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ABSTRAKT 

Rovnako u nás aj vo svete sa zavlažovanie stáva stále významnejšou a nezastupiteľnou zložkou výrobno-
pestovateľských technológií jednotlivých plodín a príspevkom k výrobe potravín. Analýzy využívania závlahové-
ho potenciálu, ktoré je vyjadrené stupňom krytia vlahového deficitu alebo produkčným či ekonomickým efektom 
závlahovej vody, vykazujú veľké rezervy vo zvyšovaní úrodnosti pôdy i úrod biologického materiálu. Je to spôso-
bené najmä zložitosťou celej sústavy hospodárenia v závlahových podmienkach i vlastného procesu regulovania 
vlahového režimu pôdy, ako aj nedostatočnou informovanosťou verejnosti o tomto produkčnom odvetví. 
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ÚVOD 

Tok vody cez rastlinu od koreňov do listov sa nazýva transpiráčný prúd. Je omnoho 
väčší než množstvo vody, ktoré rastlina potrebuje na jej fyziologický vývoj. Transpirácia spô-
sobuje pohyb živín a iných organických a anorganických komponento , ktoré sú absorbované 
z pôdy  pomocou koreňov. Transpirácia  potom dopravuje tieto potrebné prvky do nadzemnej 
časti. Príjem živín a výmena organických komponentov v koreni vyžaduje energiu. Za účelom 
vyprodukovania energie potrebnej na tento proces musí rastlina dýchať. Optimálna koncen-
trácia vzduchu potrebného v pôde na zaistenie voľného dýchania koreňmi je približne 10% 
objemu pôdy.  Cieľom je zaistenie maximálnej vlhkosti pôdy a optimálnej koncentrácie pôd-
neho vzduchu, tento stav umožňuje rastline doplniť potrebu vody a zdroje živín a iných orga-
nických komponentov do nadzemnej časti rastliny. Ak je tento cieľ splnený, môžeme maxi-
malizovať výnosy a kvalitu, pričom sa skracujú rastové cykly. Každý vodný alebo vzdušný 
stres zníži vyššie uvedený efekt. Pretože nemôžeme ovládať atmosféru, musíme sa pokúsiť 
o riadenie  procesov v pôde.  Tento proces môžeme nazvať závlahový manažment koreňovej 
zóny. 
 
MATERIÁL A METÓDY 
Výživa rastlín 

Určujúca sila, ktorá utvára prirodzený pohyb 
vody do rastliny a atmosféry je založená na 
celkovom potenciáli pôdnej vody. Tento po-
tenciál môže byť rovný stovkám  hektopas-
callov a spôsobuje výpar vody do atmosféry. 
Tkanivo rastliny má obmedzené možnosti 
blokovať takýto tok vody. Púštne rastliny 
majú veľmi efektívny mechanizmus na ich 
vlastnú ochranu a na prežitie, ale väčšina 
plodín tento mechanizmus nemá. Väčšina 
plodín má vlastne veľmi malú schopnosť vy-
rovnať sa s podmienkami vonkajšieho pro-
stredia a sú extrémne zraniteľné pri strate 
vody. Rastlina prijíma  vodu z pôdy na fyzio-
logický vývoj a na vykrytie jej strát pri 
transpirácii. Čím je vyššia pôdna vlhkosť, 

tým rýchlejšie bude rastlina schopná znova doplniť svoje požiadavky, vyhnúť sa stresu 
a zregenerovať.  (NETAFIM) 



 
 
 
Pôda a jej charakteristiky 
Pôda je pórovité prostredie. Pôdne póry sa môžu značne líšiť veľkosťou. Voda v pôde je zadr-
žiavaná kapilárnymi silami, ktoré sú silnejšie než gravitačná sila, pričom sa môže pohybovať 
v dvoch základných zónach (pásmach). 
 

1. Zóna saturácie, pre ktorú platí, že vlhkosť je rovná pórovitosti 
2. Zóna aerácie, pre ktorú platí, že vlhkosť je nižšia ako pórovitosť  

Prístupnosť vody pre rastliny je daná hydrolimitami: 
 
Plná vodná kapacita (PVK)  všetky póry sú naplnené vodou a väčšina vzduchu je vytlačená.  
Poľná vodná kapacita (PK) je úroveň vlhkosti v pôde, kde sú gravitačné póry zaplnené 
vzduchom a kapilárne póry sú zaplnené vodou. Toto sú ideálne pôdne/vodné/rastlinné pod-
mienky. Pri absencii spotrebiteľov (rastlín), sa tento stav vlhkosti nebude meniť, nastáva rov-
nováha.  
Bod zníženej dostupnosti (BZD) je úroveň vlhkosti v pôde, pri ktorej má rastlina problém 
s dopĺňaním vody. 
Bod vädnutia (BV) je úroveň vlhkosti v pôde, pri ktorej rastlina nemôže doplniť stratu vlh-
kosti do atmosféry a rastliny hynú.   
Využiteľná vodná kapacita  (VVK) je množstvo vody v pôde medzi Poľnou vodnou kapaci-
tou a bodom zníženej dostupnosti, ktorá je relatívne ľahko prístupná rastlinám.  
 
Výskum a terénny prieskum poukazuje na fakt, aby sa zabránilo stresu rastlín, závlaha by ma-
la byť aplikovaná na doplnenie vlhkosti tak, aby pôdna  vlhkosť neprekročila 50%  využiteľ-
nej vodnej kapacity. Rozpätie kolíše podľa úrody a pôdneho druhu. (Grafy:NETAFIM) 
 

 
Možnosť  výpočtu vhodného intervalu medzi závlahovými cyklami pre tri úrovne (podiely) 
zavlažovanej plochy: 

• Plodina – broskyňové stromy spon 6 m x 3,7m 
• Pôda – stredne ťažká až ťažká. 
• Prístupná voda 1400  m3.ha-1 a na meter pôdnej hĺbky.  



• Efektívna hĺbka koreňovej zóny – 1 m 
• Denné evapotranspirácia  broskyňového sadu 7 mm za deň na vrchole sezóny 
• Dodaná závlaha 50% z VVK 

 
Maximálne množstvo dostupnej vody pre stromy v danej koreňovej zóne je 1400  m3.ha-1 a na 
meter hĺbky  pôdy x 50% nám dáva 700 m3.ha-1, pri evapotranspirácii 70 m3.ha-1,je interval 
závlahy 10dní. 
 
Hlavné dôvody prečo je koncentrovaná koreňová zóna efektívnejšia: 
 

1. Kvalitnejšie prevzdušňovanie – kvapková závlaha umožňuje optimálnu kombináciu 
vzduchu a vody v pôde.  Ostatné závlahové metódy, ktoré vytvárajú saturáciu alebo 
tvoria nasýtené prúdenie, vytláčajú vzduch z efektívnej koreňovej zóny na obdobie od 
niekoľkých hodín až po viac dní, v závislosti od pôdneho druhu, zamedzujú prístup 
pôdneho vzduchu. Počas týchto podmienok rastlina nie je schopná vygenerovať po-
trebnú energiu na získanie živín a zabezpečiť potrebné organické komponenty. Sťaže-
né prevzdušňovanie je typické pre stredné až ťažké pôdy, kde infiltrácia môže trvať 
niekoľko dní. 

2. Mikro – podmienky v koreňovej zóne môžu byť veľmi rozdielne od makro – pod-
mienok. Ak vyšetrujeme jeden korienok v pôde, zistíme, že pôdna vlhkosť, ktorá ho 
obklopuje je oveľa nižšia, ako pôdna vlhkosť medzi korienkami. Obal suchej pôdy 
pokrýva korienok a spomaľuje schopnosť koreňa absorbovať vodu a minerály. 
V ľahkých pôdach, sa tento jav stáva veľmi často a môže vytvoriť situáciu, kde prie-
merná nameraná vlhkosť je relatívne vysoká, ale rastlina nemôže absorbovať vodu. 
Koncentrovaná koreňová zóna má omnoho vyššiu hustotu koreňov a korienkov 
v danej jednotke pôdy a efektivita zhodnotenia dodaných  živín pomocou závlahy do 
pôdy je oveľa vyššia. 

Tieto dva faktory: prevzdušňovanie a mikro-podmienky sa môžu líšiť v závislosti na druhu 
pôdy, ale oba hrajú dôležitú úlohu pri všetkých pôdnych druhoch.  
 
Možnosť 1 
Ak zavlažíme 100% plochy (závlaha výtopou alebo postrekom) závlahová dávka bude: 140 
m3.ha-1  čo je 10 denný interval medzi závlahovými cyklami. 

 
 
Možnosť 2 
Ak zavlažíme 50% plochy (mikroposterk)  závlahová dávka bude 65 m3.ha-1, čo nám dáva 
približne 5 denný interval.  



 
Možnosť 3 
Ak zavlažíme 25% plochy (kvapková závlaha) závlahová dávka bude 35 m3.ha-1, čo nám dáva 
2,5 denný interval. 
 

 
Vo všetkých troch prípadoch zavlažujeme sad v intervaloch, ktoré zabraňujú stromom mať 
stres. Výsledok všetkých možností nebude rovnaký, ale najkoncentrovanejšia koreňová zóna 
bude mať najefektívnejší koreňový systém.  
 
ZÁVER  
Limitovaná koreňová zóna umožňuje lepšie riadenie a zvyšuje efektivitu využívania závlaho-
vej vody a výživy dodávanej rastlinám. Správne  pochopenie a aplikácia týchto zásad pro-
stredníctvom správneho závlahového systému a jeho správneho riadenia umožní rýchlejšiu  
návratnost investície. 
 
Výhody koncentrovaného koreňového systému  

•••   Časté závlahové cykly majú za následok minimálne rozkolísanie pôdnej vlhkosti, po-
skytujú optimálne  množstvo vody rastline. 

•••   Nesaturovaný vodný tok v pôde garantuje správnu aeráciu potrebnú pre celkovú poža-
dovanú energetickú aktivitu v koreňoch, vrátane aktívnej absorpcie minerálov 
a metabolizmu organických látok potrebných v nadzemnej časti plodiny. 



•••   Kombinácia optimálneho množstva vody a správneho prevzdušňovania produkuje 
vyššiu kvalitu rastu. Toto sa aplikuje pri celej zberanej plodine. 

•••   Cenné živiny nie sú vyplavované z  koreňovej zóny, pretože je nižšia mobilita vody 
v pôde. Koncentrácia koreňov v limitovanom navlhčenom objeme do veľkej miery 
zvyšuje efektivitu hnojenia. 

•••   Narastá efektivita fertigácie a spresňuje sa riadenie závlah, pomáha predchádzať od-
plavovaniu hnojív z koreňovej zóny do podzemnej vody.  

•••   Presnejšie riadenie vlhkosti v koreňovej zóne umožňuje vytvorenie a kontrolu pod-
mienok. V niektorých prípadoch je stres pre rastliny potrebnou technikou riadenia. 
Limitovaná koreňová zóna umožňuje vykonať túto techniku rýchlejšie a s väčšou kon-
trolou. 

•••   Pri použití kvapkovej závlahy je zamokrenie povrchu limitované. Toto vedie 
k redukcii rozvoja burín, ktoré je potrebné likvidovať obrábaním  a herbicídmi. 

•••   Suchá oblasť medzi riadkami umožňuje využívanie mechanizmami v hocijakom čase, 
bez porušenia pôdnej štruktúry v dôsledku zhutňovania. 

•••   Hnojenie môže prebiehať bez prerušenia. Rozmanité operácie sa môžu uskutočňovať 
súbežne.  

 
 
Riziká  takto riadenej závlahy:  

•••   Zásoba vody pre rastliny v pôde  je menšia a časté aplikácie závlahy sú nevyhnutnos-
ťou.  

•••   Systém musí byť spoľahlivejší, pretože výpadky obmedzujú zisk a chyby je veľmi 
ťažké preklenúť. 
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