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Analýzu priebehu a vývoja aktuálnej poľ-
nohospodárskej sezóny pomocou metód 
agro-meteorologického modelovania a diaľ-
kového prieskumu Zeme realizoval pre letné 
plodiny (kukuricu na zrno, slnečnicu ročnú, 
repu cukrovú a zemiaky) Výskumný ústav 
pôdoznalectva a ochrany pôdy v termíne k 
20. 7. 2018.
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Prvý odhad úrody letných plodín

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia 
dochádzalo k postupným zmenám v našom ag-
rárnom sektore. Výrazne sa narušila štruktúra 
rastlinnej aj živočíšnej výroby. Toto viedlo k ob-
medzeniu konkurencieschopnosti českosloven-
ského a neskôr slovenského poľnohospodárstva. 
Strata istoty z umiestnenia niektorých dovtedy 
pestovaných komodít a zníženie rentability pri ich 
pestovaní viedlo k redukcii osevných postupov.
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Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej 
výrobe

Pôdny organický uhlík predstavuje kľúčovú 
zložku v globálnom uhlíkovom cykle a je 
hlavnou zložkou pôdnej organickej hmoty. 
podporuje stabilizáciu fyzikálnej štruktúry 
pôdy, retenciu a uvoľňovanie základných 
biogénnych prvkov, umožňuje infiltráciu vo-
dy a ovplyvňuje aj jej zásoby v pôde.
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Organický uhlík v pôdach Slovenska
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Okrem hnojív a prípravkov na ochranu rastlín 
sa na trhu vyskytuje veľa rôznych typov pre-
parátov na podporu pestovaných plodín. Ich 
sortiment je naozaj široký, rovnako aj spek-
trum a efektivita ich účinku. Označujú sa ako 
pomocné alebo podporné látky, biostimuláto-
ry či kondicionéry. Obsahujú určité množstvá 
organických látok, anorganických látok a mik-
roorganizmov, alebo ich rôzne kombinácie.
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Pomocné látky v poľnohospodárstve




