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Významným faktorom, ktorý ovplyvňu-
je úrodu slnečnice, je zdravotný stav 
porastov.  Dôležité je vedieť, ako sa 
škodám, ktoré jednotlivé choroby spô-
sobujú, vyhnúť.
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Vplyv prostredia a agrotechniky na 
zdravotný stav slnečnice

Pre repkové porasty je typické nerovno-
merné dozrievanie jednotlivých rastlín. 
Príčinou je pôdna nevyrovnanosť, roz-
dielna konfigurácia a expozícia poľa, 
rozdiely môže zapríčiniť niekedy aj roz-
dielny vplyv uplatnenia sa meteorologic-
kých prvkov, napr. pri veľkých lánoch ne-
musí byť množstvo spadnutej vody vždy 
rovnaké na celej ploche. Ako to riešiť?
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Repka pred zberom a jej zber

Strukoviny sú často nedocenené druhy poľ-
nohospodárskych plodín, hoci majú mnoho 
pozitívnych vlastností z hľadiska agropotra-
vinárstva. Sú významným zdrojom bielkovín 
potrebných pre výživu ľudí a takisto aj pre 
výživu hospodárskych zvierat. Pôsobia melio-
račne na podorničnú vrstvu a sú veľmi vhod-
nou plodinou na zelené hnojenie. Pozitívna je 
aj ich schopnosť biologickej fixácie dusíka.
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Strukoviny na Slovensku takmer nepestované
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Hnojením vytvárame súlad medzi prí-
stupnými zdrojmi živín v pôde a potre-
bami rastlín. Narážame pri tom na dile-
mu. Hnojíme pestované plodiny málo, 
veľa alebo akurát? Odpoveď vyžaduje 
poznanie stavu prístupných živín v 
pôde a reálne potreby porastu.
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Obsah živín v pôde vyžaduje adekvátnu 
aplikáciu hnojív


