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Abstract: Regulating ecosystem services evaluation as an example of 
active aluminium in the cambisols using of Partial monitoring system – Soil 

Soil plays an important role in filtering ecosystem services. Soil sorbs pollutants 
and prevents contamination of other ecosystem components such as biota. 
Forms and pollutant concentrations are changing under natural and 
anthropogenic induced processes. Aluminium toxicity is one of the most important 
negative consequences of acidic soils. The recent trends in slight increase in the 
areas of acidic and slightly acidic agricultural soils in Slovakia recall for evaluation 
of aluminium trends in these soils. Therefor the aim of the study is to evaluate the 
development of active aluminium (Al) content in Cambisols of Slovakia used as 
agricultural land in frame of Partial monitoring system – Soil. The soil samples 
were taken in the period from 1993 to 2007 at 5-year intervals from following 
depths: 0-0.10 m and 0.35-0.45 m. In the dry homogenized soil samples were 
determined: soil reaction (pH in KCl), Ca2+ exchange cations, organic carbon and 
active aluminium (Al) content by Sokolov (soil samples with pH below 6.0 were 
extracted by 1N KCl, and Al was precipitated by NaF). Statistical analysis was 
carried out in the program Statgraphic XV. Centurion. The active Al content in 
Cambisols (in the depth 0-0.10 m) ranged from 0.10 to 308.00 mg.kg

-1
 with an 

average value of 37.17 mg.kg
-1

. Significantly lower average values of active Al 
were measured in Cambisols used as arable land (22.87 mg.kg

-1
) in comparison 

to Cambisols used as permanent grassland (45.30 mg.kg
-1

). The active Al content 
in the subsoil ranged from 0.10 to 470 mg.kg

-1
. During the monitoring, the most 

significant change, the decrease in active Al content was observed in the group of 
Cambisols developed on crystalline, and on volcanic rocks used as permanent 
grasslands. The unfavourable trend was determined in the group of Cambisols 
developed on crystalline rocks used as arable land, where active Al content 
increased by 135 % compared to 1993 year.  

 
Key words: active aluminum, Cambisol, Partial Monitoring System – Soil, soil 
degradation 

 
 



56 

ÚVOD 

Funkcie ekosystémov sú definované ako kapacita ekosystémov poskytovať 
tovary a služby uspokojujúce potreby človeka. Ak tieto funkcie priamo 
ovplyvňujú ľudské zdravie alebo ekonomický blahobyt sú považované za 
služby. Analýza hodnotenia ekosystémových služieb v systéme pôda – rastlina 
je primárne závislá od hodnotenia ekosystémových funkcií pôdy v 
neoddeliteľnej integrácii s hodnotením ekosystémových funkcií pôdneho krytu. 
V medzinárodnom aj národnom meradle sú práce v tejto oblasti zamerané 
hlavne na analýzu a návrhy hodnotenia kvality pôdy (ako samostatného média) 
z pohľadu jej poľnohospodárskeho využitia a environmentálnych funkcií.  

Medzi významné ekosystémové služby, na ktorých sa pôda podieľa, sú 
regulačné služby a jednou z nich je filtračná služba. Pôda sorpciou polutantov 
zabraňuje kontaminácii ďalších zložiek životného prostredia vrátane bioty. 
Avšak zložité a prepojené dynamické pôdne procesy spôsobujú, že formy a 
koncentrácie polutanov sa menia, zvyšuje alebo znižuje sa ich mobilita a tým aj 
riziko prieniku do ďalších zložiek.  

Hliník (Al), vo vzťahu k výžive rastlín, patrí medzi toxické prvky. Jeho toxicita 
je ovplyvňovaná chemickou formou v akej sa v pôde vyskytuje ako aj od ďalších 
vlastností prostredia. K hlavným faktorom, ktoré podmieňujú zvýšenie toxicity a 
mobility hliníka patria acidifikačné procesy. Hliník je amfotérnej povahy 
vyskytujúci sa v polynukleárnej alebo v monomerickej forme. Jeho rozpustnosť 
je primárne podmienená práve hodnotami pôdnej reakcie (MERIÑO-
GERGICHEVICH 2010; MAKOVNÍKOVÁ 2002, 2005; KANIANSKA 2000; MAKOVNÍKOVÁ 

& KANIANSKA 1996). Dominantnou toxickou formou hliníka sú voľné katióny Al
3+

 
a hydrolytické ióny hliníka Al(H2O)6

3+
. Pri pH pod 4,2 môže vzrásť rozpustnosť 

Al hydroxy zlúčenín natoľko, že Al
3+

 sa môže stať dominantným katiónom v 
pôdnom roztoku (HIRADATE 2004).  

Štúdiu rôznych foriem hliníka je venovaná veľká pozornosť najmä v lesných 
pôdach vyznačujúcich sa vyššou kyslosťou (ŠÁLY 2013; WIT et al. 2001). 
Vzhľadom na trend nárastu výmery kyslých poľnohospodárskych pôd na 
Slovensku zaznamenaný v rámaci monitoringu ako aj agrochemického 
skúšania pôd (KOBZA et al. 2009; ÚKSUP 2013) je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť sledovaniu zmien rôznych foriem hliníka aj v tejto kategórii pôd.  

Voľné katióny hliníka v pôde patria k významným faktorom obmedzujúcim 
rast kultúrnych plodín na pôdach so slabo kyslou až kyslou hodnotou pôdnej 
reakcie. K typickým príznakom hliníkovej toxicity patrí: 

 redukcia dĺžky koreňov spojená so znížením absorpcie živín a vody,  

 odumieranie koreňového meristému, 

 redukcia príjmu vápnika a horčíka vplyvom kompetitívnej inhibície,  

 redukcia príjmu dusíka ako aj zníženie metabolizmu železa inhibíciou 
redukcie trojmocného železa na dvojmocné.  

Koncentrácia aktívneho hliníka môže byť hlavným faktorom ovplyvňujúcim 
druhové zloženie porastov s preferenciou druhov tolerantných na hlíník 
(BALKOVIČ et al. 2014; ABEDI 2013). Toxicita hliníka je podmienená jeho 
biodostupnosťou. Akumulácia v rastlinných pletivách môže následne viesť k 
poruchám a chorobám rastlín a cez potravový reťazec aj zvierat a ľudí 
(BARABASZ et al. 2002). Toxikologické štúdie potvrdzujú súvis medzi hladinou 
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hliníka v ľudskom tele a Alzheimerovou chorobou či prípady akútnej intoxikácie 
hliníkom (BERTHON 2002).  

Acidifikácia predstavuje jeden zo závažných procesov chemickej 
degradácie, ktorý významne ovplyvňuje funkcie pôdy, vrátane filtračnej a 
akumulačnej funkcie. Schopnosť agroekosystému vyrovnať sa s prirodzenou a 
antropogénnou acidifikačnou záťažou závisí od kapacity a potenciálu aktívnych 
pufrujúcich systémov, ktorá sa výrazne líši v rámci jednotlivých pôdnych 
predstaviteľov a je ovplyvnená množstvom faktorov (BEDRNA 1994).  

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť stav a vývoj aktívneho hliníka v 
poľnohospodársky využívaných kambizemiach, ktoré s výmerou 26,8 % patria k 
dominantným pôdnym typom agrárnej krajiny na Slovensku. 
 

MATERIÁL A METÓDA 

Ako materiál sme použili pôdne vzorky základnej siete Čiastkového 
monitorovacieho systému – Pôda (ČMS-P). Vzorky boli odobraté v 1. (rok 
1993), 2. (rok 1997), 3. (rok 2004) a 4. (rok 2007) odberovom cykle zo skupín 
kambizemí (66 vzoriek) z hĺbky pôdneho profilu v intervaloch 0–10 cm a 35–45 
cm. V pôdnych vzorkách bola stanovená potenciometricky aktívna (v H2O) a 
výmenná pôdna reakcia (v KCl), obsah výmenných bázických katiónov, obsah a 
kvalita organickej hmoty v pôde (KOBZA et al. 2009; KOLEKTÍV 2011). Vo 
vzorkách s hodnotou pH v KCl nižšou ako 6,0 bol stanovený aktívny Al podľa 
Sokolova (KOLEKTÍV 2011). Štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 
bolo realizované s využitím softwaru v programe STATGRAPHICS Centurion. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pri hodnotení posledného odberového cyklu v roku 2007 sme zistili, že v hĺbke 
0–10 cm v kambizemiach, sa obsah aktívneho Al pohyboval od 0,10 do 308,00 
mg.kg

-1
, s priemernou hodnotou 37,17 mg.kg

-1
. V súbore sledovaných typov 

pôd sa hodnota aktívneho hliníka pohybovala v rozsahu od 0,1 do  
684,0 mg.kg

-1
 s najvyššou priemernou hodnotou 455,57 mg.kg

-1 
v podzoloch, 

rankroch a litozemiach (KOBZA et al. 2009, 2012). V podorničí kambizemí, sa 
obsah aktívneho hliníka pohyboval v intervale od 0,10 do 470 mg.kg

-1
.  

Pomer ekvivalentných množstiev výmenných katiónov Al
3+

/Ca
2+

,
 

ktorý
 

indikuje stupeň degradácie pôdy (CRONAN & GRIGAL 1994), sa v celom súbore 
kambizemí pohyboval v intervale od 0,01 do 171,10 mg.kg

-1
 s priemernou 

hodnotou 10,78 mg.kg
-1

. Kritická hladina tohto pomeru je pre citlivé plodiny 0,50 
a pre menej citlivé plodiny 1,00 (GRIŠINA & BARANOVA 1990). Z tohto pohľadu 
vysoký stupeň degradácie pôdy sme zistili v skupinách kambizemí využívaných 
ako orné pôdy, kde až na 66 % zo sledovaných lokalít došlo k prekročeniu 
pomeru Al

3+
/Ca

2+
 rovnajúcemu sa 1,00.  

Štatistická distribúcia vybraných parametrov a obsahu aktívneho hliníka v 
celom súbore kambizemí je uvedená v tabuľke 1. Hodnotenie kambizemí podľa 
spôsobu využívania (orné pôdy a trávne porasty) je uvedené v tabuľke 2. a 3. 
Tabuľka 4 samostatne hodnotí kambizeme využívané ako trávny porast 
vyvinuté na flyši. 

Výrazne nižšie priemerné hodnoty sme namerali v kambizemiach 
využívaných ako orné pôdy (22,874 mg.kg

-1
) v porovnaní s kambizemami, ktoré 

sú využívané ako trvalé trávne porasty (45,355 mg.kg
-1

) (tab. 2, 3).  
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Tab. 1:  Štatistická distribúcia vybraných pôdnych parametrov v celom súbore 

kambizemí (hĺbka 0–10 cm)  

 
 Pôdne parametre 

Al 
(mg.kg

-1
) 

pH  
v KCl 

Cox 
(%) 

Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

(cmol.kg
-1

) 

Aritmetický 
priemer 

37,179 4,914 2,826 5,620 0,223 1,071 8,969 1,519 

Výberový 
medián 

8,325 4,880 2,681 5,630 0,120 0,720 8,325 1,115 

Minimum 0,100 3,530 0,992 3,700 0,001 0,100 1,310 0,170 

Maximum 308,000 6,000 6,947 8,070 0,950 9,010 21,060 4,770 

Štandardná 
smerodajná 
odchýlka 

64,275 0,775 1,148 0,820 0,257 1,502 4,679 1,098 

 
 
Tab. 2:  Štatistická distribúcia vybraných pôdnych parametrov (hĺbka 0–10 cm) v súbore 

kambizemí využívaných ako orné pôdy 
 

 Pôdne parametre 

Al 
(mg.kg

-1
) 

pH  
v KCl 

Cox 
(%) 

Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

(cmol.kg
-1

) 

Aritmetický 
priemer 

22,874 5,220 2,369 5,833 0,295 1,686 8,813 1,627 

Výberový 
medián 

4,955 5,335 2,136 5,870 0,135 0,970 8,505 1,395 

Minimum 0,100 3,530 1,012 4,098 0,001 0,280 1,310 0,170 

Maximum 182,000 6,00 4,422 8,074 0,840 9,010 17,810 4,490 

Štandardná 
smerodajná 
odchýlka 

41,933 0,750 0,807 0,858 0,279 2,092 4,665 1,163 

 
 
Tab. 3:  Štatistická distribúcia vybraných pôdnych parametrov (hĺbka 0–10 cm) v súbore 

kambizemí využívaných ako trvalé trávne porasty 
 

 Pôdne parametre 

Al 
(mg.kg

-1
) 

pH  
v KCl 

Cox 
(%) 

Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

 (cmol.kg
-1

) 

Aritmetický 
priemer 

45,353 4,768 3,087 5,500 0,182 0,720 9,058 1,457 

Výberový 
medián 

12,355 4,585 2,926 5,485 0,095 0,510 8,325 1,050 

Minimum 0,100 3,620 0,992 3,698 0,001 0,100 1,800 0,200 

Maximum 308,000 6,000 6,947 8,055 0,950 5,280 21,060 4,770 

Štandardná 
smerodajná 
odchýlka 

73,314 0,742 1,238 0,784 0,238 0,879 4,741 1,068 
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Tab. 4:  Štatistická distribúcia vybraných pôdnych parametrov (hĺbka 0–10 cm) v súbore 

kambizemí vyvinutých na flyši, využívaných ako trvalé trávne porasty  

 
 Pôdne parametre 

Al 
(mg.kg

-1
) 

pH  
v KCl 

Cox 
(%) 

Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

(cmol.kg
-1

) 

Aritmetický 
priemer 

87,708 4,802 2,761 5,604 0,170 0,378 8,118 1,148 

Výberový 
medián 

9,370 4,804 2,448 5,616 0,121 0,320 7,330 0,880 

Minimum 0,100 3,620 1,103 4,098 0,001 0,100 1,800 0,300 

Maximum 308,000 6,000 4,745 8,074 0,950 1,030 19,440 3,050 

Štandardná 
smerodajná 
odchýlka 

91,091 0,863 1,001 0,806 0,206 0,329 4,424 0,732 

 

V odberovom cykle v roku 2007 bol najvyšší priemerný obsah aktívneho 
hliníka spomedzi kambizemí, stanovený v skupine vyvinutej na flyši (tab. 4). 
Obrázok 1 potvrdzuje negatívnu závislosť obsahu aktívneho hliníka a pôdnej 
reakcie a pozitívnu vo vzťahu k Al

3+
/Ca

2+
, čo je v súlade s tvrdením mnohých 

autorov (napr. HIRADATE 2004; HRUŠKA & KRÁM 2003). 
 

 
Obr. 1:  Obsah aktívneho hliníka v skupine kambizemí vyvinutých na flyši v kontexte s 

hodnotou pôdnej reakcie a indikátorom degradácie pôdy Al
3+

/Ca
2+

 

 

Počas celého monitorovacieho obdobia v rokoch od 1993 do 2007, sme 
zaznamenali najvýznamnejšie zmeny v obsahu aktívneho hliníka v skupine 
kambizemí využívaných ako TTP vyvinutých na kyslých substrátoch, pestrých 
bridliciach a vulkanitoch. V porovnaní s hodnotami obsahu aktívneho hliníka na 
začiatku a konci monitorovacieho obdobia v roku 1993 s rokom 2007 sa 
hodnota jeho obsahu znížila (v kontexte so zmenou hodnoty pôdnej reakcie) 
(obr. 2). Podobne sme zaznamenali pokles hodnôt obsahu aktívneho hliníka aj 
v kamibzemiach využívaných ako orné pôdy, vyvinutých na flyši.  
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Naopak, v kambizemiach vyvinutých na kyslých substrátoch a pestrých 
bridliciach využívaných ako orné pôdy sme namerali preukázateľne vyššie 
hodnoty obsahu aktívneho Al až o 135 % (obr. 3). 
 

Obr. 2:  Obsah aktívneho Al v kambizemiach využívaných ako trvalé trávne porasty 

Obr. 3:  Obsah aktívneho Al v kambizemiach využívaných ako orné pôdy vyvinutých na 

kyslých substrátoch a pestrých bridliciach 

 

Materská hornina je jedným z kľúčových faktorov pedogenézy pôdy a 
ovplyvňuje mnohé chemické vlastnosti. Hlavne v prvých etapách pedogenézy je 
tento vplyv substrátu veľmi výrazný, časom sa tento vplyv zvetrávaním utlmuje 
(CHESWORTH 1973) a na význame získava manažment a spôsob využívania 
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porastov. Ako sme zistili aj v našom súbore, prirodzene kyslý substrát (pestré 
bridlice) hrá významnú úlohu aj pri ovplyvňovaní obsahu aktívneho hliníka v 
pôde. Najvýraznejší negatívny vplyv súvisiaci s nárastom obsahu aktívneho 
hliníka sa prejavil na kambizemiach využívaných ako orné pôdy vyvinutých na 
pestrých bridliciach. Acidifikačný vplyv podporujúci zvýšené obsahy aktívneho 
hliníka vplyvom substrátu pestrých bridlíc je pozorovaný aj inými autormi v 
prípade lesných porastov (ÁLVAREZ et al. 2005; ŠÁLY 2013).  

Spearmannove korelačné koeficienty vybraných parametrov a obsahu 
aktívneho hliníka v celom súbore kambizemí sú uvedené v tabuľke 4, v 
kambizemiach podľa druhu pozemku (orné pôdy a trvalé trávne porasty) v 
tabuľke 5 a 6 a v skupine kambizemí vyvinutých na flyši využívaných ako trvalé 
trávne porasty v tabuľke 7. Rozdelením súboru kambizemí podľa druhu 
pozemku na orné pôdy a trvalé trávne porasty eliminujeme vplyv 
obhospodarovania na vzájomné vzťahy sledovaných parametrov, analýzou 
jednej skupiny kambizemí trvalé trávne porasty vyvinutých na flyši eliminujeme 
vplyv rôznych substrátov na vzájomné vzťahy sledovaných parametrov.  
 
 
Tab. 4:  Spearmannove korelačné koeficienty v súbore kambizemí (n = 66) 

 
Indikátory 
pôdnych 

parametrov 
Al 

pH 
v KCl 

Cox Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Al 1 -0,72 0,40 0,12 0,09 -0,21 -0,54 -0,40 

pH v KCl  1 -0,51 0,10 -0,27 0,14 0,51 0,38 

Cox   1 0,10 0,19 0,03 -0,10 -0,10 

Q
4

6    1 0,15 0,27 -0,17 -0,10 

Na
+
     1 0,30 -0,21 -0,16 

K
+
      1 0,27 0,22 

Ca
2+

       1 0,69 

Mg
2+

        1 

 
 
Tab. 5:  Spearmannove korelačné koeficienty v súbore kambizemí využívané ako orné 

pôdy (n = 24) 

 
Indikátory 
pôdnych 

parametrov 
Al 

pH 
v KCl 

Cox Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Al 1 -0,77 0,38 0,14 0,36 -0,11 -0,58 -0,39 

pH v KCl  1 -0,36 -0,26 -0,67 -0,10 0,57 0,32 

Cox   1 0,21 0,42 0,41 0,10 -0,20 

Q
4

6    1 0,18 0,11 -0,10 0,16 

Na
+
     1 0,38 -0,15 -0,13 

K
+
      1 0,46 0,28 

Ca
2+

       1 0,66 

Mg
2+

        1 
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Tab. 6:  Spearmannove korelačné koeficienty v súbore kambizemí využívaných ako 

trvalé trávne porasty (n = 42) 

 
Indikátory 
pôdnych 

parametrov 
Al 

pH 
v KCl 

Cox Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Al 1 -0,66 0,34 0,17 0,10 -0,21 -0,55 -0,42 

pH v KCl  1 -0,41 0,10 -0,15 0,21 0,52 0,40 

Cox   1 0,11 0,22 -0,10 -0,10 -0,10 

Q
4

6    1 0,10 0,43 -0,23 -0,24 

Na
+
     1 0,10 -0,25 -0,22 

K
+
      1 0,13 0,14 

Ca
2+

       1 0,71 

Mg
2+

        1 

 
 
Tab. 7:  Spearmannove korelačné koeficienty v súbore kambizemí vyvinutých na flyši 

využívaných ako trvalé trávne porasty (n = 20) 

 
Indikátory 
pôdnych 

parametrov 
Al 

pH 
v KCl 

Cox Q
4

6 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Al 1 -0,75 0,52 0,17 0,10 -0,43 -0,61 -0,47 

pH v KCl  1 -0,34 -0,20 0,10 0,52 0,79 0,60 

Cox   1 0,13 -0,29 -0,37 -0,10 0,15 

Q
4

6    1 -0,15 0,10 -0,24 -0,18 

Na
+
     1 -0,16 -0,16 0,10 

K
+
      1 0,32 0,10 

Ca
2+

       1 0,66 

Mg
2+

        1 

Bolt – štatisticky preukazná korelácia na hladine α = 0,05 

 
 
Tab. 8:  Regresná analýza 

 
 

Regresný model 
Korelačný 
koeficient 

R
2 

v % 
F-pomer MAE P- hodnota 

Kambizeme Y = exp(14,6706 
- 2,60562*X) 

-0,86 74,42  186,15 0,907 
 

0,0000 

Kambizeme  
– OP 

Y = (35,7916 - 
19,7483*ln(X)

2 
-0,87 76,25  70,62 0,829 0,0000 

Kambizeme  
– TTP 

Y = exp(-11,0757 
+ 61,622/X) 

-0,89 79,26  153,82 0,689 0,0000 

Kambizeme 
na flyši –TTP 

Y = exp(16,6696 
- 3,08098*X) 

-0,94 88,25  157,77 0,664 0,0000 

Y = aktívny Al, X = pH v KCl, MAE – stredná absolútna chyba 
Vysvetlivky: R

2 
– index determinácie, F-pomer – hodnota testovacej F štatistiky,  

P-hodnota – hladina pravdepodobnosti, štatistickej významnosti, OP – orná pôda, TTP – 
trvalý trávny porast 
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Štatisticky preukazná je záporná korelácia aktívneho hliníka s hodnotou 
pôdnej reakcie a kladná korelácia s obsahom výmenného vápnika a to vo 
všetkých sledovaných súboroch. Okrem kambizemí využívaných ako orné pôdy 
je preukazný vzťah aj medzi obsahom aktívneho hliníka, obsahom organickej 
hmoty v pôde a obsahom výmenného horčíka. Postupným znižovaním faktorov 
variability najvýraznejšia ostáva závislosť medzi obsahom aktívneho hliníka a 
hodnotou pôdnej reakcie, zvýrazňuje sa závislosť aktívneho hliníka výmenného 
vápnika a horčíka. 

Regresná analýza obsahu aktívneho hliníka a pôdnej reakcie v celom 
súbore kambizemí, v kambizemiach podľa druhu pozemku (orné pôdy a trávne 
porasty) a v skupine kambizemí vyvinutých na flyši využívaných ako trvalé 
trávne porasty je uvedená tabuľke 8. 
 

ZÁVER 

Získané výsledky ukázali, že v priebehu monitorovania došlo k najvýraznejším 
zmenám v obsahu aktívneho hliníka v skupine kambizemí využívaných ako 
trvalé trávne porasty vyvinutých na kyslých substrátoch a pestrých bridliciach 
ako aj na vulkanitoch. Pozitívne je, že táto najvýraznejšia zmena sa týkala 
poklesu obsahu aktívneho hliníka. Naopak, negatívny trend nárastu obsahu 
aktívneho hliníka, aj keď už nie takej intenzity, bol zaznamenaný na orných 
pôdach skupiny kambizemí vyvinutých na kyslých substrátoch a pestrých 
bridliciach. Je to zvlášť negatívne vo vzťahu k získavaniu potravín a krmív z 
ornej pôdy s možným transférom hliníka ako toxického prvku do rastlinných 
pletív a potravového reťazca.  

Pomer ekvivalentných množstiev výmenných katiónov Al
3+

/Ca
2+

 indikujúci
 

degradáciu pôdy (pomer vyšší ako 1) poukázal na ňu až v 66 % zo sledovaných 
lokalít kambizemí využívaných ako orné pôdy 

Preukazná záporná korelácia obsahu aktívneho hliníka s hodnotou pôdnej 
reakcie v celom súbore kambizemí zvýrazňuje potenciálne nebezpečenstvo 
acidifikácie, ktoré je úzko spojené s nárastom obsahu aktívneho hliníka.  

Tieto výsledky poukazujú na zložitosť pôdnych procesov závislých na 
mnohých chemicko-fyzikálnych faktoroch. Od nich závisí aj intenzita či rozsah 
ekosystémových služieb týkajúcich sa napríklad filtračnej funkcie pôdy. Aby sa 
táto funkcia v ekosystémoch podporila, je potrebná aplikácia vhodného 
manažmentu vedúca k regulácii pôdnej reakcie najmä na orných pôdach. V 
poľnohospodárskej praxi sa odporúča dodržiavať správne agrotechnické 
postupy vrátane správnej aplikácii fyziologicky kyslo pôsobiacich hnojív. K 
preventívnym opatreniam proti acidifikácii patrí vápnenie pôd. Jeho hlavným 
cieľom je obmedzenie toxického vplyvu ťažkých kovov a hliníka, vytvorenie 
priaznivých podmienok príjmu živín a súčasne predchádzanie deficitu vápnika v 
pôde.  
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