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Technológie obrábania pôdy
na Východoslovenskej nížine

Špecifické pôdno-klimatické podmienky Východoslovenskej 
nížiny významne vplývajú na výber vhodnej technológie pri 
pestovaní plodín. Tie špecifiká je potrebné neustále zdôraz-
ňovať a farmári hospodáriaci v danej oblasti vedia, ako ťažké 
je sa s nimi vysporiadať.
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Bohatá plodnosť a dlhovekosť nažiek dáva tomuto druhu 
možnosť šírenia do ďalších oblastí. Pôvodne ruderálna rast-
lina úspešne prenikla do poľných kultúr aj trvalých trávnych 
porastov a stala sa nebezpečnou burinou.
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Kolobeh dusíka v prírode a špeciálne v poľnohospodárskych 
ekosystémoch zohráva významnú produkčnú a ekologickú 
funkciu. Preto pri pestovaní plodín osobitný význam nadobú-
da miera využiteľnosti dusíka z pôdy i dodaného hnojiva a ná-
sledne rozsah jeho eventuálnych strát.
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stav slnečnice v roku 2022

Jednou z príčin výraznejšieho prepadu úrod slnečnice bolo 
určite extrémne teplé a suché počasie. To ovplyvnilo aj vý-
skyt chorôb v porastoch. Najrozšírenejším a najškodlivejším 
ochorením bola popolavá hniloba slnečnice.
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