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Ak vo všeobecnosti uvažujeme, že využiteľnosť dusíka 
z pôdy, resp. z dodaných hnojív je v priemere 40 – 60 %, je 
namieste otázka, ako je možné tento stav zlepšiť. Možným 
riešením je fertigácia – spojenie závlahy a výživy rastlín do 
jednej agrotechnickej operácie.
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v marginálnych 
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podmienkach 

Tradičné uplatnenie semien tejto plodiny je spojené hlavne s 
využitím liečivých účinkov zložiek silimarínového komplexu, 
avšak potenciál úrody fytomasy a jej chemické zloženie na-
značujú možnosti oveľa širšieho využitia.
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a klimatická zmena

Budúca produkcia potravín sa bude opierať o neustály vývoj 
nových odrôd plodín vrátane nových plodín a nových druhov 
potravín na rastlinnej báze. Druhy plodín, ktoré sú v súčas-
nosti nedostatočne využívané, si budú vyžadovať výskumnú 
pozornosť, aby mohli prispieť k adaptácii na zmenu klímu.
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Okrem úrod sa metódou nukleárnej magnetickej rezonancie 
sledoval obsah oleja, hmotnosť tisíc semien, ale aj hrúbka 
koreňového kŕčka, počet listov na jeseň, prezimovanie, výška 
po odkvitnutí, poliehanie pred zberom, odolnosť proti hlav-
ným chorobám a vlhkosť pri zbere.
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