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Choroby slnečnice
v roku 2021

Zdravotný stav väčšiny porastov slnečnice ročnej v roku 
2021 bol dobrý. Na západnom Slovensku sa v porastoch vy-
skytovala najmä popolavá hniloba, alternáriová škvrnitosť a 
hrdza. Na východnom Slovensku bol zdravotný stav o niečo 
horší, hlavne kvôli vyššiemu úhrnu zrážok počas roka.
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Biologická ochrana
proti hubovým chorobám

Na Katedre ochrany rastlín ČZU Praha sa už niekoľko rokov 
zaoberajú účinkom aplikácie biologických prípravkov. Dote-
raz bol zistený ich pozitívny vplyv. Účinok sa prejavil najmä 
na znížení poškodenia koreňového systému nebezpečnými 
pôvodcami chorôb.

str. 12

Silfium zrastenolisté
alternatívny zdroj biomasy
pre bioplynové stanice

Pri zabezpečovaní biomasy pre bioplynové stanice sa ako 
vhodná alternatíva kukurice ukazuje pestovanie málo známe-
ho silfia zrastenolistého z čeľade hviezdicovitých. Prinášame 
vám prvé skúsenosti s ním v spoločnosti DVP Agro, a.s., hos-
podáriacej neďaleko Brna.
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Kvalita odrôd
pšenice ozimnej

Správna voľba odrody často rozhoduje o rentabilite pestova-
nej pšenice. Na VÚRV Piešťany každoročne sledujú technolo-
gickú kvalitu pšenice tých najpestovanejších na Slovensku. 
V článku sa dozviete, ktoré to boli a ako dopadli.
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