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Vývoj nových účinných látok insekticídnej 
povahy je oveľa pomalší, ako bol v druhej 
polovici 20. storočia. Aj keď sa celkom neza-
stavil, nie je asi reálne predpokladať zmenu 
tempa ich vývoja. Navyše celý rad účinných 
látok mizne z registrácie z dôvodov, ktoré 
poľnohospodári nemôžu ovplyvniť. Zostáva 
iba priestor pre rozumné používanie toho, 
čo je k dispozícii.
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Rezistencia repkových škodcov proti 
niektorým insekticídom

V súčasnej dobe sa európski pestovatelia do-
stávajú do situácie, ktorá ich núti k uplatňova-
niu dôslednejšej integrovanej ochrany. Zme-
ny v legislatíve povolených účinných látok 
proti škodlivým činiteľom vedú pestovateľov k 
hľadaniu alternatívnych riešení. V ďalšom ob-
dobí bude preto snahou čo najviac využiť rôz-
ne spôsoby ochrany rastlín, aby pestovateľ-
ské systémy neboli závislé len od pesticídov.
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Zaburinenosť a úroda jačmeňa jarného

Vhodná hustota rastlín v poraste predstavu-
je základ pre optimálnu tvorbu úrody všet-
kých plodín, nie iba viacročných krmovín. 
Zatiaľ čo pri viacerých intenzívne pestova-
ných plodinách dnes, s cieľom vyššej úro-
dy, zakladáme porasty pri výrazne nižších 
hustotách ako bývalo bežné, pri viacročných 
krmovinách nebol v tomto smere dosiahnu-
tý výraznejší pokrok.
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Nové pohľady na organizáciu porastov lucerny
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V súčasnej dobe je v Slovenskej republike 
preukazný trend zvyšujúceho sa záujmu 
o pestovanie a využívanie maku siateho. 
Jedným z účinných spôsobov, ako možno 
zhodnotiť kvalitné makové semeno, je výro-
ba makového oleja. Vo svetovej literatúre je 
však málo vedeckých prác, venovaných sle-
dovaniu kvality makového oleja a faktorom, 
ktoré na kvalitu pôsobia.
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Fakty a mýty o makovom oleji
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