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Podslnečník, ibištek, slez
buriny čeľade slezovité

Podslnečník a ibištek často rastú na nepodmietnutých po-
liach ako časť burinného spektra strniskového aspektu 
teplých oblastí. Podmietkou alebo aplikáciou totálnych her-
bicídov sa zamedzí dozretiu plodov a semien týchto burín a 
zvyšovaniu zásoby semien v pôde.
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Odrody zemiakov
v podmienkach vlahového 
deficitu

Rok 2022 markantne a reálne ukázal rozdiely v dosiahnutých 
úrodách v podmienkach s možnosťou využitia závlah, respek-
tíve bez závlah, a to vo vzťahu k požadovanej kvalite a stabili-
te produkcie jednotlivých odrôd zemiakov.
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Výsledky poloprevádzkových
odrodových pokusov 
s repkou

Úrodové výsledky 26 pozberaných pokusných miest boli pod-
robené štatistickej analýze s cieľom vylúčiť výsledkovo spor-
né lokality z konečného spracovania dát. Pre tento filter boli 
použité už po viacero rokov osvedčené a uplatňované krité-
riá.
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Kukurica v pestovateľskom 
roku 2022

Začiatok sezóny bol v znamení očakávania, o koľko hektárov 
klesne výmera osiatych plôch kukurice vzhľadom na zvýšené 
ceny elektrickej energie a plynu v porovnaní s rokom 2021. 
V krátkom čase ich vystriedala obava o výšku hektárových 
úrod.
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