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Jedným z opatrení ako eliminovať negatívne javy súvisiace so
zaburinením, ale i napadnutím porastov škodlivými činiteľmi,
je práve manažment pozberového obrábania a prípravy pôdy.
V ostatných rokoch ich na jeseň často komplikuje extrémne
suché a na túto ročnú dobu mimoriadne teplé počasie.
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Pokles pH v pôde má za následok redukciu počtu a druhového
zloženia spoločenstiev pôdnych organizmov. Ak nie sú pôdne
organizmy dostatočne dlho adaptované na kyslé prostredie,
dá sa očakávať aj pokles ich aktivity, čo spätne spomaľuje
rozklad rastlinných zvyškov a kolobehy základných živín.
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Výživa je kľúčovým faktorom pre rast a vývin rastlín. Vápnik ako
prvok je dôležitým elementom nielen vo výžive rastlín, ale pozitívne ovplyvňuje vlastnosti pôdy. Vápnik zlepšuje štruktúru pôdy, čím
zvyšuje penetráciu vody a poskytuje priaznivejšie pôdne prostredie pre rast koreňov rastlín a činnosť pôdnych mikroorganizmov.
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Zásady pozberového obrábania pôdy

Moderná technika na aplikáciu sypkých a tekutých hnojív je
na vysokej technickej úrovni. Dôležité je vybrať si tú správnu
pre svoje potreby. Ďalším významným faktorom je stroj pred
aplikáciou správne nastaviť a brať pri tom do úvahy fyzikálne
vlastnosti hnojiva.
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