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Pôdy patria medzi biologicky najrozmanitejšie biotopy na Zemi.
Odhaduje sa, že 1 g pôdy obsahuje až 1 miliardu bakteriálnych
buniek, ktoré zahŕňajú desiatky tisíc taxónov. Hýfy húb môžu
siahať až do hĺbky 200 m. Okrem mikroorganizmov sa v pôdach
nachádza aj široká škála hlístovcov, dážďoviek a článkonožcov.
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Repka je v našich podmienkach jednou z najdôležitejších a zároveň
agrotechnicky najnáročnejších olejnín. Obmedzenie používania účinných látok zo skupiny neonikotinoidov Európskou úniou, ktoré boli
súčasťou prípravkov určených aj na insekticídne morenie osiva repky,
je jedným z dôvodov zvýšenej foliárnej aplikácie pesticídov v repke.
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Úsilie každého osivára je zamerané na jeden cieľ, vypestovať najlepšie osivo. Ideálne osivo by malo mať vysoký potenciál úrodnosti,
nemali by v ňom byť semená iných odrôd, plodín, burín či nečistoty.
Semená by mali mať správnu hmotnosť a tvar, 100-percentnú klíčivosť, mali by byť bez poškodení a nesmú byť nakazené chorobami.

str. 36

52

Bátim, prezidentom Slovenskej asociácie
ochrany rastlín
Riešenia pre každý porast repky ozimnej
Denník agronóma
Špičkové novinky v morení obilnín
Vplyv obrábania na mikrobiálny život v pôde
S autopilotom k vyššej efektivite

Produkčnými schopnosťami ekologických systémov sa po
celom svete venovalo množstvo štúdií, pričom všeobecne je
možné povedať, že oproti konvenčným systémom, dosahujú
ekologické produktivitu približne 80 %. Táto hodnota má však
značný rozptyl nielen podľa regiónov, ale aj podľa plodín.
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