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Na Slovensku sa v ostatných piatich ro-
koch stabilizovala plocha pestovania repy 
cukrovej na úrovni približne 22 000 hektá-
rov. Napriek tomuto nesporne pozitívnemu 
javu je sektor repy cukrovej a cukru v ne-
ustálom pohybe. Pestovateľov zaujímajú 
najmä zmluvy a nákupné ceny repy, ceny 
vstupov, podmienky pestovateľského pros-
tredia a efektívnosť pestovania plodiny.

strana 24

Repa cukrová v roku 2019

Burinové rastliny sa neustále prispô-
sobujú zmenám v štruktúre pestova-
ných plodín, zmenám v technológiách 
obrábania pôdy, agrotechnike a zberu 
plodín a celému radu ďalších faktorov.
Ako výrazný príklad možno uviesť 
krátkodobé a dlhodobé výkyvy klímy. 
Najviac však druhové zloženie burín 
ovplyvnilo používanie herbicídov.
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Rezistencia burín voči herbicídom

Potravinová bezpečnosť v dôsledku 
zmeny klímy závisí od úrodnosti kľú-
čových základných plodín a ich odrôd 
adaptovaných na klimatickú variabili-
tu. Takýmito plodinami sú bez pochýb 
hustosiate obilniny. Klimatická variabi-
lita a extrémy sú zodpovedné za jednu 
tretinu globálnej premenlivosti úrod 
plodín.
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Hustosiate jarné obilniny – ako ďalej
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Zvýšená koncentrácia amoniaku, 
ktorá presahuje fyziologické limity je 
toxická nie iba pre živočíšne bunky, 
ale aj pre rastliny, preto pestovateľ 
pri aplikácii amoniakálnych hnojív a 
močoviny musí rátať s týmto fenomé-
nom.
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Obranné mechanizmy odolnosti rastlín 
proti amoniakálnej toxicite




