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Musíme prioritne vyriešiť skladovacie

Mimokoreňová výživa
Rastliny na vytvorenie úrod určitej kvality
potrebujú prijať dostatočné množstvo živín v
pomere, charakteristickom pre príslušný rastlinný druh. Výživa rastlín sa tak stala nástrojom zvyšovania kvantity a kvality úrod pestovaných plodín.
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Mimokoreňová výživa
Hnojenie pôdy vo vzťahu k výžive
rastlín
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Trvalá udržateľnosť súčasných systémov
hospodárenia na pôde
Vzhľadom k predpokladaným zmenám klímy v nasledujúcich rokoch, je potrebné už
teraz postupne meniť niektoré, doteraz bežne používané, agrotechnické postupy pri
pestovaní poľných plodín.
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strana 32

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde
Nevyhnutnou podmienkou rastu a vývinu
všetkých rastlín je voda, predstavuje najdôležitejší vegetačný faktor. Množstvo vody
v pôde a jej využiteľnosť pestovanými plodinami ovplyvňuje množstvo prirodzených
faktorov, ale aj agrotechnických úkonov,
spôsobov hospodárenia.
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Vetrolam – ekostabilizačný prvok agrárnej krajiny
Vplyv vetra v podobe veternej erózie, rýchlejšieho vysušovania pôd, či iných nežiaducich účinkov je jedným z negatívnych javov
intenzívneho hospodárenia na pôde. Na trvalé obmedzenie týchto vplyvov je potrebné
redukovať rýchlosť vetra pomocou vetrolamov.
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