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Faktory ovplyvňujúce
kvalitu osiva

Najbežnejšie je kvalita osiva definovaná ako percento se-
mien klíčiacich vo vhodnom kontrolovanom prostredí. Pre 
pestovateľov sú však rovnako dôležité aj ďalšie atribúty, ako 
sú genetická jednotnosť, čistota osiva, zdravotný stav, vitali-
ta, obsah vody v osive a ďalšie vlastnosti.

str. 28

Adaptácia na zmenu klímy
v poľnohospodárstve EÚ 
a SR

Aj keby sa celosvetové úsilie o zníženie emisií ukázalo ako 
efektívne, určitá zmena klímy je neodvrátiteľná. Ak sa aj po-
darí celosvetovo obmedziť emisie skleníkových plynov, našej 
planéte ešte chvíľu potrvá, kým sa spamätá. Preto je potreb-
né prijať vhodné adaptačné opatrenia.
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Draslík, vápnik, horčík
a síra v pôde a v rastline

Koncentrácia draslíka pozitívne vplýva na príjem viacerých 
iónov. Vápnik a horčík sa aktívne zúčastňujú na formovaní 
pôdnej štruktúry, vplývajú na pH pôdneho roztoku a procesy 
príjmu živín. Produkty obsahujúce organickú síru plnia vý-
znamnú a nezastupiteľnú funkciu v rastlinnom organizme.
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Repková politika
Zber a zakladanie porastov

Aj keď repka vyžaduje vysoké vstupy, musíme zachovať vy-
soké úrody semien, a to sa dá len vysokou intenzitou. Aby sa 
to realizovalo racionálne, autori z celého radu výskumných 
výsledkov dávajú veľa praktických rád a zostavili aj trinásť 
odporúčaní.
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