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Zmena spôsobu hospodárenia z konvenč-
ného na pôdoochranné prináša množstvo 
výhod, ale aj nástrah. Redakcia časopisu 
FARMER Weekly požiadala nezávislého od-
borníka na pôdnu biológiu Mikeho Harrin-
gtona, aby sa s nami podelil o to, ako zabez-
pečiť, aby tento proces prebehol hladko. V 
svojej odpovedi rozdelil túto problematiku 
do piatich oblastí.
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Päť tipov ako začať s No-Till

Využitie morforegulátorov v pestovateľskom sys-
téme patrí medzi moderné a perspektívne smery 
agronomických technológií. Ich aplikácia nemôže 
byť samovoľná, ale musí byť prísne zdôvodnená 
reálnym fyziologickým stavom pestovaných plo-
dín a endogénnymi potrebami porastu. V dvoch 
častiach príspevku predkladáme stručnú charak-
teristiku rastlinných fytohormónov a relevantné 
zásady ich aplikácie v pestovateľskom systéme.
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Biologicky aktívne látky pri pestovaní plodín (I.)

Z pohľadu časového rozdelenia zrážok a 
vývoja teplôt vzduchu v jednotlivých mesia-
coch vegetačného obdobia je minimálna zá-
soba vody v pôde významne ovplyvňovaná 
nielen experimentálnym rokom, ale aj spô-
sobom obrábania pôdy.
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Počasie, spôsoby obrábania ťažkých pôd a
zásoba vody v pôde
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Zjednodušene by sa dalo predpokladať, že 
sa množstvo vlahy v pôde prejaví aj v úro-
dách pšenice ozimnej a jačmeňa jarného. 
Podľa našich výsledkov sa tento predpoklad 
ale nepotvrdil. Predovšetkým je zrejmý znač-
ný rozdiel medzi ozimnou a jarnou obilninou 
v reakcii na pôdnu vlhkosť a použití techno-
lógie obrábania.
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Spôsob obrábania, pôdna vlhkosť a úroda obilnín


