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Organické verzus
minerálne látky
vo výžive plodín

Pestovateľ vo svojej praktickej činnosti musí akceptovať zá-
kladné paradigmy výživy rastlín, ktoré vyplývajú z molekulár-
nej a energetickej podstaty. Výživa rastlín, na rozdiel od výži-
vy živočíchov, je striktne minerálna. Iba minerálne látky plnia 
úlohu nenahraditeľných živín.
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Je aktuálne používanie
pôdoochranných
pestovateľských technológií?

V súčasnosti, keď nielenže hrozí globálna klimatická zmena, ale 
sa už aj prejavuje zvýšenými teplotami, suchom a prívalovými 
dažďami, máme v rukách nástroj – bezorbové pestovateľské tech-
nológie, pomocou ktorých môžeme na veľkých plochách zabrániť 
alebo aspoň zmierniť jej negatívne dopady na našom území.
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Biopásy v intenzívne
využívanej poľnohospodárskej
krajine

V podmienkach Slovenska je vytváranie biopásov podporované Naria-
dením vlády č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá posky-
tovania podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka, 
ako sú multifunkčné okraje polí a biopásy na ornej pôde. Ich tvorba 
má pre krajinu vyznačujúcu sa veľkými blokmi pozitívny dopad.
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Zdravotný stav
obilnín v roku 2021

Úvod vegetácie v roku 2021 bol chladný a daždivý, bez vý-
raznejšieho výskytu chorôb. Prelom nastal až koncom mája, 
odkedy sa oteplilo. To spôsobilo oneskorený nástup chorôb, 
ktoré sa objavili a kulminovali až v polovici júna.
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