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Čo ovplyvňuje
vododržnosť pôd

Zloženie, veľkosť a stabilita pôdnych agregátov ovplyvňujú 
schopnosť pôdy infiltrovať a zadržiavať vodu v pôdnom pro-
file. Táto voda je potom využívaná rastlinami a jej množstvo a 
prístupnosť ovplyvňuje výšku úrod pestovaných plodín.
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Pšenica špaldová

Ide o historický druh jednej z plevnatých pšeníc, ktorý sa v 
minulosti považoval za menej hodnotný. V súčasnosti je špal-
da hodnotená ako nutrične výnimočne cenná pšenica. Para-
doxne, práve tento druh pšenice akosi úspešne a dlhodobo 
unikal výraznejšiemu šľachtiteľskému záujmu.
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Pohyb dusičnanového
dusíka v ornej pôde

V súvislosti s potenciálom vyplavovania dusičnanového 
dusíka sa pre kukuričnú výrobnú oblasť uvádza ako bezpeč-
ná a primeraná hranica obsahu N-NO3

- v pôdnych vzorkách 
15 mg.kg-1. V pokusoch VÚRV v žiadnej vzorke z jarného ter-
mínu táto hodnota nebola prekročená.
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Čo s repkou
na jar

Na Slovensku o úrode semien rozhoduje dostatok vody od 
počiatku marca do konca mája. Oveľa viac ako mohutnosť 
rastlín rozhoduje ich počet na jednotke plochy. Ako postupo-
vať na jar pri jej výžive a ochrane sa dozviete v článku profe-
sora Vašáka.
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