
Prehľad riešených a ukončených výskumných projektov:  
 
 
Názov projektu: A 29–G 1067/94 Systémy pestovania plodín v rôznych sústavách 
rastlinnej výroby pri nízkych vstupoch dodatkovej energie a rešpektovaní 
ekologických zásad. 
Roky riešenia: 1994 -1997 

- zástupca vedúceho 
 
Názov projektu: A 91 G Vplyv energeticky úsporných systémov obrábania 
a hnojenia pôdy v rôznych sústavách rastlinnej výroby na bioenergetický potenciál 
pôdy.   
Názov čiastkovej úlohy: Tvorba úrod poľných plodín v rôznych sústavách rastl. 
výroby. 
Názov vecnej etapy 09a: Tvorba úrody kukurice v rôznych sústavách rastlinnej 
výroby. 
 - vedúci vecnej etapy 
Názov vecnej etapy 09b: Tvorba úrody jačmeňa jarného v rôznych sústavách 
rastlinnej výroby. 
Roky riešenia: 1998 – 2000 
 - člen riešiteľského kolektívu 
 
Názov projekt: VEGA 1/8159/01 Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín 
pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. 
Roky riešenia: 2001 - 2003 
Názov čiastkovej úlohy: Tvorba úrody vybraných druhov obilnín v podmienkach 
trvalo udržateľného systému pestovania. 
 - vedúci čiastkovej úlohy 
Názov vecnej etapy 01. Tvorba úrody kukurice na zrno v podmienkach trvalo 
udržateľného systému  hospodárenia. 
 - vedúci vecnej etapy 
Názov vecnej etapy 02. Tvorba úrody pšenice letnej f. ozimnej v podmienkach trvalo 
udržateľného systému  hospodárenia. 
 - člen riešiteľského kolektívu 
Názov vecnej etapy 03. Tvorba úrody jačmeňa jarného v podmienkach trvalo 
udržateľného systému  hospodárenia. 
 - člen riešiteľského kolektívu 
 
Názov projektu: VEGA 1/ 9085/02 
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so 
zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody. 
Roky riešenia: 2002 -2004  

- zástupca vedúce projektu  
Názov čiastkovej úlohy: Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní 
jačmeňa jarného nahého so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj hospodárenia 
a kvalitu úrody. 
 - vedúci čiastkovej úlohy 
 



Názov a číslo grantového projektu: VEGA 1/1344/04 Vplyv racionalizácie 
pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo 
udržateľného rozvoja.  
Názov čiastkovej úlohy: Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový 
potenciál kukurice siatej na zrno. 
Roky riešenia: 2004 -2006 

- zástupca vedúceho projektu 
 
Názov projektu: VEGA 1/2438/05 Redukované a pôdoochranné technológie 
v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného 
rozvoja hospodárenia. 
Roky riešenia: 2005 -2007 

- zástupca vedúceho projektu 
 
Názov projektu: VEGA 1/ 0152/08 Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na 
produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín.  
Roky riešenia: 2008 – 2010 

- zástupca vedúceho projektu 
 
Názov projektu: VEGA 1/ 0551/08 Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho 
v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia a s ohľadom na efektívnosť 
pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia.   
Roky riešenia: 2008 -2010  

- zástupca vedúceho projektu  
 


