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Nezabúdajme na choroby bázy stebla
Pri miernych zimách ostáva vysoký podiel
zelených listov a spolu s nimi aj patogény
v listových škvrnách a na bázach stebiel. To
však neznamená, že v prípade silných mrazov patogény neprezimujú. Obvykle je však
po teplej zime silnejší infekčný tlak a väčší
predpoklad skorého rozšírenia chorôb.
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Repka a azolové regulácie
Jesenné regulácie repky sú známe už mnoho rokov. Približne od roku 1966 sa do praxe presadila jesenná regulácia pomocou
CCC. O azoloch sa však v ostatných rokoch
hovorí ako o kandidátoch na vyradenie zo
Zoznamu povolených prípravkov. Skutočnosťou zostáva, že EÚ znížila v ostatných
rokoch počet povolených účinných látok približne o polovicu.
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Rezistencia repkových škodcov proti
niektorým insekticídom
Na rezistenciu je potrebné pozerať sa ako
na faktor, ktorý pestovateľom čoraz viac
zmenšuje množinu, z ktorej je možné bez
problémov vyberať také prostriedky, ktoré
umožňujú jednoduchý a účinný zásah proti
škodcom. Aj keď to nie je príjemné priznať,
tak tento problém vznikol na poli, pri pestovateľoch a je dôsledkom používaných pestovateľských technológií.
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Retencia vody v pôde a závlahy
Poľnohospodárska produkcia je tradične
spätá s pôdou a s využívaním pôdnej vody.
Nové priemyselné systémy produkcie zeleniny alebo ovocia už pôdu nevyužívajú, a tak
sa produkcia zakladá len na dostupnej vode.
Tieto produkcie ale netvoria významný podiel plochy. Tam, kde bolo v určitom období
nedostatok prirodzených zrážok, sa budovali závlahy s vodou z výdatného zdroja.
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