Jedným z rozhodujúcich faktorov
ovplyvňujúcich kvalitu povrchovej
a podzemnej vody, a teda i kvalitu
potravín, je úroveň znečistenia
pôdy. Preto je práve pre
poľnohospodárov dôležité,
aby obhospodarovali
pôdu tak, aby
neohrozili životné
prostredie, najmä
vody. Ochrana
vodných zdrojov
pred znečistením
z poľnohospodárskej
výroby je ekologickou
prioritou hospodárenia
v poľnohospodárskej
krajine.

Čistá voda,
zdravé potraviny

Správna poľnohospodárska prax
Keďže poľnohospodárske aktivity sa vykonávajú takmer na polovici územia
Slovenskej republiky, považujú sa za najväčšie plošné zdroje ohrozenia
kvality povrchových aj podzemných vôd. Okrem iného pri nevhodnom
hospodárení na pôde sa môžu do vodného prostredia vyplavovať
dusičnany, čo spôsobuje ohrozenie kvality vody nielen na zavlažovanie, ale
aj v studniach, prameňoch a vodných nádržiach. Nevhodné hospodárenie
môže viesť k bodovému alebo k plošnému znečisteniu vodných zdrojov, a to
najmä pri nevhodnej manipulácii so silážnymi šťavami, odpadovými vodami
a kalmi či neprimeraným hnojením alebo používaním pesticídov.
Súbor opatrení na zníženie znečistenia vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych
zdrojov je legislatívne upravený v Kódexe správnej poľnohospodárskej
praxe – príloha 5 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) – a je vypracovaný
v súlade s požiadavkami smernice EÚ 91/676/EEC o ochrane vôd pred
znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárstva.
Kódex správnej poľnohospodárskej praxe upravuje okrem iného pravidlá
pre tieto činnosti:
skladovanie organických hnojív,
aplikácia organických a minerálnych hnojív,
správne dávkovanie hnojív,
závlahové postupy,
postupy obhospodarovania
pôdy.
Aplikácia hnojív v zmysle
Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe:
stanovuje oblasti, kde sa organické
hnojivá nemôžu aplikovať:
a) do pôdy so sklonom svahu nad 12° a do oblastí v blízkosti zdrojov
povrchovej vody, studní, prameňov a obývaných sídiel,
b) kde je tenká vrchná vrstva pôdy,
c) na miestach, kde sa nachádza podložie s puklinovou priepustnosťou,
upravuje, že minerálne hnojivá obsahujúce dusík sa môžu aplikovať do
pôdy len na začiatku vegetačného obdobia za predpokladu, že sú na to
vhodné pôdne a poveternostné podmienky,
stanovuje, že dávka zavlažovania nesmie prekročiť retenčnú kapacitu
vrchnej vrstvy pôdy do 0,3 m.

Citlivé a zraniteľné oblasti
V súlade s nariadením vlády SR
č. 617/2004 Z. z. o ustanovení
citlivých a zraniteľných oblastí
sú z hľadiska citlivosti na
nutrienty definované citlivé
a zraniteľné oblasti:
1. Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd:
v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej
koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality vôd,
ktoré sa využívajú alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje,
ktoré si vyžadujú v záujme ochrany vôd vyšší stupeň čistenia
odpadových vôd.
2. Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých
zrážkové vody odtekajú do povrchových vôd alebo vsakujú do
podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako
50 mg/l alebo môže byť v blízkej budúcnosti prekročená.
V rozhodnutí MP SR č. 531/1994-540 sú stanovené aj limitné hodnoty
pre znečistenie pôd aromatickými zlúčeninami, polycyklickými
aromatickými uhľovodíkmi (PAU), chlórovanými zlúčeninami a pesticídmi.

Zdroj: VÚPOP

Mapa potenciálov výskytu
dusičnanov v pôdach Slovenskej republiky
900 000 ha
520 000 ha
540 000 ha
400 000 ha

pod 30 kg N-NO3.ha–1 za vegetačné obdobie
30 – 45 kg N-NO3.ha–1 za vegetačné obdobie
45 – 60 kg N-NO3.ha–1 za vegetačné obdobie
nad 60 kg N-NO3.ha–1 za vegetačné obdobie

Súvisiaca legislatíva
Legislatíva vzťahujúca sa na ochranu vôd pred znečistením
z poľnohospodárskej výroby:
smernica EÚ 91/676/EEC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením
spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárstva,
smernica EÚ 2000/60/ES – Rámcová smernica o vode,
zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z. z. o ustanovení citlivých
a zraniteľných oblastí.

Finančné zdroje
Plán rozvoja vidieka
Tento finančný nástroj podporuje
okrem iného ochranu a zlepšenie
stavu vodných tokov
prostredníctvom opatrení
šetrných
k životnému
prostrediu na
poľnohospodárskej
pôde. Formou dotácií
môžete získať podporu
napríklad pre integrovanú produkciu
či ekologické poľnohospodárstvo.
www.mpsr.sk
Program cezhraničnej spolupráce
Európska únia poskytuje financovanie na aktivity zamerané na rozvoj
cezhraničných regiónov v rôznych oblastiach, pričom medzi priority patrí aj
životné prostredie. Z týchto zdrojov je napríklad podporená revitalizácia lúk
v záplavových oblastiach nivy Moravy.
www.sk-at.eu, www.husk-cbc.eu, www.sk-cz.eu, www.plsk.eu

Ako môžete vy prispieť k ochrane vody
Mimoriadne dôležitým opatrením z hľadiska ochrany vôd je zatrávňovanie
polí v lokalitách, kde dusičnany z ornej pôdy môžu významne ohroziť kvalitu
podzemných a povrchových vôd. Okrem citlivých a zraniteľných oblastí
sa to týka najmä poľnohospodárskych výrobných území v inundačných
a záplavových oblastiach, kde dusičnany z intenzívne obrábaných polí môžu
znečistiť nielen rieku, ale aj jej povodie. Zatrávňovanie je aj mimoriadne
účinným protieróznym opatrením, najmä na svahoch s vysokým
sklonom.
Pre zníženie rizika znečistenia podzemných a povrchových vôd
je možné zlepšiť sústavy hospodárenia na poľnohospodárskej
pôde (znížiť výmeru plodín náročných na dusík, zvýšiť podiel
trávnych porastov), ako aj postupy v podsústave živočíšnej
výroby a podsústave obrábania pôdy.
Významnú úlohu zohráva výsadba vegetácie
pozdĺž malých tokov, tzv. ochranné pásy, ktoré
zabraňujú znečisteniu toku v dôsledku
akumulácie sedimentov z veternej erózie,
ktoré obsahujú okrem jemných pôdnych
častíc aj agroreziduá (pesticídov
a herbicídov).
Pri aplikovaní závlah je
potrebné zohľadniť stanovené
normy STN 757143 (Kvalita
vody. Závlahová voda),
podľa ktorých veľkosti
závlahových dávok musia
rešpektovať mocnosť
pôdneho profilu, jeho
retenčné a infiltračné
vlastnosti.
Viac sa dozviete na
www.vodajezivot.sk.
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