
ALKALIZÁCIA a

SALINIZÁCIA pôdy



• Akumulácia (vysoko) rozpustných solí v koreňovej zóne (rizosfére) pôd

napr. NaCl (ale aj ďalšie sodné soli a minerály), Na2SO4, MgSO4, CaSO4

príklady minerálov ktoré sú prítomné v zasolených pôdach - napr.: sóda 
(NaHCO3 resp. Na2CO3.10H2O), tróna (Na2CO3.NaHCO3.2H2O), nahcolit
(NaHCO3) a hydromagnezit (Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O)

ZASOLENIE PÔDY

• Podmienkou výskytu zasolených pôd je výparný hydrologický režim (arídne
a semiarídne oblasti), mineralizovaná podzemná voda a jej hladina 
situovaná blízko (plytko) pod povrchom

• Na nížinách, nivných a deltových plošinách, na nízkych terasách riek a jazier, 
na pobrežných terasách v prímorských oblastiach, na miestach kde sa pôdy 
vyvinuli na morských sedimentoch 

• odhaduje sa, že v globálnom meradle je cca. 932 mil. ha pôd ovplyvnených 
buď salinitou alebo sodicitou

Výskyt





• Priamy vplyv: roztoky vysoko rozpustných anorganických solí sa vyznačujú 
značným osmotickým efektom (presnejšie povedané tlakom) → rastliny a 
mikroorganizmy trpia nedostatkom vody napriek dostatočne vysokej úrovni 
pôdnej vlhkosti

• toxicita niektorých chemických foriem - napr. bór, chloridy (v niektorých  
prípadoch aj fluoridy) ale najmä Na

• Nepriamy vplyv - zhoršenie fyzikálnych vlastností pôdy: peptizácia pôdnych 
koloidov, tvorba prizmatickej a zliatej štruktúry, priveľké zhutnenie - najmä 
v suchom stave, nízka hydraulická vodivosť a rýchlosť infiltrácie

ZASOLENIE PÔDY (ako škodí organizmom)



• Rozhranie bunka/pôdny roztok možno prirovnať k membráne so selektívnou 
priepustnosťou → priepustnosť pre rozpúšťadlo (vodu) je rádovo väčšia ako pre 
rozpustenú látku (napr. NaCl)

OSMOTICKÝ TLAK pôdneho roztoku



osmóza - ide o jav (proces), ktorý nastane ak budú v určitej nádobe rozpúšťadlo 

(napr. H2O) a roztok (napr.H2O + NaCl) od seba navzájom oddelené membránou 

so selektívnou priepustnosťou. Membrána voľne prepúšťa molekuly rozpúšťadla, 

avšak pre molekuly (alebo presnejšie povedané ióny) rozpustenej látky je takmer 

nepriepustná. V závislosti od koncentrácie roztoku, ako aj od rozpustnosti danej 

látky začnú cez membránu prúdiť molekuly rozpúšťadla smerom do roztoku, čo 

vyvolá nárast výšky hladiny roztoku na určitú úroveň. Hodnota hydrostatického 

tlaku vzniknutého stĺpca kvapaliny sa bude rovnať hodnote osmotického tlaku 

daného roztoku. Podobná situácia nastáva aj v prípade systému 

rastlinná/mikrobiálna bunka - pôdny roztok. Na obrázku predstavuje ľavá časť 

spojených nádob hypertonické prostredie, zatiaľ čo pravá hypotonické (príčinou 

je rozdielna koncentrácia osmoticky aktívnych látok). Ak sa bunka nachádza v 

hypotonickom prostredí voda prúdi do vnútra bunky → bunka zväčšuje svoj 

objem, pričom pomerne pevné celulózové bunkové steny bránia jej nadmernému 

zväčšovaniu. Ak je (naopak) bunka prítomná v hypertonickom prostredí, bunka 

stráca vodu – tá prúdi do roztoku ktorý ju obklopuje a ak sú straty H2O priveľké,

môže dôjsť k tzv. plazmolýze (odtrhnutie plazmalemy od bunkovej steny) →

bunka odumiera. Okrem plazmalemy reguluje obsah solí v cytoplazme vakuola, 

ktorá môže v niektorých prípadoch zaberať až 90% objemu bunky. Ak je 

cytoplazma hypertonická, vakuola do nej uvoľňuje vodu a naopak.



• Dôležitým parametrom roztoku je hmotnosť rozpustenej látky na jednotku 
objemu - rozpustnosť (mg . l-1)

Rozpustené látky v roztoku vplývajú na jeho vlastnosti → v závislosti od 
povahy daných látok a ich koncentrácie môžu napr. znižovať hodnotu 
teploty tuhnutia roztoku, znižovať  tlak pár rozpúšťadla alebo zvyšovať 
teplotu varu roztoku

• Osmotický tlak je v zriedených roztokoch proporcionálny koncentrácii 
roztoku a teplote

∏ = MRT (Pa) 

∏ je osmotický tlak, M molárna koncentrácia, T teplota v Kelvínoch, R 
plynová konštanta = 0.08205 L atm/mol K

napr. osm. tlak 0.01 M roztoku NaCl pri 20°C pri kompletnej disociácii iónov 
Na+ a Cl- bude

∏ = (2 x 0.01 mol/l) (0.08205 L atm./mol K) (293 K) = 0.48 atm = 48.5 kPa

VLASTNOSTI ROZTOKU a ich vplyv na organizmy



• Maximálne množstvo látky ktoré sa pri určitej teplote rozpustí v (určitom -
spravidla kvapalnom - v prípade pôdy H2O) rozpúšťadle  za vzniku 
rovnovážneho stavu a nasýteného roztoku

• Tabuľka rozpustnosti vybraných solí (viď. príloha)

u väčšiny jednoduchých anorganických solí platí, že ak obsahujú halogén, alebo 
jednomocný alkalický kov, alebo ide o dusičnan (resp. dusitan) hodnota
rozpustnosti danej látky bude pravdepodobne vysoká

VLASTNOSTI ROZTOKU - rozpustnosť

solubility.htm


• veľmi silne vylúhovateľné ióny: Cl-, Br-, I-, NO3
-, SO4

2-

• silne vylúhovateľné ióny: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CO3
2-

• vylúhovateľné ióny: SiO3
2-, PO4

3-, Mn

• slabo vylúhovateľné ióny: Fe3+, Al3+

• „nevylúhovateľné“ ióny: SiO2 v kremeni

Rozpustnosť → „vylúhovateľnosť” / mobilita iónov
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• neutrálne:  NaCl, MgSO4, CaCO3, FeSO4, FeCl3

• kyslé:  NaH2PO4, KHSO4, Ca(HCO3)2

• zásadité:  Na2SO4

SOLI z pohľadu kyslosti

• salinita: stav pôdy vyvolaný akumuláciou vysoko rozpustných solí v pôde

• sodicita - slancovanie: stav pôdy vyvolaný akumuláciou zásaditých vysoko 
rozpustných solí v pôde; vysoký obsah výmenného Na

Salinita vs. Sodicita (rozdiel)



• Elektrická vodivosť - EC (mS.cm-1) 

• Nasýtenosť sorpčného komplexu sodíkom (exchangeable sodium
percentage = ESP) VNa (%)

• pomer absorbovaného Na+ (sodium absorption ratio = SAR)

SAR = [Na+]/([Ca2+] + [Mg2+])1/2

..koncentrácie sa do vzorca udávajú v mmol.l-1

ZASOLENIE PÔDY - ukazovatele



• Slabo alkalické (pHH2O < 8,4); nižšia el. vodivosť  - Slanisko:

obsah vodorozpustných solí 0,3-1%; el. vodivosť 4-15 mS.cm-1

• Solončak a Slanec: silne alkalické (pHH2O > 8,4); vyššia el. vodivosť; vysoká 
hodnota osmotického tlaku > 4-8 . 105 Pa; toxický účinok bóru a chloridov, 
vysoká koncentrácia iónov Na+ negatívne ovplyvňuje príjem iných prvkov, 
viac ako 15 % z výmenných báz je Na+

Solončak : 

zasolená vrstva siaha až k povrchu pôdy čo je sprevádzané tvorbou „kôry“ 
z kryštálov (napr. Na2SO4) na jej povrchu 

hladina podzemnej vody je blízko pri povrchu, väčšiu časť roka prevažujú 
vlhké podmienky → „zliata“ (elementárna) štruktúra

Slanec: 

ochrický al. umbrický humusový A horizont na povrchu

na rozdiel od solončaku je prítomný Bn horizont; za vlhka tiež „zliata“ 
(elementárna) štruktúra; počas suchšieho obdobia stĺpcovitá resp. 
prizmatická štruktúra povrchového prípadne podpovrchového horizontu 

ZASOLENIE PÔDY tzv. salsodické pôdne typy



• rastliny trpia deficitom vody z dôvodu osmotického tlaku vysoko 
rozpustných solí --> vysychanie

• okrem toho v niektorých prípadoch soli prenikajú do rastlinných buniek vo 
veľkých množstvách kde blokujú funkčnosť enzýmov; dochádza 
k zastavovaniu rastu a k odumretiu rastliny

Halofyty - rastliny adaptované na podmienky zasolených pôd

• v prípadoch niektorých rastlín je plazmatická membrána buniek 
koreňového systému schopná väčšej selekcie (napr. magrovníkové porasty) 
- rozlíšenie medzi K+ a Na+

• väčšiny halofytov sa však významnejšia selekcia iónov netýka → akumulácia 
solí napr. v listoch rastliny (ukladajú sa vo vakuole a apoplaste - vyšší 
osmotický tlak musí byť kompenzovaný zvýšenou koncentráciou iných 
osmoticky aktívnych látok napr. sacharidov), niekedy dochádza aj k 
vylučovaniu solí na povrchu listov

ZASOLENIE PÔDY (vplyv na rastliny)



• K selekcii príjmu iónov dochádza v koreni --> hromadenie org. látok v koreni 
--> zvýšenie osm. potenciálu  --> príjem vody (mangrovníky)

• (halo)sukulenty - rýchly rast pletív - hromadenie vody/väčší objem biomasy 
vedie k relatívnemu zníženiu koncentrácie solí

• chloridové halofyty – akumulácia Cl- --> napučiavanie bunkových organel --> 
sukulencia

• sulfátové halofyty – akumulácia síranov --> zníženie obsahu vody v 
proteínoch --> nevedie k sukulencii

• akumulácia v pletivách (listy) --> ich opad (Juncus gerardii)

• Vylučovanie solí na povrchu listov (Glaux maritima, Avicennia, Atriplex –
mechúrikovité trichómy, Tamarix – soľné žliazky)

ADAPTAČNÉ MECHANIZMY HALOFYTOV



• obligátne halofyty – striktne viazané na zasolené pôdy (Salicornea
herbacea, Suaeda maritima, Salsola kali, Pottia heimii, magrovníky, Saxaul, 
Haloxylon)

• fakultatívne halofyty – môžu rásť na zasolených pôdach (Chenopodium, 
Atriplex)

• glykofyty (halofóbne rastliny) –neznášajú zasolenie, obsah solí v pletivách je 
toxický, poškodzuje vodivosť koreňov (negatívny vplyv na výživu)

ZASOLENIE PÔDY halofyty vs. glykofyty



VÝSKYT ZASOLENÝCH PÔD vo svete

Klimatické 
podmienky

Zasolenie je
Maximálna mineralizácia vôd (g . l-1) Množstvo solí v 

povrchovom horizonte 
solončakov (%)riečnych podzemných jazerných

púšte bežné 20-90 200-350 350-400 25-75

polopúšte časté 10-30 100-150 300-350 5-8

stepi zriedkavé 3-7 50-100 100-250 2-5

lesostepi žiadne 0,5-1 1-3 10-100 0,5-1

les žiadne 0,1-0,2 0-1 0 0



VÝSKYT ZASOLENÝCH PÔD vo svete

Kontinent
Odhadovaná rozloha zasolených 

pôd (tis. ha)

Afrika 80 538

Ázia (juh) 87 608

Ázia (sever a stred) 211 686

Európa 50 804

Severná Amerika 15 755

Stredná Amerika (vrátane Mexika) 1 965

Južná Amerika 129 163

Austrália plus časť JV Ázie 357 330

Spolu 854 311

Celkovo na svete 954 832





• chemická meliorácia sadrou (40-90 t.ha-1), sírou (1-2 t.ha-1), síranom 
železnatým, vápencom (vytesnenie Na+ a jeho nahradenie Ca2+) 

• zvýšenie biologickej aktivity organickým hnojením

• hĺbkové preorávanie kombinované s jeho premývaním

• melioračné pestovanie ryže

• meliorácia slancov a solončakov je značne nákladná 

• nakoľko závlahami je možné stav pôdy ešte zhoršiť je žiaduce pri ich 
aplikácii venovať pozornosť nasledovným parametrom: nasýtenosť pôdy 
sodíkom resp. vodivosť pôdneho roztoku; hodnota SAR, vodivosť 
závlahovej vody; zmena koncentrácie solí v závlahovej vode a zmena 
koncentrácie pôdneho roztoku počas roka, vzťah medzi evapotranspiráciou
a perkoláciou vody vstupujúcej do pôd

MELIORAČNÉ TECHNIKY zlepšujúce vlastnosti zasolených pôd



• CaSO4 . 2H2O (sádra) --> Ca2+ + SO4
2- + 2H2O

• Ca2+ + CO2(g) + H2O --> CaCO3 (s) + 2H+

• pH klesne na 7,5 - 8 

• stúpne koncentrácia Ca2+

• dôjde k vytesneniu Na+ a jeho vyplaveniu

MELIORAČNÉ TECHNIKY mechanizmus účinku sadrovca/sádry



Mezopotámia



Staroveká Mezopotámia vďačila za svoju prestíž prekvitajúcemu poľnohospodárstvu, ktoré bolo založené na 

kvalitnej pôde, dostatočných zásobách vôd a relatívne priaznivej klíme. Pôdy v tejto aluviálnej oblasti boli hlboké 

a väčšinou aj značne úrodné. Klimatické podmienky zaisťovali dostatočný počet slnečných dní do roka, teplé, 

avšak často suché počasie. Obmedzené zrážkové pomery pochopiteľne neohrozovali miestne pôdy vodnou 

eróziou, vyplavovaním nutrientov, ako tomu býva na svahovitých lokalitách v humídnejších oblastiach. Naopak, 

limitujúcim faktorom pre produktivitu tohto agro-ekosystému bol dostatok, resp. nedostatok vlahy. Hlavný vodný 

zdroj v oblasti predstavovali rieky Eufrat a Tigris.

S dodávaním vody z riek Eufrat a Tigris na tomto území však súvisia aj určité problémy. Vyššie položená časť 

povodia týchto riek bola totiž v staroveku odlesnená a vystavená intenzívnej pastve dobytka. Erózia ktorá sa 

v dôsledku toho objavovala vplyvom sezónnych zrážok mala za následok stratu významného množstva pôdneho 

krytu vo vyššie položenej časti povodia. Erodovaný pôdny materiál bol splavovaný do tokov riek a následne 

transportovaný vo forme suspendovaných častíc stovky kilometrov na juho-východ. Erózny sediment bol následne 

ukladaný v nižšie položených častiach a aj vplyvom povodní vytváral nánosy po stranách tokov, čo spôsobilo 

navýšenie koryta riek nad úroveň okolitého terénu. Vody z týchto nestabilných tokov tak zaplavovali rozlohovo 

väčšie územia, pričom periodicky zanášali odvodňovací systém časticami erózneho sedimentu.

Druhým, a možno aj významnejším negatívnym faktorom bolo zasolenie. Došlo k nemu v dôsledku zvýšenia 

hladiny podzemnej vody, ktorá pri absencii adekvátnej drenáže viedla k zaplavovaniu nižšie položených území. 

Voda z vodných tokov, ktoré mali zvýšené korytá, presakovala a podieľala sa na dopĺňaní zásob podzemnej vody. 

To ďalej podporovalo trend narastania hladiny podzemnej vody, čo sa samozrejme prejavilo aj na závlahových 

systémoch. Okrem toho, že závlahová voda obsahuje za normálnych okolností určité množstvo rozpustených solí, 

rastliny odčerpávajúce vodu z pôdy isté množstvo soli do pôdneho roztoku uvoľňujú. Z toho vyplýva tendencia 

akumulácie solí v pôdach, kde výdatnosť zrážok nie je dostatočná na to, aby spôsobila ich vyplavenie. V takom 

prípade môže byť riešením (ale iba dočasným) aplikovanie závlahovej vody v množstvách, ktoré sú z pohľadu 

potrieb pestovaných rastlín nadbytočné za účelom účinného vymytia solí z koreňovej zóny pôd. Po dobu 

niekoľkých rokov (prípadne aj generácii), môže byť proces zasoľovania a zvyšovania jej hladiny málo nápadný. 

Keď však hladina podzemnej vody dosiahne hĺbku cca. 1m pod povrchom pôdy, prípadne menšiu (v závislosti od 

zrnitostného zloženia resp. distribúcie zrnitostných frakcií v pôdnom profile), vstupuje do hry proces kapilárneho 

vzlínania. Z kapilárne „zavesenej“ vody sa stane kapilárne „podopretá“, pričom výparný režim spolu s transpiráciou

rastlín spôsobuje narastanie koncentrácie solí v povrchovej časti pôd. Ďalšie (zúfalé) dodávanie závlahovej vody 

v ešte väčších množstvách často urýchli nárast hladiny podzemnej vody, čo celú situáciu ešte zhorší.



Egypt



Na rozdiel od Mezopotámie staroveká egyptská civilizácia bola schopná existovať a obhospodarovať v podstate 

stále to isté územie po dobu niekoľkých tisícročí. Čo teda bolo príčinou udržateľnejšieho poľnohospodárstva 

v Egypte v porovnaní s Mezopotámiou?

Odpoveď spočíva v rozdielnych pôdnych a vodných režimoch, ktoré sa uplatňovali (a čiastočne sa aj v súčasnosti 

uplatňujú) na týchto dvoch územiach. V rámci povodia Nílu nedochádzalo ani k upchávaniu závlahových systémov 

prachovými časticami, ani zasoľovanie pôd nebolo natoľko intenzívne ako v prípade povodí Eufratu a Tigrisu, čo 

znamenalo pretrvávajúcu prosperitu Egypta v porovnaní s Mezopotámiou. Podobne ako v mezopotámskom povodí 

aj Níl počas záplav v alúviu ukladal vrstvy materiálu, ktoré pochádzali z vyššie položených častí povodia Bieleho a 

Modrého Nílu. Nánosy prachu s pestrím mineralogickým zložením boli na územie Egypta prinášané Modrým Nílom 

z vulkanických pohorí v Etiópii, zatiaľ čo organická hmota bola transportovaná Bielym Nílom zo stredoafrických 

dažďových pralesov. Z hľadiska pôdnej úrodnosti išlo teda o hodnotnú výživnú zmes. Níl sa takýmto spôsobom 

podieľal nielen na zavlažovaní, ale aj zúrodňovaní pôd svojho povodia. Zatiaľ čo v Mezopotámii záplavy prichádzali 

na jar a v lete, za výrazného vplyvu evaporácie pôsobiacej v prospech zasolenia pôd, v rámci povodia Nílu 

dochádzalo k vzostupu hladiny ku koncu leta a záplavy kulminovali na jeseň. V povodí Nílu teda záplavy 

prichádzali vo vhodnejšom období: po letných horúčavách (ktoré napr. zahubili nežiaduce rastlinné druhy) voda 

prevlhčila pôdu pred jesenným vysievaním plodín.

Úroveň hladiny podzemnej vody v oblasti bola (aj je) kontrolovaná Nílom, ktorý naprieč celej svojej dĺžky je 

väčšinou „zarezaný“ pod úroveň okolitej krajiny. V období keď dochádzalo k zvyšovaniu hladiny Nílu 

a zaplavovaniu priľahlého územia, dochádzalo vplyvom priesaku k prirodzenému nárastu hladiny podzemnej vody. 

Ako voda ustupovala hladina podzemnej vody opäť poklesla. Každoročné kolísanie hladiny Nílu (a tým aj hladiny 

podzemnej vody) predstavovalo určitý mechanizmus pôsobiaci priaznivo na poľnohospodárstvo v oblasti povodia.

V pôdach pravidelne zaplavovaných a zavlažovaných dochádzalo k vymývaniu solí a ich odnášaniu vodami Nílu.

Základom poľnohospodárskej produkcie Egyptu bola takmer optimálna kombinácia vody, pôdy, nutrientov

a organickej hmoty, ktorá bola v pôde v danej oblasti poskytovaná a udržiavaná opísaným, každoročne sa 

opakujúcim režimom. Záplavy vyskytujúce sa na území Egypta boli lepšie predvídateľné v porovnaní 

s nevypočítateľnými povodňami v Mezopotámii. Umožnilo to egyptským farmárom produkovať dostatočné 

množstvá potravy.



priehrada Asuán



Nanešťastie pôda Egypta ktorá sa preslávila svojou dlhodobo výdatnou produktivitou je v súčasnosti ohrozená 

degradáciou. Prehradenie Nílu v južnej časti Asuánskou priehradou (dokončenou v r. 1970) zablokovalo prísun 

zmienených nutričných materiálov (org. hmota+živiny). Podobne ako v iných oblastiach sveta aj v Egypte začali byť 

farmári odkázaný v značnej miere na agrochemikálie. Potom ako bol z vôd Nílu nutričný podiel “odfiltrovaný” 

vplyvom vybudovania priehrady zväčšila rieka svoju eróznu silu. Pri ústí rieky (v rámci územia delty) Nílu už 

neprebieha akumulácia materiálu prinášaného riekou, ale namiesto nej je naakumulovaný materiál erodovaný, 

resp. odnášaný pobrežnými prúdmi Stredozemného mora. Umelé udržiavanie takmer konštantnej hladiny Nílu, 

potrebnej k optimálnemu fungovaniu závlahových mechanizmov malo za následok nárast hladiny podzemnej vody 

čo skomplikovalo drenáž daného územia. Tieto okolnosti zapríčinili, že v súčasnosti je alúvium Egypta ohrozené 

nadmerným podmáčaním ako aj súvisiacou salinizáciou pôd.


