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6 PÔDY 

Pôdna pokrývka Slovenskej republiky je pomerne mladá. Súčasný pôdny kryt sa 
vytvoril po poslednej dobe ľadovej má teda najviac 15 – 20 000 rokov. Materskou 
horninou, z ktorej vznikol minerálny podiel našich pôd sú z 97% sypké horniny, sedimenty 
rôzneho pôvodu, a iba 3% sa na jeho tvorbe podieľajú pevné podložné horniny najmä v 
hrebeňových polohách našich pohorí a im priľahlých svahov. Na formovanie pôdnej 
pokrývky výrazne vplývala klíma, zmeny krajinnej pokrývky a od epiatlantiku do jej 
formovania výrazne zasiahol človek, najmä odlesňovaním, odvodňovaním, zavlažovaním a 
obrábaním pôd. Zaužívaným je triedenie pôd podľa zrnitosti na pôdne druhy a podľa 
charakteru hlavného pedogenetického procesu na pôdne typy. 

6.1 PÔDNE DRUHY 

Materská hornina sa pod vplyvom procesov zvetrávania mení na zvetraliny určitej 
zrnitosti. Minerálne zrniečka pôdy nazývame textúrne elementy. Súbor textúrnych elementov 
určitej veľkosti tvorí zrnitostnú kategóriu. Percentuálne zastúpenie jednotlivých zrnitostných 
skupín udáva zrnitosť, čiže textúru pôdy. Určuje sa laboratórne. Je to základná fyzikálna 
vlastnosť pôdy a podľa nej rozlišujeme pôdne druhy.  

Podľa obsahu ílových častíc delíme naše pôdy na 7 skupín a podľa obsahu skeletu 
(častíc nad 2 mm) na 3 skupiny (tabuľky č. 16, 17). Na základe poznania zrnitosti pôdy 
môžeme posúdiť jej fyzikálne vlastnosti, napr. prevzdušnenosť, súdržnosť, pórovitosť, 
schopnosť zadržiavať vodu, ďalej fyzikálno-chemické, najmä schopnosť viazať živiny a 
chrániť ich pred vyplavením a biologické, napr. slabá alebo silná činnosť pôdnych 
organizmov. Zrnitosť veľmi výrazne ovplyvňuje i priebeh pôdotvorných procesov. Dôležitý je 
i vzťah medzi zrnitosťou pôdy a vegetáciou. Obsah skeletu v našich pôdach je vo vzťahu k 
materskej hornine následný:  

 
Tab 17 Klasifikácia pôd podľa obsahu skeletu (R. Šály, 1978) 
 

Obsah skeletu Názov 
menej ako 20% slabo štrkovité, kamenité, balvanité 
20-50% stredne štrkovité, kamenité, balvanité 
viac ako 50% silne štrkovité, kamenité, balvanité 

 
Tab 18 Klasifikácia pôdnych druhov 
 

Obsah hrubého ílu v % 
v jemnozemi Názov pôdneho druhu Názov skupiny pôdneho druhu 

1-10 piesočnatá ľahké 10-20 hlinito-piesočnatá
20-30 piesočnato-hlinitá stredne ťažké 30-45 hlinitá
45-60 ílovito-hlinitá ťažké 
60-75 ílovitá  nad 75 íl 
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6.1.1 Piesočnaté a hlinito-piesočnaté pôdy  

Piesočnaté a hlinito-piesočnaté pôdy (ľahké) sa tvoria na kremencoch, ryolitoch, 
propylitoch, viatych pieskoch a hrubých riečnych náplavoch. Sú sústredené v nížinách 
Slovenskej republiky. Najviac je ich na Záhorskej nížine na eolických pieskoch. Na 
Podunajskej nížine zaberajú tieto pôdy menšie plochy. Ďalšia oblasť výskytu týchto pôd, ale 
s prímesou štrku sa rozprestiera na V a JV od Bratislavy a je podmienená štrkopieskami 
Dunaja v západnej časti Žitného ostrova. Na Východoslovenskej nížine sú piesočnaté pôdy 
na eolických pieskoch v jej južnej časti na Medzibodrockých pláňavách, hlavne v okolí 
Kráľovského Chlmca, Stredy nad Bodrogom a inde. V pohoriach sú rozšírené na 
kremencoch v jadrových pohoriach Západných Karpát, v Slovenskom rudohorí a na 
zlepencoch a pieskovcoch vo flyšových pohoriach, ďalej na ryolitoch a propylitoch 
Kremnických a Štiavnických vrchov a v skupine Miliča v Slanských vrchoch.  

6.1.2 Piesočnato-hlinité pôdy 

Piesočnato-hlinité pôdy (stredne ťažké) sa nachádzajú predovšetkým v oblastiach kde sa 
vyskytujú granitoidné horniny, niektoré druhy rúl a svory, ale aj na pieskovcoch, ryolitoch a 
treťohorných štrkoch. Tvoria značné plochy v pohoriach Centrálnych a Vonkajších Karpát. 
Piesočnato-hlinitá až hlinito-piesočnatá jemnozem týchto pôd má značnú prímes hrubého 
skeletu. Vyskytujú sa v oblasti kryštalického jadra Malých Karpát, Považského Inovca, 
Strážovských vrchov, Malej Fatry, Západných a Vysokých Tatier, Tribeča, Žiaru, 
Veľkej Fatry, Nízkych Tatier a na kryštalických horninách Slovenského rudohoria. Vo 
Vonkajších Karpatoch sú súvislejšie plochy piesočnato-hlinitých pôd až hlinito-
piesočnatých na vrcholových pieskovcových chrbtoch Bielych Karpát, Javorníkov, 
Kysuckých a Oravských Beskýd, Oravskej a Spišskej Magury, Levočských vrchov, 
Čergova, Ľubovnianskej vrchoviny i Nízkych Beskýd. 

6.1.3 Hlinité pôdy 

Hlinité pôdy (stredne ťažké) nachádzame na vápnitých pieskovcoch, andezitoch, 
melafýroch, rulách, fylitoch, piesčitých vápencoch a slieňoch, amfibolitoch, čadičoch ale 
najmä sprašiach. Vyskytujú sa v nížinách a v kotlinách, kde sú späté najmä so sprašami 
(menej so sprašovými hlinami), materiálom náplavových kužeľov s obsahom hlinitej 
jemnozeme, hlinitými nivnými sedimentmi, neogénnymi sedimentmi atď. Pôdy na sprašiach 
neobsahujú skelet. Podstatná časť hlinitých pôd nížin je sústredená na sprašových 
pahorkatinách Podunajskej nížiny. Záhorská a Východoslovenská nížina majú hlinitých 
pôd menej. V rámci pohorí je tento pôdny druh najviac rozšírený v našich sopečných 
pohoriach najmä v Štiavnických a Kremnických vrchoch, ďalej v Poľane a Javorí, v 
Slanských a Vihorlatských vrchoch. Vulkanické horniny, produkujú zvetrávaním hlinité 
zvetraliny, samozrejme s rôznou prímesou skeletu. 

6.1.4 Ílovito-hlinité a ílovité pôdy 

Ílovité a ílovito-hlinité pôdy (ťažké) vznikajú u nás na andezitových tufoch, tufových 
aglomerátoch, tufitoch, sprašových hlinách, vápencoch, dolomitoch, verfénskych bridliciach, 
na ťažkých nivných náplavoch, terciérnych íloch a permských bridliciach. 
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V nížinách sú späté predovšetkým so zrnitostne ťažšími riečnymi uloženinami a 
sprašovými hlinami, menej so sprašami a neogénnými sedimentmi. Prevažujú na 
Východoslovenskej nížine. Na Podunajskej nížine tvoria široký pruh na riečnych 
uloženinách Dunaja, Malého Dunaja, Váhu, Nitry, Žitavy a Hrona. Na Záhorskej nížine na 
nive Moravy a Myjavy. V kotlinách Slovenska súvisia najmä so sprašovými hlinami, ťažším 
materiálom náplavových kužeľov a zvetralinami flyšových ílovcov. Prevládajú v 
Turčianskej, Podtatranskej a Hornádskej kotline. V pohoriach sa viažu na zvetraliny 
mezozoika, najmä na vápence a bridlice. Veľké plochy zaberajú v pohoriach Centrálnych 
Karpát a v krasových územiach. Vo Vonkajších Karpatoch vznikli ílovito-hlinité až ílovité 
pôdy na zvetralinách ílovitých bridlíc a ílovcov alebo na súvrstviach s prevahou týchto 
hornín. Sú rozšírené aj v sopečných pohoriach, kde sa viažu najmä na tufy a tufity. 

Celkove možno konštatovať, že na Záhorskej nížine najväčšiu plochu zaberajú pôdy 
piesočnaté, na Podunajskej hlinité a na Východoslovenskej ílovito-hlinité. V pásme 
Vonkajších (flyšových) a Centrálnych Karpát sú v prevahe pôdy ílovito-hlinité a v 
sopečných pohoriach hlinité.  

6.2 PÔDNE TYPY 

Pôdne typy nášho územia sa vyvinuli za pôsobenia týchto pedogenetických procesov: 
pedogenetický proces iniciálny a mačinový, humifikácia organických zbytkov, 
illimerizácia, brunifikácia, andozemný pôdotvorný proces, podzolizácia, hydromorfný 
pôdotvorný proces, salinické pôdotvorné procesy, antropický pôdotvorný proces. Každý 
z nich prebieha na určitom mieste a závisí od konkrétnej kombinácie pôdotvorných faktorov 
(pôdotvorný substrát, ktorý svojim chemickým zložením ovplyvňuje primárne chemické 
zloženie a zrnitosť pôd, biotické faktory, čas, antropogénne faktory) a podmienok 
(geomorfologické podmienky, klimatické podmienky, hydrologické podmienky atď.). Pôdna 
pokrývka Slovenskej republiky je neobyčajne pestrá. Rozšírenie pôdnych typov na našom 
území nie je náhodné, ale riadi sa určitými zákonitosťami.  

Zákonitosti, ktoré spôsobili priestorovú odlišnosť pôdneho krytu u nás patria do troch 
skupín (Mičian, 1977). Prvá skupina je podmienená klimaticky, teda pôsobí na diferenciáciu 
pôdneho krytu prostredníctvom priestorovej diferenciácie klimatických podmienok. Z tejto 
skupiny zákonitosti sa u nás uplatňuje vertikálna a bariérna zonálnosť. Do druhej skupiny 
zákonitostí patria tie, ktoré pôsobia na diferenciáciu pôdneho krytu prostredníctvom 
klimatických i neklimatických činiteľov, z nej u nás pôsobí provincionálnosť. Tretia skupina 
zákonitostí je podmienená neklimaticky a je spojená s primárnou diferenciáciou substrátovo 
morfologických a hydrologických pomerov a podmienok. Z tejto skupiny zákonitostí sa u nás 
uplatňujú azonálnosť a zákonitosti detailnej diferenciácie.  

Vo Viedenskej kotline a v Malej i Veľkej dunajskej kotline a v nízko položených 
kotlinách pôsobí na rozmiestnenie jednotlivých typov pôd bariérna zonálnosť (predhorská 
zonálnosť), z klimaticky i neklimaticky podmienených zákonitosti provincionálnosť a zo 
substrátovo-morfologicko-hydrologicky podmienených zákonitostí detailna diferenciácia a 
azonálnosť. 

V pohoriach Západných i Východných Karpát a v stredne a vysoko položených 
kotlinách sa pri formovaní štruktúry pôdneho krytu uplatňuje najmä vertikálna zonálnosť 
ale i azonálnosť a detailná diferenciácia. V kotlinách tam kde sú na to vhodné substrátovo-
morfologické a klimatické pomery pôsobí vnútrokotlinová zonálnosť pôd, ktorá je vlastne 
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totožná s bariérnou zonálnosťou, lebo je tiež podmienená hlavne pribúdaním zrážok od 
najsuchšej časti kotlín smerom k horskej obrube. 

6.2.1 Priestorová štruktúra pôdneho krytu 

Celá Slovenská republika leží v miernom pôdnogeografickom pásme v pôdnogeo-
grafickej oblasti strednej Európy v zóne kambizemí a luvizemí pod listnatým lesom. Podľa 
substrátovo-morfologických kritérií sa táto zóna delí na našom území na dve podsústavy 
Panónsku panvu a Karpaty. Z Panónskej panve k nám zasahuje Západopanónska panva 
časťami subprovincie Viedenskej kotliny a Malej dunajskej kotliny a Východopanónska 
časťou subprovincie Veľkej Dunajskej kotliny. Z podsústavy Karpát sa na našom území 
nachádza väčšia časť provincie Západných Karpát a malý úsek provincie Východných 
Karpát. 

6.2.1.1 Pôdy nížin  

Do výbežku Západopanónskej panvy na území Slovenskej republiky patria: Malá časť 
Juhomoravskej panvy reprezentovaná Dolnomoravským úvalom s  Dyjsko-moravskou 
nivou, Záhorská nížina a Podunajská nížina. Východopanósku panvu reprezentuje 
Východoslovenská nížina. 

Z á h o r s k á   n í ž i n a  sa člení podľa substrátových a morfologických pomerov, 
ktoré tu podmieňujú diferenciáciu pôdnej pokrývky na dve časti, na Borskú nížinu a 
Chvojnickú pahorkatinu. Borská nížina. Klimaticky podmienené zonálne členenie 
pedosféry je na Borskej nížine potlačené zvláštnym charakterom substrátu tak silne, že 
hranice žiadnej pôdnogeografickej jednotky nie sú podmienené zonálne. Bariérna zonálnosť 
sa síce v Borskej nížine uplatňuje, ale môžeme ju brať do úvahy iba nepriamo, vyčlenené 
jednotky majú tým humídnejšie podnebie čím bližšie ležia k Malým Karpatom.  

Na nive rieky Moravy sa vyskytujú prevažne fluvizeme kultizemné, sprievodne 
fluvizeme glejové a fluvizeme modálne v. kyslé na nekarbonátových nivných sedimentoch. 
Ďalej od koryta Moravy a na nivách jej prítokov, kde záplavy boli zriedkavejšie ako 
i v medzidunových depresiách, kde podzemná voda je blízko povrchu vyvinuli sa rôzne 
subtypy čiernic, napr. čiernica glejová a kultizemná. Na minerálne chudobných eolických 
pieskoch, ktoré zaberajú v Borskej nížine areál 570 km2 sa vyvinuli pieskových dunách 
subory Arenosolov  (regozeme modálne, kultizemné, silikátové, karbonátové). Sú to  slabo 
vyvinuté pôdy s nízkym obsahom živín, ktoré boli na mnohých miestach zásahom človeka 
(vysadením borovicových monokultúr) premenené na prechodné typy ku  kambizemným 
podzolom a kambizemiam modálnym v. kyslým. V  tektonickej depresii na úpätí Malých 
Karpát sú čiernice kultizemné ľahké, glejové a gleje so sprievodnými organozemami 
slatinnými a glejovými.  

Chvojnická pahorkatina. Na diferenciáciu pôdneho krytu tu pôsobí predhorská 
zonálnosť.  Na najsuchších a najteplejších miestach sa vyskytujú černozeme modálne  a 
černozeme hnedozemné. Ešte bližšie k Malým a Bielym Karpatom leží zóna hnedozemí 
modálnych. V najvlhkejších častiach zóny sú hnedozeme pseudoglejové  a luvizemné až 
luvizeme pseudoglejové, resp. pseudogleje stagnoglejové. V južnej a západnej časti sú na 
eolických  pieskoch Arenosoly (regozeme). 

P o d u n a j s k á   n í ž i n a. Členíme ju na dve oblasti na základe substrátovo-
morfologicko-hydrologických znakov. Prvú tvorí Podunajská pahorkatina, druhá oblasť 
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zaberá aluviálnu rovinu ohraničenú zhruba líniou Bratislava, Komárno, Nové Zámky, 
Sereď, Bratislava, ide o Podunajskú rovinu. 

Podunajská pahorkatina. Výrazne tu prevažujú anhydromorfné pôdy. Na ich 
usporiadanie v priestore pôsobí predhorská zonálnosť. Najďalej od pohorí na najsuchších a 
najteplejších miestach sa nachádzajú súbory černozemí na sprašiach, černozeme modálne, 
černozeme v. karbonátové, menej černozeme hnedozemné. Bližšie k pohoriam, kde je 
podnebie trocha vlhkejšie a chladnejšie sú na pahorkatinách  súvislé široké zóny hnedozemí 
modálnych, menej sú zastúpené hnedozeme pseudoglejové. Na Hronskú a Ipeľskú 
pahorkatinu sa viaže výbežok hnedozemí, ktorý zasahuje ďaleko na juh do mierne zvlneného 
rovinného územia s černozemami. Najbližšie k pohoriam s vlhkejším a najchladnejším 
podnebím sú ostrovčeky luvizemí modálnych, luvizemí pseudoglejových a pseudoglejov na 
sprašových a svahových hlinách, menej na sprašiach.  

Na nivách riek (Váh, Nitra, Žitava, Hron, Ipeľ) medzi pahorkatinami sú rozšírené 
prevažne fluvizeme kultizemné na nekarbonátových nivných sedimentoch fluvizeme 
karbonátové na karbonátových nivných sedimentoch  so sprievodnými  čiernicami 
glejovými,  ktoré sú vyvinuté najmä na nive Váhu, čiastočne na nive Žitavy.  

Druhá oblasť Podunajská rovina leží na juh od predchádzajúcej a reprezentuje ju 
rozsiahla aluviálna rovina s prevahou semihydromorfných a hydromorfných pôd. Túto oblasť 
na základe hydrologicko-morfologického kritéria môžeme rozdeliť na dve podoblasti. 

Prvá väčšia podoblasť zaberá východnú časť Podunajskej roviny a má pôdy ktoré sa tu 
sformovali pod vplyvom podzemných a povodňových vôd. Plošne tu prevládajú rôzne 
subtypy čiernic, ktoré na mnohých miestach prechádzajú do čiernicových černozemí. V 
znížených častiach aluviálnej roviny medzi agradačnými valmi, kde je podzemná voda bližšie 
k povrchu sú čiernice glejové. Na okrajoch agradačných valov, kde je podzemná voda o 
niečo hlbšie, sú čiernice modálne Chrbty agradačných valov, kde je podzemná voda 
najhlbšie, pokrývajú čiernice černozemné a čiernice karbonátové. Pozdĺž riek na nivách sa 
tiahnu široké pruhy fluvizemí modálnych v. karbonátová. Veľký žitný ostrov medzi 
Bratislavou a Dunajskou Stredou pokrývajú černozeme karbonátové a černozeme 
čiernicové. Zvyšnú časť  Veľkého žitného ostrova pokrývajú čiernice karbonátové so 
sprievodnými ostrovčekmi čierníc glejových. Na viatych pieskoch sú  ostrovčeky regozemí 
karbonátových ľahkých. Medzi Zlatnou na Ostrove a Močou sa vyskytujú ostrovčeky 
slancov a slanísk a slancových čiernic.  

Druhú podoblasť tvorí západná časť Žitného ostrova, kde je Podunajská rovina mierne 
vyvýšená a kde podzemná voda už dlhší čas neovplyvňovala pôdy, preto sa tu vyvinuli 
černozeme karbonátové nie na sprašiach, ale na vápnitých nivných uloženinách s blízkym 
štrkovým podložím. Sporadicky sú tu rozšírené čiernice karbonátové  a čiernice glejové. Na 
nive Dunaja a Malého Dunaja sú fluvizeme modálne v. karbonátové a modálne gleje.  

V ý c h o d o s l o v e n s k á   n í ž i n a. Podobne ako Podunajská nížina aj 
Východoslovenská sa člení podľa substrátovo-morfologicko-hydrologických kritérií na 
podoblasť Východoslovenskej pahorkatiny a Východoslovenskej roviny. 

Jedným z významných prírodných faktorov, ktoré odlišujú Východoslovenskú nížinu od 
zvyšných nížin Slovenska, je pôdna pokrývka s osobitými črtami. Na jej diferenciácii sa 
uplatnili geomorfologicko- substrátovo - hydrologické pôdotvorné podmienky a faktory a 
zákonitosti detailnej diferenciácie, teda diferenciácia v drobnom, ďalej azonálnosť a bariérna 
zonálnosť podmienená klimaticky (Michaeli, Vilček 2013) 

Vzájomná kombinácia pôdotvorných podmienok, faktorov a pedogenetických procesov 
spôsobila, že v oblasti Východoslovenskej nížiny sú rozšírené pôdne typy zo skupiny 
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iniciálnych pôd (fluvizem, regozem), molických (černozem, čiernica), ilimerických 
(hnedozem, luvizem), hydromorfných (glej, pseudoglej, organozem). Nepatrne sú zastúpené 
typy zo skupiny salinických (slanisko, slanec) a hnedých pôd (kambizem).  

Dominantným pôdotvorným procesom v nížine je glejový proces a proces iniciálneho 
pôdotvorenia, ďalej nasleduje illimerizácia, černozemný proces, lokálne sa vyskytuje 
kambizemný a salinický proces. Najnovšie prieskumy pôd ukazujú, že na území 
Východoslovenskej nížiny takmer 71 % plochy zaberajú fluvizeme glejové, pseudogleje 
a gleje. Fluvizeme modálne zaberajú  iba 7 % plochy (Vilček 2004). 

Na najsuchších a najnižšie položených miestach Podslanskej pahorkatiny sú černozeme. 
V súvislosti so stúpajúcou humiditou podnebia smerom k pohoriam (klimatický aspekt) k ním 
pristupujú hnedozeme a hnedozeme luvizemné a v tesnom susedstve pohorí, sú luvizeme 
pseudoglejové.  Je to prejav bariérnej zonálnosti pôd (Michaeli, Vilček 2013). 

Podvihorlatská pahorkatina sa nachádza na úpätí Vihorlatských vrchov. Toto územie 
poklesávalo intenzívne aj v obdbí würmu (Baňacký et al. 1987) a poklesáva intenzívnejšie 
i v súčasnosti oproti zvyšnej časti Východoslovenskej nížiny. Vyznačuje sa zamokrením 
všetkých pôd podzemnou vodou. Počas intenzívnych zrážok a jarných prívalov vody 
súvisiacich s roztápaním sa snehovej pokrývky vytvárajú sa tu miestami rozsiahlejšie vodné 
areály. Najrozšírenejším pôdnym typom v tejto oblasti sú pseudogleje, gleje a fluvizeme 
glejové so sprievodnými typmi luvizemí pseudoglejových. 

Na Východoslovenskej rovine sa na základe pôsobenia hydrologických, morfologických 
a substrátových pomerov vyvinuli pôdy zo skupín iniciálnych, molických, hydromorfných 
a salinických pôd. Fluvizeme modálne sú  najmä na nivách v hornej časti vodných tokov, 
kde sa nachádzajú fluviálne sedimenty s vyšším obsahom psefitov (okolie Strážskeho, 
Vranova, Michaloviec). Na nivách riek v strednej časti Východoslovenskej roviny s väčším 
podielom  pelitických fluviálnych sedimentov (okolie Malčíc) sú ťažké ílovité pôdy. 
V zníženinách medzi agradačnými valmi sú fluvizeme glejové a gleje. Na dolnom toku 
Ondavy a Laborca na Ondavskej a Laboreckej rovine sa nachádzajú černozeme hnedozemné 
a čiernicové a černozeme čiernicové karbonátové (obsah humusu 5 – 6 %), sporadicky 
čiernice slancové až slaniskové. Extrémne ťažké fluvizeme glejové sú najmä na nive 
Latorice, kde lokálny výskyt silne mineralizovaných podzemných vôd podmienil vznik 
ostrovčekov salinických pôd s prevládajúcim typom fluvizemí slancových. Na nive Latorice 
a na Medzibodrockých pláňavách  na presypoch  eolických pieskov (bochníkovité duny) 
sú regozeme modálne a v depresiách v južnej časti Medzibodrockých pláňav čiernice 
glejové karbonátové. Chlmecké pahorky a Tarbucku pokrývajú kambizeme. V pôdnej 
pokrývke sídelných terás dominujú kultizeme a antrozeme. 

6.2.1.2 Pôdy kotlín a pohorí 

Pre slovenskú časť Karpát je príznačná pásmová stavba, t.j. striedanie sa horských pásem 
a medzi nimi vnútrohorských kotlín, čo má značný vplyv na charakter pôdneho krytu. 

P ô d y  k o t l í n. Pôdny kryt v kotlinách sa sformoval väčšinou v pahorkatinovom 
reliéfe, len menšia časť v rovinnom type reliéfu. Značné plochy pôd sa vytvorili na stredne 
ťažkých až ťažkých, hlbokých, bezskeletnatých substrátoch na sprašiach, sprašových a 
soliflukčných hlinách. Rozšírenie pôdnych typov na uvedených substrátoch sa riadi 
koncentrickou zonálnosťou pôd vnútrohorských kotlín. 

Podľa nadmorskej výšky rozlišujeme u nás tri skupiny kotlín, nízko položené kotliny, 
stredne vysoko položené kotliny a vysoko položené kotliny. V nízko položených kotlinách na 
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najsuchších a najteplejších miestach sú hnedozeme a nepatrné ostrovčeky černozemí (v okolí 
Tornale v Rimavskej kotline a v južnej časti Košickej kotliny). V stredne vysoko položených 
kotlinách na najsuchších a najteplejších miestach sú vyvinuté hnedozeme, ale tie tu tvoria len 
nepatrné plochy, ich väčšiu časť zaberajú luvizeme a pseudogleje. Kotliny tretej skupiny 
majú už pôdy s výrazným podzolizačným procesom. 

K nízko položeným kotlinám patria Ipeľská, Lučenecká, Rimavská Košická kotlina, 
ďalej Trenčianska a Ilavská kotlina v Považskom podolí. V Ipeľskej, Lučeneckej, 
Rimavskej a Košickej kotline sú na ich najsuchších a najteplejších miestach nepatrné 
ostrovčeky černozemí. V považských kotlinách sa černozeme a hnedozeme vôbec 
nevyskytujú. 

V K o š i c k e j   k o t l i n e  je zóna černozemí hnedozemných  na najsuchšom území 
južne od Košíc medzi Seňou a Haniskou na Košickej rovine. Bližšie k pohoriam na 
Medzevskej a Toryskej pahorkatine sú vyvinuté malé lokality hnedozeme modálnej  
a nepatrne je zastúpená luvizem modálna. Väčšie plochy na pahorkatinách zaberajú 
pseudogleje modálne. Na neogénnych sedimentoch Toryskej a Medzevskej pahorkatiny 
východne od Košíc sú kambizeme modálne a kambizeme pseudoglejové. Pozdĺž Hornádu, 
Bodvy, Idy a Torysy zaberajú veľké plochy fluvizeme modálne, fluvizeme modálne v. 
karbonátová a fluvizeme glejové.   

V  R i m a v s k e j   k o t l i n e  na malých plochách pri Jesenskom, Tornali a 
Lenártovciach sú černozeme čiernicové karbonátové. Väčšie plochy tu zaberajú hnedozeme 
modálne a hnedozeme pseudoglejové, ktoré na úpätiach pohorí prechádzajú do modálnych 
pseudoglejov, areály ktorých sú tu prerušované modálnymi kambizemami v. kyslá a v. 
nasýtená a pararendzinami modálnymi na zvetralinách stredne ťažkých až ľahších 
neogénnych silikátovo-karbonátových sedimentov. 

V  L u č e n e c k e j   k o t l i n e  sú areály hnedozemí modálnych (Haplic Luvisols) 
prerušované pararendzinami modálnymi a kambizemami modálnymi v. nasýtené) na 
stredne ťažkých až ľahších silikátovo-karbonátových terciérnych sedimentoch. Na úpätiach 
pohorí je temer súvislá široká zóna luvizemí pseudoglejových so sprievodnými 
pseudoglejmi stagnoglejovými na sprašovitých hlinách. 

Ku stredne vysoko položeným kotlinám patria Žilinská, Turčianska, Hornonitrianska, 
Žiarska, Zvolenská, Pliešovská a Hornádska kotlina. 

Ž i l i n s k á   k o t l i n a  má veľmi pestré pôdne pomery.  Na nive Váhu a jeho 
prítokov v severnej časti kotliny sú vyvinuté fluvizeme modálne so sprievodnými typmi 
fluvizemí karbonátových a glejových.  Vo východnej časti kotliny sa vyskytujú po oboch 
stranách nad nivou Váhu a v okolí ústia Varínky pseudogleje modálne  a pseudogleje 
luvizemné. Zvyšok kotliny pokrývajú kambizeme pseudoglejové .V Domanížskej kotline 
dominujú rendziny modálne a kambizemné a v Rajeckej kotline výrazne prevládajú 
kambizeme pseudoglejové.  

T u r č i a n s k a   k o t l i n a  je z pôdnogeografického hľadiska zaujímavá veľkou 
plochou fluvizemí modálnych v. karbonátová na nive Váhu  a karbonátových čierníc na 
nive Turca. V strede kotliny väčšie plochy zaberajú pseudogleje modálne a luvizemné  a 
kambizeme pseudoglejové, medzi ktorými sú ostrovčeky modálnych a kambizemných 
rendzín a pseudoglejov modálnych. Smerom k úpätiu pohorí pristupujú kambizeme 
modálne v. nasýtená až kyslá.  

V  H o r n á d s k e j   k o t l i n e  prevládajú jednoznačne kambizeme, v severnej 
polovici kambizeme modálne s ostrovčekmi kambizemí modálnych v. kyslé. V južnej 
dominujú kambizeme pseudoglejové. V strede kotliny sú ostrovčeky pararendzín 
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modálnych na zvetralinách pieskovcovo-ílovcových hornín s obsahom karbonátov. V 
Novoveskej kotline, a v južnej časti Podhradskej kotliny je významný areál karbonátových 
čiernic a v okolí Spišského Podhradia v severnej časti Podhradskej kotliny sú čiernice 
modálne a glejové na nekarbonátových i karbonárových  proluviálnych sedimentoch. Na 
travertínových kopách pri Spišskom Podhradí sa vyvinuli modálne a kambizemné rendziny 
sprevádzané  litozemou modálnou  v. karbonátová. Významnejšie plochy fluvizemí 
modálnych a fluvizemí modálnych v. karbonátová a hnedozemí pseudoglejových  sú iba 
v eróznych kotlinách Hornádskeho podolia (Vlašskej, Novoveskej) a vo Vikartovskej 
priekope. Luvizeme modálne a pseudoglejové tu zaberajú len nepatrné plochy pri Spišských 
Vlachoch a Hrabušiciach.  

Do skupiny vysoko položených kotlín patria Horehronské podolie, Podtatranská a 
Oravská kotlina. 

V  P o d t a t r a n s k e j   k o t l i n e  prevládajú dva pôdne typy kambizeme a 
psedogleje. V západnej časti Liptovskej kotliny sú medzi Liptovským Mikulášom a 
Ružomberkom južne od Váhu a SZ i SV od Liptovského Hrádku pseudogleje modálne, kyslé 
a stagnoglejové prerušované kambizemami pseudoglejovými so sprievodnými 
pseudoglejmi modálnymi. Na travertínoch pri Bešeňovej a Lúčkach sú rendziny a na 
zvetralinách silikátovo-karbonátových flyšových hornín ostrovy pararendzín. Pozdĺž Váhu a 
jeho prítokov sú vyvinuté fluvizeme modálne, od Liptovskej Mary po Ružomberok 
fluvizeme modálne, v. karbonátové.   

V Popradskej kotline a vo východnej časti Liptovskej kotliny na silikátovom materiáli 
rozsiahlych glacifluviálnych kužeľov pod Vysokými a Západnými Tatrami ležia prevažne 
kambizeme modálne, v. kyslé, ku ktorým sa miestami pridružujú kambizeme 
pseudoglejové a ostrovčeky pseudoglejov stagnoglejových  a kyslých glejov. Na úpätí 
Tatier pod ihličnatým lesom sa v Liptovskej kotline tiahne pruh kambizemí modálnych, v. 
kyslé  so sprievodnými rankrami a nad ním popod celé úpätie Západných i Vysokých Tatier 
širší pás humusovo-železitých podzolov s ostrovčekmi kambizemí podzolových na ľahších 
zvetralinách silikátových hornín. Významné pruhy fluvizemí sprevádzajú v Podtatranskej 
kotline nivy Belej, Popradu a Bielej 

V  O r a v s k e j   k o t l i n e  sú na severe významné plochy pseudoglejov modálnych  
kyslých a pseudoglejov stagnoglejových .V širokom okolí Tvrdošína a Trstenej sú 
kambizeme pseudoglejové s prechodom ku kambizemiam modálnym, v. kyslým. Severne 
od Suchej Hory a Lieseku sú rozsiahle plochy organozemí slatiných a slatinných glejov na 
rašeliniskách. 

P ô d y   p o h o r í. Pôdny kryt pohorí je v Slovenskej republike rôznorodý najmä 
vplyvom materských hornín a pôsobením vertikálnej zonálnosti ako aj detailnej 
diferenciácie podľa hydrologicko – substrátovo - morfologických podmienok. Podľa 
charakteru materských hornín členíme sústavu pohorí Slovenskej republiky na tri skupiny.   
P r v ú tvoria flyšové pohoria Vonkajších Západných a Východných Karpát. D r u h ú 
kryštalicko - druhohorné pohoria Vnútorných Západných Karpát, t r e t i u sopečné 
pohoria Vnútorných Západných a Východných Karpát. 

K  p r v e j   s k u p i n e  patria: Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina, Javorníky, 
Turzovská vrchovina, Moravsko-sliezske Beskydy, Jablunkovské medzihorie, Kysucké a 
Oravské Beskydy, Kysucká vrchovina, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura, Oravská 
vrchovina, Skorušinské vrchy, Podtatranská brázdy, Spišská Magura, Ľubovnianska 
vrchovina, Levočské vrchy, Spišsko-šarišské medzihorie, Bachureň, Čergov, Šarišská, 
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Ondavská, Laborecká vrchovina, Busov, Beskydské predhorie, Bukovské vrchy. V týchto 
horských celkoch výrazne dominujú kambizeme. 

V pôdnom kryte uvedených horských celkov mierne prevažujú  kambizeme modálne, v. 
kyslé nad kambizemami modálnymi, v. nasýtená. Na ťažších zvetralinách sú kambizeme 
pseudoglejové. Vo výškach nad 900-1000 m n. m. najmä v Moravsko-sliezskych Beskydách, 
Kysuckých a Oravských Beskydách, Oravskej Magure, Skorušinských vrchoch, Čergove a 
Bukovských vrchoch vznikli na minerálne chudobnejších substrátoch kambizemné podzoly 
lokálne sprevádzané kambizemnými a podzolovými rankrami. Vrcholové časti Babej hory 
a Pilska majú humusovo-železité podzoly. V nižšie položených častiach flyšových pohorí s 
mierne uklonenými svahmi resp. na mierne zvlnených a mierne uklonených rovinách na 
podsvahových delúviách s výskytom rôznych typov hlín, väčšinou svahových a soliflukčných 
sú drobné areály luvizemí pseudoglejových a pseudoglejov modálnych ako napr. v 
Ondavskej, Laboreckej a Šarišskej vrchovine, v Spišsko-šarišskom medzihorí a Bielych 
Karpatoch. Pôdny kryt na horninách bradlového pásma v Bielych Karpatoch, Myjavskej 
pahorkatine, Javorníkoch, Kysuckej vrchovine, v Oravskej Magure a Oravskej vrchovine, v 
Skorušinských vrchoch, Pieninách, Ľubovnianskej vrchovine, Spišsko-šarišskom medzihorí, 
Beskydskom predhorí tvoria ostrovčeky modálnych a kambizemných renzdzín  a  litozemí 
modálnych, v. karbonátová na jurských vápencoch bradiel a pararendzín modálnych aj 
kambizemí modálnych v. nasýtená na zvetralinách kriedových sedimentov obalu bradiel. V 
Pieninách a vo Vršateckých bradlách prevažujú rendziny modálne.  

D r u h ú   s k u p i n u  p o h o r í  tvoria horské celky Vnútorných Západných Karpát a 
jeden horský celok z Vnútorných Východných Karpát. Patria sem: Malé Karpaty, Považský 
Inovec, Tribeč, Strážovské vrchy, Žiar, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy, Tatry, Nízke 
Tatry, Kozie chrbty,, Starohorské vrchy, Branisko, Veporské, Volovské, Stolické vrchy, 
Revúcka vrchovina, Čierna hora, Spišsko-gemerský a Slovenský kras a Humenské vrchy. 
Pôdny kryt v týchto pohoriach zastupujú tri pôdne jednotky, kambizeme a podzoly na 
silikátových horninách, rendziny na karbonátových horninách. 

Kambizeme na silikátových horninách sú v tomto regióne výrazne nenasýtené. 
Kambizeme modálne, v. kyslé   sa tu nachádzajú od nízkych polôh až do výšok okolo 900 m 
n. m. Vo výške nad 900-1000 m n. m. až do 1300 m n. m. Malej a Veľkej Fatre, v Tatrách, 
Nízkych Tatrách a v Slovenskom rudohorí sú významné plochy kambizemných podzolov, 
kde sa ku vnútropôdnemu zvetrávaniu pripája slabý podzolizačný  proces. Vyskytujú vo 
Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách a v Krivánskej Malej Fatre do výšky 1300 m n. m.   
V oblasti hornej hranice smrekového stupňa, ale aj v smrekovom stupni, najmä v Západných, 
Vysokých, Nízkych Tatrách a v Malej Fatre sa nachádzajú humusovo-železité podzoly, 
ktorých hlavné rozšírenie je v pásme kosodreviny a siahajú do výšok okolo 1800 m n. m. a v 
Západných a Vysokých Tatrách až 2000 m n. m. Vyvinuli sa tu na ľahkých až stredne 
ťažkých minerálne chudobných zvetralinách silikátových hornín. Humusovo-železité podzoly 
môžeme nájsť aj v spodnej časti stupňa alpínskej bylinnej vegetácie (alpínskych lúk) v 
Nízkych, Západných a Vysokých Tatrách, čo svedčí o bývalom širšom areáli kosodreviny.  

V Západných, Vysokých a Nízkych Tatrách vo výškach nad 1900-2000 m n. m. v stupni 
alpínskych bylinných spoločenstiev na silikátovom substráte sú rozšírené tzv.  modálne 
rankre v. kyslý s vysokým obsahom skeletu a s bohatým obsahom nekvalitného humusu, 
ktoré sa v najvyšších častiach pohorí vo výškach nad 2300 m n. m. striedajú s drobnými, ale 
veľmi častými areálmi plytkých silne skeletnatých slabo vyvinutých typických silikátových 
litozemí  na skalnatých výstupoch podložia a kamenných moriach. 
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Tam kde na svahoch a chrbtoch pohorí Vnútorných Západných Karpát vystupujú 
mezozoické karbonátové horniny vznikli  rendziny  so súborom subtypov. Z vymenovaných 
pohorí rendziny prevažujú v Strážovských vrchoch a vo Veľkej Fatre. Je tu plošne viac 
rendzín ako kambizemí. Ide najmä o rendziny modálne a rendziny kambizemné, ďalej sú tu 
rendziny sutinové, ktoré doprevádzajú litozeme modálne, v. karbonátové. Absolútnu 
prevahu majú rendziny v Chočských vrchoch, Belianskych Tatrách, Spišsko-gemerskom 
krase, Slovenskom krase a v Humenských vrchoch. V Belianskych Tatrách sú v 
kosodrevinovom stupni organozemné rendziny a v zóne alpínskych lúk (bylinných 
spoločenstiev) sa nachádzajú modálne rendziny  a litozeme modálne v. karbonátové 
sprevádzané výstupmi pevného skalného podložia. 

Do  t r e t e j   s k u p i n y  p o h o r í patria sopečné pohoria Vnútorných Západných a 
Východných Karpát. Pohronský Inovec, Vtáčnik, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, 
Javorie, Poľana, Krupinská planina, časť Ostrôžok. Ďalej k sopečným pohoriam patrí Cerová 
vrchovina, Slanské vrchy a z Vnútorných Východných Karpát Vihorlatské vrchy. V tomto 
regióne podstatnú časť zaberajú kambizeme modálne, v. nasýtené  lebo materské horniny 
sopečných pohorí sú väčšinou minerálne bohatšie.  Vystupujú do výšok okolo 700-800 m n. 
m. Vyššie prechádzajú do kambizemí modálnych kyslých. Ani v našom najvyššom 
sopečnom geomorfologickom celku Poľane (1458 m n. m.) sa nevyskytujú kambizemné 
podzoly. Na andezitových tufoch a aglomerátoch sa v sopečných pohoriach nachádzajú 
andozeme modálne v. nasýtené. Tieto horniny obsahujú sopečné sklo, z ktorého vzniká 
alofán, dôležitý minerál pre väzbu humusu, pórovitosť a obsah vody v pôde. Sú to veľmi 
kvalitné pôdy s výbornými fyzikálnymi vlastnosťami i chemizmom. Na vypreparovaných 
lávových prúdoch z andezitov a ryolitov vo vrcholových partiách Vtáčnika, Sitna, Šimonky, 
Veľkého a Malého Miliča, Poľany, Kremnických a Vihorlatských vrchov (Sninský kameň, 
Vihorlat) sa nachádzajú litozeme modálne, v. silikátové a rankre.  

Pestrejší pôdny kryt má Krupinská planina a Cerová vrchovina. V Krupinskej planine 
prevažujú kambizeme modálne, v. nasýtené, ku ktorým sa pridružujú väčšie areály luvizemí 
modálnych a luvizemí pseudoglejových resp. pseudoglejov modálnych  na širokých 
plochých chrbtoch medzi dolinami. V okolí Šiah sú drobné ostrovčeky hnedozemí 
modálnych a pseudoglejových. Ešte pestrejší pôdny kryt má Cerová vrchovina. Nachádzajú 
sa tu kambizeme modálne, v. nasýtené,  pararendziny modálne na zvetralinách 
neogénnych sedimentov a ostrovčeky luvizemí modálnych na tenkých nesúvislých 
pokrovoch sprašových hlín spolu s hnedozemami modálnymi. Na vypreparovaných prúdoch 
bazaltov a bazaltoidných andezitov sú litozeme modálne, v. silikátové.  

6.2.1.3 Kultizeme, intoxikované a devastované pôdy 

Kultizeme tvoria v Slovenskej republike zvláštnu skupinu pôd. V sídlach kde sú sady a 
záhradkárské osady sa vyskytujú kultizeme záhradné. Väčšina z nich je intenzívne 
obhospodarovaná už niekoľko desaťročí i storočí. Kultizeme rigolované  sú pod starými 
vinohradmi vo vinohradníckych oblastiach. Vznikli hlbokým obrábaním pôdy až do hĺbky 
150 cm od povrchu. Antrozeme urbické, depóniové a haldové vznikli na premiestnených 
substrátoch rôzneho charakteru napr. na banských haldách a odvaloch, na priemyselných 
navážkach ap. Ich morfológia je závislá od charakteru a vlastností týchto substrátov.  
 Intoxikované a devastované pôdy a technosoly sa vyskytujú sa v okolí Hnúšte, medzi 
Jelšavou a Lubeníkom, východne od Košíc, pri Žiari nad Hronom, v okolí Serede, Šale, 
Strážskeho, Rudnian, Istebného a inde. Najviac kontaminovaných pôd ohrozených 
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transmisiami je sústredných v okrese Dolný Kubín 22%, Liptovský Mikuláš 18%, Poprad 
18%, Banská Bystrica 12%, Spišská Nová Ves 6%, Stará Ľubovňa 5%. Ďalším zdrojom 
kontaminácie pôd u nás sú agrochemikálie, koncentrované chovy hospodárskych zvierat,  
využívanie fosforečných hnojív s vysokým obsahom ťažkých kovov ako chróm, urán, arzén, 
kadmium, olovo, ortuť, (superfosfát z Afriky). Degradáciu pôdy spôsobujú aj ropné látky a 
odpad z fariem, prostriedky na ochranu rastlín proti škodcom ap. 

Ďalším faktorom, ktorý ohrozuje náš pôdny fond je vodná a veterná erózia. Celkove je v 
Slovenskej republike ohrozených eróziou 1,5 mil. ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 670 
000 ha je potrebné už naliehavo chrániť. Veterná erózia zasahuje najmä nížinné oblasti, kde 
sa dotýka výmery približne 390 000 ha poľnohospodárskej pôdy. Svahové poruchy 
poškodzujú u nás okolo 80 000 ha a ohrozujú asi 160 000 ha poľnohospodárskej pôdy. 

6.3 ÚRODNOSŤ PÔD 

Pod úrodnosťou pôdy rozumieme schopnosť pôdy zásobovať rastúce rastliny vodou 
a živinami počas ich vegetačného obdobia. Úrodnosť je daná súborom fyzikálnych 
chemických a biologických charakteristík pôdneho profilu v určitých klimatických 
podmienkach. Prirodzená úrodnosť pôd sa utvárala pôsobením prirodzenej kombinácie 
pôdotvorných faktorov a podmienok, bez zásahu človeka. Kultúrna úrodnosť vzniká 
kultiváciou prirodzených pôd. Kultiváciou možno prirodzenú úrodnosť pôd zvýšiť, ale aj 
znížiť. Naše poľnohospodárske pôdy majú kultúrnu úrodnosť, pôdy v lesných oblastiach 
prirodzenú.  

Pre účely usporiadania, ochrany a racionálneho využívania poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu boli pre územie Slovenskej republiky vypracované mapy pôdnoekologických 
jednotiek (PEJ). Pod pojmom PEJ  rozumieme rovnorodý ohraničený územný celok, ktorý 
má v dôsledku vzájomného pôsobenia celého komplexu zložiek prostredia, najmä pôdy, 
klímy a reliéfu špecifický charakter ekologických vlastnosti vplývajúcich na jeho produkčný 
potenciál. Na základe bodového hodnotenia produkčnej schopnosti PEJ podľa synteticko-
parametrickej metódy separátneho oceňovania pôdno-ekologických zložiek, ktorej 
výsledkom je snaha o sumárne hodnotenie všeobecnej produkčnej schopnosti (relatívnej 
bonity) PEJ.  V súlade s ich produkčným potenciálom boli BPEJ Slovenskej republiky 
začlenené do 4 kategórií - typov a 14 typologicko-produkčných kategórií - subtypov 
racionálneho využívania poľnohospodárskych pôd. 

Metodické zásady kategorizácie PEJ pre účely delimitácie a usporiadania 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu vychádzajú z postulátu, že pôdny fond sa má využívať v 
súlade s jeho pôdno-ekologickými podmienkami pri úmernom zohľadnení efektívnosti 
výroby. Podľa týchto požiadaviek boli BPEJ na území Slovenskej republiky začlenené do 
týchto kategórií, typov: 1. orné pôdy, 2. podmienené orné pôdy a trávne porasty, 3. trvalé 
trávne porasty, 4. pre poľnohospodársku výrobu nevhodné územia. 

 
1. Orné pôdy. Do tejto kategórie sú začlenené len tie BPEJ, ktoré majú priaznivé 

fyzikálno-chemické vlastnosti a stanovištné podmienky pre efektívne pestovanie poľných 
plodín. Spravidla sú to ľahšie, stredne ťažké a ťažké, hlboké až stredne hlboké v ornici 
maximálne stredne skeletnaté, bez výraznejšieho stupňa prevlhčenia, vodnej erózie a iných 
negatívnych znakov na svahoch so sklonom do 12°, do 800 - 850 m n. m. 

2. Podmienené orné pôdy a trávne porasty (striedavé polia). Návrh na vyčlenenie 
tejto netradičnej kategórie vychádza z reálnych požiadaviek dočasnej resp. trvalej špecifickej 
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sústavy hospodárenia na pôdach, ktoré sa v podstate orať dajú, ale z hľadiska ich súčasných 
vlastností (prevlhčenie, skeletnatosť, výskyt balvanov, svahovitosť, erózna ohrozenosť, 
vysoký obsah ílovitých častíc, obtiažna dostupnosť, nepriaznivé klimatické podmienky atď.) 
je ich začlenenie do kategórie orných pôd resp. trvalých trávnych porastov podmienené 
dôslednou realizáciou príslušných pôdno a krajinnoochranárskych zásahov. V záujme ochrany 
a zvyšovania ich produkčného potenciálu majú byť využívané formou cyklického sa 
striedania poľných plodín a trávnych porastov. 

3. Trvalé trávne porasty. Pri začleňovaní BPEJ do tejto kategórie boli okrem 
parametrov svahovitosti (12° - 25°), hĺbky pôdy (30 - 10 cm), štrkovitosti (nad 50% skeletu) a 
zamokrenia, zohľadnené aj ďalšie kombinácie negatívne pôsobiacich vlastností pôd a 
prostredia. Tieto pôdy sa vyskytujú na strmých svahoch s nepriaznivou severnou expozíciou, 
sú zvyčajne zamokrené vo výške nad 800 - 850 m n.  m. 

4. Pre poľnohospodársku výrobu nevhodné územia. Do tejto kategórie boli začlenené 
lokality na svahoch nad 25°, extrémne plytké pôdy a nevyvinuté pôdy. 

Na základe detailného hodnotenia uvedených kategórii – typov racionálneho využívania 
pôd a pôdoznaleckého hodnotenia produkčnej schopnosti BPEJ boli tieto rozčlenené na 14 
typologicko-produkčných kategórií. 

 
Tab 19 Štruktúra typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenska 
 
Označenie Charakteristika subtypu Výmera v % 

Potenciálne orné pôdy 
O1 Najprodukčnejšie orné pôdy 5,8 
O2 Vysoko produkčné orné pôdy 9,9 
O3 Veľmi produkčné orné pôdy 9,0 
O4 produkčné orné pôdy 11,8 
O5 Stredne produkčné orné pôdy 8,7 
O6 Menej produkčné orné pôdy 9,0 
O7 Málo produkčné orné pôdy 3,5 

Spolu 57,6 
Striedavé polia 

OT1 Stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty 1,9 
OT2 Menej produkčné polia a produkčné trávne porasty 4,4 
OT3 Málo produkčné polia a produkčné trávne porasty 5,1 

Spolu 11,4 
Trvalé trávne porasty 

T1 Produkčné trvalé trávne porasty 9,4 
T2 Menej produkčné trvalé trávne porasty 12,9 
T3 Málo produkčné trvalé trávne porasty 7,3 

Spolu 29,6 
Nevhodné 

N Pre agroekosystémy nevhodné územia 1,5 
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Praktický význam a možnosti priamej realizácie uvedeného členenia spočívajú v tom, že 
na základe týchto údajov a máp BPEJ je možné podrobnejšie určiť a konkretizovať racionálny 
spôsob využívania aj najmenších územných celkov napr. poľnohospodárskych honov až 
jednotlivých parciel. 

Úrodnosť jednotlivých typov poľnohospodárskych pôd u nás môžeme pri určitom 
zjednodušení klasifikovať takto: 

K veľmi úrodným pôdam patria černozeme a ich subtypy napr. černozem modálna, 
hnedozemná, čiernicová a černozem modálna, v. karbonátová, ďalej fluvizem modálna, 
v. karbonátová a čiernica modálna, v. karbonátová na Podunajskej nížine. K úrodným 
pôdam patria černozem modálna a hnedozemná mimo Podunajskej nížiny, hnedozem  
modálna na sprašiach, hnedozem luvizemná a pseudoglejová, luvizem modálna na 
sprašiach a svahových hlinách nižších polôh, čiernica modálna a fluvizem modálna a 
glejová 

Skupina stredne až menej úrodných pôd zahŕňa luvizeme a pseudogleje vyššie 
položených oblastí, kambizeme modálne a pseudoglejové, rendziny, čiernice glejové a 
fluvizeme glejové. 

Málo úrodné pôdy reprezentujú kambizeme modálne, v. kyslé silne štrkovité, plytké 
rendziny modálne a pararendziny modálne, organozeme, gleje, rankre. Regozeme na 
kremitých viatych pieskoch, kambizemné podzoly, modálne podzoly, humusov-železité 
podzoly, solončaky a slance, litozeme atď. 




