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Aplikácia morforegulátorov nemôže byť sa-
movoľná, ale musí byť prísne zdôvodnená 
reálnym fyziologickým stavom pestovaných 
plodín a endogénnymi potrebami porastu. V 
príspevku predkladáme stručnú charakteris-
tiku rastlinných fytohormónov a relevantné 
zásady ich aplikácie v pestovateľskom sys-
téme.
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Biologicky aktívne látky v pestovaní plodín

Uplynulý rok je zatiaľ z meteorologického 
hľadiska považovaný za najteplejší v histórii 
meraní. Nakoľko počasie priamo vplýva na 
výskyt hubových chorôb, je zaujímavé zbi-
lancovať, ako sa tento extrémne teplý rok 
podpísal na zdravotnom stave obilnín.
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Choroby obilnín v roku 2018

Na základe priebežných odberov rastlinné-
ho materiálu, fenologických údajov a zá-
kladných meteorologických údajov bola 
zostrojená rastová krivka produkcie sušiny 
nadzemnej biomasy pomocou programu 
Aquacrop (FAO), ktorá je tvorená frakciou
listov, stebiel a neskôr aj frakciou zrna.
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Analýza produkčného procesu kukurice 
pomocou programu Aquacrop
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Agroklimatické analýzy ostatných niekoľ-
kých desaťročí ukázali, že počasie je v sú-
časnosti jedným zo základných limitujúcich
faktorov poľnohospodárskej výroby a v bu-
dúcnosti sa tento vplyv ešte zvýrazní. V po-
rovnaní s 5-ročnými priemernými úrodami 
sa z pohľadu pestovateľov kukurice zatiaľ 
tohtoročná poľnohospodárska sezóna javí 
ako priemerná až mierne nadpriemerná.
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Rok z pohľadu pestovateľov kukurice
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