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Zelená infraštruktúra 
a ekologická stabilita 
poľnohospodárskej krajiny

Ekologická stabilita krajiny je jej schopnosť vyrovnávať sa s 
narušením zvonka. Pozostáva z mechanizmov odolnosti a pruž-
nosti. Odolnosť vyjadruje, ako vie krajina zachovávať a repro-
dukovať svoje základné charakteristiky a pružnosť vrátiť sa do 
stavu svojej dynamickej rovnováhy po odstránení narušenia.
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Zmeny vlhkosti a výskyt 
priesakov na dolnej hranici 
aktívnej koreňovej zóny

Cieľom tohto príspevku je popísať výskyt perkolačných udalostí 
a zmeny pôdnej vlhkosti v poľných podmienkach pri daných zráž-
kových pomeroch pokusnej lokality. Technická stránka determi-
nácie objemu priesakovej vody je v praxi náročná, až nereálna. Vo 
výskume sa pre tento účel používajú rôzne vybavené lyzimetre.
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Rôzne prístupy k hnojeniu 
jačmeňa jarného dusíkom

Aby malo zrno sladovníckeho jačmeňa vhodný obsah dusíka-
tých látok, treba zvoliť správnu stratégiu výživy dusíkom. Na 
to, ako správne určiť vhodné dávky hnojív, sú rôzne metódy, 
či už sa to týka predsejbových aplikácií alebo prihnojovania 
počas vegetácie.

str. 26

Zaburiňovanie a odburiňovanie 
repky

Dokonalý eradikačný efekt na ozimné jednoklíčnolistové buri-
ny, výdrv obilnín, pýr plazivý či pichliač roľný v repke sa preja-
ví iba pri využívaní všetkých spôsobov a metód regulácie viac 
rokov po sebe vtedy, ak jednotlivé opatrenia budú na seba 
nadväzovať.
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