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Produkcia sušiny 
medzidruhových hybridov tráv
a ďateliny lúčnej

Predstavujeme výsledky pokusov zameraných na produkciu 
sušiny v prvej kosbe. Sledované boli dve odrody MRH tráv, 
festukoidný typ Hemsut, lolioidný typ Hyperon a dve odrody 
ďateliny lúčnej, diploidná odroda Ganymed a tetraploidná od-
roda Hammon.
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Biologická ochrana
proti hubovým chorobám

V druhej časti príspevku o pokusoch s biologickými príprav-
kami na ochranu proti hubovým chorobám sa dozviete ich 
výsledky pri pestovaní repky olejnej, kukurice na siláž a ces-
naku.
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Čo nového v Hluku?

V hodnotení uplynulej sezóny pestovania repky olejky v Čes-
kej republike Svazom pěstitelů a zpracovatelů olejnin sa sle-
doval aj vplyv percentuálneho zastúpenia repky v osevnom 
postupe, použitia typu sejacích strojov, či organizácie poras-
tu danej vzdialenosťou riadkov a výsevkom.
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Repa cukrová
v roku 2021

Májový odhad produkcie repy bol pesimistický s predpokladom 
horšej až katastrofálnej úrody a jej kvality. Následné priaznivé 
rozdelenie zrážok a priebeh teplôt zvrátili skutkový stav na pro-
spech vysokej produkcie a dobrej kvality. Predpokladom bola aj 
dobrá agrotechnika a komplexná výživa porastov.
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