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Pravidelným a správnym obhospodarovaním lúk a pasienkov 
pri rešpektovaní podmienok stanovišťa, vieme docieliť ich 
priaznivé botanické zloženie, produkčnú schopnosť a udržať 
mnohé mimoprodukčné funkcie trávnych porastov.
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Systémy obrábania pôdy sú iba súčasťou integrovanej regu-
lácie burín, ktorá je súborom viacerých možných spôsobov 
udržiavania pozemku a porastu v bezburinovom stave. Žiad-
ny sám o sebe nezaručí účinné potlačenie burín na našich po-
liach bez nadväzných ďalších opatrení.
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Teplá zima automaticky neznamená vysoké napadnutie po-
rastov chorobami v nasledujúcom roku. Podľa skúseností 
z minulých rokov sa neraz stalo, že po miernej zime prišla su-
chá a horúca jar, ktorá výskyt chorôb zastavila.
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Vápnik zohráva významnú úlohu nielen vo výžive rastlín, ale 
hlavne pri tvorbe pôdnej úrodnosti. Účinnosť dvoch humino-
-vápenatých kompozitných preparátov bola testovaná v po-
lyfaktoriálnom ex-situ nádobovom pokuse so štyrmi druhmi 
pôd.
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