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Poľnohospodárska výroba a ochrana podzemnej vody 

(1 tab. v texte) 

DUŠAN LAMOŠ» 

Problemes de la pollution agricole des eaux souterraines 

La contribution signále ľimportance du probléme de la pollution agricole des eaux 
souterraines. Les plus dangereux sont: produits pesticides utilises pour protéger les 
plantes, puis engrais industries et organiques, dépôts de compost, ensilages, ainsi que 
effluents de production agricole. Ľauteur recommande de protéger les eaux souterraines 
directement sur les lieux de pollution. Seulement de cette maniere, on peut maintenir 
la santé du milieu vital. 

CejbCKOxo3flficTBeHHoe npoH3BOflCTBo H oxpaHa noiueiwHbix BOÄ 

B CTabTe aBTop OTrneqaeT BawHbie npo6.ie.\iw ce.ibCKoxo3HficTBeHHoro 3arpa3He

HHH B OTHOLUCHHH n0.53eMHbIX BOJ. K HailÓO.IblIIHM H CaMbIM OHaCHblM HCTOMHH
Ka.vi 3arpa3HCHHn OTHOCHTCH cpejCTBa ana oxpaiiw pacTeHiiii, npoMbiui.ieHiibie 
H ecTecTBenHbíc y.ioôpeHiiH, Bbirpy3Kn KOMIIOCTOB H CH.IO.IOCOB a TaK>Ke cromibie 
BOJbl H3 Ce.lbCKOX03SHCTBeiII10rO np0H3B0aCTBa. 

B 3aK.iiOTeHHH aBTop peKOMeiuyeT npoii3BoaHTb oxpaHy HCTOTHHKOB noj3eM
HWX BOJ npH.MO B HCTOHHHKaX 3arpHHeHHH. To.lbKO TaKHM CnOCOÔOM B03M0>KH0 
IipHHTH K COXpaHeHHlO 3JOpOBOÍÍ IlpHpOftHOfi H >KH3HeHHOÍl Cpe/thl. 

Problematika ochrany životného prostredia vystupuje do popredia najmä v ostatnom období 
Životným prostredím človeka je prírodné ohraničený povrch zemskej kôry. Ekosystém, v ktorom 
prebieha výmena látok medzi živou a neživou časťou prírody, vytvárajú ekologické činitele, ktoré 
možno rozdeliť na abiotické (fyzickogeografické), biotické (rastlinstvo a živočíšstvo) a antropo

génne. Voda ako prírodný zdroj a faktor životného prostredia má pre toto prostredie prvoradý 
význam. Civilizačný proces však porušuje ekologickú rovnováhu, a to najmä exploatáciou prí

rodných zdrojov a znečisťovaním krajiny, čo môže viesť postupne k situácii, že sa tieto prírodné 
zdroje stanú limitujúcim faktorom v rozvoji ľudskej spoločnosti. 

Napriek tomu, že priemysel vážne znečisťuje vodné zdroje, v ostatnom čase sa dostáva do popredia 
otázka znečisťovania povrchovej a podzemnej vody poľnohospodárskou výrobou. Zavedením poľ

nohospodárskej veľkovýroby, používaním nových chemických látok v rastlinnej vyrobí, zvýšením 
prísunu živín do pôdy formou priemyselných hnojív, ako aj rýc'.ilym rastom mxhan izáce podstat

ne vzrástlo aj znečisťovanie vodných zdrojov poľnohospodárskou výrobou. Poľnohospodársky 
pôdny fond tvorí 55,5 % celkovej výmery pôdneho fondu ČSSR. Pôdny fond sa v rokoc h 1960 
až 1973 znížil o 436 tisíc ha, aj preto sa využíva intenzívnejšie, najmä zvyšovaním dávok pri emysel
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ných hnojív a pesticídnych prostriedkov. Na ilustráciu uvádzame, že ČSSR patrí medzi štáty s naj
nižšou výmerou poľnohospodárskej pôdy na jedného obyvateľa (0,50 ha a 0,37 ha ornej pôdy). 

Medzi najzávažnejšie zdroje znečisťovania vody patrí močovka, silážne výluhy, chemické pro
striedk y používané na ochranu rastlín, priemyselné hnojivá, olejové znečistenie z mechanizačných 
dielní a p. Na základe údajov Štátnej vodohospodárskej inšpekcie SSR možno konštatovať, že 
najčastejším zdrojom znečisťovania je maštaľný hnoj a močovka. Používaním priemyselných hnojív 
v rastlinnej výrobe vzniká prebytok maštaľných hnojív. Pri ich neodbornom skladovaní, často len 
vo voľne naložených skládkach, bez akejkoľvek kanalizácie, bez zábrany odtoku hnojovky, nastá
va vlastná infiltrácia hnojív do zvodnených horizontov a ich kontaminácia. Znečistenie podzemnej 
vody sa potom prejavuje zvýšením oxidovateľných látok, chloridov, sodíka, amoniaku, dusitanov, 
fosforečnanov a mikrobiologickej flóry, často patogénnej. Podľa údajov zo zahraničnej literatúry 
(in A. PETRU 1972) sa pri veľkovýkrme ošípaných pridávajú do krmiva tieto biogénne látky: 
meď vo forme síranov 180—250 mg/l 
arzén 200^KX) mg/l 
zinok a železo do 100 mg/l 

Tieto látky prechádzajú biocyklami a sú tiež v ľudskej potrave. Na porovnanie možno uviesť, že 
znečistenie od 1 ks hovädzieho dobytka vyjadrené populačným ekvivalentom sa rovná produkcii 
odpadu pripadajúcej na 9—10 obyvateľov a znečistenie od 1 ks ošípaných predstavuje produkciu 
odpadu od 3—4 obyvateľov. Len v roku 1971 dosiahla v ČSSR ročná produkcia maštaľného hnoja 
57,0 mil. ton. Veľmi nepriaznivý vplyv voľných skládok maštaľného hnoja na kvalitu podzemnej 
vody sa prejavuje pri dlhotrvajúcich a výdatných zrážkach. Vážnym nebezpečenstvom sú odpa
dové produkty z izolátorov TBC, ktoré spôsobujú nielen zmenu chemických, ale aj mikrobiolo
gických vlastností vodných zdrojov. 

Ďalším vážnym zdrojom znečisťovania povrchovej a podzemnej vody sú priemyselné hnojivá, 
ktorých účinok sa prejavuje najmä pri použití nadmerných dávok, pri ktorých vegetácia a pôda 
nemôžu absorbovať živiny. Pri intenzívnych zrážkach dochádza k vylúhovaniu a vyplavovaniu mine
rálnej súčasti pôdy, často i mikrobiálnej flóry. Najčastejšie používané hnojivá anorganického pô
vodu možno rozčleniť na dusíkaté, fosforečné a draselné. Na ilustráciu uvádzame prehľad o spotrebe 
priemyselných hnojív (tab. 1) v kg čistých živín na 1 ha poľnohospodárskej pôdy v SSR. Množstvo 
minerálnych hnojív používaných v ČSSR v prepočte na čisté živiny sa za ostatných 25 rokov zvýšilo 
takmer 10násobne. V najprodukčnejších oblastiach štátu sa spotreba minerálnych hnojív pohybuje 
okolo 263 kg/ha čistých živín. 

Tab. 1 

Rok 

1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 

Dusíkaté 

59,3 
42,2 
43,3 
40,7 
37,9 
29,7 

Fosforečné 

52,1 
38,3 
36,4 
36,1 
39,3 
31,3 

Draselné 

76,9 
60,2 
57,6 
51,0 
58,8 
47,0 

Vápenaté hmoty 

63,4 
66,9 
49,5 
56,1 
51,7 
41,7 

Na zlepšovanie pôdnej štruktúry a zvyšovanie obsahu živín v pôde sa v poľnohospodárstve po
užíva síra, sadra, chlorid sodný alebo hnojivá s obsahom bóru, mangánu a medi. Niektoré super
fosfáty vyrábané v USA obsahujú až 23 mg Cd/kg, čo má za následok zvýšený výskyt úmrtí na moz
govú mŕtvicu a hypertenziu. Tieto skutočnosti upozorňujú na závažnosť problému aj z hľadiska 
škodlivého vplyvu týchto látok na životné prostredie ako celok. Podzemná voda sa znečisťuje mine
rálnymi hnojivami najčastejšie pri ich vyplavovaní z pôdy. Množstvo vyplavených živín závisí od 
radu faktorov, najmä od druhu pôdy, od druhu a množstva použitého hnojiva, od intenzity zrážok 
a výšky hladiny podzemnej vody. Z dusíkatých hnojív býva hlavnou znečisťujúcou zložkou amo
niak, ktorého toxicita je vo vode s pH 8,0 asi 10násobne vyššia ako pri pH 7,0. Amónne soli v kon
centrácii 10 mg/l pôsobia toxicky. Vysoko toxické sú dusitany, ktoré pri jednorazovom množstve 
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1—10 mg môžu spôsobiť otravu dojčiat. Z dusíkatých hnojív je veľmi nebezpečný kyanid vá penatý. 
Fosforečné hnojivá sa v pôdnom komplexe viažu ako pomerne ťažko rozpustné fosforečnany železité 
alebo hlinité v kyslých pôdach a v alkalických pôdach ako fosforečnany vápenaté. Z toho vyplý
va, že znečisťovanie podzemnej vody zlúčeninami fosforu pochádzajúcsho z minerálnych hnojív 
býva minimálne. 

Podľa výsledkov výskumu (J. LEHOTSKÝ 1973) straty draslíka vyplavovaním z priemyselných 
hnojív môžu dosiahnuť až 30 %. Draslík býva čiastočne absorbovaný na pôdny sorpčný komplex, 
preto sa do podzemnej vody dostáva zvyčajne po vegetačnom období. Vysoká toxicita solí draslíka 
je spôsobená tým, že pri K39 sa v draselných soliach vyskytuje rádioaktívny izotop K40 . 1 kg prí
rodného draslíka obsahuje 119 mg izotopov K40. 

Do vodných tokov sa dostáva ročne okolo 20% použitých minerálnych hnojív, čo len na Slo
vensku reprezentuje asi 80 tis. t čistých živín. 

Medzi najnebezpečnejšie chemické prípravky používané v poľnohospodárstve z hľadiska negatív
nych vplyvov na prostredie patria pesticídne prostriedky. Používajú sa hlavne na ničenie rozličných 
živočíšnych aj rastlinných škodcov. V súčasnosti sa ošetruje pesticídmi ročne vyše 1 mil. ha poľno
hospodárskej pôdy, pričom sa niektoré plochy ošetrujú počas roka viackrát. Predpokladá sa, že 
do roku 1975 sa táto plocha zvýši na 2 mil. ha. Z údajov z rokov 1971—1972 vychodí, že sa na Slo
vensku na 1 ha ornej pôdy použilo každý rok asi 5—12 kg pesticídov, z čoho bolo 1,5—8,5 kg orga
nochlórovaných pesticídov. Ich toxicita a škodlivosť je závislá od ich chemického zloženia. Základ
nou látkou sú najčastejšie chlórované uhľovodíky, chlorečnany, zlúčeniny fosforu, arzénu, medi, 
síry, ortuti, fenol a i. Uvádza sa, že asi 10% celosvetovej produkcie ortuti sa používa na výrobu 
pesticídov. Z miesta aplikácie sa pesticídy transportujú rozličným spôsobom, napr. vodou, odčerpá
vajú ich rastliny z pôdy, presakovaním pôdou ap. Niektoré pesticídy sa rozkladajú v priebehu týž
dňa, iné ostávajú v účinnej forme niekoľko rokov (aldrín sa rozkladá za;2—4 roky, chlórdan za 4—5 
rokov, lindán za 7 rokov a DDT za 11—12) rokov. Naproti tomu organofosfáty sa rozkladajú za 
niekoľko dní. Rozklad pesticídov v povrchovej a podzemnej vode závisí v prvom rade od chemického 
zloženia prípravkov, od mikrobiálneho oživenia vody,'od pH, teploty, žiarenia ap. Vážnym problé
mom je používanie chlórovaných pesticídov najmä pre ich vysokú stabilitu a kumulačnú schopnosť. 
Boli zistené v tokoch riek, v podzemnej vode, vo väčšine živých organizmov, v poľnohospodár skych 
produktoch a v potravinách. Sú potenciálnym nebezpečenstvom aj pre človeka. Pri dlhodobom 
účinku týchto látok na ľudský organizmus nastávajú vážne nervové, žalúdočné a kožné ochorenia. 
Pomerne nebezpečné sú 'aj fungicídy, ktoré majú nepriaznivý účinok na dedičnosť. Obsah DDT 
a HCH sa vo väčšine riek na Slovensku pohybuje rádové od stotín až po celý mg/l a v podzemnej 
vode napr. Žitného ostrova, resp. v krasových vodách Slovenského krasu |sa tieto látky našli v kon
centráciách od stotín až do niekoľko mg/l. Závažnou okolnosťou je i to, že technológia čistenia 
a úpravy vody obsahujúcej pesticídy nie je zatiaľ doriešená. 

V ostatnom období vystupujú do popredia aj ďalšie možné zdroje znečistovania podzemnej 
vody, a to v dôsledku mokrej konzervácie krmovín — silážovania. Na 1 t silážovaného materiálu 
treba počítať s tvorbou až 400 1 silážnej šťavy, ktorá je silne organicky znečistená. Predpokladá sa, 
že asi 10% silážnej šťavy sa dostáva do povrchovej a podzemnej vody. Bakteriologický rozbor siláž
nej šťavy vykazuje vysoký počet psychrofilných (120—900 tis./l), mezofilných (60—820 tis./l) zárod
kov a baktérií Coli (120mil/I). 

Častým zdrojom znečistenia vody je aj odpadová voda z poľnohospodárskej výroby, ktorá je 
mikrobiologický veľmi oživená, a odpadová voda z mechanizačných dielní, ktorá obsahuje olej, 
decht, detergenty a iné látky. Podľa údajov Benzinolu najmenej 20 % predaného množstva oleja 
uniká do vody a do pôdy. Len na Slovensku to v rezorte poľnohospodárstva predstavuje ročný odpad 
20 tis. t. 

V súvislosti so zdrojmi znečisten ia podzemnej vody poľnohospodárskou výrobou sa nevyhnutne 
vynára aj problematika ochranných pásiem vodných zdrojov a miera ich účinku na kvalitu podzem
nej vody určenej na zásobovanie pitnou vodou. Pri znečisťovaní vodných zdrojov sú nesmi erne ná
rodohospodárske straty, ktoré len v roku 1968 predstavovali hodnotu 600—800 mil. Kčs. 

Záverom možno povedať, že zdroje podzemnej vody z hľadiska poľnohospodárskej výroby treba 
chrániť už priamo pri zdrojoch znečiste nia, t. j . v poľnohospodárskych objektoch a na poľn ohospo
dárskej pôde, a to vhodným regulovaním vodného režimu, rekultiváciou devastovanej pôdy, agro
technickými úpravami, voľbou a dávkovaním vhodných hnojív, usmerňovaním hydrologického 
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režimu podzemnej vody a obmedzením používania toxických pesticídnych látok. Aby boli opatrenia 
účinné, musia sa vykonať dôsledne a s ohľadom na vážnosť problému veľmi zásadne. 

Doručené 18. 3 1974 
Odporučila K. Hyánková 
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Probléme der landwirtschaftlichen Verunreinigung im Bezug zum Gmndwasserschutz 

DUŠAN LAMOŠ 

Die Problematík des Unweltschutzes triu besonders in letzter Zeit in den Vordergrund. Der 
Zivilisationsprozess verursacht eine Verletzung des ekologíschen Gleichgewichtes, besonders durch 
die Exploatation der Naturquellen und die Verunreinigung der Landschaft, was nach und nach zu 
einer Situation fúhren kann, in der diese Naturquellen zu einen limitierenden Faktor in der Entwic
klung der menschlichen Gesellschaft werden. 

Trotzdem die Industrie den Hauptanteil an der Verunreinigung der Wasserquellen trägt, dringt 
in letzter Zeit die Frage der Verunreinigung der Oberflächenund Grundgewässer durch die land
wirtschaftliche Grossindustrie in den Vordergrund. 

Durch die Einfúhrung der landwirtschaftlichen Grossproduktion, durch Benutzung neuer che
mischer Stofte bei der Pflanzenerzeugung, durch cinen erhóhten Zufuhr von Nährstoffe in den Bo
den in Form von Kunstdúnger, als auch durch ein rasches Anwachsen der Mechanisation ist auch 
die Verunreinigung der Wasserquellen wesentlich angesticden. 

Um die Einflusse der Landwirtschaft auf die Môglichkeiten der Verunreinigung der Grundge
wässer zu bewerten, mússen wir bei den Quellcn der Verunreinigung beginnen. Zu den schwer
wiegensten Quellen der Verunreinigung gchórt die Jauche, Silierungsablaugen chemische Pestizide, 
Kunstdúnger, olartige Verunreinigungcn von Mechanisierungswerkstätten u. a. Die Verunreinigung 
der Grundewässer hat dann einc gróssere Menge oxydabler Stoffe, Chloride, Natrium, Amoniak, 
Nitrate, Phosphate und oft patogener mikrobiologischer Flora zur Folge. 

Der Schutz der Grundwasserquellen vom Standpunkt der landwirtschaftlichen Produktion sollte 
direkt bei dem Ursprung der Verunreinigung, besonders in landwirtschaftlichen Objekten und auf 
landwirtschaftlichem Boden gelost werden. Die Sicherung wirkungsvoller Massnahmen ist in aller 
Konsequenz und mit vollem Ernst durchzufúhren. Nur so kann man eine vôllige Devastation oder 
eine weitere Verschlechterung der Umweltbedingungen und somit eine Beeinträchtigung der tech
nischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft verhindern. 
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