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Charakteristika nových odrôd
ďatelinovín a tráv

Za obdobie rokov 2019 - 2021 v slovenskej Listine registro-
vaných odrôd pribudlo 20 nových odrôd, z toho 17 odrôd tráv 
a 3 odrody ďatelín.

str. 38

Vplyv dávok dusíka
na produkciu a kvalitu
trávnych porastov

Produkčná schopnosť trávnych porastov je vysoká a zďaleka 
nie je využitá. Ich výživa má v porovnaní s výživou plodín na 
ornej pôde niekoľko osobitostí. S pokusov ktoré robil VÚT-
PHP Banská Bystrica vyplynuli konkrétne odporúčania.
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Voľba termínov
a spôsobov hnojenia

Pri voľbe spôsobov, foriem a termínov aplikácie hnojiva je po-
trebné rešpektovať dobu aplikácie, chemickú formu a dávku 
živín. Z hľadiska časovej aplikácie hnojív poznáme základné 
hnojenie a prihnojovanie porastov počas vegetácie.
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Siať do obrobenej
či neobrobenej pôdy

Obstarávacie ceny mechanizácie na bezorbové spôsoby sia-
tia by mali byť vynahradené nižšími energetickými vstupmi, 
kvalitnou a rýchlo vykonanou prácou. To môže byť limitujúci 
prvok v príprave pôdy na jar.
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