Príklady opatrení na
ekologizáciu hospodárenia v
krajine a zvýšenie biodiverzity

Biopásy – multifunkčné okraje polí
• Pomáhajú zhodnotiť časti pozemku kde sa nevypláca
intenzívna produkcia
• Pomáhajú zúrodňovať pôdu
• Poskytujú potravu rôznym druhom živočíchov
• Zmierňujú tzv. požatevný šok
• Zabraňujú erózií
• Je na ne možné poberať dotácie – pozri manuál
Nektárodarne biopásy
- poskytuje potravu včelám a rôznemu hmyzu, hmyz následne
tvorí potravinovú základnú pre vtáky a iné hmyzožravce

Kŕmny biopás

Pestovanie medziplodín
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvyšuje množstvo organickej hmoty v pôde
Zlepšuje biologické a biochemické procesy v pôde
Zlepšuje sorpčné a fyzikálne vlastnosti pôdy
Výrazne obmedzujú eróziu
Chráni pôdu pred nepriaznivými účinkami slnka,
dažďa a vetra
Podporuje tvorbu dobrej štruktúry pôdy
Zlepšuje hospodárenie s vodou pôdou a živinami
Potláčajú rozširovanie burín
Stimuluje biologickú aktivitu pôdy
Pomáha odbúravať rezíduá pesticídov
Zvyšuje výnosnosť následne pestovaných plodín

Agrolesnícke systémy hospodárenia
Agrolesníctvo je spojenie drevín s poľnohospodárskymi plodinami alebo
hospodárskymi zvieratami, pričom využíva všetky výhody ich vzájomného
spolunažívania
• Zlepšuje pôdnu štruktúru a chráni pôdu pred eróziou
• Pomáha zadržiavať vodu v krajine a spomaľuje jej
odtok
• Pomáha pri ukladaní uhlíka do pôdy
• Agrolesnícke systémy priaznivo vplývajú na
biodiverzitu
• Remediácia(odstraňovanie znečistenia s pôdy, znižujú
salinitu)
• Priaznivo vplývajú na produkciu farmárov
• Diverzifikujú produkciu
• Poskytujú vyšší príjem z jednotky plochy
• Môžu poskytovať prácu väčšiemu počtu
obyvateľov na vidieku

Viac informácií tu

Agrolesníctvo - Pásy hustých drevín popri cestách
• Zabraňujú tvorbe
snehových jazykov a
závejov čím zvyšujú
bezpečnosť na cestách

• Zvyšuje biodiverzitu polí,
chráni pre eróziou a
ochladzuje prostredie

Zóna 4
Nahusto vysadený pás energetických alebo
iných drevín pestovaný výmladkovým spôsobom
sadený neskôr o ½ zberového cyklu

Zóna 3
Nahusto vysadený pás energetických alebo
iných drevín pestovaný výmladkovým spôsobom

Zóna 4
Zóna 3

Zóna 2
Zóna 1

Zóna 2
Zóna s nízkou vegetáciou, prevažne kosená tráva
Okraj cesty alebo priekopa
Zóna 1
Cestná Komunikácia vedľa ktorej je otvorené
pole. Cesta ohrozená snehovými jazykmi a
závejmi

Fragmentácia krajiny
• Napomáha zvýšeniu biodiverzity
• Zabraňuje erózií
• Poskytuje viac vhodných úkrytov
a potravinových možností pre
rôzne živočíchy
• Krajina sa menej prehrieva
• Zadržiava vodu v krajine
Rozdiel medzi Rakúskom a Slovenskom

Zmenšovanie veľkých pôdnych celkov je možné :
- pomocou medzí
- viac druhov plodín na jednej parcele
- časť parcely vyčleniť na ovocný sad alebo TTP
- protieróznymi opatreniami
- terasovaním

Vysádzanie stromov a krov (produkčných medzí)
• Napomáha zvýšeniu biodiverzity
• Zabraňuje erózií
• Poskytuje viac vhodných úkrytov a
potravinových možností pre rôzne živočíchy
• Krajina sa menej prehrieva
• Zadržiava vodu v krajine
• Sadením ovocných stromov zachovávame
produkčný charakter pôdy pri zlepšení
ekologických parametrov

Opatrenia na minimalizovanie používania chémie
-

Podpora dravcov ako ekologické opatrenie proti hlodavcom
Používanie bio-prípravkov ako ochrana pred škodcami
Zelené hnojenie
Sadenie kultivarov odolných voči chorobám
Kombinácia rôznych plodín – spolužitie rastlín
Využívanie prirodzených predátorov
Striedanie plodín

Zvyšovanie podielu organickej zložky v ornej pôde
•
•
•
•

Hnojenie maštaľným hnojom
Zaorávanie medziplodín
Mulčovanie (v na malých plochách)
Ponechávanie rastlinných zvyškov po zbere
úrody

• Zvyšuje množstvo organickej hmoty v pôde
• Zlepšuje biologické a biochemické procesy v
pôde
• Zlepšuje sorpčné a fyzikálne vlastnosti pôdy
• Podporuje tvorbu dobrej štruktúry pôdy
• Zlepšuje hospodárenie s vodou pôdou a
živinami
• Stimuluje biologickú aktivitu pôdy
• Zvyšuje výnosnosť následne pestovaných
plodín

Ekologické hospodárenie vo viniciach
•
•
•
•
•
•

Zvyšuje výnosy vo viniciach
Stabilizuje a chráni pôdu
Zvyšuje biodiverzitu
Zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu
Pomáha znížiť tlak chorôb a škodcov
Pomáha včelám

Zadržiavanie vody v krajine – protierózne
opatrenia
•
•
•
•
•

Chránia majetok ľudí pred bleskovými povodňami
Zadržiavajú vodu v krajine
Zabraňujú odplaveniu najúrodnejšej časti ornice
Chránia povrchové vody pred zamorením živinami
Zvyšujú pestrosť krajiny

Sú to napríklad:
- Vsakovacie ryhy
- Prielohové terasy
- Zatrávnenie plôch sústredeného odtoku
- Medze
- Terasovanie
- Siatie vhodných plodín

Masívna erózia v repke
Prielohová terasa

Vsakovací zatrávňovací pás

Zadržiavanie vody v krajine – vytváranie
vodných plôch a zdrojov vody pre zver

Napájačka pre voľne žijúcu zver ,
ochrana zvery pred suchom

• Budovanie tôní
• Vytváranie mokradí
• Zatápanie odvodňovacích (melioračných)
kanálov
• Spomaľovanie odtoku vody s krajiny
• Vytváranie napájacích miest pre zver (v
najväčších suchách)
Melioračný kanál s regulovanou hladinou vody

Vodná plocha vytvorená bobrom vodným

Brehové porasty a blízke okolie vodných tokov
•
•
•
•
•
•

Zvyšujú biodiverzitu v okolí vodných plôch
Chránia vodu pred prehrievaním
Spomaľujú odtok vody s povodia
Spevňujú brehy vodných tokov
Poskytujú úkryt rôznym druhom živočíchov
V krajine pôsobia veľmi esteticky

Neprirodzene narovnaný a prehĺbený vodný tok takmer bez
brehových porastov

Prirodzene vlniaci sa tok potoka s porastmi stromov

Pôvodne zregulovaný tok obsadený bobrom vodným

LESY - Prírode blízke hospodárenie v lesoch
• Zvyšuje biodiverzitu
• Les je odolnejší proti škodcom a
kalamitám
• Les lepšie zadržuje vodu
• Les pôsobí prirodzene a po ťažbe
nezostávajú holiny

Jednoveký les , neprirodzený
náchylný na rozpad a
napadnutie škodcami
Rôznoveký les , oveľa
pestrejší, stabilnejší biotop
odolnejší proti kalamitám
Väčšia biodiverzita

LESY – Budovanie odrážok a iných protieróznych
opatrení na lesných cestách
• Zamedzuje odtoku vody s povodia
• Znižuje dôsledky prudkých dažďov a bleskových
povodní
• Zabraňuje erózii lesných ciest, šetrí peniaze

LESY – Sanácia nepoužívaných zvážnic a zvážnic
ohrozených eróziou
• Zamedzuje odtoku vody s povodia
• Znižuje dôsledky prudkých dažďov a bleskových
povodní
• Vytvárajú sa malé jazierka kade môže voda lepšie
vsiaknuť do podložia

