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KLIMATIZAČNÉ ZÁVLAHY
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
Na Slovensku
sa globálne otepľovanie
SPU
V NITRE

AJ S VODOU SA DÁ BOJOVAŤ
PROTI MRAZU
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PROTIMRAZOVÁ
ZÁVLAHA
Za mráz považujeme stav, keď je
teplota vzduchu 0 °C alebo nižšia,
meraná vo výške 1,25 až 2,0 m nad
úrovňou pôdy, vo vhodnom prístrešku
na ochranu pred poveternostnými
vplyvmi. Voda v rastlinách môže alebo
nemusí zamrznúť počas mrazovej
udalosti K „zmrazeniu“ dochádza,
keď mimobunková voda v rastline
zamrzne. To môže alebo nemusí viesť
k poškodeniu rastlinného tkaniva
v závislosti od faktorov tolerancie.
K poškodeniu mrazom dochádza vtedy,
keď teplota rastlinného tkaniva klesne
pod kritickú hodnotu, keď nastane
nezvratný fyziologický stav, ktorý vedie
k smrti alebo nesprávnemu fungovaniu
rastlinných buniek. Tento stav môže
spôsobiť radiačný

mráz – ochladenie vzduchu v prízemnej
vrstve od studeného povrchu zeme,
ktorý počas bezoblačnej noci
a pri slabom vetre stráca teplo
vyžarovaním. Ďalšia možnosť je
advekčný mráz, to znamená prílev
studeného vzduchu do prízemnej vrstvy.
Prípadne kombinácia týchto dvoch javov.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI OCHRANY
PRED TAKÝMITO MRAZMI?
Popri pasívnych opatreniach ku ktorým
radíme výber mrazuodolných druhov
prípadne aplikácia chemických látok
na oddialenie pučania. K aktívnym
opatreniam radíme ohrievanie
zasiahnutého územia, obaľovanie rastlín,
prípadne ich zakrývanie, miešanie
vzduchových vrstiev a zavlažovanie.
Spotreba energie pri protimrazovej
závlahe je podstatne menšia ako
spotreba pri protimrazovej ochrane
ohrievaním, takže prevádzkové náklady
sú v porovnaní s ohrievačmi nízke.

Zdroj: agfabric
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Požiadavka na prácu je tiež menšia ako
v prípade iných metód a je relatívne
ekologická.
Hlavnou nevýhodou použitia
postrekovačov sú vysoké inštalačné
náklady a vysoká potreba vody.
V mnohých prípadoch obmedzená
dostupnosť vody obmedzuje použitie
postrekovačov. V iných prípadoch môže
nadmerné využívanie viesť k zamokreniu
pôdy, čo by mohlo spôsobiť problémy
s koreňmi, ako aj spomaliť kultiváciu
a iné zásahy. Vylúhovanie živín (hlavne
dusíka) je problém, keď je používanie
postrekovačov časté.
Princíp ochrany pomocou konvenčných
rozstrekovačov nad rastlinami je
opakované postrekovanie rastlín,
často v dostatočnej intenzite, aby sa
zabránilo prílišnému poklesu teploty
tkaniva medzi pulzmi

Zdroj: treefruit
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zavlažovania. V prípade použitia
statických rozstrekovačov nad rastlinami
je podmienkou nepretržité zavlažovanie
s nižšou intenzitou, ale sústredené len na
pôdorysnú plochu rastliny. Pri klasických
postrekovačoch umiestnených pod
korunami stromov je potrebné aplikovať
vodu s takou frekvenciou, ktorá udržuje
teplotu povrchu zeme blízko 0 °C. To
zvyšuje dlhovlnné vyžarovanie z pôdy
a zvýšený prenos tepla do rastlín
v porovnaní s nechránenou plodinou.
V prípade použitia mikropostrekovačov
s veľmi jemnou aplikáciou vody, tieto
spotrebujú menej vody ako konvenčné
postrekovače, s cieľom udržiavať pôdu
pod rastlinami iba pri teplote 0 °C, aby
sa sústredila a zvýšila intenzita prenosu
žiarenia nahor do porastu.

Zdroj: nandaan
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TRADIČNÉ POSTREKOVAČE
NAD KORUNAMI STROMOV
Zavlažovanie postrekovačov nad
rastlinami sa používa na ochranu nízko
rastúcich plodín a listnatých ovocných
stromov so silnými podpornými
konštrukciami, ktoré sa nezbortia pri
zaťažení ľadom. Dokonca aj počas
nepriaznivých mrazových udalostí
poskytuje postrekovanie nad rastlinami
vynikajúcu ochranu pred mrazom
až do -7 °C, ak sú aplikačné dávky
dostatočné a závlaha je rovnomerná.
Za veterných podmienok alebo keď
teplota vzduchu klesne tak nízko, tak,
že aplikačná dávka nie je postačujúca
na dodanie väčšieho množstva
skupenského tepla, môže spôsobovať
väčšie poškodenie porastu, ako pri
nepostrekovanej ploche. Nevýhody
tohto spôsobu spočívajú v tom, že
ak dôjde k zlyhaniu postrekovacieho
systému, môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu, spôsob má vysoké
požiadavky na vodu, zaťaženie ľadom
môže spôsobiť poškodenie vetiev
a môže stúpať chorobnosť koreňov v zle
odvodnenej pôde.
POŽIADAVKY NA APLIKAČNÉ DÁVKY
pre rozstrekovače nad porastom sa líšia
pre konvenčné otočné rozstrekovače
s variabilnou rýchlosťou alebo s nízkym
výkonom. Pokiaľ je na rastlinách
zmes tekutého ľadu a voda kvapká
z cencúľov, namrznuté časti rastlín budú
ochránené. Ak sa však použije nízka
závlahová dávka alebo ak je rýchlosť
rotácie postrekovačov príliš nízka, všetka
voda môže zamrznúť a teplota ľadom
8
Zdroj: nandaan

potiahnutých rastlín môže klesnúť
na nižšie teploty ako nechránené rastliny
a môže prísť k ich poškodeniu.
KONVENČNÉ POSTREKOVACIE
SYSTÉMY nad rastlinami používajú
štandardné nárazové postrekovače
na úplné navlhčenie rastlín a pôdy
plodiny. Väčšie rastliny majú väčšiu
plochu povrchu, takže je potrebná
vyššia závlahová dávka pre vysoké
rastliny ako pre nízke rastliny. Aby boli
rozstrekovače nad rastlinami účinné,
musia byť časti rastlín postrekované
a každých 30 až 60 sekúnd. Pomalšie
rotujúce postrekovače vyžadujú vyššie
aplikačné dávky. Väčšie rastliny tiež
potrebujú viac vody na pokrytie rastlín
ochranným ľadom.
Rovnomerné rozloženie postrekovačov
je veľmi dôležité, aby sa predišlo
nedostatočnému pôdorysnému
pokrytiu závlahou. Ak je známe, že
studený vzduch prúdi z určitého
smeru, môžeme zvýšiť ochranu
zvýšením množstva postrekovača na
hornom okraji plodiny alebo dokonca
na otvorenom priestore. Vo väčšine
prípadov by sa mali postrekovače
osádzať minimálne 30 cm nad hornú
časť rastliny, aby sa zabránilo tomu,
že rastliny blokujú samotný postrek.
Na ochranu pred mrazom sa často
používajú špeciálne navrhnuté otočné
úderové postrekovače s prekrytou
pružinou, aby sa zabránilo zamrznutiu
otočnej trysky. Čisté filtre sú potrebné
na zabezpečenie správneho fungovania
systému, najmä ak sa používa voda
z rieky alebo nádrže.
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ROZHODOVANIE,
KEDY SPUSTIŤ POSTREKOVAČE
Pre pestovateľov bez problémov
so zamokrením pôdy, nedostatkom

vody alebo obavami o náklady je
najlepšie spustiť postrekovače, keď
sa teplota blíži k 0 °C alebo teplote
kritického poškodenia, v závislosti
od hodnoty plodiny a obáv zo strát.

Triticum sativum

-4,0 °C

Secale cereale

-4,0 °C

Avena sativa

-4,0 °C

Solanuni tuberosum

-1,5 do -1,7 °C

Zea mais

-1,5 do -1,7 °C

Lactuca sativa

0,8 °C

RAJČINY

Lycopersicon
lycopersicum

0,9 °C

ŠPENÁT

Spinacia oleracea

0,9 °C

CIBUĽA

Allium cepa

1,0 °C

UHORKY

Cucumis sativus

1,0 °C

TEKVICA

Cucurbita pepo

1,0 °C

HRACH

Pisum sativum

1,1 °C

MRKVA

Daucus carota

1,3 °C

TABAK

Nicotiana tabacum

1,5 °C

MELÓN

Cucumis melo

1,7 °C

REPA CUKROVÁ

Beta vulgaris

2,3 do 3,0 °C

PŠENICA
RAŽ
OVOS
ZEMIAKY
KUKURICA
ŠALÁT
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KRITICKÁ TEPLOTA POŠKODENIA
JEDNOTLIVÝCH PLODÍN
V podmienkach Slovenska je
protimrazová závlaha prakticky jedinou
alternatívou ochrany špeciálnych plodín
pred jarnými mrazmi. Hlavné zásady
na prevádzku protimrazovej závlahy
možno zhrnúť do týchto bodov:
A/ Efektívny účinok protimrazovej
ochrany závisí od rýchlosti
klesania teploty, od momentálnej
vlhkosti vzduchu (pri vyššej
vlhkosti vzduchu sa účinok

B/ Začiatok zavlažovania je pri rýchlom
poklese teploty opodstatnený už
pri teplote +16℃ a jeho ukončenie
až po ústupe mrazu, keď je časť
ľadu na rastlinách roztopená.
Celá chránená plocha sa
musí zavlažovať naraz, pričom
prevádzkové prestávky môžu
trvať maximálne päť minút.
C/ Odporúčaná intenzita zrážky je
2,0 až 3,8 mm za hodinu a závisí
od vsakovacej schopnosti
pôdy, porastu, ale aj od veľkosti
kvapiek postrekovačov.

Zdroj: tavlit.co.il
zvyšuje), od rýchlosti vetra
a vývinového štádia rastlín.
Najnižšia teplota, pri ktorej je
ochrana účinná, sa udáva od
-4 do -6 °C ℃, niekedy až -7 °C ℃.

D/ Účinná protimrazová závlaha
vyžaduje presné meranie teploty
vzduchu (1 m nad zemou),
operatívnu prevádzku a dostatočnú
kapacitu vodného zdroja.
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LETNÁ
KLIMATIZAČNÁ
ZÁVLAHA
Hlavným účelom klimatizačnej
závlahy je ochrana kultúry
úpravou mikroklímy pred škodami
spôsobenými vysokou teplotou
vzduchu, horúcim vetrom a nízkou
relatívnou vlhkosťou vzduchu. Týmto
druhom závlahy zabezpečíme

postrekovačov s nízkou intenzitou
postreku
Spúšťanie klimatizačnej závlahy sa
začína v čase pred nástupom vysokých
teplôt a končí sa v neskorom popoludní.
Prevádzka prebieha v 15-minútových
intervaloch prerušovaných rovnako
na 15 minút. Nežiaduce škody
spôsobuje kritická teplota vzduchu,
za ktorú sa považuje 32 – 38 °C. Letné
klimatizačné závlahy sú odporúčané
pre všetky intenzívne kultúry.
Nielen suchá pôda, ale aj suchý
vzduch sú príčinou znižovania úrod.

Výsledkom aplikácie klimatizačnej
závlahy je vylepšenie podmienok na
fyziologické procesy rastlín, zabraňuje
sa opadávaniu kvetov v dôsledku
zlého opelenia spôsobeného vysokými
teplotami, znižuje sa opadávanie plodov
a zrýchľuje sa ich rast.
Aplikovaním rôznych druhov závlahy
môžeme dosiahnuť tri efekty znižovania
teploty porastu:
 Konvenčné chladenie, kde
závlahová voda odoberá teplotu
potrebnú na zmenu skupenstva
zo vzduchu z okolia rastlín
a súčasne schladený vzduch
obklopuje rastlinu, čím znižuje
teplotu porastu. Táto závlaha sa
musí vykonávať kontinuálne, pričom
ochladzovanie nie je veľmi efektívne.
 Chladenie vodou prebieha pri
aplikácii závlahy postrekom na
rastliny, pričom relatívne chladná
voda priamo ochladzuje povrch
listov, čím sa znižuje teplota porastu.
Nevýhodou je trvalé zavlažovanie
počas kritických

teplôt, čo má za následok plytvanie
s vodou a pri premývaní pôdneho
profilu aj vyplavovanie živín.
 Tretia možnosť je použitie
mikropostreku pre výparné
chladenie, pričom minimálne
množstvo vody na povrchu listov,
ale hlavne jemné kvapky v okolí vo
forme aerosólu menia skupenstvo,
čím efektívne chladia tesné okolie
porastu a povrch listov, pričom
výsledok je synergický. Tento spôsob
zavlažovania je najefektívnejší,
čo sa týka ochrany rastlín, ale aj
výhodný pre nízku spotrebu vody.
Pri aplikácií vody na rastliny sa využíva
jeden alebo viac hore uvedených
spôsobov. Klimatické podmienky,
metóda aplikácie, trvanie a množstvo
aplikácie vody určuje relatívny
prínos pri každej metóde. Efektívny
závlahový systém sa bude usilovať
o čo najefektívnejšie evaporačné
chladenie.

Zdroj: thepacker
zlepšenie podmienok na fyziologické
procesy, zabraňuje sa opadaniu kvetov
pri vysokých teplotách, spomaleniu
rastu a vývoja plodov a ich nežiaducemu
opadávaniu. Stabilným postrekovacím
systémom sa dosahujú dobré výsledky
(najlepšie s využitím i na protimrazovú
ochranu) pri zostavách malých
12

Atmosférické sucho vzniká v období
vysokých teplôt a nízkej relatívnej
vlhkosti vzduchu v prízemnej vrstve,
čo môže nastať aj vtedy, keď je vysoká
vlhkosť pôdy. Následne koreňová
sústava nestačí dodávať nadzemným
častiam rastlín dostatok vody a uhrádzať
ich transpiráciou.
13
Zdroj: nelsonirrigation
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PARAMETRE
CHLADENIA
RASTLÍN
Evaporačné chladenie môže redukovať
tepelný stres znížením teploty
rastlín, zvýšením relatívnej vlhkosti
a redukovaním transpirácie rastlín.
Chladenie znižuje teplotu ovocia, čo

systém v správnej prevádzke počas
trvania sezóny.
Nasledovné pokyny by mali byť splnené
pri prevádzke chladiaceho systému
rastlín:
 Pri spálení jabĺk slnkom, v závislosti
na odrode, môže byť teplota na
povrchu ovocia okolo 30 – 40 °C.
Priame slnko môže spôsobiť na
povrchu jablka zvýšenie teploty až
nad 50 °C napriek tomu, že teplota
vzduchu je oveľa nižšia. Systém

Zdroj: nelsonirrigation
napomáha redukovať poškodenie jabĺk
spálením od slnka. Efektivita systému
bude závisieť od relatívnej vlhkosti,
rýchlosti vetra, systému aplikácie
a pestovateľovej schopnosti zabezpečiť
14

by mal byť zapnutý, keď teplota
ovocia je o 2 °C nižšie, ako je kritická
teplota. Zastavenie zvyšovania
teploty nám bude závisieť na
časovom cykle chladiaceho
Zdroj: nelsonirrigation
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systému. Bezpečné zastavenie
teploty by malo byť pod 30 °C℃. Pri
použití chladiaceho systému by sa
kritická teplota mala znížiť o 5 °C.
 Chladiaci systém rastlín by mal byť
spustený v závislosti na teplote
povrchu rastliny, nie na teplote
vzduchu. Snímač teploty umiestnený
cez ovocie z tienistej strany tesne
pod povrchom na strane vystavenej
slnku, je najlepšia možná metóda
merania povrchovej teploty.
Chladiaci systém založený na teplotných
senzoroch bude vyžadovať metódu
prepojenia senzorov s regulátorom
(prepínačom) na automatické
spustenie a zastavenie cyklu chladenia.
Prevádzkový systém musí mať
nastaviteľnú funkciu výšky teploty,
kedy sa tento systém spustí a taktiež
nastavenie nami danej teploty, kedy sa
systém vypne.
Teplota povrchu ovocia môže byť
tiež meraná ponorením senzorov
do umelého média s podobnými
teplotnými vlastnosťami, ako má
ovocie. Toto zabráni problémom kazenia
ovocia alebo neideálnemu vystaveniu
voči slnečného svitu, alebo chladiacej
vode. Cieľom rozprašovacieho
chladiaceho systému je chrániť teplotu
ovocia pred zvýšením teploty nad
kritickú hodnotu, čo je preferované viac,
ako chladenie ovocia potom, čo je už
príliš horúce.

Zdroj: nelsonirrigation
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Závlahový systém musí byť aplikovaný
pravidelne a dostatočne, aby udržal
teplotu povrchu ovocia pod kritickou
teplotou. Ak sa objaví veľký cyklický

vzrast a pokles teploty ovocia, ovocie
môže byť viac náchylné na spálenie.
Akonáhle sa rozhodneme pre chladenie
rastliny, tak rastlina musí byť chladená
počas celej doby. Ak sa jeden deň
vynechá, rastlina je viac náchylná na
poškodenie ako v prípade, keď žiadne
chladenie nie je uskutočnené.
Pre lepšiu efektivitu chladenie
rozprašovaním by sa malo chladenie
rozdeliť do niekoľkých zón a taktiež musí
prebiehať cyklovane v sekvenciách.
Tieto požiadavky nám redukuje špičkový
systém. Časy vypnutia by mali byť čo
najkratšie. Vo vlhkých miestach môžu
byť časové cykly mierne dlhšie ako
v suchších miestach.
Aplikácia vody by mala maximalizovať
evaporačnú efektivitu, zatiaľ čo sa
minimalizuje celková aplikácia vody.
Časový cyklus by mal byť taký, aby
chránil teplotu povrchu jablka pred
prekročením kritickej teploty počas
vypnutia chladiaceho systému medzi
cyklami. Mali by sme zabezpečiť stále
vyparovanie vody z povrchu jabĺk aj
listov.
Evaporačné chladenie nenahrádza
závlahu. Ak je klimatizačná závlaha
nadimenzovaná a umiestnená správne,
iba veľmi málo vody dopadne na povrch
pôdy. Kým evapotranspiračné množstvá
budú znížené počas chladenia, tak
adekvátna vlhkosť pôdy musí byť
udržiavaná, aby sa dosiahol plný účinok
chladiacich techník. Evapotranspiračné
dávky môžu byť redukované v rozmedzí
15 – 20 % počas prevádzky chladiaceho
systému.
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ZLEPŠENIE
ČERVENÉHO
SFARBENIA

Zdroj: nandaan

Červený pigment ovocia sa zlepší
pri 70 – 80 % plného svitu slnka, plus
v kombinácii s dennými teplotami
menšími ako 27℃ a nočné teploty by mali
byť menšie ako 10℃. Niektorí pestovatelia
zistili, že chladenie môže byť prospešné
na zlepšenie farby plodov. Pre zlepšenie
farby by sa malo spustiť chladenie štyri
týždne pred zberom.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
KLIMATIZAČNÉ ZÁVLAHY
ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
v akreditovaných študijných programoch na všetkých
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
realizovaných kreditovým systémom ECTS.
Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.

Zdroj: nandaan

POUŽITÁ
LITERATÚRA

REHÁK, Š., BÁREK, V. a i. 2015. Zavlažovanie
poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov.
1. vyd. Bratislava: VEDA, 2015. 640 s. ISBN
978-80-224-1429-6.

SNYDER, R., MELO-ABREU.J.P. Frost Protection:
fundamentals, practice, and economics, Food
and Agriculture Organization of the United
Nations, Rome, 2005, ISSN 1684-8241.

JOBBÁGY, J., KRIŠTOF, K., BÁREK, V. 2017.
Meliorácie v poľnohospodárstve vlastnosti
pôdy,
odvodňovanie
a
zavlažovanie.
1. vyd. Nitra: SPU, 2017. 252 s. ISBN
978-80-552-1676-8.

BÁREK, V. 2006. Klimatická zmena a závlahy.
1. vyd. Zvolen: Vydavateľstvo TU, 2006. 37 s.
ISBN 80-228-1717-2.

www. agfabric.com; www. nelsonirrigation.co

AJ S VODOU SA DÁ BOJOVAŤ
www. nandaan.com; www.netafim.com;
PROTI MRAZU
www. gavinquinney .fr;

18

Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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PRIORITNÁ OS 2 – Operačný program Kvalita životného prostredia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
Výzva OPKZP – PO2 – SC211 – 2018 - 42 v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

NÁZOV PROJEKTU:
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne
informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
REALIZÁCIA:
11/2019 - 09/2020
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
celé územie Slovenska
CIEĽ PROJEKTU:
objektívne informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy,
ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy.
Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto
mimoriadne udalosti.
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach
a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa
dotknutej problematiky projektu.
V RÁMCI TEJTO AKTIVITY VYCHÁDZA DESAŤ NASLEDUJÚCICH BROŽÚR:
S Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou
zmenou klímy
S Historické povodňové značky na Slovensku
S Povodne a ochrana pred nimi
S Voda v krajine
S Erózia pôdy, dôsledky na krajinu a protierózna ochrana
S Sucho
S KLIMATIZAČNÉ ZÁVLAHY AKO ADAPTAČNÉ OPATRENIA
NA EXTRÉMY KLIMATICKEJ ZMENY
S Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie
extrémov klímy
S Vodné toky v 21. storočí
S Horúčavy
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Tulipánová 7, 949 76 Nitra
www.fzki.uniag.sk
www.vonavestudium.sk
dekfzki@uniag.sk
www.instagram.com/fzki.spu
www.facebook.com/FZKISPUNitra/
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