
JAK RATOWAD POLSKIE 
ROLNICTWO PRZED SKUTKAMI 

SUSZY?

Zakrzów, gm. Polska Cerekiew, 20-21 
luty 2019 r.



Susza w rolnictwie i środowisku. 
Integracja i rozdział środków

Sucho v poľnohospodarstve a v krajine. 
Adaptacia a mitigacia úloh. 

dr hab. inż. Ľuboš Jurík, PhD. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

Zakrzów, gm. Polska Cerekiew, 20-21 luty 
2019 r. 



3



4

Klimat a jeho vplyv na vegetaciu
- Teplota 
- Dážď ( zrážky)  
- Slnečná radiácia

Vplyv vegetácie na klímu : 
- Zmena Albeda
- Reflexia
- Drsnosť  povrchu - vietor
- Evapotranspirácia
- Plocha listov 



Sucho – susza

Niektoré otázky, ktoré je potrebné
odpovedať:

Kedy začína sucho?
Kedy končí sucho?
Výskyt sucha u nás narastá alebo klesá?
Ako sa brániť – adaptácia   - mitigácia ? 



Susza

764, 788, 806, 810, 850, 864, 874, 882, 883, 893, 
907, 920, 928, 944, 945, 981, 982, 995, 1019, 
1037, 1046, 1048, 1070, 1091, 1117, 1132, 1142, 
1167, 1171, 1177, 1189, 1194, 1209, 1217, 1224, 
1241, 1252, 1262, 1270, 1284, 1306, 1326, 1353, 
1361, 1393, 1397, 1420, 1426, 1431, 1448, 1464, 
1469, 1485, 1540, 1590, 1603, 1616, 1637, 1638, 
1686, 1751, 1779, 1790,  1808, 1811, 1842, 1868, 
1904, 1921, 1947, 1953, 1959, 1964,  1976, 1983, 
1992, 2003, 2007, 2015, 2017, 2018  ......  20XX 
.........



Susza

Základná definícia: deficit vody v porovnaní s normálnym 
stavom  

Definicia komplexna : malý objem vody v jednom alebo 
viacerých zdrojoch
(rieka, jazero, nádrž, pôdna voda a podzemná voda) alebo v 
jej prírodných procesoch( dážď, evapotranspirácia alebo
odtok).



Typy sucha: 

1)meteorologické sucho,
2) hydrologické sucho, 
3) Poľnohospodárske sucho a 
4) Socio ekonomické sucho . 
Meteorologické sucho nastáva, keď obdobie bez zrážok je 
dominantné na území. 
Hydrologické sucho nastýva ked je malá zásoba vody evidentná, 
najmä v riekach, nádržiach a je nízka hladina podemnej vody, 
zvyčajne po mesiacoch meteorologického sucha. 
Poľnohospodárske sucho nastáva ak je ovplyvnená úroda. 
Socioekonomické sucho nastáva ak je produkcia a potreba rôznych 
komodít súvisiaca s predchádzajúcimi typmi sucha.



Sucho 



Sucho 2018 



Pôdne sucho 



Regiony ohrozené suchom

12



Priemerné úrody na Slovensku t/ha
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1990 1993 1995 2000 2005 2010
2013 2014 2015

kukurica zrno 3.56 4.62 4.90 3.04 6.97 5.53
7.33 5.07 4.98

zemiaky 14.12 18.15 11.07 15.47 15.77 11.45
20.62 18.15 24.38

slnečnica 1.94 2.01 1.73 1.70 2.14 1.81
2.66 2.33 2.41

cukrová repa 30.82 34.31 34.27 30.37 52.16 54.52
61.04 56.29 51.49

(Source: SLOVSTAT, SPPK)



Cereal yield (t per hectare)

Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed 
grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or 
silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most 
of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.

Country 2007 2008 2009 2010

Austria 5,866 6,835 6,168 5,358

Belgium 8,638 8,886 9,711 9,231

Bulgaria 2,089 4,101 3,413 3,665

Czech Republic 4,524 5,364 5,074 4,691

Denmark 5,676 6,017 6,779 5,89

France 6,551 7,289 7,456 7,093

Germany 6,183 7,119 7,199 6,716

Greece 3,923 4,404 4,103 4,908

Hungary 3,492 5,668 4,715 4,759

Italy 5,174 5,353 5,036 5,436

Lithuania 3,007 3,348 3,45 2,667

Poland 3,25 3,217 3,475 3,22

Portugal 3,463 3,598 3,473 3,463

Slovak Republic 3,561 5,175 4,332 3,754

Slovenia 5,34 5,464 5,257 5,973

Ukraine 2,207 3,487 3,004 2,727

http://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG/countries?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG/countries?order=wbapi_data_value_2008+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG/countries?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG/countries?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/country/austria
http://data.worldbank.org/country/belgium
http://data.worldbank.org/country/bulgaria
http://data.worldbank.org/country/czech-republic
http://data.worldbank.org/country/denmark
http://data.worldbank.org/country/france
http://data.worldbank.org/country/germany
http://data.worldbank.org/country/greece
http://data.worldbank.org/country/hungary
http://data.worldbank.org/country/italy
http://data.worldbank.org/country/lithuania
http://data.worldbank.org/country/poland
http://data.worldbank.org/country/portugal
http://data.worldbank.org/country/slovak-republic
http://data.worldbank.org/country/slovenia
http://data.worldbank.org/country/ukraine


Fertilizer consumption

(kilograms per hectare of arable land)

2007 2008 2009

Austria 109.8 109.6 83.1

Belgium

Bulgaria 102.0 111.5 169.6

Czech Republic 100.2 87.3 88.5

Denmark 142.4 147.7 103.2

France 207.7 151.9 148.3

Germany 221.9 159.6 181.4

Greece 117.4 118.4 81.6

Hungary 110.4 94.0 80.0

Italy 190.2 144.6 117.0

Lithuania 90.1 86.8 52.0

Poland 171.3 151.1 141.8

Portugal 204.2 153.3 167.6

Slovak Republic 90.0 75.1 78.3

Slovenia 324.5 285.1 241.9

Ukraine 27.6 32.8 29.7

http://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS/countries?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS/countries?order=wbapi_data_value_2008+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS/countries?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/country/austria
http://data.worldbank.org/country/belgium
http://data.worldbank.org/country/bulgaria
http://data.worldbank.org/country/czech-republic
http://data.worldbank.org/country/denmark
http://data.worldbank.org/country/france
http://data.worldbank.org/country/germany
http://data.worldbank.org/country/greece
http://data.worldbank.org/country/hungary
http://data.worldbank.org/country/italy
http://data.worldbank.org/country/lithuania
http://data.worldbank.org/country/poland
http://data.worldbank.org/country/portugal
http://data.worldbank.org/country/slovak-republic
http://data.worldbank.org/country/slovenia
http://data.worldbank.org/country/ukraine


FZKI CEIMP 
Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí 

v meniacich sa podmienkach prostredia



Pôdna voda Interval : 4/1/2015 -
10/1/2015 depth 10cm , 40cm 75 cm 

25 %



Pôdna voda  Interval : 4/1/2017 -
10/1/2017 depth 10cm , 40cm 75 cm 

21 %



Pôdna voda Interval S: 4/1/2018 -
10/1/2018 depth 10cm , 40cm 75 cm 

21 % 20%



Hierarchie uživateľov pri riešení
nárokov na vodu

v období nedostatku vody je navrhnutá hierarchia užívateľov podľa
významu, spôsobu použitia vody pro spoločnosť nasledovne:

Skupina A – celoštátne dôležité výrobné podniky, vybraté 
priemyslové podniky (najmä s nepretržitou prevádzkou ) a jadrové 
a tepelné elektrárne, prvky kritickej infraštruktúry;
Skupina B – zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, významné
priemyselné podniky a živočišná prvovýroba;
Skupina C – priemyselné podniky oblastného významu;
Skupina D – ostatná poľnohospodárska prvovýroba;
Skupina E – ostatné užívánie vôd.
( otázka – potravinová bezpečnosť?? )



Retencia vody 



Retencia pôdnej vody



Tvorba pôdy                erózia  retencia



Tvorba pôdy                erózia  retencia



Tvorba pôdy                erózia  retencia



Tvorba pôdy                erózia  retencia



Retencia dostupnej vody



Sucho v Európe 



Hľadanie riešení problémov: 

Evaluácia zdrojov vody a využitie krajiny v rôznych  
kombináciách rozvoja poľnohospodárskych 
aktivít, začlenenie produkcie bez závlahy, so 
závlahou agrolesníctva a iných spôsobov 
hospodárenia na pôde v kontexte klimatických 
zmien 

Dopady hospodárenia na ekosystémy a na 
udržateľnosti existujúceho alebo navrhovaného 
farmárskeho systému. 







Vypracovať ....
f) Národný akčný plán SR na základe UNCCD na podklade identifikácie nových priorít
a rozvoja kapacít vyplývyjúcich z globálnych environmentálych dohovorov Agenda 
2030 pre udržateľný rozvoj, ciele udržateľného rozvoja (SDG), neutralita degradácie
krajiny (LDN). 

g) Prioritizovať obnovu melioračných kanálov v závislosti od ich funkčnosti, 
využívania a aktuálnych parametrov vodných zdrojov vrátane všetkých existujúcich
nádrží. 

h) Zvýšiť podiel lokálnych závlah v súčasnej štruktúre spôsobov zavlažovania, najmä
fertigácie na pestovanie takých plodín, ktoré sú vhodné pre pestovanie v daných
klimatických podmienkach. 

i) Podporovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý
minimalizuje pôdnu eróziu a podporuje retenčnú schopnosť pôdy, napr. využívaním
bezorbových technológií na vhodných typoch pôdy, hnojenie organickými hnojivami, 
stredným alebo hlbokým podrývaním na vhodných typoch pôd sa zabráni ich
zhutňovaniu, zlepší sa pôdna štruktúra, kapilarita a zväčší sa objem vody pôde. 







NÁRODNÁ POLITIKA MANAŽMENTU 
SUCHA A PROCES PLÁNOVANIA

KROK 1: Vypracovanie stratégie pre problematiku sucha a ustanovenie Komisie pre 
sucho
Čiastkový krok 1.1 Ustanovenie zodpovedného orgánu
Čiastkový krok 1.2 Uznanie problematiky sucha ako závažného problému vodného
hospodárstva
Čiastkový krok 1.3 Vypracovanie národnej politiky pre problematiku sucha a stratégie
implementácie
KROK 2: Definovanie cieľov politiky sucha na základe riadenia rizík
KROK 3: Vytvorenie databázy údajov pre plán manažmentu sucha
KROK 4: Vypracovanie/aktualizácia plánu manažmentu sucha
Čiastkový krok 4.1 Definovanie obsahu plánu manažmentu sucha
Čiastkový krok 4.2 Charakterizácia a zhodnotenie historického výskytu sucha
Čiastkový krok 4.3 Vytvorenie indikátorov a prahových hodnôt pre klasifikáciu sucha
Čiastkový krok 4.4 Zavedenie systému včasného varovania
Čiastkový krok 4.5 Vytvorenie programu opatrení
KROK 5: Zverejnenie plánu manažmentu sucha na zabezpečenie účasti verejnosti
KROK 6: Vypracovanie vedeckého a výskumného programu
KROK 7: Vypracovanie vzdelávacieho programu



Zložky plánu manažmentu sucha



Hlavné princípy a navrhované
opatrenia

Hlavné princípy
• Diagnostikovať príčiny, ktoré viedli k nedostatku vody v minulosti
a/alebo ktoré ho môžu spôsobiť v budúcnosti. 
• Intenzívne monitorovať dopyt po vode a predpovedať ho na
základe väčšieho množstva poznatkov o potrebe a trendoch. 
• Zhromažďovať čo najviac kvalitných informácií, aby ste mohli
predvídať zmeny v spoľahlivosti dodávok vody, ktoré môžu byť
spôsobené zmenami klímy. Takýmto spôsobom sa dá včas zistiť
nedostatok vody. 
• Pomocou dostatočne dlhých sérií monitorovania odlíšiť signály
klimatických zmien spôsobených premenlivosťou prírody od 
ostatných dôsledkov spôsobených ľudskou činnosťou.



Hlavné princípy a navrhované
opatrenia

Navrhované opatrenia
• Prispôsobiť hydrometrické siete na sledovanie vplyvu
klimatických zmien na vodné zdroje s dostatočnou rezervou na
získavanie presných odhadov prietoku vody v naturalizovaných
tokoch, vrátane vodnej bilancie v každom čiastkovom povodí. 
• Zavedenie systému na monitorovanie využívania vody a dopytu po 
vode. 
• Zistiť nedostatok vody na základe potreby vody v minulosti a 
rozširovať informácie o trendoch súvisiacich s potrebou v minulosti a 
v súčasnosti, vrátane projektovania klimatických zmien. 
• Analyzovať, aký vplyv budú mať predpokladané zmeny
priemerného ročného odtoku na spoľahlivosť dodávok vody a ako
tieto zmeny ovplyvnia sociálno-ekonomický systém v náväznosti na
zmeny systému vodných zdrojov. 





Návrhy opatření na ochranu před
následky sucha a nedostatkem vody

4.1 Opatření pro vytvoření informační platformy o suchu a 
nedostatku vody
4.2 Rozvoj a posilování vodních zdrojů
4.3 Zemědělství jako nástroj péče o množství a jakost vody
a stav půdy
4.4 Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny
4.5 Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou
napříč sektory





Efektivnost využití vody rostlinami
(WUE) 

Plodina WUE Evapotranspirace
............ (transpirace) ....zavlažované/bez závlahy
kukuřice 30 -37 11–32 / 6–23 
čirok 20 – 30 3–22 / 5–21 
bér 17 - / 1-12 
pšenice 20 – 22 6–17 / 5–10 
soja 8 -9 6–9 / 6–10 
slunečnice 7 -9 4–9 / 3–5 
řepka 12 -15 -/ 1–8 
bobovité zrniny 9 -20 3–8 / 2–16 















Assoc. prof. Ing. Luboš Jurík, PhD.
Assoc. professor at the Department of Water 

Resources and Environmental
Engineering,

Faculty of Horticulture and Landscape Engineering 
SUA in Nitra

email: lubos.jurik@uniag.sk


