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V roku 2020 sa striedali rôzne extrémy počasia, ktoré je najdôležitejším prírodným faktorom ovplyvňujúcim rastlinnú výrobu. Z
hľadiska úrod ide zrejme o úspešný až nadpriemerný rok, no nie
vo všetkých lokalitách. Niekde boli veľké problémy s hubovými
chorobami a fuzariózou klasu, čo sa podpísalo aj na kvalite úrody.
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Dôležitou vlastnosťou pôdy je jej schopnosť viazať ióny, molekuly, plyny i kvapalné látky. Význam tejto vlastnosti spočíva v
tom, že výmenné sorbované ióny sú prijateľné pre rastliny a nepodliehajú migrácii. Formovanie tejto veľmi dôležitej vlastnosti
pôdy je druhý najdôležitejší dej, ktorý sa v prírode odohráva.
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SOUFFLET SEEDS: záruka vysokej úrody

V konvenčnom poľnohospodárstve je dostupných veľa možností a
schém pre riešenie problematiky výživy snáď všetkých druhov poľných plodín. Okrem bežných priemyselných pôdnych hnojív sú účinné rôzne listové aplikácie, ktoré sa osvedčujú najmä v hraničných
vlhkostných podmienkach alebo pri riešení špecifických problémov.
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Pri pestovaní maku je základom veľkovýrobnej produkcie
vytvorenie porastu s optimálnymi parametrami. To vyžaduje
včasnú sejbu, vhodnú hustotu, dobré ošetrenie proti burinám, škodcom a chorobám a zabezpečenie dostatočnej výživy na dosiahnutie kvalitnej a vysokej úrody.
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