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Poľnohospodárstvo
a klimatické zmeny

Globálne otepľovanie jednoznačne prebieha, je rýchlejšie, 
ako predpokladali niektoré scenáre v minulosti. Poľnohospo-
dárstvo tiež prispieva k zmene klímy a zároveň je touto zme-
nou významne ovplyvnené.
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Poloprevádzkové odrodové 
pokusy s repkou ozimnou na 
Slovensku

Na pôvodne 12 podnikoch bolo skúšaných v dvoch sortimen-
toch 32 hybridov. Zaujímavé údaje poskytli analýzy obsahu 
oleja. Ukázali značné kolísanie tak medzi lokalitami, ako aj 
medzi skúšanými odrodami. Pri hmotnosti tisíc semien boli 
ešte markantnejšie.
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Zmeny
v spektre burín

Vzhľadom k postupnému otepľovaniu klímy dochádza k ex-
panzii teplomilných druhov burín i do vyšších polôh, kde sa 
predtým  nevyskytovali. Príčin zmien druhového spektra bu-
rín v ostatných rokoch je však viacero.
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Zmeny v citlivosti
jesenných škodcov repky
k insekticídom

V ostatných sezónach výrazne stúpol význam skočky repko-
vej a vošky broskyňovej. Ochranu postavenú na pyretroidoch 
voška broskyňová prežije. U skočiek, pri ich opakovaných 
aplikáciách a vysokej početnosti v porastoch, nie je možné 
vyhnúť sa selekcii rezistentných populácií.
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