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Sekvestrácia uhlíka v trávnych 
ekosystémoch

Trávne porasty pokrývajú takmer 40 % zemského povrchu a je v nich 
akumulovaných asi 28 % - 37 % globálnych zásob pôdneho organic-
kého uhlíka. Uhlík absorbujú z atmosféry počas rastu a ukladajú do 
nadzemných, a najmä do podzemných rastlinných pletív. Sekvestrá-
cia uhlíka je tak významná ekosystémová služba trávnych porastov.
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Môžu rastlinné vírusy 
napadnúť človeka?

Rastlinné vírusy, inak nazývané aj fytovírusy, sú v prírode veľ-
mi rozšírené, napádajú široké spektrum druhov ovocia a zele-
niny, ale aj ostatných rastlín. Napriek tomu našej pozornosti 
unikajú, pretože spôsobujú nenápadné symptómy, ktoré si oko 
laika buď vôbec nevšimne, alebo ich pripisuje iným príčinám.
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Čo a ako s repkou?

Repka, podobne ako slnečnica, konkurenčne prehráva s do-
vozom ázijského palmového a amerického sójového oleja. Pri 
slnečnici víťazí Rusko s veľkou plochou vhodnej pôdy. Istotu 
zisku pri repke ozimnej je treba postaviť na doteraz osvedče-
ných základoch.
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Repa cukrová v dekáde 
2010 - 2020

Uplynulé desaťročie bolo v poľnohospodárstve pomerne turbulentným 
obdobím. Odohrali sa významné zmeny, ktoré ovplyvnili aj pestovanie 
repy a produkciu cukru na Slovensku. Je dobré, ak po určitej dobe zhod-
notíme, čo sa podarilo, čo sa dosiahnuť nepodarilo, je dobré analyzovať 
príčiny daného stavu a naznačiť perspektívu na nasledujúce obdobie.
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