
Kvalita a degradácia pôdy v tropických 

oblastiach 



Geografické vymedzenie trópov 

• Oblasť rozprestierajúca sa medzi obratníkmi - približne 40 % rozlohy 
zemského povrchu (pevniny) 

 



Definovanie agro-ekologických zón 

• Základným kritériom pri klasifikácii oblastí (na základe klímy) ktorú 
používa FAO je časový interval vegetačnej (poľnohospodárskej) sezóny - 
LGP (length of growing period): 

 počet dní do roka kedy množstvo zrážok prevyšuje polovicu 
potenciálnej evaporácie plus čas potrebný na evapotranspiráciu 
imaginárnych 100 mm (prípadne aj menej ak 100 mm nie je 
k dispozícii) vody z nadbytku zrážok ktorý sa nachádza v pôdnom profile.  

• V rámci trópov je možné zhruba vyčleniť štyri zóny: 

 1. Aridná 

 2. Sezónne suché tropické a subtropické oblasti 

 3. Humídna oblasť trópov 

 4. Horské oblasti  



Aridná zóna 
• Sahara, Kalahari, Namíbijská púšť, východný cíp Afriky plus vybrané 

územia arabského polostrova, centrálnej Ázie, západnej časti USA 

• LGP < 75 dní avšak dĺžka sezóny môže byť premenlivá pri porovnaní 
viacerých rokov 

• cca. 3000 mil. ha - približne 1/4 z rozlohy suchozemského územia 
nepokrytého ľadom 

• Hlavný problém: nedostatok zrážok - takmer žiadny výnos z úrod  veľmi 
slabá až zanedbateľná produktivita poľnohospodárskych kultúr aj lesného 
hospodárstva 

• Jedine ak je dostupná povrchová alebo podzemná voda; a aj tá často 
obsahuje priveľkú koncentráciu vysoko rozpustných solí 

• Čo sa týka poľnohospodárstva tak reálne toto územie poskytuje v podstate 
iba možnosti pre pastvu dobytka 

 



Arídna zóna 
• Zvetrávanie (hornín, sedimentov) a aj pedogenéza sú často iba 

v počiatočnom štádiu; jediným pedogenetickým procesom je pohyb solí 
 Slance, Solončaky (NaCl, KCl), Calcisoly (CaCO3), Gypsisoly (CaSO4) 

• Typickým javom je veterná erózia - jej pôsobenie sa spája s výskytom 
plytkých pôd, Leptosoly (Rankre) 

• Okrem nich sú pre túto zónu charakteristické Arenosoly (podobné 
Regozemiam) 

 



Sezónne suché tropické a subtropické oblasti 

• Obdobie sucha trvá 90 až 285 a obdobie dažďov 275 až 80 dní; čiže 
zhruba rovnako  

• Rozloha: 2475 mil. ha 

• Južná a juhovýchodná Ázia, severná Austrália, veľká časť Afriky, južnej 
a strednej Ameriky 

• Vegetácia je značne premenlivá - z pohľadu plošného rozšírenia prevažuje 
savana 

• Klímou určovaný poľnohospodársky potenciál závisí predovšetkým od dĺžky 
suchého obdobia 

• Poľnohospodárske plodiny: napr. proso, cirok, maniok (cassava), v suchších 
oblastiach pšenica, bavlna vo vlhších 

• Lesnícky potenciál je značne obmedzovaný klímou 



Sezónne suché tropické a subtropické oblasti 

• striedanie suchých podmienok s vlhšími má za následok „dôkladné“ 
zvetrávanie pôdotvorného substrátu  uvoľňovanie železa a hliníka 

• tvorba kaolinitických ílov - tie sú charakteristické pre pôdne typy Ferralsol 
a Acrisol vyskytujúce sa vo vlhkejšej časti tejto „semi-arídnej“ zóny 

• v suchších oblastiach - Lixisol - ich genéza však začala v období keď boli 
tieto územia vlhšími 

• ak sú materské horniny bohatšie na Mg striedanie suchých a vlhkých 
období podporuje vznik smektitov - na ktoré sa viažu svojím výskytom 
Vertisoly 



Humídna oblasť trópov 

• počasie je počas roka väčšinou teplé a vlhké, iba malý počet po sebe 
nasledujúcich dní do roka sa vyznačuje suchým počasím 

• rozloha - 1925 mil. ha: širšie povodie rieky Amazon, centrálna časť Afriky, 
jej pobrežie, juhovýchodná Ázia a súostrovia Tichého oceánu 

• klimatické podmienky ktoré umožnili vznik tropickým dažďovým lesom sú 
priaznivé aj pre poľnohospodárstvo; určitou nevýhodou okrem nízkej 
zásoby živín môže byť priveľká vlhkosť podporujúca aktivitu rôznych 
patogénov, škodcov prípadne výskyt chorôb  

• Pastva dobytka (realizovaná vo veľkom) nie je v týchto oblastiach vhodnou 
poľnohospodárskou aktivitou 

 



Humídna oblasť trópov 

• Vznik pôd sa spája predovšetkým s extrémnym zvetrávaním (podobne 
ako v predchádzajúcej zóne aj tu nachádzame podmienky priaznivé pre 
tvorbu kaolinitických ílov) 

• Nižší obsah živín z dôvodu ich vylúhovania 

• Čo sa týka anorganického podielu v pôde sa nachádzajú iba málo rozpustné 
oxidy a hydroxidy železa a hliníka prípadne kremeň 

• Ferralsol - najzvetranejšie pôdy;  Acrisol - menej zvetrané; tieto 2 pôdne 
typy pokrývajú približne 57 % tejto klimatickej oblasti 

• So značným prísunom zrážok súvisí aj hojný výskyt glejových pôd 

• Na miestach výskytu hrubozrnného pôdotvorného substrátu vznikajú 
podzoly 



Horské pásmo 

• Na relatívne krátkych vzdialenostiach je veľká variabilita teploty ako aj 
zrážkovej činnosti vďaka rozdielom v nadmorskej výške 

• Častým javom je erózia pôdy resp. zosuvy - najmä v “strednej“ oblasti 
nadmorskej výšky, na strmších svahoch - tam je nutné zachovať les alebo 
realizovať agrotechnické opatrenia na zamedzenie erózie 

• Vo vyššej nadm. výške je pedogenéza v iniciálnom štádiu v dôsledku 
chladnej klímy; preto sa erózia a zosuvy prejavujú predovšetkým „strednej“ 
oblasti svahov 



Charakter tropických pôd: 

• Napr. v sezónne suchých tropických oblastiach Západnej Afriky dominujú 
skeletnaté, kyslé, stredne až slabo úrodné pôdy 

• Približne 130 mil. ha lesných pôd v západnej Afrike je vyvinutých na 
zhutnených konkréciách - často železitých (ironpan); v oblasti saván 
(kde ročne spadne 500 až 1200 mm zrážok) je výskyt týchto zhutnených 
častí profilu ešte hojnejší (približne 113 mil. ha), pričom sa vyskytujú bližšie 
(plytšie) pri povrchu 

• Pôdy v oblasti saván tropickej časti Ameriky a povodia Amazonu sú 
väčšinou Ferrasoly, Acrisoly a Plithisoly - majú nízke pH a väčšinou sú 
značne ochudobnené o živiny predovšetkým o fosfor 

• Väčšina pôd tropického dažďového pralesa je intenzívne zvetraných  

• Ílové minerály sú často vyplavené z povrchového horizontu  

• Textúrne ťažšie pôdy sa vyskytujú v záplavových oblastiach veľkých riek 
a v areáloch sedimentov vulkanického popola; inak je objemová hmotnosť 
pôd väčšinou nízka 



Charakter tropických pôd: 

• Pôdy v pásme tropických dažďových pralesov bývajú po odlesnení napriek 
relatívne stabilnej štruktúre značne náchylné na eróziu a zosuvy, je to 
spôsobené veľmi hlbokými pôdnymi profilmi  z toho dôvodu nutnosť 
ponechať vegetáciu (niekedy ani to nepomôže) 

• Tvorba “kôry“ na povrchu: v prípade hrubozrnných (piesočnatých) pôd 
semi-aridných oblastí, kde nie je vegetácia ani nadložný horizont, vzniká 
periodickým zvlhčovaním a vysušovaním v kombinácii s činnosťou 
mikroorganizmov (napr. rias) a rušivým vplyvom dažďových kvapiek     

• Vo všeobecnosti platí, že v pásme saván, a vôbec v semi-aridnej oblasti, sa 
pôdy vyznačujú nižšou infiltračnou schopnosťou v porovnaní s pôdami 
lesných ekosystémov 

• Problematické chemické vlastnosti pôd: málo živín, prípadne ich 
chemická neprístupnosť, priveľká kyslosť a toxicita Al, alebo (na druhej 
strane) zasolenie 



Degradácia pôdy v trópoch je spôsobená 

predovšetkým: 

• 1. poklesom obsahu organickej hmoty (intenzívna mineralizácia) 

• 2. vertikálna migrácia ílu a tvorba zhutnených horizontov (kompakcia pôd) 

• 3. výskytom vodnej (vo vlhších) a veternej (v suchších oblastiach) erózie 

• 4. nízkym pH a toxicitou Al 

• 5. ochudobnením pôdy o živiny, alebo ich imobilizáciou 

• 6. zasolením 

 



1. Pokles obsahu organickej hmoty 

• príčina: vysoké teploty - mineralizácia organickej hmoty v trópoch prebieha 
približne 4-krát rýchlejšie ako v miernom pásme, intenzívna 
mineralizácia organickej hmoty so sebou prináša vyššie riziko erózie (vodná 
erózia odstraňuje z pôdy koloidy vrátane humínových látok); pokles 
organickej hmoty  vyššie riziko tvorby zhutnených horizontov, vyššie 
riziko erózie (aj z dôvodu poklesu biologickej aktivity pôd), nižšia 
vodoretenčná schopnosť pôdy, menej stabilná štruktúra 



2. migrácia ílu a tvorba zhutnených horizontov 
• ochudobnenie pôdy o íl alebo jeho transport naprieč 

pôdnym profilom je jednou z ciest vedúcich k degradácii pôdy; 
môže prebiehať napr. eluviáciou do spodnejších vrstiev; v prípade 
lesných pôd je okrem mineralogického zloženia dôležitá úloha 
pôdnej fauny (dážďovky, termity); plošné ochudobnenie pôdy o íl 
zvyšuje riziko tvorby povrchového odtoku; presun ílu do hlbšie 
položených častí pôdneho profilu môže mať za následok sformovanie 
vrstvy nepriepustnej pre korene rastlín ako aj pre pohyb vody 
(argillic horizon); ak sa pri poklese v hĺbke o 7,5 cm obsah ílu viac 
ako zdvojnásobí pôda sa považuje za degradovanú 

• kompakcia pôdy je oveľa väčší problém ako sa pôvodne 
predpokladalo - je podmienená prítomnosťou neexpandujúcich 
(resp. nevýrazne expandujúcich) ílových minerálov; okrem toho je 
spôsobená kombináciou viacerých faktorov, ako napr. zvýšená 
mineralizácia pôdnej organickej hmoty, vysúšanie pôdneho 
materiálu v podmienkach tropických horúčav; a samozrejme aj 
aplikáciou ťažkých mechanizmov (to sa týka viac prosperujúcich oblastí - v 
prípade väčšiny tropických krajín totiž na zakúpenie traktorov a harvestrov nie sú 
peniaze) 

 



3. zhoršenie štruktúry pôdy 

• tento problém z časti súvisí so zhutnením pôdy 

• degradácia pôdnej štruktúry býva vyvolaná poklesom obsahu organickej 
hmoty a stratou pôdneho ílu, ale aj zasolením pôd  

• vedie k tvorbe kôr, kompakcii, zníženiu infiltračnej schopnosti pôd, zníženiu 
vodo-retenčnej schopnosti, väčšej tvorbe povrchového odtoku a erózie 



Podľa typu pedogenézy môžeme pôdy v trópoch 

rozdeliť do nasledovných skupín: 

• 1. Kaolinitické: hlboko zvetrané s piesočnatou, hlinito-

piesočnatou al. piesočnato-hlinitou textúrou; majú nízky obsah 
prachovej frakcie, nižšiu mieru plasticity, lepivosti, kohéznosti; v 
mineralogickom zložení dominuje kaolinit  

• 2. Oxidické: chemicky silne premenené, zvetrané v porovnaní 

pôvodným - východiskovým substrátom; vyšší obsah Fe v porovnaní 
s kaolinitickými 

• 3. Alofánické: nízka objemová hmotnosť, vyvinuté z materiálu 

vulkanického popola, vyznačujú sa fixáciou (neprístupnosťou) P 

• 4. Smektitické: hlinitá až ílovitá textúra, prevaha smektitických 

ílov, zmena objemovej hmotnosti pri zmene vlhkosti 

• 5. Zasolené: na miestach kde je hladina (mineralizovanej) 

podzemnej vody situovaná relatívne nízko pod povrchom a kde 
prevláda výparný hydrologický režim 



Príklady konkrétnych pôdnych 

typov (vychádzajúc z WRB) 





Arenosol 

• Vyvinuté na eolických, morských prípadne 
jazerných sedimentoch 

• Pokrývajú 10% povrchu Zeme 

• Ak by sa z nejakého dôvodu značne zvýšil 
prísun zrážok mohli by sa z nich za určitý 
čas vyvinúť podzoly 

• Vyskytujú sa naprieč všetkými 
klimatickými pásmami ale plošne 
najrozšírenejšie sú semi-aridných a 
aridných oblastiach 

• Iba na pastvu, pri zavlažovaní sa dá 
pestovať napr. cirok 

 





Ferralsol 

• Nízky obsah živín 

• Fixácia P - neprístupnosť pre rastliny 

• Toxicita Al 

• Pôdy tropických dažďových pralesov - po 
ich vyklčovaní sú schopné dávať slušné 
úrody, avšak po cca. 3 maximálne 4-och 
rokoch sa (malá) zásoba živín vyčerpá; ak 
má byť poľnohospodárstvo ziskové nutnosť 
aplikovať „kvantá“ hnojív; výskyt: väčšinou 
v chudobných krajinách 

• Plodiny: rôzne, napr. cukrová trstina  





Lixisol 

• Pôdy saván 

• Nízky obsah organickej hmoty, náznaky 
translokácie ílu (vertikálna migrácia), 
nízka katiónová výmenná kapacita, avšak 
mierna až veľká nasýtenosť bázami 

• Väčšinou iba na pastvu, ak aj na 
pestovanie - nutnosť hnojenia a 
protieróznych opatrení 

• Plodiny: kešu, mango, citrusy  





Nitisol 

• Hlboké, do červena sfarbené, ílovité 

• Vyvinuté na bázických alebo 
intermediárnych horninách 

• Majú relatívne stabilnú štruktúru; 
aj vďaka tomu, že sú biotopom pre 
rôzne bezstavovce (termity, 
obrúčkavce a mravce) 

• Napriek tomu, že patria k 
najúrodnejším pôdam trópov (napr. 
úrodnejšie v porovnaní s 
ferrasolmi); aj v nich dochádza k 
fixácii P 





Plinthosol 

• Pôda známa vďaka tvorbe kokrécií - 
extrémne zhutnenie - na „nepoznanie“ 
od horniny  

• Konkrécie vznikajú v hĺbke do 50, max 
do 100 cm od povrchu 

• Profil je ovplyvnený aj hladinou 
podzemnej vody 

• Využitie: v podstate iba na pastvu, 
prípadne na nepoľnohospodárske účely 
- archaický spôsob získavania Fe a Al; 
tiež ako stavebný materiál 







Alisol 

• Výskyt na zvlnenom reliéfe 
(pahorkatinách) humídnych tropických 
oblastí 

• Vyvinuli sa na bázických horninách s 
vyšším obsahom Al (pôvod v ílových 
mineráloch typu 2:2 a 2:1  zvetrávanie) 

• Podobne ako väčšina tropických pôd - 
kyslé, značný obsah výmenného Al, málo 
dôležitých živín 

• Je možné ich využívať na pestovanie, ale je 
potrebné vápniť 

• Plodiny: kaučuk, palma olejná, cukrová 
trstina, čajovník 

• Ľahko podliehajú erózii a zosuvom, preto 
je v niektorých prípadoch vhodné 
ponechať ich prirodzenú vegetáciu - les 





Acrisol 

• Pôdy tropických dažďových 
pralesov 

• Výskyt na starých planinách a 
terénoch, extrémne zvetrané, 
vylúhované a kyslé 

• Nedostatok živín sa snúbi s 
toxicitou Al 

• Ak sú kultivované - značne 
náchylné na eróziu 



Degradácia pôdy v tropických oblastiach - zhrnutie 

• V skutočnosti iba v rámci jednej tretiny územia ktoré je 
“kultivovateľné” a dostatočne zásobované vlahou v rozvojových 
krajinách poľnohospodárska produkcia nie je spájaná 
z významnejšími prekážkami 

• Približne 10 % územia na svahoch je mimoriadne náchylných na 
eróziu. 

• Minerálne chudobné pôdy si vyžadujú vyšší prísun dodatočných 
živín, aby prinášali aspoň priemerné množstvá úrod  

• Piesočnaté pôdy si vyžadujú dodatočné melioračné opatrenia na 
zadržiavanie vody; na druhej strane v prípade ťažších pôd je potreba 
melioráciami riešiť zhutnenie 

• 36 % pôd v tropických oblastiach má nízky “nutričný status” 

• U cca. 1/3 pôd sa ich pH pohybuje v kyslej oblasti čo spôsobuje 
toxicitu Al, ktorá sa negatívne prejavuje na väčšine pestovaných plodín 

• V rámci 22 % dochádza k fixácii fosforu ílovými minerálmi 
ktorých výskyt je pre trópy charakteristický 

• U 5 % pôd je katiónová výmenná kapacita významne nízka, čo 
znemožňuje významnejšie pútanie živín 

• Negatívnym faktorom pôd vyskytujúcich sa v tropických oblastiach 
je ich zasolenie, resp. nadmerná alkalizácia 


