
 
 

 

 

 

 

TRAINING OF FARMERS V4 IN 

TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AND SOIL WATER 

MANAGEMENT 

 

PROJECT ID 22020162 

 

 

  



 
  

www.visegradfund.org   2  

PÔDOOCHRANNÉ PESTOVATEĽSKÉ 

POSTUPY NA ZLEPŠENIE ŠTRUKTÚRY PÔDNEHO 

PROFILU 

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

techniques for environmental protection and soil water management” 

 

 

 

 

Ing. Ivana Šindelková 

Ing. Ľubomír Marhavý 

2021 

 

 

  



 
  

www.visegradfund.org   3  

V situácii keď už ani pluh nie je kľúčovým náradím poľnohospodára 

ale o možnosti založenia porastu rozhoduje sejačka a jej konštrukcia je najvyšší čas 

zamyslieť sa. Ak doteraz nebol záujem, tak odteraz je už nutnosťou premýšľať nad 

zmenou pestovateľských technológií. Zásadným problémom tejto doby je ako pripraviť 

príliš mokrú pôdu aby sa do nej dalo zasiať. Dokonca aj striktné dodržiavanie 

agrotechnických termínov prechádza výrazným prehodnotením. Prioritou sa stalo mať 

aspoň zasiate, termín už nie je taký podstatný. Táto reflexia ale mala nastať už najmenej 

pred desaťročím. Nemožnosť prípravy pôdy pred sejbou mechanicky otvára otázku akým 

iným spôsobom? Existuje len jeden vhodný spôsob a to je biologickou cestou. Tak ako to 

príroda vymyslela už pred miliónmi rokov. Medziplodinové zmesi respektíve krycie plodiny 

prostredníctvom symbiózy koreňového systému a pôdnej mikrobioty riešia predsejbovú 

prípravu pôdy efektívne a jednoducho. Najpodstatnejším prínosom však je ich schopnosť 

zlepšiť a stabilizovať štruktúru pôdy a tým zasakovanie zrážkovej vody. Svetovým 

trendom, najmä s ohľadom na aktuálny stav na Slovensku aj v Česku, je prechod na 

priamu sejbu s využívaním už spomenutých medziplodín, krycích plodín a pôdnych 

biostimulácií.. Prínosy sú mnohé, výhody sú rozdielne, potreba je spoločná. Svetový trend 

a to nielen z pohľadu ekonomickej efektívnosti pestovania, oživenia pôdy, sekvestrácie 

uhlíka, hospodárenia s vodou v pôdnom profile ale najmä o jednoduchej možnosti kvalitne 

zasiať predstavuje práve priama sejba. A cieľom tejto prednášky je ukázať, že to ide.  

 

Úvod 

Agronomické mýty a neprispôsobovanie sa pestovateľských technológií zmeneným 

pôdnym a klimatickým podmienkam dnes výrazne negatívne ovplyvňujú hospodárenie na 

pôde. My si volíme svoj prístup k pôde a jej úrodnosti! My určujeme v akom objeme a s 

akým nákladom budú vstupy do výroby. My sa rozhodujeme, akú technológiu budeme pre 

pestovanie používať! Naopak my neurčujeme, aké bude počasie a ani neurčujeme cenu 

za produkciu. 

Vlaňajší rok priniesol na celom území SR počas výdatnejšie zrážky oproti minulým rokom. 

Bohužiaľ, vďaka tomu, že sú pôdy zhutnené a neštruktúrne väčšina týchto zrážok z polí 

odtiekla, odniesla so sebou aj najcennejšiu vrchnú vrstvu ornice a v mnohých prípadoch 

na poli stále stojí, nezasakuje. 

 

Máme dôvody pre zmenu 

Človek pôdu nevytvoril. Rovnako ako nevytvoril životné prostredie, v ktorom sa vyvinul. 

Dokáže ho však pretvoriť. Nie vždy úplne úspešne! Lenže zmeny v životnom prostredí, 

ktoré sa formovalo miliardy rokov, v porovnaní s pamäťou jednej ľudskej generácie, sú 

neporovnateľným časovým úsekom. Preto si dnes nedokážeme mnohé veci predstaviť. 

Nanešťastie príroda, naše životné prostredie, má omnoho dlhodobejšiu pamäť. Teraz 

nám to dáva pocítiť. Voláme to „klimatická zmena“ ale nejde o nič iné ako o naše 

niekoľkogeneračné nevhodné zasahovanie do prírodných zákonitostí. Nevyrovnané 
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zrážkové režimy, rastúca intenzita zrážok, prehrievanie pevniny, 

pokles prirodzenej pôdnej úrodnosti a podobne. Je toto dôvod pre zmenu!? 

 

Zmeny v našom životnom prostredí nám naznačujú mimoriadnu potrebu zmeny nášho 

prístupu k hospodáreniu v krajine respektíve na pôde, aby sme dokázali zlepšiť 

hospodárenie s vodou na poľnohospodárskej pôde ale aj v lese. Adaptovať krajinu pre 

zníženie dopadov ako pôdne sucho respektíve mokro, záplavy, pokles zásob spodnej 

vody. 

Vychádzajúc z predpokladu, že pestovateľské postupy v poľnohospodárstve by mali čo 

možno najviac kopírovať prírodné procesy, ako najperspektívnejšia technológia pre 

budúcnosť sa ukazuje technológia priamej sejby. Návrat o niekoľko storočí späť? Nie, 

vykročenie na cestu pre „trvaloudržateľnú budúcnosť“ ďalších našich pokolení. 

„Neviete si predstaviť?“ Nevadí, všade vo svete je dosť príkladov so skúsenosťami 

niekoľkých desaťročí. 

 

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.  

Sme pripravení na zmenu? Chceme sa zmeniť? Začnime meniť svoj prístup. Nič nie je 

pre človeka viac obmedzujúce ako čas! V kontexte s dnes často spomínanou, populárnou 

témou „Pôdne sucho“ či  „Pôdne mokro“ s poľutovaním konštatujeme, že čas keď 

rozhodnutie niečo zmeniť bolo slobodnou voľbou, je už dávno minulosťou. Dnes je 

potreba zmeniť niečo v pestovateľských systémoch a v prístupe k živému ekosystému 

pôda už nutnosť! 

V roku 2020 sme v januári mali možnosť zúčastniť sa konferencie v Kyjeve. Prvou 

zaujímavou skutočnosťou, ktorá nás zaujala, že počas 2 dní konferencie s účasťou okolo 

1000 zástupcov poľnohospodárskej praxe na Ukrajine bol fakt, že pred svojimi kolegami 

z prvovýroby prezentovali, až na jedinú výnimku pestovatelia, nie „pozorovatelia“ z oblasti 

vedy a výskumu. Prezentované informácie mali preto vysokú mieru výpovednosti! Boli 

získané vlastnou skúsenosťou na základe vlastného rozhodnutia. 

 

Východiskovou premisou väčšiny prezentácií bolo prečo a akým spôsobom došlo 

k zmene pestovateľskej technológie. Možnosti kedy začíname so zmenami sú všeobecne 

platné a definované stupňom dobrovoľnosti: 

 

Zamyslime sa skutočne, prestaňme konštatovať a začneme konať!  

Akým spôsobom môže dojiť ku zmene pestovateľskej technológie?? 

 

Možnosti kedy začíname so zmenami sú všeobecne platné a definované stupňom 

dobrovoľnosti: 
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• vo chvíli, keď som sa dostatočne veľa naučil, 

• vo chvíli, keď som si veľa vytrpel, 

• pretože už nemám na výber! 

 

V ktorej fáze dôvodu pre zmenu prístupu k pôde a technológii pestovania s ohľadom na 

zmenené pôdno-klimatické podmienky sa práve nachádzame necháme na individuálne 

posúdenie. 

 

Zmena je nutná, to vníma zrejme každý zainteresovaný. Nič nie je nemenné a so zmenou 

pôdno-klimatických podmienok je nutnosťou prispôsobiť svoje technológie pestovania. 

Ešte nikto nikdy s prírodou nezvíťazil. Nemôžeme ju poraziť, môžeme sa jej len 

prispôsobiť podľa aktuálnych poznatkov. Dnes však doplácame na svoj postoj, ktorý 

rovnako výstižne ale nenásilne prezentovali prednášajúci na konferencii. Keďže je lepšie 

raz vidieť ako 100 krát počuť alebo čítať tento odkaz. 

 

Jednou z veľmi zaujímavých informácií od prezentujúcich pestovateľov boli informácie, čo 

ich osobne viedlo ku zmene pestovateľskej technológie. Opakovane odznievalo 

„Sebaoborot“ – voľne preložené zmena seba, svojho prístupu. Dôvody sa rovnako 

opakovali a zneli nasledovne: 

• malé možnosti ovplyvnenia svojho snaženia, 

• vysoká závislosť na dodávateľoch vstupov, 

• zmena v objeme a rozložení zrážok, hospodárenie s vodou. 

 

Prezentácie na konferencii neniesli v sebe odkaz, že takto to musí byť! Celá konferencia 

sa niesla v duchu, že ak máš záujem hľadať riešenie existujú viaceré spôsoby, ale musíš 

vedieť, že to skutočne chceš a prečo. A ako sú na tom títo hospodári v tejto dobe, väčších 

zrážok?  

 

Ďalší prezentujúci hospodár zdieľal svoj poznatok zo zahraničnej cesty za spoznaním 

iných riešení technológií pestovania do Argentíny. Upútal ho pluh na pamätníku. 

Komentoval to ako pripomienku minulosti, no zároveň ako príklad toho, že keď už daná 

technológia prestala byť prínosom a bolo potrebné hľadať nové riešenia, je dôležité 

oprostiť sa od zvyklostí a nastúpiť na novú cestu. Úcta k tomu čo bolo, ale nie modla do 

budúcnosti. 

 

Dôvody, vedúce k zmene hospodárenia na pôde, sú rozličné. Avšak jednoznačne 

potvrdenie, že určitým spôsobom je potreba reflektovať na meniace sa výrobné 

podmienky. Presvedčenie na základe vlastnej skúsenosti je tým najdôležitejším 

poznatkom, ktorý v nás rezonuje. 

 

Biodiverzita a uhlík 
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Bez zbytočne zaťažujúcich technických informácií ale s ohľadom na 

zmenu výrobných podmienok a najmä na zmenu v produkčnej schopnosti základného 

výrobného prostriedku – pôda, sa niesli aj informácie ďalších prednášajúcich. Ukrajina 

svojim 9 % podielom černozemí z celkovej výmery černozemí na svete predstavuje silnú 

konkurenciu v produkcii. Lenže za posledných 100 rokov obsah humusu klesol z 10 – 12 

% na priemernú hodnotu 3,2 %. Ako uviedol ďalší prezentujúci pestovateľ. Zároveň 

uviedol, že černozem je černozemou ak má obsah humusu nad 2,5 %. Z toho vyplýva, že 

produkčná schopnosť černozemí na Ukrajine rovnako trpí pod tlakom súčasných 

technológií a nezostáva im veľa času na to aby tento proces zmenili. Zistenie, že postrach 

Ukrajina, ktorá je spomínaná najmä v spojitosti s vysokou kvalitou pôdy a produkčným 

potenciálom, má rovnaké problémy ako naši poľnohospodári nie je uspokojením ale 

výzvou. Strata uhlíka z pôdy a nevyrovnanosť zrážok, kľúčové faktory pre udržateľnosť 

úrodnosti pôd. Rozdielom medzi nami je, že mnohí ukrajinský pestovatelia už 

nerozprávajú ale konajú! Pri ich výmerách ornej pôdy je nástup nových pestovateľských 

technológií niečo ako porovnanie rýchlovlaku Šinkanzen a našej lokálky. Nestíhame 

prípoj, len z dôvodu, že sme nerozhodní. 

Riešenie podľa všetkých prezentujúcich spočíva v obnovení biodiverzity pôdnej 

mikrobioty a pestovaných kultúr, znížení intenzity kyprenia pôdy a zvýšení obsahu uhlíka 

v pôdnej zásobe krycími plodinami. 

Všetky tieto skúsenosti a poznatky prezentujúcich pestovateľov viac alebo menej spájali 

aj pragmatické problémy. A to nedostatok času, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

a samozrejme nákladovosť pestovania pri nie vždy uspokojivej realizačnej cene. Váha 

jednotlivých faktorov v jednotlivých prezentáciách bola odlišná. Napriek tomu boli závery 

vždy rovnaké. Nerovnováha faktorov v systéme pestovania, túžba po vymanení sa zo 

závislosti, pocit potreby zmeny svojho prístupu a nevyhnutnosť zmeny technológie 

s ohľadom na zmenu pôdno-klimatických podmienok a samozrejme ekonomiku výroby. 

O Uhlíku si povieme ďalej. 

 

Prírodné zákonitosti 

Prečo je potrebná zmena? Podľa prezentujúcich najmä preto, že so zmenami nášho 

životného prostredia prichádza nutnosť reakcie. Nič nie je v čase nemenné. Iba prírodné 

zákonitosti! V súlade s rastom poznania týchto zákonitostí je najvyšší čas prispôsobiť sa 

a zmeniť aj naše pestovateľské technológie. My sme produktom prírody aj keď si myslíme, 

že svojou tvrdohlavosťou niečo zásadné zmeníme. Pravdou je, že prírodu a jej zákonitosti 

neporazíme, môžeme ich len šikovne s rozumom využiť. Ak chceme zabezpečiť nielen 

svoju prítomnosť ale aj budúcnosť pre nasledujúce generácie.  

Kľúčom k úspechu v tejto výzve je rovnováha, rešpekt a zdravý rozum. Či už nastal čas 

na zmenu alebo máme ešte dostatok času otáľať je asi na samostatnom posúdení 

každého z nás. Záverečným odkazom je však skutočnosť, že či už je odpoveď pozitívna 
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alebo negatívna, tí ktorí nie sú schopní sa prispôsobiť zmenám 

nemajú perspektívu lepšej budúcnosti! 

 

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. Kedy úloha obrábania pôdy pomaly stráca na význame?  

Úlohy obrábania pôdy boli v podstate podriadené jednému cieľu – zvyšovať z krátkodobého 

pohľadu úrodnosť pôdy a z dlhodobého pohľadu ju udržiavať alebo zlepšovať a to bez 

negatívneho vplyvu na životné prostredie. 

Nedostatky obrábania pôdy sú dané v menšej miere neznalosťami v oblasti požiadaviek 

jednotlivých rastlín, ale vo väčšej miere rozmanitosťou pôdnych a klimatických podmienok a 

širokým sortimentom techniky. 

 

Agrotechnické a technické požiadavky na obrábanie pôdy musia byť podriadené hlavnému 

cieľu – zvyšovaniu a zlepšovaniu úrodnosti pôdy.  

 

Ide o nasledujúce úlohy: 

- vytvoriť a udržať optimálnu pôdnu štruktúru pre udržiavanie vody a vzduchu, 

mobilizáciu a transport výživných látok, aktivizáciu mikrobiologického procesu  a rozvoja 

koreňového systému rastlín prirodzenými procesmi 

- nezapracovať rastlinné zvyšky, organické a minerálne hnojivá do hĺbkových 

horizontov pôdy, ale nechať ich na povrchu respektíve plytko a maximálne ľahko zaprášiť 

pôdou 

- bojovať proti škodcom a chorobám, prirodzenými procesy v pôde (producent, 

konzument – zvýšená biodiverzita v pôde) 

- dosiahnuť dôležité technologické predpoklady ako vyrovnanie povrchu, profilovanie 

povrchu a iné. 

 

Uvedené úlohy práce s pôdou je potreba presadiť do poľnohospodárskej praxe. A snažiť sa 

aby sa momentálny prístup k pôde podstatne zmenil. Ak v nedávnej minulosti sa 

prostredníctvom orby a plečkovania bojovalo hlavne proti burinám, túto úlohu v súčasnosti v 

širšej miere prevzali herbicídy. Taktiež si musíme uvedomiť, že obrábanie pôdy významne 

ovplyvňuje jej priepustnosť, infiltračnú schopnosť, ako aj premiestňovanie výživných látok, čo 

musíme zvažovať už nielen vo vodoochranných oblastiach. Tieto mnohostranné požiadavky 

vyžadujú, aby sa pôda pokiaľ možno mechanicky neobrábala, zbytočne neprevracala, a nijak 

nenarušovala. Pokaľ je to nutné, obrábať pôdu v rôznych podmienkach na rôznu hĺbku, s 

rôznou intenzitou biologickým spracovaním pôdy a tým samozrejme aj rôznou 

pôdoochrannou technikou.  
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Súčasný stav ohrozenia pôd zhutnením 

„Degradácia pôdy dosiahla relatívne vysoký rozsah spôsobujúci ekonomické a ekologické 

straty. Asi 50 % výmery poľnohospodárskych pôd na Slovensku trpí vodnou eróziou, 

najmenej 800 tis. ha pôdy je zhutnených, asi 150 tisíc ha má zvýšené obsahy 

znečisťujúcich látok, na značných výmerách je založený trend úbytkov pôdnej organickej 

hmoty. Ani v najbližších rokoch nemožno očakávať zlepšenie tohto stavu, skôr naopak, 

spomínané škody na pôde sa budú rozširovať. 

 

Nepriaznivý vývoj v zhoršovaní prirodzenej úrodnosti pôdy a štruktúrnych zmien v pôde, 

ktoré vedú k degradácii pôdy z pohľadu jej fyzikálnych a chemických parametrov má za 

následok výraznú nestabilitu dosahovaných úrod v jednotlivých hospodárskych rokoch. 

Tomuto stavu výrazne napomáhajú klimatické zmeny - nerovnomernosť rozloženia zrážok 

a teplotné výkyvy. Jeden zo základných výrobných prostriedkov stráca schopnosť 

zhodnocovať vynaložené náklady a v rámci svojich možností eliminovať negatívne 

dôsledky zmien v priebehu počasia. Nastal čas, aby sme sa zamysleli, čo chceme urobiť 

preto, aby sme zastavili tento proces a zabezpečili požadovanú úroveň kvality pôdy aj pre 

ďalšie obdobie. 

 

Som poľnohospodár. 

Vezmem slnečné svetlo,  

vodu a oxid uhličitý a premením ich na poľnohospodárske produkty. 

 

Vyššie rastliny prostredníctvom fotosyntézy premieňajú slnečnú energiu, ktorú využívajú 

pre tvorbu cukrov. Základné organické látky slúžiace ako zdroj energie. Prostredníctvom 

ich koreňového systému tieto organické látky vylučujú do pôdy, aby nakŕmili nespočetné 

miliardy pôdnych mikroorganizmov. Tie naopak s vďačnosťou prostredníctvom svojich 

enzýmov uvoľňujú živiny z minerálneho (rastlinám neprístupného) podielu pôdy a 

rozkladom odumretej biomasy. A to je stále dokola. Zároveň pomáhajú budovať štruktúru 

pôdy a držať ju pohromade prostredníctvom látok rozhodujúcich o vodostálosti agregátov. 

Za niekoľko 100 miliónov rokov sa v pôde nahromadilo množstvo uhlíkatých zlúčenín 

takzvaná humusová zložka pôdy. Kostra, ktorá pomáha stabilizovať systém. Fosílny uhlík! 

 

V tomto živom ekosystéme sa vytvorí rovnováha na základe vzájomnej symbiózy 

hierarchie organizmov a rastlín s komplexnou infraštruktúrou. Vyššie rastliny zároveň 

tvoria aj ochranný štít pred nepriazňou počasia. Ich koreňová sústava rovnako slúži ako 

prostriedok hromadnej dopravy a po ich odumretí ako cestná dopravná sieť. Póry po 

odumretých koreňoch tvoria aj základ systému vzduchotechniky a vodoinštalácie v pôde. 
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Intenzita spolupráce a nerušené spolupôsobenie týchto súčastí 

definuje pôdnu úrodnosť. Teda do akej miery sa dokáže zhodnotiť energia schovaná v 

jednom semene, ktoré sa má stať súčasťou tohto kolobehu? Z nášho uhla pohľadu, akú 

úrodu sme schopní dosiahnuť za určité vynaložené úsilie? 

 

Drobnohrudkovitá štruktúra pôdy 

„Pôdne garé“. Ide o starý poľnohospodársky výraz, ktorý v súčasnosti môžeme považovať 

za archaizmus. A to doslova! Prečo? Pretože tento pojem je spojený so zdravou 

a úrodnou pôdou. Aby pôda mala garé musí mať drobnohrudkovitú štruktúru a dobré 

prevzdušnenie, potom pri obhospodarovaní netvorí hrudy. 

Napriek tomu pôda, ktorá spracovaním orbou alebo iným spracovaním, pôsobením mrazu 

získala drobnohrudkovitú štruktúru, ešte nemusí mať garé. Až keď ornica po celé 

vegetačné obdobie zostáva drobnohrudkovitá a voda ju nerozplaví, môžeme hovoriť 

o pôdnom garé (Franz Sekera: Zdravá a nemocná pôda, 1951). Čo teda zabezpečuje 

garé pôdy? 

Súčasný stav poľnohospodárskej pôdy doslova potvrdzuje fakt, že garé pôdy je 

archaizmus. Ako k tomu došlo? Jednoducho! Prestali sme pôdu vnímať ako živý 

ekosystém – organizmus a začali sme na ňu nahliadať ako na výmenný substrát.  

Drobnohrudkovitá štruktúra pôdy počas celej vegetačnej sezóny najmä v technológiách 

pestovania širokoriadkovej plodiny akou je kukurica je dnes utópiou. Ako teda obnoviť 

pôdne garé? 

 

Rozhodujúcim faktorom pre drobnohrudkovitú štruktúru pôdy je silná biologická aktivita 

pôdy a dostatočný prísun organickej hmoty. Organická hmota je v prvom rade zdrojom 

energie vo forme uhlíka, základného stavebného prvku organických látok. Pôdna 

mikrobiota ho získava rozkladom organickej hmoty a symbiózou s koreňmi rastlín 

produkujúcimi exudáty. Zložitými a najmä mnohopočetnými biochemickými 

a mikrobiologickými procesmi sa rozkladom organickej hmoty v pôde získava energia. 

Prevažujú ektotermické reakcie, ktoré uvoľňujú chemickú energiu pre všetky následné 

reakcie umožňujúce získavanie zdrojov pre život a obživu pôdnej mikrobioty. Aby pôdne 

huby a baktérie mohli získavať živiny produkujú rôzne enzýmy, ktorými si zabezpečujú 

zdroje živín a stavebných prvkov. V prípade, že majú vhodné podmienky a dostatok 

zdrojov ich populácia rýchlo narastá. Každá populácia sa na začiatku množí a následne 

starne a odumiera. Odumreté organizmy sú potom zdrojom obživy inej populácie, ale ich 

rozkladajúce sa zbytky sú zdrojom takzvaných tmelivých „lyofóbnych“ látok. 

Spolupôsobenie vlásočnicových koreňov, exudátov z koreňov rastlín, lyofóbnych látok 

a hýf pôdnych húb zabezpečuje tvorbu pôdnych agregátov. Dostatok týchto látok sa 

prejaví tvorbou drobnohrudkovitej štruktúry pôdy a najmä jej vodostálosti. Nedostatok sa 

prejaví poruchami štruktúry pôdy a následne negatívnou zmenou vodno-vzdušného 
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režimu v pôde. V konečnom dôsledku sa to prejaví na celkovom 

znížení produkčnej schopnosti pôdy a teda aj rentabilite pestovania. 

 

Predstava, že štruktúru pôdy zabezpečuje človek jej mechanickým kyprením je 

mýtus. Človek by mal spracovaním pôdy pripraviť iba sejbové lôžko. 

 

Mikropóry a makropóry 

Prevzdušnenosť je druhým dôležitým faktorom pre obnovu pôdneho garé. Citlivosť pôdnej 

mikrobioty je v poradí dôležitosti faktorov úplne rovnaká ako u človeka. Pretože pôda je 

rovnako živým systémom s hierarchiou v dôležitosti životných potrieb, požiadaviek 

a usporiadania systému. Poradie dôležitosti pre pôdny život je teda nasledovné od 

najvyššej priority: Vzduch – Voda – Živiny! Okrem uhlíka je mimoriadne potrebný aj kyslík, 

ktorý umožňuje priebeh oxidačných reakcií - ektotermické reakcie. Zdroj energie pre 

následné biochemické reakcie. Málo vzduchu = málo kyslíka! Veľa vzduchu = veľa 

kyslíka! Extrémy sú v prírode vždy na škodu. 

Zhutnenie a rozplavenie štruktúry pôdy znamená nedostatok vzduchu v pôde, t.j. pokles 

zdroja energie pre všetky procesy a činnosti spojené s biologickou aktivitou. Následkom 

je zníženie účinnosti transformácie vstupov (hnojivá, pesticídy) a súčasný pokles 

rentability produkcie. 

Vysoká intenzita kyprenia naopak predstavuje prebytok vzduchu v pôde. Veľa kyslíka 

spôsobuje nadmernú oxidáciu uhlíka. Ak nie je v požadovanom množstve vracaný, 

dochádza k ľudovo povedanému „vyháraniu organiky“. Oheň je rovnako oxidácia 

organickej hmoty produkujúca energiu! Ale keď hmota zhorí a nie je ďalší zdroj nastane 

zima a chlad. V tomto prípade hlad! Hlad pôdnych organizmov po uhlíku, základnom 

stavebnom prvku, ktorý potrebujú pre svoj život. 

V živej a zdravej pôde sú tieto pomery vybalansované pre potreby edafónu v súvislosti so 

stanovišťnými a pôdno-klimatickými pomermi. Hierarchia v ekosystéme pôda 

zabezpečuje tvorbu mikropórov a makropórov, ktoré slúžia ako vodoinštalácia 

a vzduchotechnika. Zároveň sú prirodzenou cestou ako rastliny prostredníctvom koreňov 

osídľujú a oživujú pôdny profil pretože dopravujú živiny a stavebné prvky na miesto 

určenia – k pôdnym hubám a baktériám. 

Ako aj zabezpečujú ich prepravu do nových zón – prehlbovanie fyziologicky využiteľného 

pôdneho profilu. 

 

Nadmerné zásahy mechanického kyprenia, čo do počtu, ako aj do hĺbky pôdneho profilu 

tento systém narúšajú, čím znižujú jeho funkčnosť. Poškodenú vodoinštaláciu 

a vzduchotechniku si pôdne organizmy časom opravia. Ale kým dokončia opravy 

mikropórov a makropórov nastane potreba spracovania pôdy pre následnú plodinu a po 

mechanickom kyprení človekom sú znova na začiatku snaženia. Pre zaujímavosť, 

z výskumnej činnosti Charlesa Darwina v rokoch 1870 – 1872 vyplynulo, že dážďovky 
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môžu ročne premiestniť od 10 až do 45 ton pôdy na hektár. Tento 

objem pôdy je totožný s objemom makropórov v pôdnom profile. Základným 

predpokladom však je aby sa v pôde vyskytovali a mali čas a priestor na zúrodňovanie 

a prevzdušňovanie pôdneho profilu. 

Dôsledok intenzívneho kyprenia a nedostatočného prísunu organickej hmoty bežne 

v súčasnosti vidieť na poliach vo forme zníženej infiltrácie alebo tvorbe prísušku. 

Nestabilné pôdne agregáty a zlievavosť pôd obmedzujúca prevzdušnenie v celom 

spracovávanom profile pôdy sú dôkazom toho, že pôdne garé je minulosťou! 

 

Inovatívnosť v technológiách 

 

Zníženie intenzity kyprenia 

Súčasné portfólio výrobcov poľnohospodárskej techniky je viac ako dostatočné. Dôležité 

ale je zvoliť vhodnú techniku pre technológiu pestovania rešpektujúcu výrobné podmienky 

a zmeny v pôdno-klimatických podmienkach. Cieľom by malo byť zníženie počtu operácií 

ako aj zníženie hĺbky spracovania pôdy. 

Nové perspektívy inovácií smerujú k technológiám: 

- sejby do mulču (MulchTill alebo MinTill) 

- pásové spracovanie pôdy (StripTill) 

- priama sejba do nespracovanej pôdy (NoTill) 

 

Každá z týchto technológií má však svoje obmedzenia, ktoré sú spojené najmä 

s aktuálnym štruktúrnym stavom pôdy na pozemkoch a regionálnym charakterom 

v kontexte s pôdno-klimatickými zmenami. Ak som doteraz používal ako základnú 

prípravu pôdy orbu nemôžem prejsť na technológiu NoTill. Je potrebné pôdu adaptovať 

na zmenu technológie pestovania. 

Táto zmena sa nedá vykonať z roka na rok ale je možné ju urýchliť doplňujúcimi 

opatreniami, ktoré pomôžu adaptácii pôdy na zmenu prístupu. Tieto opatrenia sú 

založené na šetrení pôdnej vlahy, intenzívnejšom rozklade rastlinných zvyškov 

a v neposlednom rade doplnením o hnojenie organickou hmotou (medziplodinové 

systémy), respektíve aplikáciou pomocných biostimulantov pre podporu biologickej 

aktivity v pôde prípadne fyziologických procesov v rastline. 

 

Čo je podstatou pásového spracovania pôdy a aké má výhody a nevýhody? 

Pri pásovom spracovaní pôdy je pôda kyprenie iba v zónach budúcich riadkov a 

medziriadkovej zóny sa vôbec nespracovávajú. Do kyprených zón možno ukladať 

hnojivo. Špeciálne kotúčové usmerňovače pásových kypričov zamedzujú pri kyprení 

presun pôdy z kyprených pásov, takže nedochádza k tvorbe pravých hrobčekov. 

Nakyprená pôda v pásoch síce môže v niektorých podmienkach sprvu vytvárať dojem 

hrúbky, čoskoro však zľahne a hrobček sa vytratí. To je zásadný rozdiel oproti 

hrobčekovému spracovaniu pôdy, a to tiež určuje použitie tejto technológie. Technológia 
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je vhodná predovšetkým do podmienok stredných a ľahších pôd a 

možno ho vykonávať ako na jeseň, tak i na jar. V podmienkach ľahších pôd dokonca jarné 

pásové spracovanie vykazuje lepšie výsledky ako jesenné. Pre ťažké pôdy je technológia 

vhodná predovšetkým tam, kde je nedostatok zrážok. Pásové spracovanie pôdy výrazne 

znižuje povrchový výpar vody v medziporastovom období a počas vegetácie naopak 

zlepšuje vzlínanie spodnej vody ku koreňom. Na svahoch, ak je vykonané pásové 

spracovanie v smere vrstevníc, pôsobí silne proti vodnej erózii. Celkovo má pásové 

spracovanie aj výrazný efekt proti veternej erózii. Rovnako ako hrobčekové spracovanie 

pôdy, je pásové spracovanie pôdy vhodné vykonávať s využitím autopilota traktora a 

archivované trajektórie jázd následne využiť pre navádzanie súpravy pri sejbe, ak nie je 

použitá sejacia kombinácia s jedným prejazdom. 

 

Výhody pásového spracovania pôdy: 

• Získavam viac na úsporách pri príprave pôdy 

• Znižujem počet operácií 

• Zlepšujem hospodárenie s vodou 

• Zvyšujem istotu vzchádzania 

• Zlepšujem pôdny život 

 

Nevýhody pásového spracovania: 

Menej vhodné do oblastí s ťažkými pôdami a veľkým úhrnom zrážok - pôda v 

prekyprených pásoch na jar horšie osychá a horšie sa prehrieva 

Pásové spracovanie pôdy možno využiť aj ako predsejbovú prípravu. Pôda je spracovaná 

iba v pásoch, medzipásové priestory sa nespracovávajú. Tým sa eliminuje odparovanie 

vody aj rozvoj burín. 

Pásové spracovanie pôdy možno využiť aj lokálne, napr. na okrajoch pozemkov 

s možným eróznym ohrozením. Dôležitá je orientácia spracovaných pásov v smere 

vrstevníc. Meranie VÚMOP preukázala v takýchto prípadoch takmer nulový odtok vody a 

zeminy. 

 

Ako sa pohybujú dávky hnojív aplikovaných do kyprených pásov pri sejbe? 

Typ a dávku hnojiva je samozrejme vhodné voliť na základe pôdnej zásobenosti a 

celkovej stratégie výživy. Každopádne výborné skúsenosti sú predovšetkým s 

kombinovanými hnojivami typu NPK, Amofos alebo zmesi P, K prípadne ďalších prvkov 

(Mg, S). Dávky hnojív sa pohybujú v rozsahu 100-150 kg/ha. To je výhodné aj z pohľadu 

logistiky a plnenia sejacieho stroja. Tiež máme dlhoročné skúsenosti s aplikáciou 

pôdnych biostimulantov pod pätu. 

 

Má zmysel strip-till pri sejbe repky bez aplikácie hnojív? 
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Áno, určite má! Ako bolo už povedané, už len prekyprenie má 

znateľné efekty na rýchlu a rovnomernú vzchádzavosť a tvorbu dlhého koreňa. Preto 

odporúčame použitie StripTill technológie sejby repky aj bez aplikácie hnojív. 

 

Čo keď je v období sejby veľké sucho? 

Predovšetkým v suchých ročníkoch vykazuje technológia StripTill sejby výrazné 

prednosti. Pri pásovom kyprení počas sejby je vlhká pôda vynesená k povrchu. To 

výrazne zlepšuje vzchádzavosť a následnú vyrovnanosť porastov. Porasty založené 

týmto spôsobom sú vo výsledku veľmi vyrovnané a umožňujú oveľa ľahšie následné 

agronomické vedenie a vyššiu efektivitu agrochemických zásahov. Upozorňujeme však, 

že pri ponechaní rastlinných zvyškov na povrchu pôdy je potrebné dbať na zvýšenú 

pozornosť ochrane proti slimákom. 

 

Čo ak je naopak nadbytok zrážok? 

Technológia StripTill sejby má určité výhody aj v ročníkoch, kedy je v období sejby a 

následného vzchádzania nadbytok zrážok. Porasty založené StripTill technológiou bývajú 

zdravšie a vitálnejšie v dôsledku lepšieho lokálneho prevzdušnenia v spracovanom páse 

pôdy.  

 

Záverom teda môžeme zopakovať, že technológia StripTill sejby podľa našich skúseností 

výrazne eliminuje extrémy počasia a výrazne prispieva k zvyšovaniu výnosov a ich 

medziročníkovej stabilite. 

 

• Dôkladné prekyprenie koreňovej zóny s možnosťou aplikácie hnojiva 

• Uloženie osiva do stredu prekyprených pásov 

• Rozstup riadkov 25 alebo 30 cm 

• Uloženie semien do čerstvo spracovanej pôdy 

• Výrazne lepšia vzchádzavosť aj v suchých rokoch 

• Výborný rast a rozvoj koreňov 

• Možnosť variabilného rozsahu výsevku 

• Plošná vyrovnanosť porastu 

• Rovnomerný vývoj jednotlivých rastlín 

• Ľahšie ďalšie agronomické vedenia porastu 

• Protierózne efekty  

 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti by dnes využívané technológie pestovania 

širokoriadkových plodín, najmä vo vzťahu k meniacim sa pôdno-klimatickým 

podmienkam, mali rešpektovať tieto základné princípy: 

- znížená intenzita kyprenia 

- dôsledný manažment rastlinných zvyškov v aeróbnych podmienkach 

- zvýšená intenzita doplnenia organickej hmoty 
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- podpora biologickej aktivity 

 

V minulosti využívané technológie postavené na intenzívnom kyprení, napríklad orbou 

a následnou niekoľko-krokovou prípravou sejbového lôžka by na podnikoch bez 

živočíšnej výroby respektíve v oblastiach s opakujúcim sa pôdnym suchom mali byť na 

ústupe. 

Inovatívne riešenia vo vývoji techniky pre pôdoochranné technológie poskytujú dostatok 

možností na výber vhodného náradia a sejacieho stroja. 

 

Manažment rastlinných zvyškov 

Pre úspešný prechod od vysokej intenzity kyprenia pri príprave pôdy je potrebné zvládnuť 

manažment rastlinných zvyškov za požiadavky ich aeróbneho rozkladu. V tomto prípade 

je podstatné ich drvenie a rovnomerné rozloženie po povrchu pôdy. Zároveň je potrebné 

uvedomiť si, že najväčšia intenzita biologickej aktivity je za prístupu vzduchu. To 

znamená, že na ťažkých pôdach zapracujeme zvyšky čo najplytšie cca 5 cm, na ľahších 

pôdach zvyšky zapracovať iba zaprášeniam prútovými bránami. Väčšia hĺbka 

zapracovania znižuje efektívnosť mineralizácie a humifikácie rastlinných zvyškov. 

 

Technológia StripTill predpokladajá hlavne zvládnutie rovnomernosti rozprestrenia 

zvyškov po povrchu, prípadne ich veľmi plytké zapravenie do pôdy, cca 3 – 7 cm. 

Napríklad prútovými bránami alebo ľahkým tanierovým náradím. 

Pri technológii No Till je dôležitá najmä konštrukcia výsevnej pätky, aby si poradila 

s väčším množstvom rastlinných zvyškov alebo musí byť vybavená ústrojenstvom 

čistenia riadku od zvyškov. Mulč rastlinných zvyškov umožňuje chrániť povrch pôdy pred 

neproduktívnym výparom a mikrobiotu pred ultrafialovým žiarením. 

Prechod od konvenčnej orebnej alebo intenzívnej minimalizačnej technológie 

k pôdoochranným technológiám StripTill a NoTill je prvým krokom pre zlepšenie 

hospodárenia s pôdnou vlahou, zvýšenie biologickej aktivity v pôde a kumuláciu 

organicky stabilných látok v pôde. Následne dôjde aj k úprave fyzikálno-chemických 

vlastností pôdy. 

 

Priama sejba - NoTill 

Pestovateľská technológia nazývaná priama sejba čiže NoTill vyžaduje systémový 

prístup. Systémový prístup hospodárenia na pôde. Preto akékoľvek prvky konvenčného 

systému vytrhnuté z kontextu a prirovnávané bez vzájomných súvislostí, nedávajú 

perspektívu a bránia dosiahnutiu prínosov technológie priameho výsevu. 

Základný rozdiel je v tom, že pri systéme hospodárenia NoTill technológiu staviame na 

"biologickej príprave pôdy", nie mechanickej. Prostredníctvom symbiózy koreňového 

systému rastlín a pôdnej bioty. NoTill je založené na funkčnom a cielenom zaradení 

medziplodín, respektíve krycích plodín do pestovateľskej technológie. Následne je 
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technické riešenie, a to sejací stroj, ktorý dokáže v minimálnej miere 

zabezpečiť sejbové lôžko a pracovať s vysokou priechodnosťou rastlinnými zvyškami na 

povrchu pozemku. Z dôvodu, že do pôdneho profilu táto technológia nezasahuje. My dnes 

používame ťažkú techniku a nie vždy po pozemkoch jazdíme za vhodných vlhkostných 

podmienok. Významnou požiadavkou sejačiek je ich schopnosť kopírovať nerovnosti na 

pozemku, dodržať rovnomernosť hĺbky sejby a požadovaného prítlaku na výsevnú pätku. 

Konštrukčných riešení vo svete je dnes už dosť. Ale ak má byť prioritou iba masívnosť a 

prítlak, "tento sejací stroj zaseje aj do betónu", tak si potom kriticky musíme predsa 

odpovedať: 

 

Naozaj je potreba siať do betónu, dáva nám to predpoklad dobrého výnosu? 

 

Prínosy NoTill 

Čokoľvek, čo je dnes spájané s problematikou pestovania na pôde je možné 

zodpovedným dodržiavaním technológie priamej sejby a revitalizácie pôdneho profilu 

biologickou cestou zlepšiť. Prínosy NoTill technológie pri dodržaní systémového prístupu 

a technologickej disciplíny sú komplexné.  

 

Niektoré okamžité ako napríklad: 

- zníženie prácnosti prípravy pôdy, 

- zníženie spotreby PHM, 

- zníženie potreby času, 

- zníženie potreby plošného minerálneho hnojenia (aplikácia pod pätu). 

 

Iné sú dlhodobejšieho charakteru ako napríklad: 

- zníženie spotreby pesticídov, 

- stabilizácia agregátov a zoštruktúrnenie pôdneho profilu, 

- zvýšenie účinnosti hnojív, 

- harmonizácia biodiverzity = zlepšenie zdravotného stavu pôdy a porastov, 

- lepší manažment zrážkovej vody v pôde, adaptácia na pôdne sucho.  

 

Jedným z najčastejšie sa opakujúcich argumentov je neschopnosť bežne používaných 

sejačiek siať do väčšieho množstva pozberových rastlinných zvyškov. Napríklad siatie po 

zrnovej kukurici. Súčasné konštrukčné riešenia strojov pre NoTill už tento problém majú 

viacmennej dobre zvládnutý. Tak prečo zbytočne zapracovávať kôrovie do pôdy? Len 

preto, že si to zatiaľ mnohí nevedia predstaviť. Veď najrýchlejší rozklad rastlinných 

zvyškov sa deje na povrchu pôdy pod zákrytom rastlín. Napríklad tohtoročná sezóna 

svojim vývojom jesenného počasia doslova núti k hľadaniu iného riešenia. Nie je času 

nazvyš. Tak prečo nezasiať oziminy priamo do kukuričného kôrovia? 
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Systém a systémový prístup s technologickou disciplínou, ktorá sa 

výrazne odlišuje od dnes zažitých konvenčných prístupov sú nenahraditeľným základom 

priamej sejby. Preto nie je možné túto technológiu porovnávať v jednotlivých prvkoch 

systému s konvenčným hospodárením. Je to zmena filozofie, pohľadu na pestovanie 

rastlín a na pôdu, ako také. Prínosy sa dostavia, len je potrebné dodržiavať systém a 

nemixovať prvky NoTill s konvenčným prístupom. Zásadne byť presvedčený o správnosti 

výberu a vydržať na novej ceste! Priama sejba nie je barličkou riešenia v prípade núdze 

pre zmenu hospodárenia na pôde. Je to nová systémová technológia hospodárenia v 

súlade s prírodou. 

 

Korene rastlín vrátane mikroorganizmov v zóne rhizosféry, ale aj makroorganizmov ako 

sú ich najznámejšie predstavitelia dážďovky, významným spôsobom zlepšujú štruktúru 

pôdy do hĺbky celého pôdneho profilu. Štruktúrna pôda nám umožňuje zníženie počtu 

operácií pri kultivácii aj redukciu nutného hĺbkového kyprenia či podrývania. To so sebou 

nesie aj zníženie spotreby nafty, zníženie potreby ťahovej sily aj práce a súčasne výrazné 

zlepšenie kvality práce strojov a náradia. Ďalej potom sa zlepšuje prístupnosť pozemkov 

pre všetky druhy pojazdov v rámci základných agrotechnických operácií vrátane zberu, 

čo má v dôsledku vplyv aj na výnos a kvalitu produkcie. Zníženie počtu pojazdov po 

pozemkoch vedie aj k zníženiu zhutnenia pôdy a elimináciu zón technogénneho utuženia 

vo väčších hĺbkach pôdneho profilu. 

 

V neposlednom rade sú tu prínosy aj ekonomické. Ale tieto prínosy sú významne závislé 

na ďalších faktoroch. Najmä na ľudskom faktore, t.j. vhodnosť výberu sejacieho stroja, 

pozemku, nastavenie prvkov výživy a ochrany a pod.. Krátkodobé prínosy technológie 

NoTill sú v princípe znížené náklady. Dlhodobé prínosy sú investície do vyššej rentability 

produkcie. Celkové ekonomické prínosy sú potom založené na zvládnutí riadenia zmeny 

v pestovateľskom prístupe. Netreba si však pliesť ekonomické prínosy s výškou úrody 

vynásobenú cenou za komoditu. NoTill je nízkonákladová, ale produkčne (úroda) závisí 

na celkovom zvládnutí prechodu od konvenčnej technológie. Kumulatívne je však vždy 

ziskovejšia. 

 

Prečo som začal s No-Till?  

1. Pretože som nemal na výber!  

2. Chcem pomôcť svojím kolegom!  

3. Myslím na budúcnosť našich detí!  

 

Módny trend alebo potreba 

Vo svete existuje už mnoho funkčných modelov technológie priamej sejby na viacerých 

kontinentoch. Základným rozdielom je ich prispôsobenie pôdno-klimatickým 

podmienkam, požiadavkám trhu a technickým riešením sejačiek. Medziplodiny, 
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respektíve krycie plodiny sú neodmysliteľným základom. Odlišujú sa 

zložením rastlinných druhov podľa vhodnosti do klimatického pásma alebo typu pôd. 

 

Konštrukčné odlišnosti sejacej techniky pre NoTill sú hlavne v systéme výsevnej pätky a 

odolnosti materiálov použitých pri výrobe opotrebovávaných pracovných ústrojenstiev. 

Rozumná masívnosť, prítlak, kopírovanie a priechodnosť sú viac menej identické 

požiadavky na všetky sejacie stroje. Niektoré tieto požiadavky spĺňajú vyrovnanejšie vo 

väčšom rozsahu, niektoré v menšom. Všetky však fungujú, ak sú pre ich efektívne využitie 

vytvorené predpoklady v nastavení systému priamej sejby. 

 

Svetovo najvyužívanejšia je jednodisková (monodisc Seeding unit) výsevná pätka s 

miernym vyosením na smer sejby a záklonom. Paralelogramové zavesenie a / alebo 

kombinované s jedno, respektíve dvoj kolesovým systémom kopírovania. Rastie podiel 

strojov s hydraulickým prítlakom na sejaciu pätku. Prihnojovanie pod pätu alebo inovácia 

nazývaná MRB (Mid Row Band), prihnojovanie do medziriadkov. Lídrom vo vývoji sú 

severoamerické spoločnosti, ako napr. kanadská spoločnosť Bourgault, lídrom v náraste 

výmery s NoTill technológiami sú juhoamerické štáty a štáty východnej Európy (Ukrajina, 

Rusko, Kazachstan atď.). Ktovie prečo? 

Denná výkonnosť, nákladovosť produkcie, nedostatok zrážok, nedostatok personálu? Aj 

tieto aspekty vo svete získavajú na váhe argumentov v prospech NoTill technológie. U 

nás sa o nich tiež viac diskutuje. 

 

Základom úspechu pestovania plodín je teda kvalita založenia porastov. Dobre založený 

a zapojený porast je predpokladom prirodzene zdravého rastu a vývoja rastlín a zvyšuje 

istotu dobrého prezimovania. Každá chyba v príprave pôdy a sejbe následne vyžaduje 

zvýšené úsilie i náklady. Vyrovnané a kompaktné porasty je možné ľahšie dotiahnuť do 

úspešnej úrody. 

 

Rastlinná produkcia predstavuje zložitý systém, ale jeho dokonalé poznanie je základom 

pre špecifikáciu a následné zabezpečenie nielen produkčných, ale aj mimoprodukčných 

funkcií poľnohospodárstva. Efektívne zabezpečenie týchto funkcií v rámci 

poľnohospodárskej výroby je podmienené vznikajúcimi novými agrotechnickými postupmi 

a prístupmi, ktoré umožňujú ako dosiahnutie požadovaných výnosov, kvality rastlinných 

produktov, tak aj zachovanie a ochranu prírodných zdrojov. Napr. pestovanie 

meziplodinových zmesí, zaradenie pôdnych biostimulácií, predstavuje veľmi významnú a 

neoddeliteľnú súčasť týchto nových agrotechnických prístupov v systémoch hospodárenia 

na ornej pôde. Dlhodobé využívanie medziplodín umožňuje nielen zvyšovať úrodnosť vo 

forme zachytených minerálnych prvkov v organickej hmote, ale aj zlepšovať štruktúru 

pôdy. Keď je pôda v dobrom stave, úrodnosť je stabilnejšia a rastliny tak potrebujú menej 

mechanických a chemických vstupov. 
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Intenzívna a najmä zbytočná príprava pôdy ako dôsledok 

nevhodného prístupu spôsobila nežiaduci efekt najmä stratu pôdnych pórov = stratu 

zasakovacej schopnosti pôdy. Zrážková voda potom zmýva ľahšiu nezhutnenú povrchovú 

zónu pôdy a vymýva nerozloženú organickú hmotu predplodiny. Mierny svah a pôda nie 

je pripravená a schopná zadržať ani objem zrážok 35 mm. Deficity dnes počítame 

približne na úrovni 50 a viac mm za vegetačné obdobie až 500 mm kumulatívne za 

posledných 5 rokov. Ako je to možné? Pôda s nedostatkom biologickej aktivity a nízkou 

zásobou uhlíka pre výživu pôdnej bioty, stráca vodostálosť agregátov. Zhutnenie 

spôsobené častými prejazdmi. Intenzívne kyprenie takmer v celom profile znehodnotí 

pôdnu štruktúru najmä z pohľadu makro a mikropórov. Takto kvalitne spracovaná pôda 

až do hĺbky spracovania sa stáva stavebnou sutinou bez štruktúry a systému - bez 

pôdneho života. Bez možnosti zadržania väčšieho objemu zrážkovej vody a možnosti 

dýchania po odznení zrážok. Absencia pórov v profile je ako dom bez funkčnej 

vodoinštalácie a ventilácie! V takomto prostredí sa jednoducho nedá prosperovať. 

 

Okrem opakovaného dlhoročného "správneho" prístupu k pôdnemu ekosystému 

konkrétne dochádza k vytvoreniu bariéry. Bariéry v komunikácii 2 zón pôdneho profilu. 

Zón rozdielnej pôdnej štruktúry z pohľadu veľkosti agregátov, objemovej hmotnosti a 

pórovitosti. Zhutnenie a kompletné zničenie makropórov v zóne základnej prípravy pôdy 

pod 10 cm a neprirodzené nakyprenie povrchu pre zabezpečenie sejbového lôžka do 

hĺbky 10 cm. To stačí na to, aby zrážky nízkej intenzity nemohli zasiaknuť hlbšie do profilu 

a povrchová vrstva sa premočila. Často natoľko, že sa po styčnej ploche zosúva, 

samozrejme aj s ornicou, lebo povrch pôdy zabezpečí dostatočnú rozbehovú dráhu pre 

zrážkovú vodu, ktorá potom sa sebou unáša aj najhodnotnejšiu pôdu. Nenávratne! Nikto 

ju nikdy už späť nevráti. 

Jeden príklad z mnohých. Sú teda naše pozemky pripravené na plnenie jednej zo svojich 

základných funkcií, a to zadržiavanie vody v krajine a obnovu zásob podzemnej vody? Sú 

pripravené na zásobovanie nami založených porastov pre ďalšie obdobie sucha, ktoré 

určite nastane, ako sme mali možnosť zažiť už mnohokrát? Vsakuje voda dostatočne 

rýchlo, aby bola úroda bez zbytočných problémov so zapadávaním techniky? 

 

Môže za to abstraktná klimatická zmena alebo pôda alebo človek, ktorý na nej uvedomelo 

hospodári? Opakujúce sa prejavy "pôdneho sucha" či "pôdneho mokra" nás stále 

neprinútili zmeniť prístup k hospodáreniu na pôde, zmeniť pestovateľské technológie v 

kontexte meniaceho sa prostredia. 

 

Vplyvy budú nepríjemné pre "Pôdne sucho - mokro" alebo "Klimatickú zmenu"? Nie, 

dopady budeme musieť znášať my - ľudia. Všetci bez ohľadu na skutočnosť, či je to môj 

pozemok, na ktorom hospodárim ja osobne alebo sused na prenajatom pozemku. 

Respektíve som "len občanom" štátu, ktorý stratil potravinovú sebestačnosť, prehrieva sa 



 
  

www.visegradfund.org   19  

mu pôda pod nohami a miesto normálnych zrážok je vyplavovaný 

prívalovými dažďami vo svojom vlastnom domove! 

 

Základom pôdoochranných technológií je pokryvnosť povrchu pôdy rastlinami a 

pozberovými zvyškami. Technika pre prechod od konvenčného spracovania pôdy k 

pôdoochranným technológiám je bežne na trhu dostupná. Také technológie 

predpokladajú schopnosť techniky zaistiť kvalitu sejby aj v prípade značného množstva 

rastlinných zvyškov na povrchu alebo pri ich plytkom zapravení. V tomto prípade odpadá 

potreba výraznejšieho kyprenia pôdneho profilu, stačí mierne nakypriť iba povrch pôdy, 

respektíve osivové lôžko. V súčasnosti najmä v záujme ochrany pôdy pred eróziou a 

nechcenému výparu narastajúcemu úmerne so zvyšujúcou sa priemernou dennou 

teplotou. Potrebné sú zmeny v prístupe k pestovaniu, zmena spôsobu spracovania pôdy! 

To je najzásadnejší problém dnešnej prvovýroby. Nie dotačná politika, nie veľkosť blokov, 

nie repka, nie greening a EÚ legislatíva, nie ceny vstupov a komodít, ale CHCIEŤ SA 

ZMENIŤ vo vnímaní pôdy a v prístupe k pestovaniu plodín. 

 

Poznatky, skúsenosti a funkčné riešenie  

Keby neexistovali poznatky, skúsenosti a funkčné riešenie, mali by sme sa obávať. 

Našťastie však všade vo svete existujú aj funkčné technológie a riešenia, ktoré dokážu 

negatívne dopady zmien v priebehu počasia eliminovať. Zároveň spĺňajú aj požiadavku 

zabezpečenia produktivity a v neposlednom rade aj požiadavku ekonomickej efektivity. 

Bez negatívneho dopadu na potravinovú sebestačnosť a životné prostredie. Takže stačí 

len začať adaptovať svoje pestovateľské postupy na nové podmienky. Každý za seba, 

pretože je to len na nás, či sa chceme prispôsobiť a nájsť riešenie. Chceme zmenu? Tak 

začnime pri sebe a zmeňme sa my sami! 

 

Pôdoochranné prístupy k hospodáreniu na pôde sú vo svete známe už 80 rokov a v 

Čechách a na Slovensku boli uplatňované prvýkrát už pred 30 rokmi. Čo teda bráni ich 

výraznejšiemu plošnému využívaniu? 

 

"Druh, ktorý sa neprispôsobí zmenám v životnom prostredí, vyhynie. To je prírodná 

zákonitosť." 

 

Vplyv spracovania pôdy na jej funkčnosť 

Spracovanie pôdy bolo oddávna spojené so snahou človeka o vytvorenie čo najlepších 

podmienok pre rast požadovaných rastlín. V minulosti bolo spracovanie pôdy limitované 

jednak materiálovými možnosťami danej doby a takisto dostupnou silou, nech ľudskou 

alebo zvieracou. Snahou každého spracovania by malo byť zabezpečenie optimálnych 

podmienok pre rast plodín pri zachovaní kvality pôdy a zabránení jej degradácie. 
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Pôda sa po každom spracovaní zvyčajne nachádza v nestabilnom 

nakyprenom stave. Štruktúra pôdy, makro aj mikro póry, pôdne agregáty a kapilárne póry, 

ktoré boli doteraz vytvorené sú zničené. Rovnako dochádza k narušeniu ustáleného a 

žiaduceho pomeru vzduchu a vody, ktorý je pre pôdne biotu životne dôležitý. 

 

Mechanickým narušeniam pôdy sa rozbijú pôdne agregáty, to umožňuje konzumáciu 

biologických látok, ktoré tieto častice držia pospolu. Čím intenzívnejšie spracovanie pôdy 

je, tým viac uhlíka z nej zmizne. Prevzdušnenie pôdy využijú baktérie na konzumáciu 

najkrehkejších frakcií pôdnej organickej hmoty, teda biologických slizov držiacich pôdne 

mikroagregáty pospolu. Vďaka tomuto sú pôdy v nestabilnom stave, ktorý je schopný sa 

s prichádzajúcimi zrážkami ešte prehĺbiť. Voda unáša pôdne častice z narušených 

agregátov a dochádza k zaplaveniu ciest, ktorými by sa inak voda mohla dostať hlbšie do 

pôdy, čo u rovinatých pozemkov vedie ku státiu vody na povrchu pôdy a u svahovitých k 

vodnej erózii. U ornej pôdy je totiž problémom stabilita pôdnych agregátov, nie erózia, 

ktorá je jednoduchým následkom, aj keď je často za príčinu problému uvádzaná. 

Redukovaná schopnosť pôdy vykonávať svoje základné funkcie ako je infiltrácia a 

vododržnosť je príznakom dysfunkčnej nezdravej pôdy. 

 

Iný spôsob spracovania pôdy 

Ak chceme podporiť pôdny život a dopriať mu priaznivé podmienky, musíme obmedziť 

mechanické a chemické narušovanie pôdy v čo najväčšej možnej miere. Keďže sa 

súčasné poľnohospodárstvo stretáva s bojom proti pôdnej erózii a degradáciou pôdy, je 

menej intenzívne spracovanie, ktoré má preukázateľné protierózne účinky, víťazstvom 

pre obe strany. Ideálne je začať aplikovať minimálne spracovanie pôdy a siatie či sejbu 

hlavnej plodiny do mulču, strniska alebo priamo do porastu medziplodín prípadne ich 

rastlinných zvyškov. 

 

Systém vzájomnej symbiózy 

Meziplodinové systémy, respektíve pestovateľské postupy sa zaradením krycích plodín 

riešia tento problém prirodzenou cestou symbiózy koreňového systému rastlín a pôdnej 

biológie. Tieto postupy následne predpokladajú technické riešenia s možnosťou sejby do 

plytko spracovanej pôdy alebo do rastlinných zvyškov vo väčšom objeme. Ale symbióza 

koreňového systému a pôdnej bioty umožňuje zároveň zlepšiť drobivosť pôdy a tým zvýšiť 

kvalitu sejby najmä v prípade vymŕzajúcich zmesí v jarnom období. 

Nie je chybou sejacieho stroja, že nezatvára dobre sejbové lôžko. Chyba je v štruktúre 

pôdy na danom pozemku, ktorá neumožní sejbové lôžko uzavrieť, pretože pôda nie je 

dostatočne drobivá. 

Inovatívne pestovateľské prístupy pôdu prevzdušňujú zvyšovaním pórovitosti, zlepšujú 

vodostálost agregátov a tým aj drobivosť pri spracovaní, zvyšujú jej zadržiavaciu kapacitu 

pre vodu. Symbióza koreňa rastliny a pôdy dokáže urobiť prácu za nás. Musíme im to 
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umožniť a neponáhľať sa zapracovaním ešte zelenej hmoty orbou 

alebo diskovaním, ako tomu je v prevažnej väčšine prípadov! Efektívnejšie je obnoviť 

sejaciu techniku a využívať prírodné zákonitosti vo svoj prospech. 

 

Pôdne biostimulácie 

Efektívny spôsob pre zmenu v prístupe k pôde je zaradenie pôdnych biostimulácií. 

Cielená systémová opakovaná aplikácia prírodných biostimulantov umožňuje prirodzenou 

cestou dosiahnuť efekt zlepšenia štruktúry pôdneho profilu v kratšom čase. Dôjde k 

obnoveniu prirodzenej úrodnosti, zlepšeniu retenčnej (vodozádržnej) schopnosti pôdy. V 

kombinácii s pôdoochrannými technológiami alebo so systémom pestovania, v ktorom sú 

zaradené medziplodiny, respektíve krycie plodiny, dokážu pôdne biostimulácie výrazne 

urýchliť proces uzdravovania pôdneho profilu. Systémový pokus s pôdnymi 

biostimulantmi bol realizovaný 4 roky v Litobratřicach na južnej Morave. Prehľadne 

ukazuje, že je možné prostredníctvom biostimulácií pozitívne ovplyvňovať štruktúru pôdy, 

vsakovania vody a následne retenčnú schopnosť pôdy. 

 

Výsledky pokusu „Hodnotenie technológie rôzneho zakladania porastu s použitím 

prípravku „PRP SOL“ Neosol.  
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 

Hrušovanoch nad Jevišovkou, v arídnějšom regióne kukuričnej výrobnej oblasti. 

Bol hodnotený vplyv prípravku na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy.  

V rámci osevného postupu  – (predplodina 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. 

 

Dôvody pre zmenu 

Človek pôdu nevytvoril. Rovnako ako nevytvoril životné prostredie, v ktorom sa vyvinul. 

Dokáže ho však pretvoriť. Nie vždy celkom úspešne! Lenže zmeny v životnom prostredí, 

ktoré sa formovalo miliardy rokov, v porovnaní s pamäťou jednej ľudskej generácie, sú 

neporovnateľným časovým úsekom. Preto si dnes nedokážeme mnohé veci predstaviť. 

Nanešťastie príroda, naše životné prostredie, má oveľa dlhodobejšiu pamäť. V 

posledných rokoch nám to dáva veľmi znateľne pocítiť. Nazývame to "klimatická zmena" 

ale nejde o nič iné ako o naše niekoľko generačné nevhodné zasahovanie do prírodných 
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zákonitostí. Nevyrovnané zrážkové režimy, rastúca intenzita zrážok, 

prehrievanie pevniny, pokles prirodzenej pôdnej úrodnosti a podobne. Dôvod pre zmenu!? 

Tu sa hodí skôr názov "klimatická chyba", vytvorená človekom. 

 

Zmeny v našom životnom prostredí nám naznačujú mimoriadnu potrebu zmeny nášho 

prístupu k hospodáreniu v krajine, respektíve na pôde, aby sme dokázali zlepšiť 

hospodárenie s vodou na poľnohospodárskej pôde ale aj v lese. Adaptovať krajinu pre 

zníženie vplyvu ako pôdne sucho, záplavy, pokles zásob spodnej vody. 

Vychádzajme z predpokladu, že pestovateľské postupy v poľnohospodárstve by mali čo 

možno najviac kopírovať prírodné procesy, ako najperspektívnejšie technológia pre 

budúcnosť sa ukazuje technológia priamej sejby. Návrat o niekoľko storočí späť? Nie, 

vykročenie na cestu pre "udržateľnú budúcnosť" ďalších našich pokolení. 

 

"Neviete si to predstaviť?" Nevadí, všade vo svete je dosť príkladov so skúsenosťami 

niekoľkých desaťročí. 

 

Porovnanie novosti postupov, súčasný stav poznania a predchádzajúce riešenia 

Ak by všetky súčasné riešenia, prezentované v rámci konvenčného hospodárenia na 

pôde a precision farming boli účinné, potom by degradácia pôdy nemohla byť na takej 

úrovni na akej v skutočnosti je. 

Od čiastkových inovácií k systémovým riešeniam 

1. Súčasné technické riešenia v oblasti spracovania pôdy smerujú k dokonalejšiemu 

prekypreniu pôdneho profilu do hĺbky.U orebných technológií je snaha o dokonalé 

zapracovanie pozberových (organických) zvyškov a rozdrobenie brázdy.  

U bezorebných technológií je trend zlučovania niekoľkých operácií do jedného prejazdu, 

teda kombinácia rôznych pracovných orgánov na ráme jedného stroja. Takmer všetky 

nové konštrukcie tohto typu sú prezentované v súvislosti s precíznym 

poľnohospodárstvom. Hoci nové technológie spracovania pôdy sa často uvádzajú ako 

pôdoochranné, nemožno povedať, že vždy je to pravda. Ak by to tak bolo, potom by 

degradácia pôdy nenaberala takú dynamiku. 

 

2. Taktiež väčšina základných vstupov v oblasti osív, hnojív, pesticídov je výrobcami 

uvádzaná ako inovácia smerujúca k vyšším výnosom, šetreniu pôdy a zvýšeniu rentability 

výroby. Bolo by to reálne, ak by pôda bola v poriadku. V súčasnej dobe sa však ceny 

týchto vstupov zvýšili o 200-300 %, oproti cenám okolo roku 2000, avšak výnosy hlavných 

plodín aj ceny komodít sa zvýšili iba o 10-30 % a poľnohospodárska výroba je rentabilná 

vo väčšine prípadov iba vďaka dotáciám. 

 

3. Komplexný systém starostlivosti o pôdu ako o živý ekosystém prakticky neexistuje. Je 

narušená uhlíková bilancia aj rovnováha všetkých prirodzených pôdnych procesov. Za 
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tejto situácie všetky inovácie v oblasti poľnohospodárskej techniky, 

osív, hnojív i pesticídov sa stávajú kontraproduktívnymi. 

 

4. Inovatívne v našom riešení je systémové prepojenie všetkých vyššie uvedených 

vstupov a kategórií pri rešpektovaní konkrétnych pôdno-klimatických podmienok so 

zameraním predovšetkým na zlepšenie všetkých dôležitých pôdnych vlastností cestou 

výrazného zvýšenia biologickej aktivity v pôde. A to ako v oblasti mikrobiológie, tak aj v 

oblasti makrobiologie s uplatnením vybraných pôdnych inovačných systémov. 

 

V nadväznosti na to je reálne očakávať aj zlepšenie fyzikálnych vlastností pôdy, 

predovšetkým vodného a vzdušného režimu, a taktiež zlepšenie manažmentu vody v 

pôde a využiteľnosti živín predovšetkým z prírodných zdrojov. Potom sa efektívnejšie 

zhodnotia všetky čiastkové inovácie v oblasti základných vstupov i poľnohospodárskej 

techniky. Do budúcnosti je reálne týmto prístupom ako jednou z reálnych komplexných 

možností zlepšiť rentabilitu poľnohospodárskej výroby a znížiť závislosť na dotáciách. 

 

Odporúčania pre prax 

V súčasnej dobe dostupné a využívané pestovateľské technológie riešiace problémy 

súvisiace s degradáciou pôdy sú prevažne operatívneho charakteru a situáciu neriešia 

ako trvalo udržateľný systém. Je nutné hľadať prirodzenejšie a regeneratívne prístupy a 

začleniť ich do pestovateľských systémov. Cieľom je využiť systémové riešenie, ktoré 

rešpektujte prirodzené fungovanie pôdy, záujmy a potreby pestovateľov a zároveň 

zabezpečuje ochranu pôdneho fondu a rešpektuje podmienky ochrany životného 

prostredia. 

Aktívny, živý koreňový systém zásobuje mikrobiálny život v pôde životodarnou energiou. 

Uhlíkom, ktorý je základným stavebným prvkom organickej hmoty. Nasýtené 

spoločenstvá pôdnych baktérií a húb pracujú usilovnejšie a sprístupňujú rastlinám viac 

živín a vody. Zvýšená produkcia tmelivých látok mikrobiotou podporuje vodostálosť 

agregátov. Prosperujúci koreňový systém sa rozvíja rýchlejšie a hlbšie. Rastliny preto 

prosperujú a lepšie plnia funkciu zásobovania energiou a ochranného krytu pôdy. Znižujú 

neproduktívny výpar a prehrievanie povrchu pôdy, pričom zároveň chránia pôdu pred 

eróziou. Jednoduché. Stačí iba nenechávať pôdu bez porastu. Koreňový systém rastlín 

spracuje pôdu za nás. 

 

Systematický prístup pestovania bez kyprenia umožňuje neustále využívať vytvorenú 

pórovitosť v pôde a tým zaistiť rýchle osídlenie pôdneho profilu koreňovým systémom 

ďalšieho porastu. Pôdne póry umožňujú celoročne efektívne zvýšiť vsakovanie zrážkovej 

vody, zvyšovanie zásoby pôdnej vlahy a nepretržitú dodávku vzduchu. 
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Rozkladajúci sa koreňový systém je zdrojom rýchlo prijateľných živín 

v organickej forme. Znižuje sa tak potreba externej dotácie živín v minerálnej forme 

priemyselnými hnojivami. Kľudový stav pôdneho profilu v jednotlivých zónach zvyšuje 

biodiverzitu kmeňov baktérií a pôdnych húb. Nedochádza k tak výrazným populačným 

explóziám nežiaducich kmeňov húb, a teda sa znižuje tlak chorôb. 

Rastlinné zvyšky sa rozkladajú najrýchlejšie za prístupu vzduchu. Takže ich zapravenie 

do hĺbky predlžuje interval rozkladu čím znižuje ich využitie ako zdroja živín a základu pre 

stabilizáciu štruktúry pôdy. 

 

Všetko so všetkým súvisí. To je základné pravidlo v ekosystéme pôdy. Čokoľvek nejakým 

spôsobom dostaneme do nerovnováhy následne spôsobuje nežiaduce zmeny. Na konci 

je snaha bez efektu alebo náklad bez adekvátneho výnosu. 

 

Návrat k biologickému spracovaniu pôdy je podstatou uvedomenia. Využitie 

meziplodinových systémov sú komplexné pestovateľské postupy, ktoré prirodzenou 

cestou riešia symbiózu koreňového systému zmesou rozlične koreniacich rastlín a pôdnej 

biológie. Farmárom sa to však stále javí ako náklad navyše. Keď sa potenciál medziplodín 

dôkladne využije, ide predovšetkým o investíciu do budúcnosti, ktorá má svoje 

opodstatnenie a veľký prínos pre pôdu. Bez zbytočného mechanického zásahu je 

najrozumnejšou cestou ako zo živej pôdy neurobiť mŕtvu pôdu. Mechanicky zaklopenú 

medziplodinu orbou, či jej predčasné mechanické ukončenie, znehodnotí významnú časť 

energie vloženej do tohto systému a výsledok bude málo efektívny. Nepretržitým 

rastlinným pokryvom prirodzene rastie rozmanitosť pôdnych organizmov ich symbióza s 

koreňovým systémom, citlivý prístup k výžive pôdy a následne vitalita porastov. To je 

cesta nápravy. Máme riešenie, ktoré nám ponúka sama príroda so svojimi zákonitosťami. 

Jednoduché, efektívne, komplexné a najmä udržateľné. Nič nerobiť. Poďme zmeniť náš 

prístup a inšpirujme sa aby sme sa nemuseli hanbiť pred budúcimi generáciami. 

 

Zmena technológií je nevyhnutná 

Ak ešte nebol záujem, tak už je nutnosťou premýšľať nad zmenou pestovateľských 

technológií. Zásadným problémom minuloročnej jesene bolo, ako pripraviť príliš mokrú 

pôdu na to, aby sa do nej dalo zasiať. Dokonca aj striktné dodržiavanie agrotechnických 

termínov prechádza výrazným prehodnotením. Prioritou sa stalo mať aspoň zasiate, 

termín už nebol natoľko podstatný. Na jar bude tento problém, ako zasiať do takejto 

premokrenej utuženej pôdy, pravdepodobne pretrvávať. Reflexia ale mala nastať už 

najmenej pred desaťročím. Nemožnosť prípravy pôdy pred sejbou mechanicky otvára 

otázku akým iným spôsobom? Existuje len jeden vhodný a to je biologickou cestou. Tak 

ako to príroda vymyslela už pred miliónmi rokov. Medziplodinové zmesi, respektíve krycie 

plodiny prostredníctvom symbiózy koreňového systému a pôdnej mikrobioty riešia 

predsejbovú prípravu pôdy efektívne a jednoducho. Najpodstatnejším prínosom však je 



 
  

www.visegradfund.org   25  

ich schopnosť zlepšiť a stabilizovať štruktúru pôdy a tým 

zasakovania zrážkovej vody. Na siatie do mechanicky nespracovanej pôdy s množstvom 

rastlinných zvyškov ale nemôžeme používať väčšinu dnes najrozšírenejšie používanej 

sejacej techniky. 

 

"Nehľadajme vinníkov, nehľadajme zodpovedných, neočakávajme, že nám niekto druhý 

ponúkne rozumné riešenie!" Začnime sami u seba na svojich pozemkoch. Bez vody to 

nepôjde. Ani s prívalmi to nepôjde. To vieme! Vyjadrenie a komentáre neodbornej laickej 

i "nevnímavej" odbornej verejnosti nás nikam za posledné desaťročie neposunuli. 

Nevynímajúc ministerských úradníkov a ministrov, hydrológov, klimatológov, 

vodohospodárov, občianskych aktivistov a poľnohospodárskych odborníkov zo skupiny 

občanov atď. 

Riešenie je v zmene nás samotných. Zmene nášho vnímania pôdy a prírodných 

zákonitostí. Ide nielen o našu ekonomiku, ale aj o našu kvalitu života rovnako ako kvalitu 

života a nezávislosť našich detí! 

 

Zodpovedné prebratie vo svete overeného pestovateľského prístupu, technológie priamej 

sejby,  jej rozšírenie a nastavenie pre podmienky SR, ČR, sa s ohľadom na opakované 

problémy zmeny pôdno-klimatických podmienok a ekonomickej nákladovosti 

konvenčného prístupu pestovania stalo nevyhnutnou potrebou. Dôvody pre zmenu 

prichádzajú aj v podobe plánovanej legislatívy „Ozeleňovania“ poľnohospodárskej výroby 

v EÚ. Ostáva len veriť, že sa pri druhom pokuse v rámci SR, osvojiť si technológiu priamej 

sejby nájde väčší konsenzus a ochota zmeniť zabehnuté postupy, ktoré nás pripravujú 

o príležitosť pre oživenie „chlebového odvetvia“! 

 

Za správnou štruktúrou a funkčnosťou pôdy stojí činnosť a aktivita pôdnych 

mikroorganizmov, húb, koreňov rastlín a ostatných živočíchov. Je potrebné týchto 

dôležitých obyvateľov pôdy podporiť a zároveň im zabezpečiť vhodné prostredie pre život, 

aby znovu oni aj pôda mohli fungovať tak ako majú. To, že systém funguje spoznáme 

vďaka ukladaniu uhlíka do pôdy, čo sa prejaví na zlepšenej úrodnosti a okrem iného na 

zvýšenej odolnosti proti záplavám i suchu. Pôdne organizmy, ktoré nemajú dostatočný 

prísun potravy vo forme koreňových exudátov začnú konzumovať iné dostupné zdroje 

energie, a to organickú hmotu a humus, čo má pre pôdu a jej úrodnosť a ostatné funkcie 

fatálne následky. Pokiaľ je systém dysfunkčný, tak proces obnovy trvá určitú dobu a 

zakaždým, keď dôjde k jeho narušeniu, musí byť znovu začatý. 

 

Integrovaná ochrana rastlín v inovatívnych technológiách 

Hlavné prvky integrovaných systémov ochrany rastlín sú:  

• Spoľahlivá predpoveď šírenia 

• Vývoj počtu škodlivých organizmov 
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• Počítanie počtu škodcov a rozvoj chorôb v plodinách 

• Prechod od kontinuálnych chemických úprav k selektívnym, správny výber 

termínov a noriem pre ich aplikáciu 

• 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 nastupovať insekticíd (pokiaľ body hore nefungujú). 

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

 

Zhrnutie aktuálnych problémov vo vzťahu k pôde: 

- Úrodnosť pôdy sa stále znižuje. 

- Utuženie pôdy sa zvyšuje. 

- Biologická aktivita pôdy klesá. 

- Dlhodobo klesá obsah humusu. 

- Výrazne sa zvýšilo riziko erózie pôdy. 

- Zadržanie vody v pôde a v krajine je na nízkej úrovni. 

- Degradačné procesy na našich pôdach naberajú na dynamike. 

- Efektívnosť využitia vstupov v rastlinnej výrobe sa znižuje. 

- Využitie základných živín kleslo za posledných 20 rokov na polovicu. 

 

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. 

 

Cieľom riešenia je uviesť do rovnováhy biologické pôdne systémy v záujme optimalizácie 
podpory prirodzených pôdnych procesov, ktoré budú systémovo začlenené do 
pestovateľských technológií. Sú rýchlym a účinným prírodným riešením. V praxi 
potvrdzujú tieto systémové opatrenia zlepšenie všetkých pôdnych vlastností, najmä 
biologických, potom v nadväznosti vlastností fyzikálnych, chemických a následne i 
mechanických. Na zdravej pôde potom prosperujú zdravé rastliny. Zdravšie, menej 
chemicky kontaminované, chutnejšie a výživnejšie produkty budú viac dopytované 
konzumentmi. Zlepší sa aj celkový imidž poľnohospodárstva z pohľadu vplyvu 
hospodárenia na životné prostredie. 


