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Prečo je potrebný agrochemický rozbor pôdy? 

Ak rastliny, ktoré pestujeme majú nízku úrodu, neprimeraný rast 

a vývoj, je vhodné rozborom pôdy zistiť aktuálny stav živín v pôde, na 

základe ktorého je možné nastaviť správnu výživu rastlín a racionálne 

hnojiť pestované plodiny. 

 

Správna výživa rastlín 

Použitím vhodného hnojiva na základe agrochemického rozboru pôdy, 

správneho času aplikácie hnojív ako aj stanovenia správnej aplikačnej 

dávky hnojív do pôdy pre konkrétnu pestovanú plodinu (napr. poľné 

plodiny, zelenina, ovocie, okrasné rastliny a iné). 

 

Agrochemický rozbor pôdy ako službu pre externých zákazníkov 

zabezpečuje ÚKSÚP, Odbor pôdy a hnojív v spolupráci s Odborom 

laboratórnych činností. ÚKSÚP na svojich pracoviskách v Bratislave a 

Košiciach, vykonáva rozbor pôdy zameraný na stanovenie obsahu 

prijateľných živín pre rastliny v pôde. V rámci základného 

agrochemického rozboru sa stanovuje obsah DRASLÍKA (K), FOSFORU 

(P), HORČÍKA (Mg), a pôdnej reakcie (pH). Pre vinič, ovocné druhy 

a chmeľ sa odporúča vykonávať rozšírený agrochemický rozbor pôdy, 

ktorý je doplnený o VÁPNIK (Ca). Výsledky rozboru pôdy vypracujú 

odborní zamestnanci ÚKSÚP do Protokolu o skúške. 

Tieto skúšky sú akreditované SNAS v súlade s STN ISO/IEC 17025:2017. 

 

Ako postupovať pri agrochemickom rozbore pôdy? 

Odber pôdnej vzorky, jej spracovanie a úprava a následne objednanie 

služby upravuje Metodický pokyn ÚKSÚP (č.6/2018) uverejnený na 

www.uksup.sk. Pred odberom vzorky je vhodné kontaktovať 

odborného zamestnanca ÚKSÚP, Odboru pôdy a hnojív pre určenie 

rozborovaných parametrov v pôdnej vzorke a dohodnúť sa na 

http://www.uksup.sk/
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doručení vzorky na vybrané pracovisko ÚKSÚP v rámci SR. Následne 

treba vyplniť a podpísať objednávku na rozbor pôdy. 

Po ukončení rozboru pôdnej vzorky prípadne vyhodnotení výsledkov, 

ÚKSÚP zašle výsledky alebo aj Odborný posudok na adresu zadanú 

v objednávke.  

 
Odbor pôdy a hnojív na základe Protokolu o skúške vypracuje 

Odborný posudok, v ktorom vyhodnotí obsah prijateľných živín pre 

rastlinu v pôde na základe vyhodnocovacích kritérií napr. podľa 

Vyhlášky MPRV SR č. 151/2016 Z. z o ASP. Odborný posudok okrem 

vyhodnotenia parametrov rozborovanej pôdy obsahuje aj 

odporúčania, opravné alebo nápravné opatrenia zamerané na správny 

výber a aplikáciu hnojív.  

Aktuálny cenník ÚKSÚP za AGROCHEMICKÝ ROZBOR PÔDY pre 1 vzorku: 

Základný rozbor pôdy (pH, P, K, Mg)   15 € / vzorka 

Rozšírený rozbor pôdy (pH, P, K, Mg, Ca)  19 € / vzorka 

Odborný posudok     20 € / vzorka 
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Informácie k odberu pôdnych vzoriek a objednanie služby nájdete na 

www.uksup.sk 

 

Rýchla navigácia:  

https://www.uksup.sk/ophoze-metodické-pokyny 

ÚKSÚP / Činnosť / Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly / Odbor pôdy a hnojív / Metodické pokyny 

 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie alebo doplňujúce informácie môžete 

kontaktovať: 

 

VÍGĽAŠ    Ing. Marek Slovík 

Tel.: + 421 45 52 42 224 E-mail: marek.slovik@uksup.sk 

GSM: + 421 917 660 383  

 

 

BRATISLAVA   

Tel.: + 421 2 59 880 206 E-mail: agrochemia@uksup.sk 
 
 

KOŠICE     

Tel.: + 421 55 79 01 259   

GSM: + 421 918 806 537 
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