ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

Pôdna reakcia
Optimálna hodnota pôdnej reakcie patrí ku kľúčovým aspektom pri hodnotení pôdy. V posledných desaťročiach sa
na zmenách pôdnej reakcie významne podieľali antropogénne činitele. Používanie fyziologicky kyslo pôsobiacich
hnojív, ako aj kyslé atmosférické polutanty prispeli k zvýšenému okysľovaniu pôd.

Výsledky agrochemického skúšania pôd v období cyklov
(1990 – 1994) až (2012 – 2017) poukázali na nárast zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou (+6,1 %), slabo kyslou
(+9,1 %) a alkalickou (+1,4 %) pôdnou reakciou. Naopak pokles bol zaznamenaný v zastúpení poľnohospodárskych pôd
s neutrálnou (-16,6 %) pôdnou reakciou.

Graf 049 I Vývoj pôdnej reakcie poľnohospodárskych pôd na základe výsledkov
agrochemického skúšania pôd
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Zdroj: ÚKSÚP
Acidifikácia, proces okyslenia pôdy, predstavuje jeden zo závažných procesov chemickej degradácie. U pôd s hodnotou
pôdnej reakcie v slabo kyslej oblasti sa perspektívne môže
odraziť vo zvýšenom prieniku rôznorodých polutantov, predovšetkým ťažkých kovov a hliníka, do potravového reťazca.
Stav aktívneho hliníka v poľnohospodárskych pôdach SR je

výrazne nižší v orných pôdach oproti trávnym porastom, čo
je dôsledkom vzťahu medzi kvalitou pôdy a jej využívaním.
Napriek tomu boli namerané vysoké maximálne hodnoty aj
na orných pôdach, ktoré priamo korelujú s nižšou hodnotou
pôdnej reakcie.

Salinizácia a sodifikácia
Procesy salinizácie a sodifikácie sa sledujú od roku 2000
na vybudovanej sieti 8 stacionárnych monitorovacích lokalít, z ktorých 6 je situovaných na Podunajskej rovine. Sú
to čiernice v rôznom štádiu vývoja salinizácie a sodifikácie
a slanec v lokalite Kamenín. Na Východoslovenskej nížine je
do monitorovacej siete zahrnutý slanec v katastri obce Malé

Raškovce a pri Žiari nad Hronom sa monitoruje antropogénna sodifikácia pôdy emisiami závodu na výrobu hliníka.
V súčasnosti je v SR evidovaných do 5 000 ha zasolených
pôd, čo predstavuje približne 0,2 % poľnohospodárskej
pôdy.

Organický uhlík v pôde
V dôsledku zmeny klímy a intenzívnych zmien vo využívaní
pôdy sa zásoba organického uhlíka v pôdach pomerne rýchlo mení. Na základe výsledkov monitoringu bolo zistené, že
priemerné hodnoty obsahu organického uhlíka v orničnom
horizonte orných pôd (OP) rovnakých pôdnych typov sú
podstatne nižšie ako na trvalých trávnych porastoch (TTP).

Tento stav je výsledkom intenzívnej mineralizácie pôdnej organickej hmoty pri rozoraní pasienkov a tiež dlhodobým intenzívnym obrábaním orných pôd. Na OP najvyššou hodnotou organického uhlíka v pôde disponujú čiernice a najnižšou
pseudogleje a hnedozeme.
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Erózia pôdy
Potenciálna erózia znamená možné ohrozenie poľnohospodárskej pôdy procesmi erózie v prípade, ak sa neberie do
úvahy pôdoochranná účinnosť vegetačného pokryvu. Vod-

nou eróziou (rôznej intenzity) je v SR potenciálne ovplyvnených 761 626 ha poľnohospodárskych pôd.

Mapa 016 I Potenciálna vodná erózia na poľnohospodárskej pôde (2017)

Zdroj: NPPC - VÚPOP
Výmera pôd potenciálne ovplyvnených vetrovou eróziou predstavuje 131 632 ha.

Mapa 017 I Potenciálna vetrová erózia na poľnohospodárskej pôde (2017)

Zdroj: NPPC - VÚPOP

Zhutňovanie pôdy
Ide o nepriaznivý stav zapríčinený zvýšením objemovej
hmotnosti. Limitné hodnoty objemových hmotností zhutnenia pôdy pre jednotlivé pôdne druhy sú uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške č. 508/2004 Z. z.
V SR existuje približne 200 000 ha zhutnených pôd, vyplývajúcich hlavne z prirodzene nepriaznivých vlastností pôdy
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a 500 000 ha potenciálne zhutnených pôd, ktoré je možné
pozitívne ovplyvniť agrotechnikou a správnym využívaním
pôdy. V poslednej dobe bol zistený trend zhoršovania fyzikálnych vlastností a kompakcie pôd najmä na intenzívne obhospodarovaných orných pôdach (černozeme, hnedozeme).
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