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Agrochemického skúšania pôdy má na Slovensku dlhoročnú 
tradíciu. Prvé tri odberové roky aktuálne prebiehajúceho cyk-
lu predstavujú dostatočnú základňu pre porovnanie zmien 
s rovnakým obdobím z predošlého cyklu a odvodení poučení 
pre pestovateľov.
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Požiadavky rastlín na dusík v porovnaní s ostatnými živina-
mi sú omnoho väčšie, je to dané tým, že dusík sa využíva na 
tvorbu neustále sa tvoriacich zásobných látok, štruktúr a ple-
tív, ktoré vyžadujú nepretržitý príjem a jeho metabolizáciu.
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Priebeh počasia zásadne ovplyvňuje vývoj škodcov, a tým aj intenzitu 
napadnutia porastov. Limituje aj možnosť zásahu proti škodlivým činite-
ľom. Napríklad daždivé obdobie v jeseni 2020 nedovolilo vykonať apliká-
ciu prípravkov pozemnou technikou a následkom bolo silne poškodenie 
porasty larvami skočky repkovej na jar. Aké to bolo v sezóne 2021-2022?
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Pestovanie pšenice sprevádza celý rad škodlivých činite-
ľov, spomedzi ktorých hubové choroby zaujímajú popredné 
miesto. Fytopatogénne huby napádajú obilniny od klíčenia až 
po zber a výnimkou nie je ani kolonizácia zŕn. Treba ich správ-
ne identifikovať a zvoliť vhodnú stratégiu eliminácie.
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