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Drenážne hydromelioračné
kanály – ako ďalej? 

Súčasný stav odvodňovacích kanálov je vzhľadom na mini-
málny výkon údržby v posledných dvoch desaťročiach nevy-
hovujúci a vo viacerých prípadoch až havarijný. Stratégia roz-
voja hydromeliorácií sa niekoľkokrát začala pripravovať, ale 
dodnes nie je dokončená.3
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Energetický 
láskavec

Pri energetickom láskavci ide o synergický, niekoľkými fak-
tormi súčasne navodený efekt tzv. gigantizmu, ktorý sa na 
domácej odbornej scéne rozpoznal iba vďaka výnimočnej sú-
hre niekoľkých okolností. Cenným bonusom je, že hoci ener-
getický láskavec aj zakvitne, nevytvorí žiadne semená.
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Nároky plodín
na fosfor

Dynamika akumulácie fosforu v nadzemnej biomase počas 
vegetácie, na rozdiel od dusíka a draslíka, sa vyznačuje veľmi 
pozvoľným nárastom s nedostatočne výrazným maximom.
Najväčšie nároky na fosfor vykazujú obilniny, okopaniny, olej-
niny, strukoviny a niektoré druhy zeleniny.

str. 16

Sortiment nových odrôd
pšenice ozimnej a jarnej

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 
v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe vý-
sledkov štátnych odrodových skúšok zaregistroval v roku 
2022 sedem nových odrôd pšenice ozimnej a dve odrody 
pšenice jarnej.
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