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Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy

• Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy je pravidelné
zisťovanie vybraných parametrov jej chemických vlastností súvisiacich s
pôdnou úrodnosťou a s jej znečistením rizikovými prvkami a rizikovými
látkami, ktorého cieľom je regulovať používanie hnojív tak, aby sa
dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť pôdy a vylúčilo sa jej
znečistenie (§11 ods. 1 zákona o hnojivách)

• Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách (aktuálne znenie z 16.7.2022) + 
Vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z. z. 
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Historický prehľad
• Dlhodobé celoplošné monitorovanie živinového režimu a pôdnej reakcie 

poľnohospodárskej pôdy
• Štátne výskumné ústavy poľnohospodárske s pôsobnosťou pre Slovensko -

1920
• Do roku 1945 – nízky rozsah pôdnych analýz
• Po roku 1951 – potreba intenzifikovať RV zvyšovaním pôdnej úrodnosti
• Od roku 1956 – pôdne skúšobne = plošný prieskum pôdy v 

poľnohospodárskych veľkopodnikoch
• V roku 1964 – legislatívna podpora  - povinnosť ASP
• V rokoch 1965 – 1981 – päťročný cyklus
• Od roku 1981 – v dôsledku intenzívneho hnojenia skrátenie na 3-ročný cyklus
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Historický prehľad
• Rok 1990 –spoločenské zmeny + transformácia agrosektora = predĺženie 

cyklu na 5-ročný
Priama zainteresovanosť vlastníka pôdy – povinnosť zabezpečiť odbery 

pôdnych vzoriek + zodpovednosť za kvalitu odberov
Analýza pôdnych vzoriek – bezplatná
Zmena detekčnej metódy (z Egner/ Schachtschabel na Mehlich II.)
• Rok 2000 – nárast počtu menších fariem, potreba zeefektívniť analýzy = 

predĺženie cyklu na 6 rokov 
Novelizovaná legislatívna úprava ASP – zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách
Nahradenie Mehlich II. novšou modifikáciou - Mehlich III.
Od roku 2006 zavedený tzv. manipulačný poplatok 
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Databáza ASP
• Od roku 2012 – IS ASP – údaje o poľnohospodárskych subjektoch/ pôde/ výmerách/ 

svahovitosti/ katastroch... ako aj priestorové prepojenie
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IS ASP - využitie
• Podrobné podklady k výzvam 
• Priestorové prepojenie odberných bodov s výsledkami analýz
• Podklady k analýzam pre laboratórium
• Priame nahrávanie výsledkov analýz
• Tvorba výstupných zostáv pre poľnohospodárske subjekty – sumár na 

celú výmeru, priemerné hodnoty na jednotlivé kultúry, tabuľkové 
výsledky k jednotlivým vzorkám, priemerné hodnoty ukazovateľov na 
jednotlivé kultúrne diely

• Priebežné priemerné hodnoty na katastre (možnosť výberu obdobia)
• Vytváranie zostáv podľa požiadaviek
• Vyhodnotenie cyklu (možnosti výberu ukazovateľov)
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IS ASP - ukážka
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IS ASP – ukážka – pôdne vzorky
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IS ASP  - vyfarbenie podľa atribútu (kultúra)
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IS ASP  - vyfarbenie podľa atribútu (priemer pH)
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IS ASP – ukážka výstupnej zostavy
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IS ASP – ukážka výstupnej zostavy
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Základné informácie – súčasnosť
• Odber pôdnych vzoriek pre ASP – zo všetkých poľnohospodárskych

pozemkov s výmerou >2,0 ha
• V pôdnych vzorkách sa stanovuje pôdna reakcia (pH), obsah prístupných

foriem fosforu (P), draslíka (K), horčíka (Mg) a v trvalých kultúrach (vinice,
ovocné sady, chmeľnice) aj obsah vápnika (Ca)

• Stanovenie obsahu prijateľných živín sa stanovuje v extrakčnom roztoku
podľa Mehlicha III., ktorý dobre modeluje prístupnosť živín v pôde pre
rastliny

• Výber podnikateľov v pôdohospodárstve - rizikovou analýzou a na základe
údajov v IS ASP (rok posledného ASP, celková obhospodarovaná výmera,
zastúpenie špeciálnych plodín, vysoké obsahy P/K, podnety, hlásenia o
spotrebe hnojív....)

• Odbery pôdnych vzoriek pre ASP vykonáva/ zabezpečí podnikateľ v
pôdohospodárstve svojpomocne alebo prostredníctvom organizácie, ktorá s
ÚKSÚP uzatvorila dohodu o výkone odberu pôdnych vzoriek
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Základné informácie - súčasnosť
• Termíny pre ukončenie odberov: 31. máj a/alebo 30. november
• Hĺbka odberov:
- Orná pôda (OP) – do 30cm
- Trvalé trávne porasty (TTP) – do 15cm (mačinová vrstva sa nezapočítava)
- Vinice/vinohrady – do 60cm (vrchných 20cm sa nezapočítava)
- Ovocné sady – do 40cm
- Chmeľnice – do 40cm (vrchných 10cm sa nezapočítava)
• Každá 1 pôdna vzorka pozostáva najmenej z 30 vpichov, ktoré sú

rozmiestnené rovnomerne po ploche poľnohospodárskeho pozemku alebo po
jeho časti

• Odber pomocou sondážnej tyče
(príloha č. 1 Vyhlášky MPRV SR č. 151/2016 Z. z.)
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Cyklus ASP
• Dĺžka cyklu – nie je legislatívne určená
• Uzatvorenie cyklu ASP – po analýze min. 90% výmery 

poľnohospodárskej pôdy SR
• Sumarizácia výsledkov za celú SR –na jednotlivé kultúry- priemerné 

hodnoty pôdnej reakcie a obsahu  živín/ počet vzoriek/ počet honov/ 
výmera

• Vyhodnotenie na celú SR/ kraje/ okresy/ katastre/ obce/ subjekty
• Tabuľkové, grafické vyhodnotenie aj mapové vyhodnotenie  a 

porovnanie medzi cyklami aj medziročné
• Každoročne analyzovaných cca 35 000 pôdnych vzoriek z celej SR
• Posledný ukončený cyklus - 7 rokov
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Základné informácie 
• Aktuálna výmera poľnohospodárskej pôdy  - 1 835 072,98 ha
• Počet poľnohospodárskych subjektov  s výmerou >2,0ha– 15 497
• XIII. cyklus ASP (roky 2012 – 2018) - analyzovaných a vyhodnotených 190.755

pôdnych vzoriek, reprezentujúcich  poľnohospodársku pôdu  o výmere 1 641 690 ha
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Preskúšaná 
výmera

Percentuálny 
podiel

Orná pôda (OP) 1 217 755 ha 74,18%
Trvalé trávne porasty 
(TTP)

410 361 ha 24,99%

Vinice 7 840 ha 0,48%
Ovocné sady 5 558 ha 0,34%
Chmeľnice 176 ha 0,01%



Vyhodnotenie pôdnej reakcie pH v XIII. cykle ASP
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Obsah prístupného draslíka v XIII. cykle ASP 
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Obsah prístupného fosforu v XIII. cykle ASP 
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Obsah prístupného horčíka v XIII. cykle ASP
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Aktuálny cyklus  ASP
• Aktuálne prebieha XIV. cyklus ASP
• Ukončené a vyhodnotené prvé 3 roky prebiehajúceho cyklu
• 2 skúšobné laboratória pôdy ÚKSÚP pre celú SR
• 3 pracoviská/ 3 zamestnanci pre ASP a celú SR
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Odberné miesta (roky 2019 – 2021)
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Odberné miesta (roky 2019 – 2022)
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XIV. cyklus ASP (prvé 3-ročné obdobie)
• Analyzovaných 53 541 pôdnych vzoriek, reprezentujúcich 

415 212,64 ha poľnohospodárskej pôdy
• Z toho:
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Kultúra Výmera % zastúpenie 
Orná pôda 309 230,50 74,48%
TTP 103 059,70 24,82%
Vinice 2 185,67 0,52%
Ovocné sady 707,13 0,17%
Chmeľnice 29,64 0,01%



Priemerné hodnoty za roky 2019-2021

Kultúra pH Fosfor Draslík Horčík

Orná pôda 6,6 - 60,5 - 228,9 - 370,2 +

TTP 5,5 +/- 34,9 - 185,2 + 281,8 +

Vinice 7,2 + 75,1 - 259,8 - 328,9 +

Ovocné sady 6,7 - 98,2 + 312,1 + 342,6 +

Chmeľnice 7,1 - 264,3 - 369,3 - 310,3 -
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Kontaminácia pôdy – rizikové látky a prvky
• 1991 pod gesciou Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy 

(VÚPOP)
• Koordinovaný cielený monitoring (KCM): 1991- 2012 – vzájomné 

prepojenie stupňa kontaminácie pôdy, závlahovej vody, rastlinnej a 
živočíšnej produkcie

• Plošný prieskum kontaminácie pôdy (PPKP): sledovanie kontaminácie 
pôdy vo vybraných katastrálnych územiach; výber subjektov zaradených                               
do ekologickej poľnohospodárskej výroby                                                              
(súlad s legislatívou EPV)
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Rizikové prvky a rizikové látky

• V súlade so zákonom č. 220/ 2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy + Vyhlášky MPRV SR č. 59/ 2013 Z. z.

• Monitoring obsahu rizikových prvkov a látok v pôdnych vzorkách –
z pozemkov s rizikom vstupu nežiaducich látok do potravového reťazca

– riziková analýza
• Odbery z:
- ornej pôdy (hĺbka 0-0,2m)
- TTP (hĺbka 0,05-0,1m)
• 1 vzorka reprezentuje výmeru 10 ha OP/ TTP
• Odbery zabezpečujú inšpektori ÚKSÚP
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Kritéria pre výber pôdy na stanovenie 
rizikových prvkov a látok 

aplikácia hnojiva s vyšším obsahom ťažkých kovov (zdroj hlásenia o spotrebe hnojív 
+ výsledky štátnej odbornej kontroly - ÚKSÚP),
pozemky s priamou aplikáciou čistiarenských kalov a dnových sedimentov (zdroj 

ÚKSÚP, VÚPOP), 
nedostatočný objem vybudovaných skladovacích kapacít hnojív (zdroj ÚKSÚP),
zaťaženosť HZ na jednotku plochy PP, celkový počet jednotlivých druhov HZ (zdroj 

ÚKSÚP, CEHZ),
aplikácia prípravkov na ochranu rastlín s možnou/ predpokladanou tvorbou rezíduí 

v pôde (zdroj -hlásenia spotreby prípravkov na ochranu rastlín - ÚKSÚP),
BPS – ročná produkcia, aplikácia na poľnohospodársku pôdu,
oblasti s možným rizikom kontaminácie na základe monitoringu VÚPOP,
podnety a sťažnosti.
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Perspektíva analýz na kontamináciu 
poľnohospodárskej pôdy

• Zabezpečiť odbery a analýzu na stanovenie obsahu :
MIKROPLASTY
Rizikové prvky (ťažké kovy)
Rezíduá pesticídov (POR)
PCB
PAU, NEL, CLU
Antibiotiká
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PÔDA
NEOCENITEĽNÝ A JEDINEČNÝ  POKLAD
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ĎAKUJEM za pozornosť 
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