
OTÁZKY A ÚLOHY  

RASTLINNÁ VÝROBA 

 

1. Význam rastlinnej výroby 

2. Klasifikácia poľnohospodársko - výrobných oblastí na Slovensku  

3. Význam, postavenie, rozdelenie a perspektívy pestovania priadnych rastlín  

4. Rajonizácia pestovania ľanu siateho v podmienkach Slovenska 

5. Základné hospodárske typy ľanu siateho  

6. Botanická charakteristika ľanu siateho  

7. Morfologicko  -  anatomické zloženie stonky a vlákna ľanu siateho  

8. Merateľné hodnoty ľanovej stonky 

9. Chemické zloženie stonky a semena ľanu siateho 

10. Agroekologické podmienky pestovania ľanu siateho  

11. Zaradenie ľanu siateho do osevného postupu  

12. Základná a predsejbová príprava pôdy pre ľan siaty 

13. Výživa a hnojenie ľanu  siateho 

14. Parametre sejby ľanu siateho  

15. Význam podsevov pri pestovaní ľanu  

16. Ošetrovanie ľanu siateho v priebehu vegetácie  

17. Stupne zrelosti a dozrievanie ľanu siateho  

18. Využívanie defoliácie a desikácie pri pestovaní priadnych rastlín  

19. Priamy a delený zber ľanu siateho  

20. Rosenie ľanu siateho  

21. Technologické rozdiely súvisiace s pestovaním ľanu na vlákno a na  semeno  

22. Rozdelenie a význam okopanín  

23. Celospoločenský význam cukrovej repy 

24. Základné princípy množenia osív semenných okopanín  

25. Dozrievanie a zber okopanín vo vzťahu  k dosiahnutej úrode 

26. Anatomická a morfologická stavba buľvy semenných okopanín, metódy 

určovania semenných okopanín    

27. Agroekologické podmienky pestovania cukrovej repy 

28. Postavenie a zaradenie cukrovej repy v osevnom postupe  

29. Anorganické hnojenie cukrovej repy 



30. Organické hnojenie cukrovej repy 

31. Klasický spôsob prípravy pôdy pre cukrovú repu  

32. Minimalizačný spôsob prípravy pôdy  pod cukrovú repu  

33. Pôdoochranná technológia prípravy pôdy pre cukrovú repu (do vymŕzajúcej 

predplodiny) 

34. Predsejbová príprava pôdy pod cukrovú repu  

35. Základné vlastnosti osiva cukrovej repy  

36. Technológia predsejbovej úpravy osiva cukrovej repy  

37. Parametre sejby cukrovej repy  

38. Štruktúra odrôd cukrovej repy  

39. Ošetrovanie cukrovej repy v priebehu vegetácie  

40. Dozrievanie a zber cukrovej repy  

41. Zaradenie kŕmnej repy do osevného postupu 

42. Príprava pôdy pre kŕmnu repu 

43. Parametre sejby kŕmnej repy  

44. Ošetrovanie kŕmnej repy v priebehu vegetácie  

45. Zber a uskladnenie kŕmnej repy  

46. Význam a využitie čakanky obyčajnej 

47. Nároky čakanky na agroekologické podmienky  

48. Agrobiologická kontrola čakanky obyčajnej 

49. Zaradenie čakanky do osevného postupu 

50. Príprava pôdy pre čakanku obyčajnú  

51. Parametre sejby čakanky obyčajnej 

52. Ošetrovanie čakanky obyčajnej v priebehu vegetácie 

53. Zber a pozberová úprava čakanky obyčajnej  

54. Príprava pôdy pre kŕmnu mrkvu  

55. Parametre sejby kŕmnej mrkvy  

56. Zber a uskladnenie kŕmnej mrkvy 

57. Postavenie zemiakov v systéme rastlinnej výroby  

58. Prerozdelenie produkcie zemiakov 

59. Pôvod a botanická charakteristika zemiakov 

60. Morfologická stavba nadzemnej časti zemiakovej rastliny  

61. Anatomická a morfologická stavba zemiakovej hľuzy  

62. Chemické zloženie zemiakovej hľuzy  



63. Nároky zemiakov na agroekologické podmienky  

64. Rajonizácia pestovania zemiakov  

65. Možnosti zaradenia rastlín z čeľade Solanaceae do osevného postupu  

66. Zaradenie zemiakov do osevného postupu  

67. Príprava pôdy pod zemiaky  

68. Alternatívne spôsoby prípravy pôdy pod zemiaky 

69. Anorganické hnojenie zemiakov  

70. Organické hnojenie zemiakov 

71. Hnojenie zemiakov na základe úžitkových smerov  

72. Biologická príprava zemiakového sadiva 

73. Predkličovanie zemiakového sadiva  

74. Narašovanie zemiakového sadiva  

75. Mechanická a chemická príprava zemiakového sadiva  

76. Hodnotenie zemiakového sadiva 

77. Parametre výsadby zemiakov na základe úžitkových smerov, klasifikácia 

odrôd zemiakov  

78. Komplexne  mechanizovaná kultivácia zemiakov v priebehu vegetácie  

79. Čiastočne mechanizovaná kultivácia a bezkultivačný spôsob ošetrenia 

zemiakov v priebehu vegetácie 

80. Využitie závlah pri pestovaní zemiakov  

81. Desikácia zemiakov  a technologické spôsoby zberu zemiakov  

82. Pozberová úprava zemiakov 

83. Technológia skladovania zemiakov, faktory vplývajúce na skladovanie  

84. Technológia pestovania skorých zemiakov  

85. Technológia pestovania sadivových zemiakov  

86. Technológia pestovania priemyselných zemiakov  

87. Charakterizujte význam a  rozšírenie aromatických a koreninových rastlín na 

Slovensku  

88. Botanická charakteristika chmeľu obyčajného  

89. Morfologická stavba podzemnej  a nadzemnej časti chmeľovej rastliny  

90. Morfologické a chemické zloženie chmeľovej hlávky  

91. Nároky chmeľu obyčajného na agroekologické podmienky prostredia 

92. Základná charakteristika chmeľovej oblasti na Slovensku  

93. Zásady pri zakladaní chmeľníc, výsadba chmeľnice  



94. Zásady pestovania chmeľu obyčajného v novozaloženej chmeľnici  

95. Výživa a hnojenie chmeľu obyčajného  

96. Jarná agrotechnika produkčných chmeľníc  

97. Letná agrotechnika produkčných chmeľníc  

98. Jesenná agrotechnika produkčných chmeľníc  

99. Zber a pozberová úprava chmeľu obyčajného  

100. Význam a biologická charakteristika tabaku obyčajného  

101. Nároky tabaku obyčajného na agroekologické podmienky prostredia  

102. Agroekotypy tabaku  

103. Rastové fázy tabaku obyčajného  

104. Zaradenie tabaku obyčajného do osevného postupu  

105. Príprava pôdy pre tabak obyčajný  

106. Podmienky pre vypestovanie priesady a parametre priesady tabaku 

obyčajného  

107. Parametre výsadby tabaku  do poľných podmienok  

108. Výživa a hnojenie tabaku obyčajného  

109. Dekapitácia tabaku  

110. Zber a pozberová úprava tabaku obyčajného  

111. Botanická charakteristika koreninovej papriky 

112. Nároky koreninovej papriky na agroekologické podmienky prostredia  

113. Chemické zloženie koreninovej papriky  

114. Zaradenie koreninovej papriky do osevného postupu  

115. Príprava pôdy pre koreninovú papriku  

116. Pestovanie koreninovej papriky s predpestovaním priesady 

117. Pestovanie koreninovej papriky priamou sejbou  

118. Výživa a hnojenie koreninovej papriky  

119. Ošetrovanie koreninovej papriky v priebehu vegetácie  

120. Zber a pozberová úprava koreninovej papriky  

121. Význam a postavenie liečivých rastlín v systéme rastlinnej výroby 

122. Rozdelenie liečivých rastlín 

123. Nároky liečivých rastlín na agroekologické podmienky  prostredia 

124. Všeobecné zásady technológie pestovania liečivých rastlín 

125. Zloženie a spôsob prípravy drogy z liečivých rastlín 

 



 


