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Systémy obhospodarovania
trávnych porastov

Každý trávny porast má snahu prispôsobiť sa podmienkam 
stanovišťa, zachovať si svoju prirodzenú štruktúru, vlastnosti 
a funkcie. Čím viac sa od tohto optima vzďaľuje, tým sa stá-
va labilnejším. Na to treba myslieť, či už porast využívame na 
pasenie, kosenie, mulčovanie, či výrobu sena.
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Význam poloparazitických 
burín na ornej pôde a TTP

Do tejto skupiny patria niektoré menej významné buriny, kto-
ré si ale zasluhujú pozornosť agronóma. Ide o poloparazitické, 
často i mierne jedovaté zelené rastliny, ktoré sa vyživujú au-
totrofne, ale tiež heterotrofne. Sú to napríklad čermeľ roľný, 
čermeľ hájny, štrkáč kohútikový, očianka rostovova a ďalšie.
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Nové odrody
ozimnej repky olejky (I)

Sortiment sa rozšíril o 37 nových materiálov, z ktorých sú už iba 
dve klasické líniové odrody. Nové odrody pribudli do clearfieldo-
vých repiek a u viacerých je deklarovaná rezistencia voči cho-
robám, ako sú Phoma lingam, vírusová žltačka kvaky, Cylindro-
sporium concentricum, či nádorovitosť kapustovitých rastlín.
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Kedy uplatňovať
bezorbové technológie (I)

V ostatnej dobe sledujeme celosvetový trend aplikácie bez-
orbovej technológie alebo minimalizovaných postupov ob-
rábania pôdy, ktoré sú známe ako No-till. Vo svojej podstate 
ich môžeme zaradiť do pestovateľského systému s nízkymi 
vstupmi. Hamletovská otázku teda znie: orať či neorať?
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