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Viacročné krmoviny
a trvalá udržateľnosť pôdy

Viacročné krmoviny na ornej pôde sú hodnotené ako hlav-
ný producent bielkovinového krmu. Z hľadiska ich funkcie 
v osevnom postupe ich radíme k zdrojom uhlíka, pretože ko-
reňovou sústavou a pozberovými zvyškami kladne ovplyvňu-
jú bioenergetický potenciál pôdy.
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Hydromeliorácie a závlahy
na Slovensku áno či nie

V praxi sa traduje neoverená teória, že pre väčšinu plodín je 
používanie závlah ekonomicky neefektívne. Ak sa však po-
zrieme na výkyvy úrod v posledných rokoch spôsobené väč-
šinou suchom zistíme, že ich eliminácia závlahami by bola 
vysoko efektívna.
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Vzájomná interakcia
živín v pôde

Medzi neadekvátne názory prežívajúce u pestovateľov patrí 
názor, že dusíkaté hnojivá okysličujú pôdu. Vysvetlíme si ten-
to fenomén. Tak isto si ozrejmíme vzájomné interakcie medzi 
jednotlivými živinami v pôde a osobitne v pôdnom roztoku, 
ktoré podmieňujú ich mobilitu a prijateľnosť pre rastliny.
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Rastlinné zvyšky cenný zdroj 
organickej hmoty i živín

Rastlinná výroba umožňuje zužitkovať dopestovanú bioma-
su, ktorá síce nevstupuje do finančných tokov, ale v produkč-
ných cykloch zohráva v súčasnej poľnohospodárskej praxi 
dôležitú úlohu. Je významným zdrojom organického dusíka 
a živín.
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