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Poľné podmienky. Súčasné technologické postupy a prístup k 
poľnohospodárskej pôde sú v prevažnej časti stále neadekvátne k súčasným pôdnym a 
klimatickým podmienkam. Príčinou nestabilných výnosov na Slovensku aj v Českej 
republike je zhoršujúci sa stav pôd, spôsobený dlhodobým znižovaním zásoby uhlíka v 
pôde a s tým súvisiacou nízkou biologickou aktivitou v pôdnom profile. S týmto úzko súvisí 
zhoršovanie fyzikálnych aj chemických vlastností pôdy, porušený vodný a vzdušný režim 
i klesajúca úroveň využiteľnosti živín. Ak hospodár, pre ktorého by mala pôda byť 
základným výrobným prostriedkom sa takto na pôdu a jej degradáciu nezačne pozerať a 
vnímať nutnosť nápravy, nedá sa očakávať, že by sa naplnili ciele ich podnikateľských 
zámerov. Každý hospodár musí byť schopný u svojej pôdy rozhodnúť, akú starostlivosť 
potrebuje vzhľadom na produkciu pre zabezpečenie sebestačnosti produkcie zdravých 
potravín, ale aj rentability výroby vo vlastnom podniku. Cieľom tejto prednášky, je ukázať 
možnosti a potvrdiť riešenie pôdochranných technológií pre zlepšenie hospodárenia na 
pôdach v praxi. Korene rastlín v spolupráci a symbióze s mikro a makro organizmami sú 
najlepšie štruktúrotvorné činitele. Poľnohospodárska prax dostatočne neuznáva túto 
skutočnosť a štrukturotvorný efekt aktívnej pôdnej biológie pôdy nevyužívajú alebo len 
veľmi málo. "Väčšina sa spolieha na hrubú mechanickú silu". Zlepšiť stav pôdnej štruktúry 
môžeme dodaním organických hnojív, nielen hnoja, kalu alebo kompostu, ale hlavne 
pomocou medziplodín na zelené hnojenie, vrátane zahrnutia leguminóz do systému 
pestovania plodín v teréne či zaradením pôdnych biostimulantov. Základom však je 
„biologické spracovanie pôdy“ namiesto mechanického spracovania. 
 
Úvod 
Hoci výživa svetovej populácie je z viac ako 90 % závislá na pôde, nechováme s k pôde 
zodpovedne. Skutočnosťou je, že 1 miliarda ľudí, teda cca 1/7 celosvetovej populácie trpí 
nedostatkom potravín. Súvisí to predovšetkým s dostupnosťou dostatočnej rozlohy 
poľnohospodárskej pôdy, pretože potenciál poľnohospodárskej produkcie je logicky 
obmedzený. Suché oblasti pokrývajú 42 % pevninského povrchu Zeme. Prebiehajúce 
klimatické zmeny situáciu ešte viac zhoršujú. V suchých podmienkach žije až 35 % 
svetovej populácie, ktorá v dôsledku nedostatku vody sa stáva čoraz ohrozenejšie. Podľa 
prognóz Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bude musieť dôjsť do 
roku 2030 k nárastu rozlohy poľnohospodárskych pôd zo súčasných 40 % na 50 % rozlohy 
pevninského povrchu, a to zrejme na úkor lesných ekosystémov. Vstupy do pôd vo forme 
živín sa do roku 2050 budú musieť strojnásobiť a poľnohospodárska produkcia bude 
musieť narásť najmenej o 50%, aby bola nasýtená narastajúci svetová populácia 
(súčasný trend EÚ v oblasti výživy a ochrany predovšetkým poľných plodín je potom úplne 
nelogický). Nutnosť navýšenia poľnohospodárskej výroby vyžaduje tak zásadný prielom, 
akým bola Zelená revolúcia v 60. rokoch minulého storočia a v nasledujúcich desaťročiach 
je obrovskou výzvou pre všetky zainteresované skupiny vrátane tej najväčšej, ktorú tvoria 
konzumenti potravín čiže celá svetová populácia. Dôsledná ochrana základného 
výrobného prostriedku - pôdy - je potom podmienkou nutnou, ale nie dostačujúcou. 
Zakotvenie ochrany pôdy v právnych systémoch je jedným z mála nástrojov, ktorými 
možno pôdy relatívne účinne chrániť. Primárne je potrebné sa venovať osvete a výchove, 
ktorá formuje vzťah človeka k prírode a tým pádom aj k pôde. Vymedzenie konkrétnych a 
vymáhateľných nástrojov jej ochrany je však nevyhnutnou nutnosťou. 
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Pre poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ znamená nová Spoločná 
Poľnohospodárska Politika a najmä stratégie Farm to Fork a Biodiverzity, teda dva 
kľúčové míľniky balíčka Green Deal, v blízkej budúcnosti rad obmedzení a opatrení, ktoré 
bude potrebné v krátkom čase realizovať. Opatrenia možno budú mať pozitívny vplyv v 
skupinách spotrebiteľov, obmedzenia sa však určite negatívne prejavia v 
poľnohospodárskej prvovýrobe a nie je isté, či pozitívne ovplyvnia životné prostredie ako 
celok. 
 
Tieto stratégie sú rozsiahla politika, ktoré budú mať na poľnohospodársky sektor dopad 
niekoľkými spôsobmi. Súčasťou sú aj ciele (podľa politikov nízke), ako vyčlenenie 10 % 
poľnohospodárskej pôdy z produkcie, 20 % zníženie používania chemických hnojív, 50 % 
zníženie spotreby chemických pesticídov, hospodárenie na 25 % poľnohospodárskej 
pôdy v ekologickom režime a 50 % zníženie antymikrobiálnych prípravkov pre 
hospodárske zvieratá. 
Možné dopady tejto globálnej agrárnej stratégie zatiaľ skúma len americké ministerstvo 
poľnohospodárstva (USDA), Európska komisia problematiku vplyvu nových prístupov 
doteraz nerieši. 
Trvalo udržateľné hospodárenie na pôde nebude možné, ak radikálne nezmeníme náš 
prístup k pôde ako takej. A zmena neznamená ani nové stroje, ani výkonnejšie osivá, ani 
super hnojivá či pesticídy. Znamená to, že sa na pôdu začneme pozerať ako na živý 
organizmus a podľa toho sa k nej budeme aj správať. 
 
Degradácia pôdy je už niekoľko rokov prezentovaná ako kľúčový faktor poklesu pôdnej 
úrodnosti. Máme podrobne analyzované a popísané všetky možné dopady na pôdne 
vlastnosti, ale nie sú definované a vykonávané účinné riešenia, ako procesy degradácie 
zastaviť a kvalitu pôdneho prostredia zlepšiť. Ak by doteraz praktizované opatrenia boli 
účinné, potom by sme dnes nemuseli hovoriť o nízkej retenčnej vodnej kapacite našich 
pôd. Rovnako ako o poškodenej pôdnej štruktúre, utužení pôdy či poklese obsahu 
humusu a nízkej biologickej aktivite pôdy. Čiastkové opatrenia problémy spojené s 
degradáciou pôdy neriešia a preto je v mnohých prípadoch hospodárenie na pôde bez 
dotácií nerentabilné. 
 
Porušená biodiverzita je sprievodným javom na väčšine našich polí. Za uplynulých 12 
rokov sme vykopali okolo tisíca pôdnych profilov od ukrajinskej hranice až po Plzeň. Dalo 
by sa na prstoch spočítať, v koľkých sondách sme našli makrosenzoricky hodnotiteľné 
prejavy pôdneho života. A aj v pôde platí jedno dôležité prírodné pravidlo - kde nie je 
možné vidieť makro edafón, tam nie je ani dostatok pôdneho mikro edafónu. Za tejto 
situácie sa potom pole stáva substrátom pre hydropóniu. 
Štatistiky ukazujú, že v spotrebe hnojív sme na európskom priemere a v spotrebe 
pesticídov dosahujeme hodnôt o polovicu až dve tretiny nižších v porovnaní s európskymi 
poľnohospodárskymi lídrami. To je pozitívna správa pre európskych úradníkov a pre pokoj 
duše našich reprezentantov v európskej komisii. V skutočnosti je to tak, že z aplikovaných 
hnojív, predovšetkým dusíkatých sa 40 až 50 % preplavuje do podzemných vôd alebo 
uletí do ovzdušia. Inými slovami povedané, ak by sme tento stav zmenili a začali 
uplatňovať technológie, ktoré zaistia využiteľnosť dusíka na úrovni 90 %, potom sa 
nemusíme báť nastupujúcich opatrení redukcie dávok. Áno, aj tu máme rezervy. 
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Dôvody sú jednoznačné: 
- dlhodobá neprimeraná intenzita kyprenia pôdy (miestami až 4x prejazd po poli po zbere 
predplodiny), 
- pokles zásoby pôdneho uhlíka a s tým spojená slabá biologická aktivita v pôde. 
Suchý a prašný povrch polí z jari nebol preto, že v zime bol nedostatok zrážok. Po zime 
bolo pôdnej vlahy dosť aj napriek nižšiemu úhrnu zimných zrážok. Bolo to tým, že stále 
podliehame agronomickej zvyklosti starej desiatky rokov a neprispôsobujeme sa novým 
podmienkam. Pôdu musíme na jar "otvoriť", aby sa rýchlejšie prehriala. Áno prehreje sa, 
ale zároveň sa vysuší. Vysušenie je priamo úmerné počtu operácií a hĺbke spracovania. 
Ale čo keď neprídu zrážky? Sejeme do suchej pôdy a nervózne čakáme, až zaprší. 
Poslednú jar 2021 sa k tomu pridávajú aj neštandardné priebehy teplôt, najmä nočných, 
takže klíčenie a vzchádzanie porastov bolo veľmi nerovnomerné. 
 
Uhlík je palivom pre život v pôde 
Uhlíková stopa je ďalším strašiakom aj v poľnohospodárstve a v celom globálnom 
poľnohospodársko potravinárskom komplexe. A nie je to len z dôvodu premiestňovania 
obrovských objemov surovín a potravín krížom krážom po planéte. Je to tiež o tom, že 
vďaka zlej kvalite komodít a nevhodným procesom ich spracovania na potraviny končí 30-
40% týchto často dravých produktov s vysokou pridanou hodnotou smetné koše. V 
lepšom prípade je z nich potom kompost alebo bioplyn. 
Ak by sme sa všetci zamerali na kvalitu, potom máme kvalitnú a zdravú pôdu, na ktorej 
vyprodukujeme kvalitné a zdravé krmivá aj potraviny a následne máme šancu na 
kvalitnejší a zdravší život. Potom by sme mohli významne ukrojiť z oných 30-40%, ktoré 
teraz vyhadzujeme. A to je hlavný návod, ako redukovať uhlíkovú stopu v rámci 
potravinových reťazcov. 
 
Poľnohospodárstvo patrí medzi najväčších spotrebiteľov nafty. V priemernom 
poľnohospodárskom podniku je spotrebovaných v prepočte na jeden hektár pôdy viac ako 
100 litrov. A sme zase na začiatku. Spotreba nafty rastie priamo úmerne so stupňom 
degradácie pôd. Z našej praxe vyplýva, že ak uvedieme pôdu do optimálneho stavu, 
potom môžeme výrobu na poli zaistiť s 80 a často aj menej litrami na jeden hektár v 
závislosti na pôdnom type a pestovaných plodinách. Takže aj tu máme značné rezervy. 
 
Celosvetovo obsahuje pôda asi trikrát viac uhlíka, než je obsiahnuté v atmosfére. Tento 
uhlík je najmä v pôdnej organickej hmote, ktorá má rôznu podobu od rozkladajúcich sa 
organických zvyškov na povrchu pôdy až po humusové látky viazané v pôde na ílové 
minerály. Organické látky v pôde sa činnosťou pôdnych organizmov neustále rozkladajú 
a vznikajúci oxid uhličitý sa uvoľňuje do atmosféry. Množstvo takto vzniknutého oxidu 
uhličitého a uvoľneného z pôdy je pritom asi desaťkrát väčšie ako množstvo oxidu 
uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním fosílnych palív. Okrem toho, že pôdna organická 
hmota a jej rozklad môže významne ovplyvniť produkciu CO2 a ostatných skleníkových 
plynov, ovplyvňuje obsah organickej hmoty v pôde i rad ďalších pôdnych vlastností, ako 
je pH, tepelný režim alebo schopnosť zadržiavať vodu a živiny. 
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Keď zmeníme spôsob využívania a spracovania pôdy, môže sa 
významne zmeniť obsah organickej hmoty v pôde. Nevhodným uplatňovaním orby, ale aj 
iných intenzívnych spôsobov kultivácie pôdy môže dôjsť k podstatnej mineralizácii 
organickej hmoty podobným spôsobom ako pri odvodnení rašelinísk. Iné zmeny môžu 
mať na akumuláciu uhlíka v pôde naopak pozitívny efekt. Napríklad správne využitie 
medziplodín, pestovanie viacročných krmovín na ornej pôde, využitie hnoja, prechod na 
pôdoochranné technológie, použitie pôdnych biostimulantov zvyšujúcich biologickú 
aktivitu v pôde a v niektorých prípadoch tiež zmena kultúr. Táto schopnosť hromadiť uhlík 
v pôde nie je úplne zanedbateľná. Takto je možné v pôde uložiť ročne až niekoľko ton 
uhlíka na hektár. Hromadenie uhlíka samozrejme nemôže pokračovať donekonečna, 
každá pôda má svoj limit. U veľkej väčšiny našich poľnohospodárskych a lesných pôd 
však môžeme očakávať, že nie sú uhlíkom úplne nasýtené a pre ďalšie hromadenie uhlíka 
je tu potenciál. Keby sme predpokladali, že sa nám podarí zvyšovať obsah uhlíka v týchto 
pôdach o 0,05 % ročne (teda za rok približne o 1500 kg/ha), znížili by sa emisie CO2.  

 
Uhlík z pohľadu poľnohospodárov 
Uhlík je jedným zo základných stavebných kameňov pôdnej organickej hmoty (POH). Na 
jednom hektári s optimálnou pôdnou štruktúrou a bez zhutnenia pôdy je cca 3,0 až 3,5 
tisíc ton ornice, keď berieme do úvahy hĺbku 20-25 cm. Pri obsahu 1,5 % uhlíka 
organického (Corg) to je cca 50 t Corg/ha, teda asi 100 ton organických látok na jeden 
ha. Z toho je asi 10 %, tj. Cca 10 t/ha živých organizmov, bez koreňov rastlín. To 
zodpovedá hmotnosti 15 kráv, čo je 22 VDJ. V tejto skupine živých organizmov sú 
zastúpené huby (5 t/ha), baktérie (2 t/ha), aktinomycéty (2 t/ha) a živočíchy (1 t/ha). 
Hlavná časť POH (cca 90 %) tvoria korene rastlín a neživá časť pôdnej organickej hmoty. 
Tu patria odumreté zvyšky rastlín (uvoľnené povrchové pletivá, koreňové vlásočnice, 
opad listov, ...). Ďalej potom odumreté telá živočíchov, mikroorganizmov, exkrementy a 
výlučky živočíchov, zvyšky po organickom hnojení a to v rôznom stupni premeny 
zmiešané s minerálnym podielom. Humus, ako stabilná frakcia tejto časti POH, je 
zastúpený 60-80%. Jeho doba rozkladu sa počíta na desaťročia až stáročia, ak nie je 
narušený prísun ľahko rozložiteľnej zložky POH. 
 
Ročne sa v pôde rozloží cca 4,0-4,5 t organických látok (OL/ha), záleží na klimatických 
podmienkach a tiež "uhla pohľadu". V rámci vnútorného kolobehu v pôde to môže byť aj 
2x viac. Pre udržanie uhlíkovej bilancie, produkčnej schopnosti pôdy a úrovne jej 
biologickej aktivity je nutné rozložené množstvo primárnej organickej hmoty priebežne 
nahrádzať. 
Primárne organická hmota je labilná časť POH. Jej doba rozkladu sa počíta na dni, 
mesiace až roky a je ovplyvnená spôsobom hospodárenia na pôde, najmä spektrom 
pestovaných plodín, hnojením, a hlavne spôsobom spracovania pôdy. Analytickými 
metódami meriame obsah primárnej organickej hmoty v pôde i jej kvalitu. 
 
Organické látky sú základným zdrojom potravy pre pôdne mikroorganizmy. Optimálny 
pomer C:N je v zmesi organických látok 25:1, lebo 2/3 uhlíka sa v pôde "predýchajú" a 
výsledný pomer C:N sa zníži na 8:1, čo zodpovedá pomeru týchto prvkov v 
mikroorganizmoch. 
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Zhruba 2,0-2,5 t OL/ha nahradia rastliny koreňovými výlučkami, 
zvyškami a nezberateľnými pozberovými zvyškami, ako je strnisko, plevy, plsť, vretená 
klasov, prázdne šešule a ďalšie časti rastlín podľa druhu a účelu pestovania. Návrat 
organických látok do pôdy pôsobením rastlín sa ťažko kvantifikuje, môže sa však jednať 
o desiatky percent z celkového množstva rastlinou asimilovaného uhlíka. 
 
Čo je dobré vedieť 
• Pôdna organická hmota predstavuje najväčší svetový zdroj uhlíka na súši 
• Humus je tvorený z 58% uhlíkom 
• Obsah organického uhlíka sa v našich poľnohospodárskych pôdach pohybuje od 1,5 do 
7 %, (priemerne 2 – 3 %) 
Zásoba humusu v pôdnom profile sa pohybuje v rozmedzí 50 - 800 t na 1 ha (priemerne 
100 - 200 t.ha-1) 
 
Humusové látky a ich prítomnosť v pôde potom vedú k vysokému pútaniu živín, ktorá je 
6 až 7 x vyššia ako napríklad u ílových minerálov (tie sa vyznačujú veľkým povrchom, 
ktorý dokáže viazať významné množstvo živín a ďalších látok) a majú tak priamy 
stimulačný vplyv na rast rastlín. Okrem humusových látok je až 30% organickej hmoty 
tvorenej polysacharidmi (ktoré prevládajú a hrajú dôležitú úlohu pri tvorbe pôdnych 
agregátov), organickými kyselinami a látkami bielkovinovej povahy. 
 
Pomer uhlíka a dusíka pri jednotlivých druhoch plodín 
Kľúčom k pochopeniu riadenia pokrývu pôdy a rozkladu rastlinných zvyškov je 
porozumenie pomeru uhlíka a dusíka v danom organickom materiáli. V osevnom postupe 
nastanú situácie, kedy je potrebné, aby sa zvyšky rastlín rozložili rýchlo a z poľa zmizli a 
niekedy naopak, aby zostali čo najdlhšie. Pôdne mikroorganizmy využívajú uhlík ako zdroj 
energie a pre svoj život potrebujú diétu C:N v pomere 24:1. pričom čím bližšie je pomer 
pozberových zvyškov tomuto pomeru, tým rýchlejšie ju mikroorganizmy skonzumujú a tým 
menej času bude povrch pôdy pokrytý. 
Všeobecne platí, že čím je porast v pokročilejšej rastovej fáze, tým vyšší pomer C:N má 
a o to dlhšie bude trvať než dôjde k rozkladu jeho organickej hmoty a opačne, čím je 
pomer užší, tým rýchlejšie sa rastlinné zvyšky rozložia. Tento pomer má takisto súvislosť 
s množstvom dusíka, ktoré je prístupné následnej plodine. Plodiny alebo zmes 
medziplodín s pomerom C:N vyšším ako 24:1 sa pomaly rozkladajú a pomaly uvoľňujú 
dusík, čo môže viesť až k jeho dočasnému deficitu do doby, než niektoré mikróby zomrú 
a dôjde k mineralizácii ich tiel. Naopak, u porastu s pomerom C:N nižším ako 24:1 
dochádza k veľmi rýchlemu rozkladu a súčasnému uvoľneniu dusíka do pôdy. 
 
Úbytok pôdnych organických látok 
K úbytku organických látok v pôde, tzv. dehumifikácii dochádza, ak jej straty výrazne 
prevyšujú vstupy jej primárnych zdrojov. Organická hmota, ktorá sa dostáva do pôdy, je 
počas rozkladu v pôde akumulovaná len z 10 až 30 % vo forme organického uhlíka. 
Zvyšok uhlíka sa spopolní, uvoľňovaný vo forme CO2 do ovzdušia. 
Dehumifikácia môže byť zapríčinená mnohými faktormi. Zvýšené kyprenie a 
prevzdušňovanie (aerácia) pôdy spolu s hlbším preorávaním spodín počas intenzívneho 
spôsobu kultivácie spomaľuje proces humifikácie organických zvyškov a zrýchľuje proces 
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mineralizácie. Nadmernou aeráciou a následnou zvýšenou 
mineralizáciou organickej hmoty trpia aj rozorané lúky a pasienky. 
 
Aby biologický ekosystém zvaný "pôda" mohol kvalitne pracovať, je potrebné 
mnohonásobne zvýšiť prísun kŕmenia organickou hmotou (napr. rastlinnými koreňmi 
medziplodín, pôdnymi biostimulantmi, organickými hnojivami) a znížiť intenzitu 
mechanického spracovania pôdy. Vytvoriť pokojné podmienky pre prácu a množenie 
nespočetných populácií a počtu pôdnych organizmov. Za týchto podmienok dokáže tento 
živý ekosystém stabilizovať štruktúru pôdy, zlepšiť látkovú výmenu, zvýšiť a udržať vodnú 
kapacitu pôdneho profilu. Mechanické riešenia pre zabezpečenie biologických potrieb 
pôdy neexistujú a nebudú nikdy efektívne. 
 
Udržateľné prístupy hospodárenia 
Prvou vecou je uznať a pripustiť, že pôda je domovom pôdnej potravnej siete, ktorá má 
samozrejme určité požiadavky. Správny domov poskytuje svojim obyvateľom ochranu, 
vodu a potravu. Ideálne prostredie pre pôdne organizmy zahŕňa čo najmenej narušovanú 
pôdu, nepretržite krytú porastom rastlín alebo ich zvyškami a čo najviac rôznych druhov 
fotosyntetizujúcich rastlín. Preto, aby sme pôde navrátili jej plnú funkčnú kapacitu musíme 
prírodu a jej zákonitosti čo najviac napodobňovať. Našou úlohou by teda malo byť vytvárať 
ideálne podmienky pre pôdne mikroorganizmy, ktoré potom môžu prosperovať, budovať 
dobrú štruktúru pôdy, premieňať organickú hmotu na humus a spolupracovať s rastlinami. 
Pestovanie medziplodín a udržovanie čo najväčšieho množstva pozberových zvyškov na 
poliach je kľúčové pre obnovu pôdy, lebo je to najekonomickejšie a zároveň 
najpraktickejšie riešenie. Porast medziplodín totiž pôdu chráni a živí. Ostatné spôsoby pre 
obnovu pôdy a pôdnej organickej hmoty, jej biologickej zložky, štruktúry a funkčnosti cez 
aplikáciu maštaľného či priemyselných hnojív, kompostu alebo iného zdroja uhlíka sú 
nákladné alebo nie tak účelné - tieto možnosti sú vhodné hlavne ako doplnkové. 
Medziplodiny je vhodné zaradiť v situácii, kedy vaše hospodárstvo spočíva v intenzívnom 
spracovaní pôdy alebo je vo vašom systéme obdobie, kedy je pôda holá, prípadne keď 
sa vo svojich hlavných plodinách stretávate s tlakom burín, chorôb alebo škodcov. V tomto 
prípade je vhodné zaradiť používanie mnoho komponentových zmesí medziplodín. 
 
Medziplodinové systémy a systémy krycích plodín 
Pôda poskytuje rastlinám všetko, čo potrebujú, ale zároveň tu vzniká symbiotická činnosť 
mikroorganizmov. Takže, nie pôda vytvára rastliny, ale rastliny vytvárajú 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. Účinné poskytovanie obidvoch týchto funkcií v poľnohospodárskej 
výrobe je podmienené novými agrotechnickými postupmi a prístupmi, ktoré umožňujú tak 
požadované výnosy, kvalitu rastlinných produktov, ako aj zachovanie a ochranu 
prírodných zdrojov. Napríklad pestovanie medziplodín je veľmi dôležitou a neoddeliteľnou 
súčasťou týchto nových agrotechnických prístupov v systémoch riadenia ornej pôdy. 
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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. 
 
Priemyselné poľnohospodárstvo je doslova posadnuté obrovskými vstupmi chemických 
hnojív a pesticídov, často zbytočné použitie syntetického dusíka, pretože bez neho by 
rastlinná výroba bola oveľa nižšia, dogmaticky sa často uvádza o viac ako polovicu. 
Nemenej nebezpečné sú úniky a priesaky pesticídov v pôde s klesajúcim počtom pôdnych 
organizmov, ktorých činnosť by inak pomohla tieto pesticídy prirodzene odbúrať. Prírodné 
procesy – biológia a pôdny život sú stále nahrádzané neprirodzenou chémiou. 
 
Pokrytie pozemkov s medziplodinami je dnes osvedčené a účinné riešenie, ale nie je 
možné v ňom improvizovať. Jeho uplatňovanie si vyžaduje skúsenosti a kompetencie. 
Obsahuje niekoľko podstatných zmien v zavedených postupoch poľnohospodárstva.  
Medziplodiny sa neobmedzujú len na zachytávače minerálnych látok a ochranu pôdy. Sú 
základom produktívnych porastov rešpektujúcich životné prostredie. Pri správnom 
zahrnutí do osevných postupov umožňujú produkovať dusík, zvyšujú organickú hmotu v 
pôde, pomáhajú biologickej ochrane proti škodcom a chorobám. A tiež pomáhajú v boji 
proti burinám. Ak chcete zahrnúť medziplodiny v systéme hospodárenia, znamená to 
investovať do kvality pôdy a produkcie, chránite životné prostredie a zároveň šetríte vaše 
výdavky. 
 
Intenzívna kultivácia pôdy spôsobila biologický holokaust. Ak by sme prestali agresívne 
zasahovať do pôdy a nechali rastliny pracovať, bude to trvať nejaký čas aby sa tento 
holokaust zastavil a biológia v pôde bola obnovená.  
 
Aj tu však musíme brať do úvahy optimalizáciu operácií spracovania pôdy a to, čo sa týka 
hĺbky obrábania a počtu operácií a intenzity kyprenia. Zvyšky hlavných plodín, 
medziplodín, ale aj hnoj, hnojovica či kompost a digestát by sme mali ľahko premiešať s 
biologicky najaktívnejšou povrchovou vrstvou pôdy, ale nie bezhlavo zaklopiť na dno 
brázdy do hĺbky 25-30 cm.  
 
Primiešaním organických zvyškov a hnojív s biologicky aktívnou pôdou sa naštartuje 
mineralizačný proces, na ktorom sa prevažne podieľajú aeróbne pôdne baktérie, huby a 
plesne. V tomto prostredí pokračuje rozklad týchto rezíduí procesom humifikácie, ktorý po 
dlhšom časovom období 3 – 5 rokov má pozitívny vplyv na zvýšenie obsahu organickej 
hmoty v pôde a na jeho kvalitu. Štruktúrna pôda nám umožňuje znížiť počet pracovných 
operácií pri obrábaní, ako aj znížiť potrebu hĺbkového kyprenia alebo podrývania. To tiež 
znamená zníženie spotreby nafty, zníženie potreby ťahovej sily a práce, a zároveň 
výrazne zlepšiť kvalitu práce strojov a nástrojov.  
 
Organická hmota: investícia 
Pri správne zvolenej a pestovanej medziplodine narastajúca rastlinná biomasa znižuje 
straty prvkov spôsobené počasím (vyplavovanie, odvodňovanie, rozpúšťanie) alebo 
spôsobom práce (intenzívne obrábanie, okysľovanie pôdy).  
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Vytváranie biomasy zvyšuje zásoby minerálov pre porast.  
Toto zvýšenie zásob spolu s nárastom recyklačných cyklov (spolupôsobením viacerých 
vedľajších účinkov medziplodiny a jej zostatkov) umožňujú v priebehu niekoľkých rokov 
zväčšenie množstva dostupných minerálov pre porast a to bez nežiaducich účinkov na 
životné prostredie. 
 
Medziplodiny a hospodárenie s vodou 
Rastlina neustále odčerpáva vodu, ktorú potrebuje na vytvorenie biomasy a svoje prežitie.  
Preto medziplodina ponechaná príliš dlho môže negatívne ovplyvniť vodný potenciál 
nasledujúceho porastu.  
Deje sa to predovšetkým, ak má pôda (hlboká, ílovitá alebo kriedovitá...) veľkú retenčnú 
kapacitu, kedy sa zásoba vody len pomaly znova naplní.  
V takýchto situáciách (pomerne zriedkavých) je nevyhnutné kryciu plodinu včas 
zlikvidovať. 
Naopak pri málo ílovitej plytkej pôde sa zásoba môže rýchlo opätovne naplniť. 
Medziplodina tak môže byt ponechaná dlhšie. Využije zrážky, ktoré by i tak boli odplavené 
bez toho, že by ohrozila vodné zásoby pre nasledujúci porast.  Bilancia vody však nie je 
vždy jednoduchá.  Porast obmedzuje vyparovanie a súčasne zvyšuje príjem, vsakovanie 
a zadržovanie vody. Parametrov, ktoré vstupujú do hry je mnoho a sú často protichodné. 
Je preto potrebné zvoliť vhodnú stratégiu vzhľadom na pedoklimatický kontext parcely a 
na sledované ciele. 
 
Produkovať maximum biomasy 
Spojenie viacerých druhov zvolených na základe ich komplementarity napomôže rozvoju 
pozitívnej konkurencie medzi rastlinami. 
To sa prejaví väčším množstvom biomasy a s tým súvisiacimi benefitmi.  
Biomasa bude väčšia, ak miešanka obsahuje leguminózy, ktoré po reorganizovaní 
dostupného dusíka v pôde môžu naplniť potreby porastu a pritom produkovať biomasu.  
Z praktického hľadiska je potrebné rešpektovať správne pomery jednotlivých osív a 
miešať viac ako štyri druhy, aby sa samé vyhli vzájomnej konkurencie rastlín. 
 
Využiť celý výživový potenciál pôdy 
Rozličné druhy lepšie využijú celkové zásoby vody. Keďže každá rastlina špecificky 
vyberá živiny a rozvíja vlastným spôsobom biologickú aktivitu, väčšie množstvo prvkov 
bude opäť integrované do pôdy. 
 
Zlepšiť štruktúru pôdy 
Rozvoj koreňovej biomasy  
Miešanky podporujú konkurenciu medzi koreňmi, to vede k hlbšej a komplexnejšej 
štrukturácii  
Veľká spotreba vody koncom leta zlepší fisuráciu (rozstup hliny spôsobený suchom)  
Po likvidácii porastu zanechá v pôde koreňovú sieť, ktorú využijú kultúrne plodiny. 
 
Reorganizácia pôdnej štruktúry 
Mnoho rokov prejazdov ťažkej techniky a hĺbkové orby vedú k horizontálnemu 
usporiadaniu pôdy s oddelenými utuženými vrstvami. Pre dobrú absorpciu vody, rast 
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koreňov a obeh živín v pôde, je nutné nastoliť prirodzenú vertikálnu 
štruktúru pôdy. Reorganizácia pôdnej štruktúry musí byť vytváraná predovšetkým krycími 
plodinami, ktoré: 
• rozdrobujú utužené časti svojimi koreňmi, 
• dodávajú živiny fotosyntézou, 
• dodávajú organickú hmotu do pôdy. 
Obnovenie dobrej pôdnej štruktúry je každodennou a dlhodobou záležitosťou. 
 
Odporúčanie:  
Je dôležité vyhnúť sa poľnohospodárskym zásahom počas vlhka a brať do úvahy čo 
možno najmenšie hmotnoť strojov pracujúcich na poli, aby sa minimalizovalo riziko 
pôdneho utuženia. 
 
Zavedenie trvalej pôdnej pokryvnosti: Pôda musí byť neustále krytá rastlinami. Každý 
deň dochádza u nechránenej pôdy k rýchlejšiemu odparovaniu vody, tvorbe erózie, 
ničeniu biologického života v pôde a zvyšuje sa riziko rastu buriny. 
 
Odporúčanie: 
• Zasiať krycie plodiny ihneď po zbere, aby sme využili výhody vlhkej pôdy a dlhých 
teplých dní vhodných pre rast. 
• Starať sa o krycie plodiny s rovnakou starostlivosťou, s akou sa staráme o hlavnú 
plodinu. 
Je to investícia do budúcnosti. Iba správne riadená investícia prináša dobré výsledky. 
• Vytvárať zmesi minimálne 5 plodín. Každá z nich má totiž svoje vlastné charakteristiky, 
ktoré poskytnú maximálne využitie pokrývky pôdy, prácu koreňov a produkciu biomasy. 
Diverzita tiež podporuje lepšie výsledky v prípade extrémnych podmienok počasia. 
• Zahrnúť do zmesi aspoň 50 % leguminóz. Tie majú schopnosť fixovať vzdušný dusík do 
pôdy a sprístupniť ho tak nasledujúcim rastlinám. Sú výborné aj pre dodanie živín krycím 
plodinám. 
• Krycie plodiny likvidujeme pri kvitnutí. V tomto období sú rastliny najzraniteľnejšie a dajú 
sa ľahko zničiť valcovaním, plytkým zapracovaním do pôdy, alebo najlepšie vymrznutím 
(záleží na type rastliny a charaktere medziplodinovej zmesi). 
 
Zabezpečiť rozvoj porastu pri akýchkoľvek podmienkach  
Uvedenie viacerých druhov súčasne obmedzuje riziká súvisiace: 

• S počasím (v rôzných rokoch sa určité rastliny budú rozvíjať lepšie ako iné) 

• S typom pôdy a úrodnosťou (kapustovité budú dominantné, ak je dostupný dusík 

a legumiózy sa zasa viac prejavia v opačnej situácii) 

• So škodcami (slizniaky, larvy, vošky a iní škodcovia môžu zaútočiť viac na určitú 

rastlinu a ostatné nechať tak) 

• S predchádzajúcim odburiňovaním (niektorým rastlinám môžu škodiť rezíduá 

herbicídov) 

• Neexistuje mechanická cesta pre trvaloudržateľné zabezpečenie biologických 

funkcií pôdy! 

• Korene rastlín spracovávajú pôdu v náš prospech! 
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• Biodiverzita pôdneho života ozdravuje pôdu! 

• Hospodárenie s vodou v pôde sa výrazne zlepšuje! 

• Zvyšuje sa prístupnosť živín z pôdy a aplikovaných hnojív! 

• Stabilizuje sa štruktúra pôdnych agregátov! 

 
Kvalita biomasy - podiel C:N 
Efektivita uvoľnenia N z medziplodiny je daná radou faktorov, vrátane termínu zapravenia, 
rýchlosti mineralizácie, závisí aj na vlastnostiach organickej hmoty. 
N je viazaný v medziplodine až do ukončenia ich vegetačnej doby. Následne je 
mineralizáciou uvoľňovaný pre nasledujúcu plodinu.  
 
Stratégia hnojenia: Cieľom pre kvalitné hnojenie by malo byť udržanie živín v pôde vo 
forme prijateľnej pre rastliny, zabránenie strát dusíka a ostatných živín napr. vyplavením. 
 
Odporúčanie: 
• Viac ako polovicu dusíka, ktorý rastlina prijme, pochádza z organickej pôdnej hmoty a 
nie z dodaných hnojív. 
• Obsah organickej hmoty v pôde podporuje pravidelné dodávky rastlinných zvyškov a 
podpora mikrobiálnej činnosti. 
• Výžive mikroorganizmov a mineralizácii pomáha prekorenenie pôdy vedúce k náprave 
pôdnej štruktúry a prevzdušneniu, ponechanie pozberových zvyškov na povrchu alebo 
využitie zeleného hnojenia. 
• Správny pomer dusíka k fosforu, ktorý rastliny využívajú je 2:1 až 4:1, to zaistia 
predovšetkým mikroorganizmy a hubami v spolupráci s rastlinami v symbióze 
s baktériami schopnými viazať dusík zo vzduchu. 
• Maštaľný hnoj je čiastočne možné nahradiť granulovanými hnojivami s obsahom 
slepačincov či hnojovice ošípaných. 
• Pri prechode na technológie priamej sejby je potrebné dočasne dávku N hnojív 
prerozdeliť, vzhľadom k zvýšenej spotrebe mikroorganizmami a pomalšiu obmedzenú 
mineralizáciu, táto investícia sa vráti v nasledujúcich rokoch. 
 
Ako zvoliť správnu medziplodinu 
Rozmanitosť pestovaných druhov je najpodceňovanejšia a najmenej používaná praxou 
pri obnove pôdy. Najjednoduchšia možnosť, ako zvýšiť rozmanitosť druhov rastlín vo 
vašom hospodárstve je začlenenie pestovania medziplodín. Ďalším krokom je pestovanie 
viac komponentových zmesí, ktoré sú oveľa efektívnejšie ako zmesi jednodruhové. Je to 
tým, že každý rastlinný druh má špecifické chemické zloženie svojich koreňových 
exudátov, ktoré sú vhodné pre určité skupiny pôdnych mikroorganizmov a čím je širšia 
potravná ponuka tým pestrejší je aj pôdny život Rozmanitosť v pôde teda vzniká vďaka 
rozmanitosti nad zemou. Väčšia druhová diverzita pestovaných rastlín zvyšuje aj celkovú 
hmotu rastlín a okrem iného maximalizuje aj príjem energie zo slnka. 
 
Voľba druhov 
Predtým než dôjde k sejbe medziplodín je potreba určiť čo je od porastu vyžadované. Je 
to obmedzenie vplyvu erózie, rozrušenie utuženie pôdy, boj proti chorobám, viazanie 
vzdušného dusíka, dlhodobejšie viazanie živín v podobe organického materiálu alebo 



 
  

www.visegradfund.org   13  

naopak jeho rýchly rozklad? Pri voľbe druhu alebo druhov 
medziplodín je tiež zásadné, aká hlavná plodina v osevnom postupe nasleduje. Ak sa 
navrhuje mnoho komponentová zmes medziplodín, je vhodné do nej zahrnúť lipnicovité, 
bôbovité a ostatné, prevažne širokolisté druhy plodín, pričom je žiaduce mať zložku z 
každej skupiny v zmesi. 
Pri tvorbe zmesi medziplodín je teda nevyhnutné kombinovať druhy, ktoré rýchlo 
vzchádzajú a obmedzujú konkurenciu burín s tými čo sa podieľajú predovšetkým na 
tvorbe pôdnej štruktúry a obohatení pôdy o živiny. 50 % zmesi majú tvoriť leguminózy 
schopné fixovať vzdušný dusík. 
Pravidlo je kombinovať minimálne 5 druhov medziplodín v zmesi pre vytvorenie 
vybalansovanej funkčnej zmesi. 
 
Význam ďatelinovín ako zlepšujúcich plodín: 
• sú hlboko koreniace - vytvárajú tak štruktúrnu pôdu s dostatkom pórov 
• vznikajú tak priestory pre ďalší rast koreňov rastlín a rozvoj pôdnych mikroorganizmov, 
ktoré tu majú ľahší prístup k živinám 
• vysoký obsah hmoty koreňov ktorá zostane v pôde 
• dusík získavajú pútaním pomocou baktérií Rhizobium, preto vydržia za sucha dlhšie 
vegetovať. 
 
Voľba osevných postupov a kontrola výskytu burín: Aby sme správne zvolili 
medziplodiny, je potrebné poznať výhody a nevýhody jednotlivých typov. 
Odporúčanie: 
• Podsevové medziplodiny sa sejú súčasne alebo krátko po zasiatí do hlavnej plodiny, a 
tomu treba prispôsobiť herbicídnu stratégiu ošetrenia hlavnej plodiny. 
• Krátkodobé medziplodiny sa sejú čo najskôr po zbere hlavnej plodiny s cieľom vytvoriť 
čo najviac biomasy a obmedziť konkurenciu burín. Produkciou kvalitnej zelenej hmoty 
zaistíme zásobáreň dusíka a jednoduchých cukrov pre podporu pôdnych organizmov a 
výživu následnej plodiny (podporujú rozklad pozberových zvyškov a dodávajú štartovacie 
živiny). 
• Strednodobé medziplodiny sa využívajú pred veľmi skoré jariny. Dobre chránia pôdu, a 
môžeme si dovoliť väčšiu škálu druhov v zmesi. Zmes je viac flexibilná zložením aj 
termínom siatia. Produkuje dostatok uhlíka na ochranu pôdy a tvorbu kvalitnej organickej 
hmoty. Využitím viacerých druhov zaistíme diverzitu v koreňovej i nadzemnej hmote. 
Cieľom je, aby plodiny vymŕzali. 
• Dlhodobé medziplodiny sa užívajú pred neskôr siate jariny ako je kukurica, slnečnica a 
sója (vhodné aj pre technológiu StripTill). Vytvárajú ako biomasu, tak aj dlhodobé pokrytie 
pôdy. Je možné kombinovať jarné aj ozimné formy medziplodín s následnou jarnou 
desikáciou alebo mechanickou likvidáciou. Cieľom je vytvoriť dostatok biomasy a pôdny 
kryt od jesene až do jari. Zmesi môžete využívať jednoduché, ale aj s vysokým 
zastúpením komponentov. 
Ohľad na medziplodiny musíme brať už pri voľbe a termíne herbicídneho ošetrenia 
hlavnej plodiny, funkčné medziplodiny vytvárajú dobrú konkurenciu proti šíreniu burín v 
medziporastovom období. 
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Plytké spracovanie pôdy a metódy p znižujú v pôde zásobu semien 
burín a umožňujú postupne herbicíd v prípade využitia podsevových medziplodín úplne 
vynechať, buriny sú dostatočne potláčané podsevom. 
 
Sejba medziplodín 
Najdôležitejšie je u sejby medziplodín jej čo najrýchlejšie vykonanie od zberu hlavnej 
plodiny, najlepšie do 48 hodín. Najvhodnejšiím spôsobom založenia porastu je priama 
sejba bez predchádzajúceho spracovania pôdy alebo prípadne len veľmi plytké kyprenie 
na hĺbku sejby. Pri priamej sejbe do strniska je pre lepšiu prácu sejačky a lepšie 
vzchádzanie preferované vyššie strnisko (15 – 25 cm), ktoré súčasne poskytuje tieň, 
a predovšetkým obmedzuje rýchlosť vetra na úrovni zeme, čo je jeden z hlavných faktorov 
evaporácie. Včasne zasiate medziplodiny maximálne využívajú dlhého dňa, sumy teplôt, 
zásob pôdnej vlahy, letné dažďové zrážky a tiež živiny uvoľnené pri letnej mineralizácii 
pre tvorbu biomasy. V prípade oneskorenej sejby je vhodná podmietku pre likvidáciu 
výdrolu a burín vykonať až tesne pred ním. 
 
Ukončenie porastu 
Porast medziplodín možno ukončiť chemicky použitím herbicídu, mechanicky váľaním 
rezacími valcami alebo mulčovaním, vymrznutím počas zimy, prípadne spasením 
dobytkom. Medziplodiny sa svojimi koreňmi starajú o pôdnu štruktúru a vytvárajú kanály, 
kadiaľ môže vsakovať do pôdy voda. Preto je pri ich likvidácii ideálne voliť len plytké 
povrchové zapravenie ich biomasy respektíve iba vymrznutie (zmesi vymŕzajúcich 
medziplodín pred jariny), lebo orba alebo hlbšie spracovanie pôdy úplne zničí prácu 
vykonanú koreňmi a pôdnymi organizmami. 
Rezacie valce (Crimper rollers) pracujú rýchlo, krehkú hmotu ľahko rozrežú a zabezpečí 
jej kontakt s pôdou, vďaka čomu sa rýchlo naštartuje rozklad organickej hmoty. V pôde 
zostávajú neporušené kanály po koreňoch medziplodín a červoch, vďaka tomu dochádza 
k lepšiemu využitiu zrážok a zároveň je povrch pôdy chránený hmotou rastlín. Ďalšou 
možnosťou je mulčovanie medziplodín, ktoré je časovo a energeticky náročnejšie, avšak 
väčšina hmoty zostáva na povrchu, kde takisto chráni pôdu a pôdne organizmy 
zabezpečia jej rozklad a premiešanie s pôdou. Prípadné zapravenie medziplodín 
diskovým náradím (ideál 5cm max 10cm) je rýchle a zaistí dobré premiešanie zelenej 
hmoty s hornou vrstvou pôdy. Medziplodiny však môžu pri správnom používaní postupne 
úplne nahradiť mechanické spracovanie pôdy, pri zakladaní porastu hlavnej plodiny a 
potom možno voliť technológiu priamej sejby. 
 
Ako robiť medziplodiny s úspechom? 
Základom je experimentovať, lebo každému prostrediu vyhovujú iné druhy. Voľte 
medziplodiny s ohľadom na: zaradenie v osevnom postupe, dĺžku medziobdobí hlavných 
plodín, rýchlosť ich rastu, pomeru C:N a rýchlosť rozkladu a sprístupneniu živín, citlivosti 
k vymrznutiu, fytosanitárnemu efektu a schopnosti potlačiť buriny. 
 
Korene rastlín pracujú prirodzene, túto jedinečnosť "pracovné železo" nenahradí. 
Intenzívnou kultiváciou pôdy sme spôsobili doslova "biologický Lockdown". Keď 
prestaneme agresívne zasahovať do pôdy a necháme pracovať rastliny, zaberie to určitý 
čas, než sa tento Lockdown zastaví a biológia v pôde sa obnoví. Základom k pochopeniu 
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pôdneho sveta je zamerať pozornosť na interakcie medzi rastlinným 
koreňom, živou a neživou zložkou pôdy. Intenzita ich vzájomnej komunikácie priamou 
úmerou ovplyvňuje biologickú aktivitu pôdy, to znamená objem pôdnej biomasy, látkovú 
výmenu a kolobeh uhlíka v pôde a rovnako tak i vodný a vzdušný režim. Aby sa mohli 
pôdne mikro aj makroorganizmy rozmnožovať, potrebujú dostatok kyslíka, vody a potravy 
(energia a uhlík). Rastliny a mikroorganizmy komunikujú s pôdnym prostredím pomocou 
rhizosféry. Rastlina koreňovými výlučkami dodáva energiu baktériám, kultúrnym hubám a 
plesniam a súčasne je jej rastúci koreň zdrojom uhlíka i pre ďalšie pôdne organizmy. Tieto 
aktivity sa odohrávajú na špičkách koreňových vlásočníc, teda na plôškach s veľkosťou 
do 1 mm. Baktérie, huby a plesne uvoľňujú svojou činnosťou živiny z organických aj 
anorganických zdrojov do pôdneho roztoku a touto cestou potom makro aj mikroelementy 
rastliny prirodzene prijímajú. Z celkového množstva živín v rastlinách 95 % tvoria živiny 
prijímané koreňmi v pôdnom roztoku. 
 
Žive korene počas celého roka 
Udržiavaním živých koreňov v pôde, to znamená neustále pestovanie je dôležité preto, 
že živé korene živia pôdne mikróby a tie naopak podporujú rast rastlín. Maximalizuje sa 
tak možný prísun uhlíka do pôdy, v podobe rôznych rastlinných metabolitov. Tento proces, 
však funguje iba ak nad zemou rastlina fotosyntetizuje. Jedine tak sa z primárnej energie 
slnka v podobe zlúčenín uhlíka dostane energia cez korene do pôdy až k 
mikroorganizmom. Preto je potreba eliminovať obdobie, kedy na pozemku nerastie žiadny 
porast na minimum. 
 
Korene rastlín v spolupráci a symbióze s mikro a makro organizmami, sú najlepší 
štruktúrotvorný činiteľ. Poľnohospodárska prax si túto skutočnosť dostatočne 
neuvedomuje a štruktúrotvorný efekt aktívnej pôdnej biológie nevyužíva, alebo veľmi 
málo. "Spolieha len na hrubú mechanickú silu!" Zlepšenie stavu štruktúry pôdy môžeme 
dosiahnuť dotáciou organických hnojív, a to nielen hnoja, hnojovice či kompostu, ale aj 
využitím medziplodín na zelené hnojenie vrátane zaradenia leguminóz do systému 
pestovania poľných plodín. Aj tu však musíme brať ohľad na optimalizáciu operácií pri 
spracovaní pôdy, a to čo sa týka hĺbky kultivácie tak i počtu operácií a intenzity kyprenia. 
Pozberové zvyšky hlavných plodín, medziplodín, ale aj hnoj, hnojovicu a digestát by sme 
mali ľahko premiešať s biologicky najaktívnejšou povrchovou vrstvou pôdy, nie však 
bezhlavo zaklopiť na dno brázdy do hĺbky 25-30 cm. Premiešaním organických zvyškov 
a hnojív s biologicky aktívnou pôdou naštartujeme proces mineralizácie, na ktorom sa 
podieľajú predovšetkým aeróbne pôdne baktérie, huby a plesne. V tomto prostredí potom 
rozklad týchto zvyškov pokračuje procesom humifikácie, čo po dlhšej časovej rade 3 - 5 
rokov má pozitívny vplyv na zvýšenie obsahu pôdnej organickej hmoty a jej kvalitu. 
 
Spolupráca jednotlivých spoločenstiev organizmov v pôde v symbióze s prísunom 
stavebných látok, energie a výživy prostredníctvom rastlín je komplexný živý ekosystém 
založený na produkcii, tvorbe štruktúry pôdy, zásoby živín a zásoby vody. Preto, aby tento 
systém mohol fungovať, potrebuje čo najviac pokoja na prácu bez nadmerného 
narušovania, obracania pôdy (orba). Častokrát opakované mechanické zásahy prácne 
vytvorenú štruktúru pôdy ničia a proces obnovy začína stále znovu, ale vždy z horšej 
východiskovej pozície. Armáda "pracovníkov" v pôde potrebuje iba vhodné pracovné 
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prostredie, dostatok stavebných látok (organicky stabilných látok), 
stravu a vodu, aby vybudovala štruktúrny pôdny profil. A tiež kľud. Pokoj na prácu i na 
rozmnožovanie. "A nie bojovať o prežitie s pánom tvorstva!" Príroda buduje dlhodobo, 
postupne a nepretržite. 
 
Mechanickým spracovaním pôdy však celý tento proces vraciame na začiatok. A prečo? 
Lebo sme si predsavzali, že štruktúra pôdy bude taká, akú a kedy ju chceme my. Nezáleží 
nám, či sa to pôde páči alebo nie. 
 
Preto pôdu stále rozbíjame, drobíme a obraciame pomocou "železa". Bohužiaľ 
nerešpektujeme, že železom nedokážeme spájať. "Dokážeme premiestniť, vytvoriť viac 
priestoru (prevzdušniť), ale nedokážeme obnoviť štruktúru pôdy!" Rozloženie agregátov, 
veľkosť a počet mikro a makro pórov, vznik drobnohrudkovitej štruktúry pôdy. To dokážu 
len a len pôdne organizmy v spolupráci s koreňmi rastlín. Stavať zo sute je ale obrovský 
problém, a pretože jej máme v pôdnom profile stále viac (rastúce zhutnenie) potrebujeme 
stále výkonnejšie stroje a rastie tak aj spotreba energie (PHM). Tieto stroje sú však ťažšie 
a lepšie "zhutňujú, drobia a rozbíjajú", a tak sa nám celý kolobeh opakuje. Viac 
potrebného výkonu na záber onoho mocného náradia, vyššia spotreba na operáciu 
prípravy pôdy. Ako dlho ešte? Kým si neuvedomíme, že mechanicky pomocou kovového 
anorganického náradia nemôžeme budovať a obnovovať organický živý systém. "Železo 
nikdy v minulosti a ani teraz život netvorilo a tvoriť nebude!" To neznamená, že 
nepotrebujeme pôdu pripravovať, ale technológia musí rešpektovať stav pôdy, 
podporovať biologickú aktivitu v pôde a minimalizovať počet mechanických zásahov do 
ekosystému pôdy. 
 
Biostimulačné technológie 
Biostimulácie sú metódy, ktoré využívajú podporu prirodzených biologických procesov k 
harmonizácii pochodov (procesov) v prírode. Medzi biostimulanty používané v 
poľnohospodárstve patria rôzne prvky, zlúčeniny a mikroorganizmy, ktoré sa aplikujú na 
rastliny alebo do pôdy s cieľom zlepšiť jej úrodnosť, výnosy a kvalitu produkcie a 
toleranciu rastlín k abiotickým aj biotickým stresom. Najmä v podnikoch s absenciou 
živočíšnej výroby nadobúdajú na význame riešenia, ktoré dokážu zhodnotiť predovšetkým 
organickú hmotu vytvorenú v pôdnym prostredím koreňmi rastlín a makro aj mikro 
biosférou. 
 
Biostimulanty v rastlinnej výrobe sú látky, prípadne produkty, ktoré ovplyvňujú 
predovšetkým rozvoj živých organizmov žijúcich prirodzene v pôde (pôdne biostimulanty). 
Ďalej sú to látky (rastlinné čiže listové biostimulanty), ktoré stimulujú fyziologické procesy 
v rastlinách. 
 
Biostimulanty teda podporujú ako zlepšenie pôdneho prostredia, tak i rast a vývoj rastlín 
po celý ich životný cyklus od klíčenia semien po štádium zrelosti, a to v mnohých smeroch, 
medzi ktoré patrí predovšetkým: 
- zvýšenie efektívnosti využívania vody (zlepšenie hospodárenia s vodou), 
- zvýšenie efektívnosti rastlinného metabolizmu s cieľom zvýšiť výnos a kvalitu produkcie, 
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- zvýšenie tolerancie a zlepšenie regenerácie rastlín v stresových 
podmienkach, uľahčenie asimilácie, transportu, využitia živín a metabolitov, 
- zlepšenie kvalitatívnych parametrov produktov vrátane obsahov cukrov, vyfarbenie, 
násady plodov a chuťových vlastností ako aj zdravotného stavu finálnych produktov, 
- zlepšenie úrodnosti pôdy predovšetkým podporovaním rozvoja spoločenstiev pôdnych 
mikroorganizmov a rozvoja rhizosféry. 
 
Pôdne biostimulanty sú prípravky, ktoré obsahujú látky podporujúce pôdne 
mikroorganizmy prirodzene sa vyskytujúce v pôde, ktoré po aplikácii do pôdy stimulujú 
základné prírodné procesy dôležité pre komunikáciu medzi pôdou a rastlinami a 
podporujú optimálny rast a vývoj rastlín. Pôdne biostimulanty sa aplikujú väčšinou na 
povrch pôdy. Môžu byť plytko zapravené alebo aplikované pri sejbe do oblasti osivového 
lôžka. 
 
Ich primárnou úlohou je zvýšiť úroveň fungovania rhizosféry s cieľom zlepšiť asimilačné 
procesy v rastlinách, zvýšiť využitie vody a živín a zlepšiť odolnosť voči abiotickým aj 
biotickým stresovým faktorom. Finálnym a najdôležitejším cieľom je vždy dosiahnuť lepšie 
výnosy a lepšiu kvalitu produkcie. To všetko bez závislosti na ich hnojivom účinku v 
prípade, že obsahujú významný podiel základných živín. 
 
Pôdne biostimulanty veľmi rýchlo po aplikácii iniciujú zvýšenie biologickej aktivity v pôde. 
Následne sa na degradovanej pôde zlepšujú fyzikálne vlastnosti pôdy najmä zlepšením 
pôdnej štruktúry, znižovaním zhutnenia pôdy a zlepšovaním pórovitosti. V oblasti 
chemických vlastností je to hlavne zvýšenie podielu organických pôdnych zložiek.  
V dôsledku toho to znamená optimalizáciu zastúpenia pôdnych frakcií na zlepšenie 
vodného a vzdušného režimu. 
 
V prípade použitia pôdnych biostimulantov sa podiel organickej pôdnej zložky 
preukázateľne zvyšuje najmä v dôsledku nárastu objemu biomasy koreňov (až do 300 %) 
a zvýšeniu podielu mikroorganizmov a makroorganizmov v pôde až o 200 %. 
Aplikácie pôdnych biostimulantov sú strategickým riešením. Tieto výrobky sa uplatňujú na 
vybrané parcely, bez ohľadu na kultivované plodiny, pôdny typ alebo pôdne druhy a nie 
sú obmedzené ani systémom hospodárenia alebo spracovania pôdy. 
Ich použitie je veľmi jednoduché, a preto nevyžaduje žiadnu špeciálnu techniku. Keďže je 
možné znížiť dávky konvenčných priemyselných hnojív, keď sa používajú, nevyžadujú 
dodatočné náklady. Tieto sú kompenzované znížením základných vstupov. 
Keďže manažment poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike stále vidí 
využitie pôdnych bio-stimulantov ako zbytočné investície, pričom citujem skutočnosť, že 
pôda je v nájme a nevníma pridanú hodnotu tejto technológie, používame výsledky 
spoločností v zahraničí, najmä v Českej republike. 
 
Prínos stimulácie rhizosféry 
Je to predovšetkým zlepšenie prekorenenia pôdneho profilu do hĺbky. S tým úzko súvisí 
zväčšenie biomasy koreňov, lepšia vetvenie aj väčšia hustota koreňových vlásočníc. 
Súčasne sa zvyšuje biologická aktivita pôdy, a to predovšetkým funkčnosť mykorízy, čo 
je symbióza rastlín a kultúrnych húb, kde sa odohráva prevažná časť látkovej výmeny a 
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konzumácia živín. Výsledkom je potom viac prístupných živín v 
pôdnom roztoku a lepšie využitie vody. Je tak zaistené aj efektívnejšie využitie živín z 
aplikovaných priemyselných hnojív a hnoja. Vďaka menším stratám na živinách sa to 
pozitívne prejavuje aj v oblasti ochrany životného prostredia. 
Najlepšie výsledky dosahujú poľnohospodári pri aplikácii biostimulantu - stimulátor 
biologickej aktivity rhizosféry pri sejbe pod pätu. 
 
Stimulacácia biologickej aktivity rhizosféry 
Súčasťou riešenia pôdoochranných technológií v oblasti pádneho prostredia a podpory 
rozvoja koreňových systémov rastlín je stimulácia biologickej aktivity rhizosféry. Explorer 
20 sa aplikuje pri sejbe plodín do blízkosti osiva (pod pätu) sejacími strojmi vybavenými 
aplikátormi granulovaných hnojív. Ihneď po aplikácii, vďaka obsahu organických látok, 
začne stimulovať spiace mikroorganizmy a kultúrne huby, zodpovedné za uvoľňovanie 
živín do vodorozpustných foriem zvyšovaním ich koncentrácie v pôdnom roztoku. Mladé 
rastlinky, respektíve ich korene, majú okamžite k dispozícii bohato preostrený stôl 
s dostatkom makro i mikroelementov v najvyššej kvalite a stráviteľnosti. Toto je základ 
následného intenzívneho rozvoja koreňovej sústavy, intenzívnej látkovej výmeny medzi 
rastlinami a pôdou a základný predpoklad istoty maximálnych výnosov. Korene za 
výdatnej pomoci pôdnych organizmov sa rozvíjajú jak horizontálne, tak i vertikálne. A 
práve vertikálny rozvoj koreňov do hĺbky pôdneho profilu je zárukou, že rastliny budú mať 
v priebehu celej vegetácie lepší prístup k pôdnej vlahe.  
Explorer 20, aplikovaný pri sejbe pod pätu, je vždy náhradou bežne používaného hnojiva. 
Poľné pokusy, ale hlavne prevádzkové aplikácie v poľnohospodárskych podnikoch 
realizované v rokoch 2013 až 2020 v Českej republike a na Slovensku túto skutočnosť 
potvrdili.  
 
Lepší rozvoj koreňovej sústavy po aplikácii pôdneho biostimulantu EXPLORER prinášajú: 

- lepšie využitie a prístupnosť minerálnych látok z pôdy a z priemyslových aj 

hospodárskych hnojív do rastlín 

- lepší prístup k vode 

- vyššiu odolnosť k abiotickým stresovým faktorom, vrátane sucha a vysokých teplôt 

- VYŠŠIE VÝNOSY 

 
Zvyšovanie podielu pôdnej organickej hmoty pomocou biostimulácií 
Biostimulácia je globálne nastupujúci trend aj v poľnohospodárskej výrobe, ktorý 
preukázateľne zabezpečuje celkové zlepšenie pôdnych vlastností, zvýšenie výrobného 
potenciálu pôd aj udržateľný spôsob hospodárenia na pôde. Praktické skúsenosti a 
výsledky použitia biostimulačných technológií poľnohospodári v ČR i SR majú už viac ako 
12 rokov a za tú dobu sa ich rozšírenie zvýšilo viac ako dvadsaťnásobne. 
Podrobné testovanie s maximálnym využitím spolupráce s výskumnými pracoviskami v 
ČR, na Slovensku a v Maďarsku realizujeme formou dlhodobých projektov v praktických 
podmienkach na poliach a čiastkové výsledky a riešenia operatívne prenášame do praxe 
na farmách. V rámci týchto projektov naše technológie overujeme v prevádzkových 
podmienkach na veľkých parcelách (min. 3 ha), doba trvania je minimálne 3 roky na 
stabilnom stanovišti, ale v súčasnej dobe máme výsledky aj za obdobie 5, 7 a 10 rokov. 
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Vyššie popísané zákonitosti a problémy týkajúce sa organickej 
zložky pôdy a možnosti zlepšenia neuspokojivej situácie uvádzame na príklade porovnaní 
štandardných technológií s využitím priemyselných hnojív a biostimulačnej technológie s 
aplikáciou biostimulantu vitálnych funkcií pôdy Neosol. 
 
Neosol a biologická aktivita pôdy 
V rámci päťročného výskumného projektu, ktorého hlavným cieľom bolo stanoviť 
optimálny spôsob aplikácie a dávkovanie pôdneho biostimulantu Neosol, sme mimo už 
prezentované oblasti výskumu merali aj mikrobiálny uhlík, respektíve jeho obsah v pôde. 
Po dobu trvania tohto prevádzkového projektu bola na pozemku monokultúra kukurice z 
dôvodu vylúčenia vplyvu striedania plodín. Project bol lokalizovaný do veľmi suchej a 
veľmi teplej oblasti na pozemky Agrocentra Hrušovany a realizátorom výskumu bol 
Poľnohospodársky výskum Troubsko. 
 
Graf slajd 64 sú uvedené priemerné hodnoty pôdnej biomasy mikrobiálneho uhlíka 
(CMIC). Biomasa rastlinných koreňov, živočíšna biomasa a biomasa mikroorganizmov sú 
dôležitou zložkou pre správne fungovanie ekosystému. Vyššia dostupnosť uhlíka zvyšuje 
možnosť rastu mikroorganizmov a tým by malo dôjsť aj k vyšším hodnotám množstva 
mikrobiálneho uhlíka. 
U mikrobiálnej biomasy boli zistené štatisticky významné hodnoty uhlíka v pôdnej 
biomase pri variante A v porovnaní s ostatnými variantmi. Preukázateľne najvyššie 
hodnoty boli namerané pri variante C, v porovnaní s ostatnými variantmi. Vyššie hodnoty 
CMIC v rokoch 2013 a 2014 korešpondujú s vyššími zrážkami v máji a júni v oboch 
ročníkoch. 
Vplyv zlepšenia pôdnych podmienok na ekonomiku poľnohospodárskeho podniku 
Prevádzkové overovanie aplikácií pôdnych biostimulantov ako náhrady základného 
hnojenia priemyselnými hnojivami 
 
V rámci projektu prevádzkového pokusu bola vopred naplánovaná základná 
agrotechnika, jednotná pre všetky plodiny počas celého obdobia trvania projektu. 
Mimo sledovanie výnosov plodín na jednotlivých variantoch boli v rámci vybraných 
ekonomických ukazovateľov hodnotené predovšetkým produkcia z jedného hektára v Sk, 
náklady v Sk/ha, spotreba nafty v litroch/ha a hrubý zisk v Sk/ha. Podnik kalkuloval s 
vnútropodnikovými fakturačnými cenami operácií. 
Grafické výsledky z ekonomických kategórií v jednotlivých rokoch (plodinách) a variantoch 
sú zhrnuté v grafoch slajdy 66 až 68. 
Zníženie spotreby nafty pri kultivácii pôdy je dôsledkom zlepšenia fyzikálnych vlastností 
pôdy, najmä lepšiej štruktúre v celom pôdnom profile, vyrovnanejšej vlhkosti a lepšej 
stabilite pôdnych agregátov. 
 
Ekonomické vyhodnotenie 
Z výsledných prepočtov po jednotlivých ročníkoch vyplýva, že aplikácie pôdnych 
biostimulantov sú účinným strategickým riešením. Ich aplikácia je jednoduchá a 
nevyžaduje žiadnu špeciálnu techniku, teda je aj praktická. Vzhľadom na to, že pri ich 
použití je možné znížiť dávky bežných priemyselných hnojív, nevyžadujú ani náklady 
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navyše. Tie sú kompenzované úsporou základných vstupov. 
Biostimulácie sú investície do budúcnosti. 
 
Stratégia PRP Technologies (OLMIX GROUP) 
Čo najmä ovplyvňuje fyzikálne a chemické parametre pôdy? Okrem genetických 
vlastností viazaných na typ pôdy je to hlavne biologická aktivita pôdy. Biologická aktivita 
v pôde zabezpečuje transformáciu živín, tvorbu pôdnej organickej hmoty, štruktúrotvorný 
proces a stabilizáciu agregátov. Strategický prístup k trvalo udržateľnej produkcii na pôde, 
preto musí vychádzať z podpory biocenózy, ktorá sa v pôde nachádza. Z tohto dôvodu 
spoločnosť Olmix Group vyvinula technológiu prístupu k pôde a fyziologickej stimulácii na 
základe MIP (Mineral Inducer Process) procesu. Cieľom tohto prístupu je zvýšenie 
biologickej aktivity v pôde a komplexné vyváženie fyziologických procesov v rastlinách 
prostredníctvom špecifického pomeru množstiev mikroprvkov v minerálnej forme. 
Aktivátor vitálnych funkcií v pôde – NEOSOL bývalý - PRP SOL priaznivo pôsobí na 
intenzitu biologickej aktivity v pôde a fyziologický stimulátor vegetatívnych funkcií rastlín 
Agroptim Sunset bývalé - PRP EBV priaznivo pôsobí na ich rast a vývoj. 
 
Ďalšie výsledky z praxe 
Firma Gaiago, sledovala pôdny biostimulant Nutrigeo. Základnou funkciou pôdneho 
biostimulantu Nutrigeo je aktivácia a rýchle navýšenie pôdneho života najmä však 
hubových zložiek, ktoré sú prítomné v každej pôde v podobe neaktívnych spór. 
Je tu vidieť výsledok rozkladu bavlnenej látky pri rôznych aplikačných dávkach 45 dní po 
aplikácii. Bavlnená látka je umiestnená do hĺbky 20 cm v každej variante a je opäť 
vytiahnutá 45 dní po aplikácii. Stupeň rozkladu bavlnenej látky jasne ukazuje zvýšenie 
pôdnej aktivity v ošetrenej variante prípravkom Nutrigeo. 
 
Spracovateľnosť pôdy – účinný faktor boja proti pôdnemu suchu 
“Pôdne sucho, nesucho!” Mokro. Nielen v odbornej verejnosti ale už aj u verejnosti 
všeobecne, príliš často skloňovaná téma. Napriek tomu bez zásadných postojov alebo 
návrhov pre prax realizovateľných riešení. Pri pohľade na hospodárenie s krajinou ako 
celkom však s poľutovaním musíme konštatovať, že netušíme o akom suchu sa stále 
hovorí. Ak by bol predsa problém „pôdneho sucha“ skutočný, tak „človek rozumný“ urobí 
ochranné a opravné opatrenia? My máme stále dostatok času o tom iba hovoriť 
a diskutovať a na našich poliach nie je vidieť zmenu v prístupe k hospodáreniu smerom 
k šetreniu s pôdnou vlahou. Zhoršujúca sa štruktúra pôdy a jej postupná degradácia 
spôsobuje narušenie prirodzeného manažmentu vody v krajine dôsledkom čoho nastáva 
„pôdne sucho“. Avšak v prístupe k ochrane štruktúry pôdy a biodiverzity ekosystému pôdy 
nenastali žiadne zmeny. Potom asi nemáme skutočný problém zo suchom ale „nesucho“, 
teda nemáme problém! V tomto kontexte „pôdne sucho“ nie je skutočným problémom, len 
zástupným dôvodom ako ospravedlniť našu neochotu zmeniť prístup k hospodáreniu na 
pôde! Doterajšie postupy prestávajú byť ekonomicky efektívne a životaschopné 
v dôsledku pôdno-klimatických zmien. Zmien, ktoré sú prirodzeným vývojom ale ktorým 
nechceme z pohodlnosti prispôsobiť svoje správanie. Skúsme si odpovedať na otázku, čo 
bolo skôr? Pôdne sucho – mokro, alebo intenzívne priemyselné poľnohospodárstvo! 
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Technológia prípravy a spracovania pôdy je z pohľadu 
trvaloudržateľného hospodárenia rozhodujúcim faktorom. Na zdravej štruktúrnej pôde je 
prirodzený režim pohybu vody, jej udržania v profile – tvorba zásoby, vyvážená 
a intenzívna biologická aktivita, účinnejšia výmena živín či už organického alebo 
minerálneho pôvodu. Všetko čo je potrebné pre úspešné ekonomicky efektívne 
hospodárenie na pôde. Nevhodný prístup k ochrane štruktúry pôdy (zhutnenie, absencia 
organického hnojenia, potláčanie biodiverzity, nadmerná chemizácia ....) naopak zhoršuje 
efektívnosť produkcie a naviac výrazne poškodzuje hydrologický režim krajiny 
a funkčnosť pôdy ako významného biologicky aktívneho ekosystému. Kde teda začať? 
 
Biologický ekosystém - Pôda 
Pre správnu funkciu biologického ekosystému zvaného „Pôda“ je potrebné znížiť intenzitu 
mechanického spracovania pôdy, zvýšiť prísun kŕmenia organickou hmotou, vytvoriť 
kľudové podmienky pre prácu a množenie nespočetných populácií a počtu organizmov. 
Za týchto podmienok dokáže tento ekosystém stabilizovať štruktúru pôdy, zlepšiť látkovú 
výmenu, zvýšiť alebo udržať vodnú kapacitu pôdneho profilu. To znamená eliminovať 
negatívne prejavy pôdno-klimatických zmien, spôsobených človekom. Trvaloudržateľná 
a zároveň ekonomicky efektívna produkcia na pôde bude v budúcnosti možná len 
prostredníctvom udržania respektíve zvýšenia biologickej aktivity v pôde. Mechanické 
riešenia pre zabezpečenie biologických potrieb, nie sú, ani nebudú efektívne. 
 
Spracovateľnosť pôdy 
Dlhodobým nevyváženým a neuváženým prístupom k pôde sme za necelé dve storočia 
spotrebovali, vo vzťahu k pôde a pôdnej úrodnosti, väčšinu tisícročiami nahromadeného 
fosílneho uhlíka. Nie uhlia, uhlíka ktorý bol súčasťou pôdnej organickej hmoty. Vysoká 
intenzita kyprenia pôdy spôsobuje neprimeranú oxidáciu uhlíkatých zlúčenín, pokles 
pôdnej organickej hmoty a pri systémoch pestovania bez primeranej uhlíkovej bilancie 
následnú degradáciu štruktúry pôdy a pokles jej retenčnej kapacity. Dôsledkom je 
skutočnosť, že pôda stratila a stráca štruktúru, klesá biologická aktivita v pôde, ktorá ako 
jediná dokáže obnoviť štruktúrne agregáty pôdy a pôda stráca svoju schopnosť tvoriť 
a obnovovať zásobu pôdnej vody zo zrážkovej činnosti. Takto sa počas historického 
vývoja priamo podieľame na vzniku „pôdneho sucha“. Dopady sú výraznejšie 
zviditeľňované nevyrovnaným zrážkovým režimom, aby sme mali možnosť uvedomiť si, 
že už je čas. Nie na preventívne opatrenia, ale na záchranu! 
 
S poklesom pôdnej organickej zložky pri negatívnej uhlíkovej bilancii dochádza k poklesu 
biologickej aktivity v pôde, ktorá v tomto prípade zhoršuje drobivosť agregátov. Znížená 
drobivosť agregátov zase zhoršuje spracovateľnosť pôdy. Uzavretý cyklus, v ktorom sa 
nepremyslene snažíme zabezpečiť štruktúru pôdy intenzívnym kyprením, keď nie v počte 
operácií, tak v hĺbke spracovania. Výkonnosť operácií spracovania pôdy v dôsledku 
horších štruktúrnych podmienok sa snažíme udržať zväčšením záberu náradia 
a následne vyššieho výkonu energetických prostriedkov s vyššou hmotnosťou. To 
spôsobuje nárast zhutnenia vďaka vyššej hmotnosti strojov a stále dookola. 
Uniká nám základné poznanie, a to, že pôda aby bola úrodná musí byť zdravá z pohľadu 
stavu štruktúry a živá z pohľadu intenzity biologickej aktivity. Vyvážená výživa pôdnej 
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mikrobioty je základom pre udržanie pôdneho ekosystému pri zdraví 
a energii tvoriť! Podobne ako u človeka. 
 
Biostimulácia a spracovateľnosť pôdy 
Biologický systém je možné oživiť len biologickou cestou! Preto jednou z perspektívnych 
ciest je cielená, technologicky uvedomelá, technicky realizovateľná, systematicky 
opakovateľná aplikácia produktov s biostimulačným účinkom. V období sucha je 
samozrejme najlepším biostimulantom voda. Je však zavlažovanie technologicky, 
technicky a systémovo realizovateľné pre rozsah výmery ornej pôdy v krajine? 
 
V prípade pôdy je dobrým biostimulantom maštaľný hnoj alebo kompost. Viete si však 
predstaviť početnosť stád v ŽV alebo vybudovanie potrebných kapacít pre produkciu 
maštaľného hnoja a kompostu v objeme a kvalite potrebných pre výmeru ornej pôdy v 
krajine? Koľko výmery ornej pôdy by bolo nutné z výživy obyvateľstva naviac presmerovať 
na výživu zvierat a produkciu biomasy vhodnej na kompostovanie? Len aby sme za 
súčasných podmienok udržali úrodnosť našich pôd! 
 
V kontexte s mnohými obmedzeniami a naopak požiadavkami objemu, potrebami 
množstva a rozsahu investičnej náročnosti sú základné a v minulosti využívané 
biostimulanty (voda, maštaľný hnoj, kompost ....) len veľmi ťažko realizovateľnými 
riešeniami. Technicky aj ekonomicky! Existujú však aj iné riešenia, ktoré nám pomôžu 
zhoršujúci stav na poliach zvrátiť: 

- technické riešenia technológií s minimálnym zásahom do pôdneho profilu, 

- medziplodinové systémy resp. pestovateľské postupy so zaradením krycích plodín, 

- súčasné technologické postupy so zaradením medziplodín a biostimulačných prípravkov. 

 

Jednoduchá zmena, najlepšie kombinácia uvedených riešení, v prístupe k spracovaniu 
pôdy nám pomôže udržať a zvýšiť úrodnosť našich pôd, tak aby sme dosiahli okrem 
produkcie zdrojov potravín aj kvalitu a ekonomickú efektívnosť. 
Všetky disponibilné riešenia sú rovnako dôležité z pohľadu ochrany pôdneho fondu a jeho 
produkčných schopností pre budúcnosť. Avšak ekonomicky a aplikačne bez potreby 
náročnejšej investície je najrealizovateľnejšie zaradenie medziplodín a biostimulačných 
prípravkov do súčasných pestovateľských postupov s adekvátnou substitúciou vybraných 
vstupov do pestovateľských technológií. 
 
Kombinácia medziplodinových systémov a aplikácia biostimulačných prípravkov nám 
pomôže zvýšiť biologickú aktivitu v pôde, ktorá pozitívne ovplyvní drobivosť pôdy. 
Drobivosť pôdy sa prejaví ľahšou spracovateľnosťou a to nám umožní zvýšiť kvalitu 
operácií prípravy pôdy a znížiť energetickú náročnosť ako aj celkový počet týchto 
operácií. Zníženou potrebou intenzity spracovania pôdy, tak dáme priestor prirodzenej 
obnove štruktúry pôdy, tvorbe zasakovacieho systému makropórov, pre zrýchlenie 
zasakovania zrážkovej vody a zlepšenie látkovej výmeny vo vyváženom prostredí 
a v neposlednom rade znížiť celkový neproduktívny výpar zachytených zrážok. Znížením 
počtu realizovaných nepotrebných pracovných operácií. Zlepšenie spracovateľnosti pôdy 
je kľúčovým faktorom pre zníženie nákladov, šetrenie pôdnou vlahou a efektívne využitie 
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vstupov do produkčných systémov. Jedinou skutočne dôležitou 
operáciou s technickou požiadavkou kvality pri spracovaní pôdy je tvorba sejbového 
lôžka. Zdravý pôdny ekosystém sa kyprí sám! 
 
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? 
 
Základom pôdoochranných technológií je pokryvnosť povrchu pôdy rastlinami a 
pozberovými zvyškami. Technika pre prechod od konvenčného spracovania pôdy k 
pôdoochranných 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. 
 
„Druh, ktorý sa neprispôsobí zmenám v životnom prostredí, vyhynie. To je prírodná 
zákonitosť.“ 
 
Systém vzájomnej symbiózy 
Meziplodinové systémy, respektíve pestovateľské postupy so 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 
vodostálosť agregátov a tým aj drobivosť pri spracovaní, zvyšujú jej zádržnú kapacitu pre 
vodu. Symbióza koreňa rastliny a pôdy dokáže urobiť prácu za nás. Musíme im to umožniť 
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a neponáhľať sa zapracovaním ešte zelenej hmoty orbou alebo 
diskováním, ako tomu je v prevažnej väčšine prípadov! Efektívnejšie je inovovať sejaciu 
techniku a využívať prírodné zákonitosti vo svoj prospech. Získané výsledky potvrdzujú 
poznatky ako možnosti riešenia. 
 
Odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu 
Možnosť systémového doplnenia zásoby uhlíka pri nedostatku organického hnojenia. 
Najjednoduchším riešením ako komplexne a celoplošne nahradiť nedostatok organického 
hnojenia s ohľadom na zvýšenie zásoby uhlíka v pôde je intenzívnejšie prekorenenie 
aplikáciou biostimulantov alebo v kombinácii s medziplodinovými systémami. V tomto 
ohľade by meziplodinové systémy mali byť významným zdrojom organickej hmoty a 
pôdne biostimulanty nástrojom pre silnejšie korene a rýchlejší rozklad rastlinných 
zvyškov. 
Cieľom je stabilizovať a zvýšiť zásobu uhlíka v pôde ako paliva pre život v pôde. Na 
základe dlhodobých výsledkov dosahovaných vo výskumných projektoch a taktiež v praxi 
v podmienkach ČR a SR možno významné zlepšenie štruktúry pôdy a jej biologickej 
aktivity dosiahnuť aplikáciou pôdnych biostimulantov. 
Na základe trojročných výsledkov dosiahnutých výskumným prevádzkovým projektom 

môžeme konštatovať, že aplikáciou pôdnych biostimulantov možno dosiahnuť výrazné 

zlepšenie štruktúry pôdy a jej biologickej aktivity, čím umožňujú zmierniť negatíva 

chýbajúceho organického hnojenia. Výsledkom ich použití dochádza k prehĺbeniu 

aktívneho fyziologicky využiteľného pôdneho horizontu. 


