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Pôda je jedným zo základných komponentov každého záhumienku. Často je práve 
pôda predpokladom dobrého rastu a správneho vývoja rastlín, úspešnej adaptácie 
stromov po ich vysadení na nové miesto, ako aj úrody bohatej na dobrú zeleninu či 
ovocie. Formovanie silnej a zdravej rastliny je možné len vtedy, ak pôdny substrát je 
kvalitný a má dostatočný obsah výživných látok, keďže práve od stavu koreňového 
systému závisí odolnosť rastliny proti škodcom a chorobám.



Okrem samotného výsledku v podobe dobrej úrody, poľnohospodárstvo rieši aj ďalšie dôležité 
otázky, a to zabezpečenie stálej kontroly kvality pôdy, vody, semien, minerálnych a organických 
hnojív či stavu jedovatých chemických látok. Prechod zo spotrebiteľského k systematickému 
priemyselnému využitiu vášho pozemku by mal spočívať najmä vo vyváženom a primeranom 
využití všetkých hlavných „výrobných zložiek“, avšak predovšetkým vody a pôdy.

Na to, aby sme sa dopracovali k stabilným a bohatým úrodám nami pestovaných plodín, okrem 
pravidelných dodávok minerálnych a organických hnojív, je potrebné sa postarať o samotnú 
pôdu z hľadiska jej nasiakavosti a minerálneho zloženia, ako aj o jej pravidelné obohacovanie o 
životne dôležité makro- a mikroprvky. 
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Časté používanie hnojív môže vyvolať 
kontamináciu úrodných polí.
V skutočnosti rastliny využívajú len 
malú časť výživných látok podávaných 
vo forme hnojív. Tým pádom sa v 
pôde môže akumulovať veľké 
množstvo potenciálne nebezpečných 
chemických zlúčenín. Herbicídy, 
insektofungicídy a defolianty, ktoré sa 
využívajú proti škodlivým živočíchom a 
pre urýchlenie dozrievacích procesov, 
negatívne ovplyvňujú stav tzv. úrodnej 
vrstvy. Cez koreň rastliny sa jedovaté 
látky (dusičnany, dusitany atď.) 
dostávajú do poľnohospodárskej 
produkcie. 
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Šungit obsahuje prírodné makro- a mikroprvky a je schopný tak 
akumulovať vlhkosť a absorbovať komponenty hnojív v podobe 
iónov, ako aj v regulovaných dávkach tie komponenty vracať do 
pôdy. Celý tento proces napomáha optimálnemu vývoju rastlín.

Žiaden negatívny vplyv tejto horniny na rastliny doteraz nebol zistený. 

Výsledky poľnohospodárskych experimentov ukázali, že na úspešnú 
regeneráciu úrodnosti pôdy je potrebné dodávať šungit do pôdy pri 
jarnom spracovaní pôdy a po ukončení zberu úrody. Približná norma 
spotreby šungitu sa pohybuje v rozmedzí 0,05 – 0,5 kg/m2; 
najoptimálnejšou frakciou šungitu je 5-10 mm.

Agronómovia odporúčajú používať šungit aj v skleníkoch, v ktorých 
tento minerál by mohol poslúžiť ako dodatočný zdroj oxidu uhličitého 
potrebného pri procesoch fotosyntézy; čierna farba minerálu zároveň 
napomáha zvýšenie teploty pôdy (ako výsledok pohlcovania slnečnej 
energie).
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Šungit je silným prírodným 
sorbentom, ktorý postupujúc do 
pôdy ako komplexné stabilizačné 
hnojivo vykonáva nasledovné 
dôležité funkcie:

Absorbuje a neutralizuje 
potenciálne nebezpečné 
chemické zlúčeniny, najmä 
pozostatky pesticídov alebo 
ich komponentov, ktoré vznikli 
v procese rozkladania. Znižuje 
úroveň akumulovaných solí 
ťažkých kovov a 
rádioaktívnych nuklidov v 
pôde (zlúčeniny fosforu a 
ortuti).

Pri polievaní 
pozemku/hriadky šungit 
slúži ako filter pre koreňový 
systém rastliny, zabraňuje 
odhnívaniu plodiny, znižuje 
možnosť výskytu hubových 
chorôb (patogénov) u rastlín, 
odstraňuje škodlivé baktérie 
Escherichia coli a baktériové 
bunky cholerového vibria.

Absorbuje minerálne 
hnojivá a následne ich 
vracia do pôdy v takých 
množstvách, v akých je to 
v danej situácii potrebné; 
podporuje optimálne 
prihnojovanie úrodnej 
vrstvy.
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Napomáha zníženie 
kyslosti pôdy (ide o 
agronomickú 
uhličitanovú surovinu 
určenú na vápnenie 
kyslej pôdy).

Tento minerál je bezpečný 
z ekologického hľadiska a 
obsahuje veľké množstvo 
mikroprvkov, draslíka, 
medi a molybdénu; slúži 
ako draslíkové hnojivo a 
hnojivo obsahujúce Mg, 
Bo, Ni, V.

Vďaka časticiam v zložení 
šungitu, ktoré pohlcujú a 
akumulujú teplo, šungit je 
schopný odovzdávať svoje 
teplo rastlinám, čo napomáha 
udržiavanie vlhkosti v 
štruktúre rastliny a umožňuje 
ekonomizáciu spotreby vody 
určenej na polievanie.
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Šungit

Tento minerál prevažne obsahuje najmä uhlík, ktorého štruktúra pripomína 
molekuly sférickej formy – fullerény. 

Fullerén je špecifická forma uhlíka, ktorá bola objavená vo vedeckých 
laboratóriách pri pokuse o modelovanie vesmírnych procesov. Avšak neskôr 
výskyt fullerénu objavili aj v zemskej kôre.



Donedávna si ľudia mysleli, že uhlík existuje len v troch 
modifikáciách, a to v podobe diamantu, grafitu (tuhy) a karbínu. 
Všetky tieto formy sa líšia svojím štruktúrou.  Každý atóm uhlíka v 
štruktúre diamantu je umiestnený v strede štvorstenu, špičky jeho 
stien tvoria štyri najbližšie atómy. Práve vďaka tejto štruktúre 
minerálu sa diamant považuje za najtvrdší materiál, ktorý doteraz je 
známy ľudstvu.

Kryštalická sústava grafitu je hexagonálna: atómy uhlíka tvoria 
šesťuholníkové okruhy, ktoré zároveň formujú pevnú stabilnú 
mriežku podobnú na včelí plast. Mriežky vrstvami sú umiestnené 
nad sebou, pri tom medzi sebou sú slabo prepojené. Táto štruktúra 
určuje špecifické vlastnosti grafitu, a to nízky stupeň pevnosti a 
schopnosť sa ľahko štiepiť na drobné šupiny.  
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Na rozdiel od diamantu, grafitu a karbínu, fullerén je nová forma uhlíka. Fullerén je unikátny preto, 
lebo molekula С60 obsahuje prvky päťnásobnej symetrie (päťboké hranoly – pentagóny), ktorá je v 
prírode neprirodzená pre anorganické zlúčeniny. Molekula fullerénu je organická a kryštál tvorený 
prostredníctvom takých molekúl (fullerit) je molekulárny kryštál slúžiaci ako spojovací článok medzi 
organickou a anorganickou látkou. 

Fullerén má plochú mriežku tvorenú šesťuholníkmi, grafitová mriežka je zvinutá a tvorí uzavretú 
guľu. Pri tom niektoré šesťuholníky sa pretvárajú do podoby päťuholníkov. Príroda vytvorila presnú, 
dôslednú štruktúru tejto zlúčeniny: každý šesťuholník hraničí s tromi šesťuholníkmi a tromi 
päťuholníkmi, pri tom každý päťuholník hraničí výlučne so šesťuholníkmi. Atómy uhlíka formujúce 
uzavretú guľu sú medzi sebou spojené silnou väzbou.



Následne sa formuje štruktúra v podobe zrezaného dvadsaťstenu (ikosaédru), ktorý má 10 trojnásobných osí 
súmernosti, 6 päťnásobných osí súmernosti. Každý vrchol mnohostenu má troch najbližších „susedov“. Každý 
šesťuholník hraničí s tromi šesťuholníkmi a tromi päťuholníkmi, pri tom každý päťuholník hraničí len so šesťuholníkmi. 
Všetky atómy uhlíka v molekule C60 sú umiestnené na vrcholoch dvoch šesťuholníkov a jedného päťuholníka; tieto 
atómy uhlíka sa absolútne nadajú odlíšiť od ostatných atómov uhlíka. Atómy uhlíka tvoriace uzavretú guľu sú medzi 
sebou spojené silnou kovalentnou väzbou. Hrúbka guľovej plochy je 0,1 nm, polomer molekuly С60 je 0,357 nm. Dĺžka 
väzby С–С v päťuholníku je 0,143 nm, v šesťuholníku – 0,139 nm. Molekuly vyšších fullerénov С70, С74, С76, С84 , С164, 
С192, С216 taktiež tvoria uzavretú plochu. Fullerény s n < 60 sú nestabilné, aj keď z topologických dôvodov najmenším 
fullerénom je pravidelný dvanásťsten (dodekaéder) С20. Kryštál fulleritu má hustotu 1,7 g/cm3, čo je veľmi málo v 
porovnaní s hmotnosťou grafitu (2,3 g/cm3) a diamantu (3,5 g/cm3).
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Vďaka svojej mriežkovanej a guľovitej štruktúre fullerény sú ideálne na 
použitie ako plnivá a mazivá. Fullerény sa kotúľajú ako malé guľky medzi 
vrstvami, ktoré sa navzájom šúchajú. Kombinovanie rôznych atómov a 
molekúl vnútri uhlíkových guliek umožňuje vytvoriť mnohé užitočné 
materiály, ktoré sa stanú základom rozvoja našej budúcnosti.
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Ekologické možnosti šungitu sú veľmi široké. Viaceré vedecké experimenty a výskumy 
európskych, kazašských a ruských vedecko-výskumných ústavov ukázali, že šungit môže 
byť riešením mnohých súčasných ekologických problémov, a to pri čistení odpadových vôd 
z pitných a priemyselných vodovodov a odstraňovaní škodlivých látok, pri demerkurizácii 
pôdy a vodojemov znečistených ortuťou a jej zlúčeninami, pri čistení zeminy a vodojemov 
znečistených ropnými látkami, heptylom (UDMH) a toxickými látkami jeho rozpadu, pri 
tienení rádioaktívneho odpadu,  pri znížení obsahu defoliantov v pôde, vláknach a 
semenách rastlín.
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Vzhľadom na vyššie uvedené a hlavne na to, že pôsobenie prírodného sorbentu v kombinácii s 
minerálnym hnojivom je veľmi užitočné, už teraz pri pestovaní zeleninových plodín (cvikla, reďkev) 
sa do pôdy spolu s dusičnanom amónnym pridáva šungit, čo značne znižuje celkovú spotrebu 
hnojiva potrebného na tzv. prihnojovanie pôdy. Okrem iného, šungit akumuluje v pôde potrebné 
množstvo dusičnanu amónneho a vďaka svojim katalytickým vlastnostiam absorbuje a znižuje 
toxické účinky hnojiva.
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Pri využití šungitu sa očakáva 1,5 až dvojnásobná úrodnosť, zníženie 
koncentrácie chorobotvorných mikroorganizmov v pôde; šungit 
zabraňuje odhnívaniu koreňovej sústavy rastliny, zvyšuje úrodnosť pôdy 
a efektivitu účinkov hnojiva, čo napomáha plodine akumulovať výživové 
látky a vitamíny; šungit znižuje negatívny vplyv vyvolaný soľami ťažkých 
kovov a rádioaktívnych nuklidov. Vďaka šungitu poľnohospodári získavajú 
ekologicky čistú úrodu z nimi pestovaných plodín.
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