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Sejba jarného typu jačmeňa na jeseň 
je zaujímavou, ale aj spornou otázkou. 
Existujú totiž dvojradové jačmene 
ozimného typu, ktoré, aj keď pri porov-
naní s jarnými majú horšiu sladovníc-
ku kvalitu, sa ako slad používajú. Čiže 
samotné použitie ozimného typu jač-
meňa na slad nie je problém. Problém
je sejba jarného typu na jeseň.
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Sejba jačmeňa jarného na jeseň

V nadväznosti na informácie o biolo-
gických procesoch premeny dusíka v 
pôde, ktoré sú známe ako nitrifikácia 
a denitrifikácia, predkladáme analýzu 
príčin eventuálnych strát dusíka (vo 
forme NO

3
, N

2
O, NO alebo N

2
), ako aj 

opatrenia na zamedzenie strát pri pes-
tovaní plodín.
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Spôsoby eliminácie strát dusíka v pôde

V smernici EÚ 2009/28/ES o podpore 
využívania energie z obnoviteľných zdro-
jov boli stanovené záväzné ciele pre rok 
2020, v podobe 20 % podielu energie z 
obnoviteľných zdrojov na celkovej spot-
rebe energie v EÚ a 10 % podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopra-
vy. Aká je teda ponuka sektoru poľnohos-
podárstva pre využitie v oblasti OZE?
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Stav a vývoj vo využívaní obnoviteľných 
zdrojov energie
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V systéme pestovania kukurica – sója 
– pšenica je potrebné sledovať výskyt 
fuzarióz. Početnosť týchto patogénov 
v sóji siatej po kukurici v ostatných 
rokoch značne narastá, najmä pri hno-
jení vysokými dávkami N. Následne je 
zvýšené riziko aj v pšenici siatej po sóji, 
čomu je potrebné prispôsobiť systém 
fungicídnej ochrany, vrátane morenia.
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Výživa sóje a jej vplyv na odolnosť voči 
chorobám
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