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Hlavnou príčinou premnoženia tohto 
škodcu bolo sucho v priebehu r. 2018 
a následná, pre hraboše priaznivá zi-
ma s dostatočne dlhotrvajúcou sne-
hovou pokrývkou, čo hrabošom umož-
nilo prežiť až do jari. Chýbali tuhé 
holomrazy a na počiatku jari studené 
dažde, ktoré pôsobia na populáciu 
hrabošov nepriaznivo.
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Hraboš poľný a možnosti jeho regulácie

V dlhodobom stacionárnom pokuse s rôzny-
mi spôsobmi obrábania pôdy, v štvorhono-
vom osevnom postupe sme sa pokúsili na-
modelovať a následne porovnať dva spôsoby 
riadenia výživy a hnojenia. Prvým spôsobom 
bolo hnojenie paušálne na predpokladanú 
úrodu a druhým bilančné hnojenie zohľadňu-
júce bilanciu živín na základe uskutočňova-
ných odberov a chemických analýz pôdy.
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Technológie hnojenia pšenice ozimnej

V záplave nových škodcov, ktorí k nám 
prichádzajú vplyvom otepľovania a 
voľného obehu tovaru, sme pozabudli 
na domáceho škodcu - dlhánika kuku-
ričného Tanymecus dilaticollis. Podľa 
názvu je zrejmé, že škodí hlavne na ku-
kurici, ale napáda aj slnečnicu, tabak a 
okopaniny.
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Dlhánik kukuričný
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Ambrózia palinolistá sa stala jedným z 
najvýznamnejších cudzích inváznych 
druhov v Európe. Rozšírenie tohto dru-
hu sa môže spájať s politickými zme-
nami v 90. rokoch minulého storočia, 
kedy sa zmenila štruktúra a veľkosť 
obrábaných plôch a opustené pozem-
ky boli rýchlo kolonizované ambró-
ziou.
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Ambrózia palinolistá - čo s ňou?
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