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str. 50

Stoklas
Expanzívna burina

Donedávna z hľadiska škodlivosti boli stoklasy takmer bez-
významné. Zúžené osevné postupy s dominanciou ozimín 
zrýchľujú ich rozširovanie. Pripisuje sa to vysokému podielu 
ozimných obilnín v osevných postupoch, čiastočne aj mini-
malizačným technológiám, ak sa nevykonávajú dôsledne.
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Úloha pôdnej mikroflóry
v mobilizácii živín

Úloha pôdnej mikroflóry a najmä koreňovej mykorízy je mi-
moriadne významná, avšak odporúčania pre aplikácie niekto-
rých širokospektrálnych bakteriálnych hnojív nie sú kompa-
tibilné s bazálnymi poznatkami vedných odborov, akými sú 
agrochémia, mikrobiológia a fyziológia rastlín.
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Závlahy
v uplynulej sezóne

Prinášame vám údaje týkajúce sa úrod jednotlivých plodín 
ich reakcií na sucho, extrémne teplo a zavlažovanie v roku 
2022 od viacerých užívateľov závlah, ktoré je možné zovše-
obecniť.
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Alternatívne
zdroje dusíka

Dusík utilizujúce plodiny môžu byť pri vhodnom zaraďovaní 
do osevných postupov určitou alternatívou priemyselných 
dusíkatých hnojív, ktorých jednotková cena je v súčasnej do-
be na historickom maxime. 
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