Luskoviny – pěstování a užití
Po dvaceti letech spatřila světlo světa nová publikace o luskovinách. Zemědělské praxi
i studentům odborných škol se tak dostává praktická a aktuální příručka použitelná jako
pomůcka pro pěstitele nebo i učebnice. Kniha vznikla z popudu Asociace pěstitelů
a zpracovatelů luskovin (APZL). Pod vedením Ing. Miroslava Houby, CSc. došlo, s přispěním
odborníků z vysokých škol, zemědělské praxe a zejména odborných a výzkumných
pracovníků z firmy Agritec s.r.o. v Šumperku, k vytvoření ucelené a souhrnné publikace,
obsahující vše co uživatele zajímá. Samozřejmě, že k hlubšímu studiu a zájmu o podrobnosti
k problematice jednotlivých kapitol je nutno, tak jako je tomu i v jiných případech,
zajistit si i další odbornou nebo vědeckou literaturu. APZL na svých webových stránkách
doporučuje některé prameny a kromě toho v rámci své publikační činnosti zveřejňuje i mnohé
další informace ve speciálních tématech.
Kniha v rozsahu cca 130 stran, doplněná četnými ilustracemi, vyšla v lednu t. r. v pěkné
úpravě na křídovém papíře a v pevné vazbě v nakladatelství Kurent České Budějovice.
Je k dostání formou dobírky jak na uváděné adrese (viz tiráž časopisu), tak u vedení APZL
v Šumperku (adr. 78701 Šumperk, Zemědělská 1 nebo apzl@apzl).
Členové APZL, jimiž se dnes za roční příspěvek 1000 Kč může stát kdokoliv, dostanou tuto
publikaci zdarma poštou. Bližší podmínky k členství včetně ilustrace různých výhod
(bezplatná účast na odborných seminářích, dostávání občasníku Zprávy APZL a d.)
a formulář členské přihlášky naleznete na webových stránkách APZL (www. APZL.cz).
Z obsahu nové publikace vyjímáme mj.:
- botanická charakteristika, biologické vlastnosti, tvorba výnosu,
- šlechtění a semenářství,
- působení biotických faktorů, ochrana rostlin,
- zásady pěstování a agrotechniky,
- uplatnění luskovin,
- jakost luštěnin,
- integrovaná produkce a ekologické zemědělství,
- genetika a genomika v luskovinách,
- speciální část uvádí podrobnosti k jednotlivým druhům
(hrách, bob, sója, lupiny, vikve, fazol, čočka, zahradní luskoviny),
- ekonomika
- terminologie
- přílohy (plochy, výnosy, ochrana rostlin a mnoho dalších)
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