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�� je realizovaný ako je realizovaný ako ččiastkový monitorovaciastkový monitorovac íí systsyst éém m -- pôda (pôda (ČČMS MS -- P) P) 
pod koordinpod koordin ááciou Mciou M ŽŽP SR (10 P SR (10 ČČMS) MS) 
a finana finan ččným zabezpeným zabezpe ččeneníím MP SR od roku 1992m MP SR od roku 1992

�� akceptuje ekologický prakceptuje ekologický pr íístup pri rozmiestnenstup pri rozmiestnen íí
monitorovacmonitorovac íích lokalch lokal íítt

�� zahzahŕňŕňa produka produk ččnnéé funkcie pôdyfunkcie pôdy

�� v spojitosti s ostatnými v spojitosti s ostatnými ČČMS poskytuje obraz o aktuMS poskytuje obraz o aktu áálnom lnom 
stave a vývoji pôd a krajinystave a vývoji pôd a krajiny

�� zahzahŕňŕňa a mimoprodukmimoproduk ččnnéé funkcie pôdyfunkcie pôdy



�� poznanie najaktupoznanie najaktu áálnejlnej ššieho stavu naieho stavu na ššich pôd   ich pôd   
(po(po ľľnohospodnohospod áárskych, lesných i pôd nad hornou rskych, lesných i pôd nad hornou 
hranicou lesa) v pôdnom profilehranicou lesa) v pôdnom profile

�� sledovanie vývoja tých vlastnostsledovanie vývoja tých vlastnost íí, ktor, ktor éé ssúú rozhodujrozhoduj úúce ce 
z hz hľľadiska konkradiska konkr éétnych ohrozentnych ohrozen íí v sv s úúlade s nlade s n áávrhom EKvrhom EK

�� v kontexte s nv kontexte s n áávrhom EK ide o systematickvrhom EK ide o systematick éé sledovanie sledovanie 
pôdnych premenných vo vzpôdnych premenných vo vz ťťahu k ich zmenahu k ich zmen áám v kvalite  m v kvalite  
ako aj ochrane pôdy a pre zabezpeako aj ochrane pôdy a pre zabezpe ččenie enie 
environmentenvironment áálnej kontrolylnej kontroly



�� monitoring v zmonitoring v z áákladnej sieti monitorovackladnej sieti monitorovac íích lokalch lokal íít t 
na pona po ľľnohospodnohospod áárskych pôdach a pôdach nad hornou rskych pôdach a pôdach nad hornou 
hranicou lesa hranicou lesa (V(VÚÚPOP Bratislava na 318 lokalitPOP Bratislava na 318 lokalit áách)ch)

�� monitoring v zmonitoring v z áákladnej sieti monitorovackladnej sieti monitorovac íích lokalch lokal íít t 
na lesných pôdach na lesných pôdach (LV(LVÚÚ Zvolen na 112 lokalitZvolen na 112 lokalit áách)ch)

�� ploplo ššný prieskum kontaminný prieskum kontamin áácie pôd cie pôd ((ÚÚKSUP Bratislava)KSUP Bratislava)







� identifika čné údaje a ich aktualizácia

� chemické vlastnosti (ornica, podornica)

� chemicko-fyzikálne vlastnosti (ornica, podornica)

� fyzikálne vlastnosti (ornica, podornica)

JednotlivJednotliv éé parametre vlastnostparametre vlastnost íí pôd spôd s úú zaradenzaraden éé v databv datab áázových zových 
blokoch podblokoch pod ľľa okruhov sledovania.a okruhov sledovania.

V nadvV nadv ääznosti na znosti na nnáávrhvrh EK sEK s úúvisia s nasledovnými ohrozeniami:visia s nasledovnými ohrozeniami:

� kontaminácia pôd

� acidifikácia pôd

� alkalizácia a salinizácia pôd

� kompakcia pôd

� erózia pôd

� úbytok pôdnej organickej hmoty a prístupných živín

� dezertifikácia pôd













Vývoj koncentrácie rizikových prvkov (vo výluhu 2mo l.dm -3 

HNO3) v ornici (0-10 cm) po ľnohospodárskych pôd 
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Kontaminácia pôd fluórom v okolí hlinikárne pri Žiar i nad Hronom



y = -0,7249x + 34,992

R2 = 0,6174
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Vývoj fluóru v pôde a emisiách v okolí hlinikárne v Žiar i nad Hronom





� acidifikácia, proces okyslenia pôdy, predstavuje jeden zo 
závažných procesov chemickej degradácie

� prirodzený acidifikačný proces je intenzívnym hospodárením a 
pretrvávajúcou industrializáciou akcelerovaný antropogénnou 
acidifikačnou záťažou 

� schopnosť agroekosystému vyrovnať sa s prirodzenou i 
antropogénnou acidifikáciou je daná kapacitou a potenciálom 
pufračnej funkcie pôdy, ktorá odráža stupeň rezistencie pôdy voči 
acidifikácii

Priame indikátory acidifikácie

hodnota pôdnej reakcie 
pomer ekvivalentných množstiev výmenných katiónov Al3+/Ca2+

v sorpčnom komplexe pôdy



� bivalentné katióny Ca2+ a Mg2+ sú
vytláčané zo sorpčného komplexu 
voľnými katiónmi Al3+, zvyšuje sa 
fixácia fosforu do foriem 
neprístupných pre rastliny

� živiny obsiahnuté v pôde, ako aj 
živiny dodávané do pôdy 
priemyselnými hnojivami nie sú pri 
nízkych hodnotách pôdnej reakcie 
dostatočne fixované a rýchlo sa z 
pôdy vyplavujú

�dochádza knarušeniu pôdnej štruktúry 
znížením biologickej aktivity 
a urýchlením peptizačných procesov, 
ktoré nastávajú po odnose hlavných 
elektrolytov z pôdy

� zvyšuje sa bioprístupnosť toxických 
ťažkých kovov a ich schopnosť transféru
v agroekosystéme

� k mimoriadne nepriaznivým dôsledkom 
acidifikácie patrí aj zvyšovanie mobility
iónov hliníka a mangánu, ktorá je 
primárne podmienená hodnotami pôdnej 
reakcie





proces  viazania výmenného sodíka na sorpčný komplex pôdy

proces  akumulácie sodných solí v pôdnom profile

Alkalizácia (slancovanie) pôdy

Salinizácia (slaniskovanie) pôdy



len málo tolerantných rastlín 
má uspokojivé úrody

extrémne zasolená - slanisko> 0,70> 1600

len tolerantné plodiny majú
uspokojivé úrody

silne zasolená0,35 – 0,70800 – 1600

úrody plodín sú redukovanéstredne zasolená0,15 – 0,35400 – 800

úrody citlivých rastlín môžu 
byť znížené

slabo zasolená0,1 – 0,15200 – 400

vplyv na úrody je zanedbateľnýnezasolená< 0,1< 200

Reakcia rastlínKlasifikácia zasoleniaCelkový obsah solí (%)ECe (mS.m-1)

Hodnotenie zasolenia (slaniskovania) pôdHodnotenie zasolenia (slaniskovania) pôd
(Podľa elektrickej vodivosti (ECe) a celkového obsahu solí)

Hodnotenie slancovania pôdHodnotenie slancovania pôd
(Zastúpenie výmenného sodíka (ESP) v sorpčnom komplexe)

slanec> 20

slancovaná10 – 20

slabo slancovaná5 – 10

Kategória stanovenia% ESP



V podmienkach juhozápadného 
Slovenska sú časne prebieha 

slaniskovanie aj slancovanie, pri čom 
slancovanie (alkalizácia) je 
výraznejšie a dominantné





zvýšenie miery povrchového 
odtoku – rast rizika erózie pôdy

zníženie kvantity ako aj 
kvality úrod

Primárna kompakcia – podmienená genetickými 
vlastnos ťami pôdy, ktorou trpia všetky ťažké pôdy a pôdy 
s iluviálnymi horizontmi (pseudogleje, luvizeme)

1

2
Sekundárna (technogénna) kompakcia – spôsobená
činnos ťou človeka 

priamo

vplyvom tlaku kolies 
poľnohospodárskych 

mechanizmov

nepriamo

znižovaním odolnosti pôd vo či zhutneniu 
nesprávnym hospodárením (nedostato čným 

organickým hnojením, nevhodným sortimentom 
hnojív, nedodržiavaním osved čených osevných 

postupov, príp. spôsobov a podmienok  
obhospodarovania a i.)



Ornica (0-0,10 m)
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znižovanie tlaku na pôdu (odľahčenie pojazdových mechanizmov,
dvojmontáže, nízkotlakové pneumatiky, pásové mechanizmy, rozloženie 
nákladu na viacero osí, ťahané mechanizmy uprednostniť pred nesenými) 
– limit: 6 t na nápravu alebo150 kPa, príp. 8 t  na tandem, vyšší tlak siaha 
do hĺbky viac ako 0,4 m

vylúčenie prejazdov pri nadmernej vlhkosti pôdy –limit: 80% PVK 
(poľnej vodnej kapacity) pre stredne ťažké aťažké pôdy, 90% PVK pre 
piesčité pôdy

vylúčenie, alebo aspoň obmedzenie dopravy po poli (oddelenie poľnej a 
cestnej dopravy, agregácia operácii, koľajové medziriadky)

vhodné osevné postupy (dostatočné zastúpenie štruktúrotvorných plodín)

zvyšovanie odolnosti pôdy (dostatočné organické hnojenie, zelené
hnojenie, racionálne vápnenie)

ÚÚspech boja vospech boja vo čči kompakcii pôdy zi kompakcii pôdy z áávisvis íí odod kvality prevenciekvality prevencie





mechanické rozrušovanie pôdy pohybujúcou sa vodou, vetrom, ale aj inými 
deštrukčnými činiteľmi (ľad, sneh) pričom dochádza k uvoľneniu, odnosu 
a akumulovaniu pôdnych častíc

výsledkom negatívneho vplyvu erózie na pôdu je ireverzibilné (nevratné), alebo pomaly 
reverzibilné poškodenie fyzikálnych, mechanických a profilových vlastností pôd 



K degradácii pôdy erózioudochádza vtedy, keď množstvo a kvalita odnášanej pôdy nie je
rovnocenne nahrádzané novo vznikajúcou pôdnou hmotou vytváranou prebiehajúcim 
pôdotvorným procesom 



Model USLE (Wischmeier, Smith, 1978) je vhodný nástroj pre stanovenie potenciálnej a aktuálnej
ohrozenosti pôdy procesmi vodnej erózie v podmienkach konkrétnej lokality

Obrázky sú výsledkom prekrytia leteckej snímky a digitálnych vrstiev jednotlivých eróznych faktorov: 
erozivita dažďa, erodibilita pôdy, vplyv reliéfu, vegetačný kryt



47,7% poľnohospodárskej pôdy je 
potenciálne ovplyvnenévodnou eróziou 
(rôznej intenzity). Výmera kategórie 
extrémnej erózie (23,6%)predstavuje 
pomerne vysokéčíslo, ale pri tvorbe mapy 
nebolo uvažované s faktorom ochranného 
krytu vegetácie, ktorá má v niektorých 
prípadoch výrazný protierózny účinok (najmä
trvalé trávne porasty v horských 
a podhorských oblastiach).

1002 436 879Spolu

23,6575 831Extrémna

15,1368 704Vysoká

9,0217 487Stredná

52,31 274 857Žiadna, alebo nízka

% z PPFVýmera v haKategórie erodovanosti



1002 436 879Spolu

1,331 118Extrémna

1,945 753Vysoká

3,073 186Stredná

93,82 286 822Žiadna, alebo nízka

% z PPFVýmera v haKategórie erodovanosti
6,2 % poľnohospodárskych pôd (z celkovej 
výmery) je potenciálne ohrozenýchveternou 
eróziou. Jedná sa predovšetkým oľahké pôdy, 
ktoré najmä v období keď sú bez vegetačného 
krytu (v prípade ornej pôdy) sú veľmi 
náchylné na veternú eróziu



Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
- pri prekročení limitných hodnôt
stanovených pre eróziu pôdy je vlastník, alebo 
užívateľ pôdy povinný vykonávať trvalú a 
účinnú protieróznu ochranu poľnohospodárskej 
pôdy používaním ochranných agrotechnických 
opatrení, ktoré sú navrhnuté v závislosti od 
stupňa eróznej ohrozenosti poľnohospodárskej 
pôdy (Zákon č. 220/2004, § 5, odstavec 2)

40Veľmi hlboké pôdy ( nad 0,9 m)

30Hlboké pôdy (0,6-0,9 m) 

10Stredne hlboké pôdy (0,3-0,6 m)

4Plytké pôdy (do 0,3 m)

Odnos pôdy 
(t/ha/rok)

Hĺbka pôdy 

Protierózne priekopy
Terasy

Technické opatrenia

Pásové pestovanie plodín
Stabilizujúce pásy
Protierózne osevné postupy
Ochranné zatrávňovanie

Ochranné zalesňovanie

Biologické opatrenia

Vrstevnicová agrotechnika
Pôdoochranná agrotechnika (bezorbová agrotechnika, mulčovanie, 
minimálna agrotechnika, podrývanie, podmietka)

Agrotechnické opatrenia

Delimitácia pôdneho fondu
Protierózne rozmiestnenie kultúr a plodín

Veľkosť, tvar a usporiadanie pozemkov
Komunikačná sieť
Organizácia pasenia 

Organiza čné opatrenia

Spôsob realizácie Druh protieróznych opatrení

Protierózne opatrenia na  poľnohospodárskej pôde







Tematická stratégia ochrany pôdy EUTematická stratégia ochrany pôdy EU

Monitoring pôd

Smernica ochrany pôdy EU
Identifikácia zaťažených území v 

členských krajinách EU



V súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní po ľnohospodárskej pôdy
predmetom celospolo čenského záujmu je ochrana vlastností a funkcií

poľnohospodárskej pôdy v takom rozsahu, aby sa zachova la jej biologická
rozmanitos ť. 

Monitorovanie priebehu zmien vlastností po ľnohospodárskej pôdy, rozhodujúcich z 
hľadiska jej ekologických funkcií má významné postavenie . 

Získané poznatky využíva Pôdna služba pre návrh prev entívnych a regula čných 
opatrení.




