTILL



Minimálne spracovanie pôdy



Problémy s nesprávne zvoleným a vybaveným 
sejacím strojom!

NESPRÁVNĚ! 

Technológie spracovania pôdy



Správne zvolený a vybavený sejací stroj!

SPRÁVNĚ!

Technológie spracovanie pôdy









Ochrana pôdy



Ochrana pôdy - NoTill

Pôdny kryt chráni pred: 
• Vodná erózia 
• Veterná erózia 
• Solárna radiácia 
• Vysoká a nízka teplota 
• Vyparovanie 
• Nemoci, škodcovia a buriny

Obmedzenie produkcie CO2



Ochrana pôdy

Prečo som začal s  No-Till? 

1. Pretože som nemal na výber! 
2. Chcem pomôcť svojím kolegom! 
3. Myslím na budúcnosť našich detí!



Spracovanie pôdy – Pôda a technológia
hospodárenia

Priama sejba No-Till

Získavam ešte viac na úsporách

Vylepšujem vďaka systému krycích plodín (Cover Crops)

Zlepšujem pôdny život a prirodzenú úrodnosť pôdy



Bez spracovania pôdy NoTill

Zdroj: Ing. Záhora, Mendelova Univerzita



NoTill aplikované v praxi – lokalita 1 

Mulč rastliných zvyškov nie je problém. Sejba 
pšenice ozimnej NoTill technológiou po 

zrnovej kukurici, 24.10.2020

Zjavný úbytok mulču biologickou
aktivitou. Stav porastu po 
prezimovani, 24.2.2021



NoTill aplikované v praxi – lokalita 1 

Intenzita rozkladu – v tieni
pšenice sa kôrovie rozložilo, 

7.6. 2021

Stav porastu siateho NoTill
technológiou, začiatkom dozrievania, 
7.6.2021



NoTill aplikované v praxi – lokalita 2  

Založenie porastu pšenice
ozimnej NoTill

technológiou po sóji, 
21.11.2020

Porast pšenice oz. po 
prezimovaní, založený
NoTill technológiou po 

sóji, 23.4.2021

Stav porastu siaty NoTill
technológiou na začiatku
dozrievania, 18.6.2021 

(výnos 8,3 t/ha)



NoTill aplikované v praxi – lokalita 3  

Rozdiel v zasakovaní medzi konvenčnou technológiou a NoTill so 
zaradením medziplodín



Výsledky z praxe –
Spracovanie pôdy a pôdne biostimulácie

Výsledky pokusu „Hodnotenie technológie rôzneho zakladania 
porastu s použitím prípravku PRP SOL“

Z hľadiska zachovania kvality pôdy bolo v pokuse sledované pôsobenie pôdneho prípravku PRP SOL,
ktorý je zmesou vápenatých a horečnatých uhličitanov vyváženého pomeru mikroprvkov a rastlinného
pojiva. Pokus bol sledovaný od roku 2009 do roku 2011 v poloprevádzkových podmienkach na
pozemkoch Agrocentra, s.r.o. v Hrušovanech nad Jevišovkou, v aridnějšom regióne kukuričnej výrobnej
oblasti.

Bol hodnotený vplyv prípravku na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy.

V rámci osevného postupu  – (pred. pšenica ozimná), kukurica, pšenica jarná, jačmeň jarný – boli  
hodnotené tri varianty s rôznym spracovaním pôdy:

I. klasická – s orbou do 0,22 m

II. hĺbkové podrývanie do 0,35-0,40 m 

III. minimalizačné s plytkým kyprením do 0,15 m

Prípravok PRP SOL bol na časti pozemku aplikovaný rozmetadlom v dávke 150 kg.ha-1 pred siatím 
plodiny a plytko zapravený.



Výsledky z praxe –
Spracovanie pôdy a pôdne biostimulácie

Aplikácia PRP SOL 
v technológiáchÚčinné riešenie musí byť systémové, výsledky výskumu a praxe – fyzikálne 

vlastnosti pôdy 

(Technologický pokus 
Milhostov, CVRV ÚAE , 2012, 

Ing. Balla)

Faktor
A

Faktor
B

Plodina

Sója Pšenica Kukurica Jačmeň 

NoTill
NPK 2,65 3,52 8,92 2,60

PRP SOL 3,07 3,63 9,63 3,54

MinTill
NPK 2,85 4,41 9,86 2,55

PRP SOL 3,10 4,63 10,82 3,19

Orba 
NPK 3,99 4,27 9,95 3,66

PRP SOL 3,92 4,30 11,24 4,52

• Teplý a veľmi suchý región

• V minimalizácii a v technológii priamej sejby po PRP SOL vyššie výnosy u všetkých plodín

• V technológii s orbou iba u sóje výnos vyšší po NPK o 0,07 t/ha



Výsledky z praxe –
Spracovanie pôdy a pôdne biostimulácie

Aplikácia PRP SOL 
v technológiiách

Účinné riešenie musí byť systémové, výsledky výskumu a praxe –
fyzikálne vlastnosti pôdy

Zdroj výsledkov: 
VÚP Troubsko, Ing. 

Badalíková
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Výsledky z praxe –
Spracovanie pôdy a pôdne biostimulácie

Aplikace PRP SOL v technológiách

Kvalita kultivácie závisí na stavu pôdy
OK



Výsledky z praxe –
Spracovanie pôdy a pôdne biostimulácie

Aplikace PRP SOL v technológiách

Kvalita kultivácie závisí na stavu pôdy

NIE!!!



Výsledky z praxe –
Spracovanie pôdy a pôdne biostimulácie

Zber plodín Kultivácia a sejba

Aplikácia PRP SOL na strnisko po 
zbere plodín

- bezprostredne po zbere

- podpora rozkladu org. zvyškov

- väčšia aktivita mikroorganizmov

- zlepšenie štruktúry pôdy

Zapravenie PRP SOL do pôdy

- klasické technológie s orbou

- minimalizačné technológie

- premiešanie s pôdou a 

pozberovými zvyškami

Aplikácia pri sejbe ozimných
plodín

- pôdoochranné technológie

- priame výsevy

- podpora rozvoja koreňov

- redukcia dávky PRP SOL

Aplikácia PRP SOL v technológiách



Rôzne spracovanie pôdy -
porovnanie

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Inovatívne technológie hospodárenia na pôde!

StripTill kombinácia
s Väderstadt TEMPO

• Služby sejby progresívnymi technológiami StripTill

Spracovanie pôdy – Pôda a 
technológia hospodárenia StripTill



Spracovanie pôdy – Pôda a 
technológia hospodárenia - NoTill

Základom je symbióza pôda – rastlina – atmosféra!

Služby NoTill
• sejba pšenice oz. do mulču po kukurici
• sejba jarín do vymrznutých medziplodín, 
BOURGAULT FMS CD 872

Biopratex s.r.o. 



Spracovanie pôdy – Pôda a 
technológia hospodárenia

Pôdoochranné technológie = šetrenie pôdnou vlahou

▪ Rozumný management rastlinných zvyškov (aeróbny rozklad, ochrana pred 
neproduktívnym výparom)

▪ Úprava pomeru medzi infiltráciou a neproduktívnym výparom

▪ Ochrana pred eróziou



Prečo sú niektorí úspešný a iní nie?



Spracovanie pôdy – Pôda a 
technológia hospodárenia

Prečo sú niektorý 
úspešný a iní nie? 

Povedz mi to a ja to zabudnem. 

Ukáž mi to, a ja si budem pamätať.

Nechaj ma to urobiť samého
a já to pochopím.

Konfucius



Spracovanie pôdy – Pôda
a technológia hospodárenia

Môžete ovládať iba to, čo 
môžete ovládať.

Môžete ovládať iba to, čo 
viete spočítať. 



Integrovaná ochrana rastlín v 
inovatívnych technológiách

Hlavné prvky integrovaných systémov ochrany rastlín sú: 
• Spoľahlivá predpoveď šírenia
• Vývoj počtu škodlivých organizmov
• Počítanie počtu škodcov a rozvoj chorôb v plodinách
• Prechod od kontinuálnych chemických úprav k selektívnym, správny výber termínov a noriem 

pre ich aplikácii
• Rozsiahle používanie biologických prípravkov na ochranu rastlín
• Voľba správneho striedania plodín, použitie odolných odrôd / hybridov.
• Zahrnutie krycích plodín (zelené hnojenie) do striedania plodín.

A iba teraz môže existovať insekticíd (pokiaľ body hore nefungujú) ... ..

Čím väčšia je rozmanitosť rastlín v pôde, tým viacej života je
v pôde a na pôde.



MINULOSŤ

Jeden z najškodlivejších a najnebezpečnejších 
omylov, ktorý hovoria farmári:

„Každý to robí.“ 

"Pokiaľ nezmeníš 
nič z toho, čo robíš 

dnes, 
zajtrajšok bude 

rovnaký ako včera."

Poďme to robiť!!! Inak...



Realita

Keď sa dnes farmára spýtate: Ako
ide podnikanie?



Zdravá pôda - schopnosť pôdy
fungovať ako živý ekosystém 
podporujúci rastliny, zvieratá

a ľudí!

Kiss The Ground



•Aké inovatívne pôdoochranné technológie poznáte?

• StripTill

•NoTill

•Čo preto potrebujem urobiť?

•Chcieť zmenu

• Zmeniť sa

Kontrolný test:



Záver

Poľnohospodárstvo je komplexný systém procesov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.

Ako Archambeaud poznamenal "... v okamihu, keď do centra systému hospodárenia 

postavíme pôdu a jej úrodnosť, zistíme, že pozitívne zmeny sa prejavujú aj v ostatných 

zvyšných častiach systému:

- klimatických zmenách

- znečistení

- kvalite vody

- pôdnej erózii atď.

"K tomu, aby sme s pôdou, a teda aj s celým systémom pracovali správne, je dôležité 

nasledovať nižšie uvedené základné kroky NOTILL filozofie.



Záver

Slovo autora prednášky na záver

• Táto e-learningová prednáška si kládla za cieľ 
oboznámiť odborníkov v poľnohospodárstve, 
ktorí sa špecializujú na problémy spojené s 
hospodárením na pôde

• Znalosť tejto problematiky je základom 
pochopenia inovatívnych technológií 
regeneratívneho poľnohospodárstva.

• Stáva sa nevyhnutnou pre pochopenie zmien v 
hospodárení na pôde do budúcnosti.

• Ľubomír Marhavý

• Slovak Republic

• marhavy@biopratex.sk

• +421 908 226 727

„Ti, ktorí majú výsadu vedieť, 
musia jednať.“

Albert Einstein




