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dy a hľadaním jej iných zdrojov pre zabezpečenie ohrozených 
úrod plodín zberaných na jeseň. Rok čo rok nastupuje hroz-
ba úplného spotrebovania zásob pôdnej vody o niekoľko dní 
skôr. Máme ju čím doplniť?
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z predpokladov stability pôdy a následne aj jej produkčnej 
funkcie. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ten-
dencia okysľovania najmä nekarbonátových pôd je stále ak-
tuálna.
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Napriek negatívnej prognóze pre rok 2022, v odrodových po-
kusoch niektoré odrody v extrémnych podmienkach vlahové-
ho deficitu dosiahli veľmi dobrú úrodnosť. To vytvára predpo-
klady ich širšieho uplatnenia v podmienkach, kde nie je zatiaľ 
možné použiť závlahy.
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