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Múčnatka trávová opäť v kurze
Múčnatka trávová je podľa klasickej literatúry jedným z najnebezpečnejších
patogénov pšenice. V sérii aridných
rokov po prelome tisícročia sa zdalo,
že v praxi jej význam upadá a porasty
obilnín ohrozovali viac iné listové choroby ako múčnatka. V ostatných rokoch však nastal zvrat.
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Koncentrácia pšenice ozimnej,
zaburinenosť a úroda
Osevné postupy sa neustále prispôsobujú ekonomickým ukazovateľom.
Hlavnú časť pestovaných plodín tak v
súčasnej dobe tvoria obilniny a olejniny, klesá výmera okopanín a jednoročných a viacročných krmovín. Situácia
v štruktúre plodín tak vedie aj k zmene
druhovej štruktúry burín na pozemkoch.
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Nový trend pri zakladaní porastov kukurice
Esenciálny faktor počas niekoľko málo dní po sejbe je teda voda. Pôdoochranné technológie alebo závlaha sú
tradičné prvky, spojené so šetrením,
resp. dopĺňaním vody do pôdy. Inou,
menej známou možnosťou, je použitie
hydrofilných látok zo skupiny superabsorbentov.
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Molička kapustová – Plutella xylostella
Mimoriadne dlhá a teplá jeseň roku
2018, ale aj 2019 umožnila rozvoj
niektorých doteraz menej známych
druhov, ktoré sa v minulosti u nás výraznejšie neprejavovali. Jedným z nich
je aj molička kapustová. Celosvetovo
sa považuje za naviac rozšírený druh
motýľa, vyskytuje sa na všetkých kontinentoch.
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