
Obsah dosud vydaných čísel občasníku ZPRÁVY APZL 
 
 

Všechna čísla začínají vždy úvodníkem, jsou v rozsahu min. 4 stran s ilustracemi. Informační 

občasník vydává APZL pro své členy a příznivce zdarma, je zasílán poštou. Od r. 2010 jsou 

Zprávy APZL vydávány v nové řadě pod ev. č. MK ČR E 19723, ISSN 1804-5863. Kompletní 

text je nyní umisťován na stránkách www.APZL.cz. Zájemci o starší čísla si mohou požádat o 

jejich zaslání na adr. apzl@apzl.cz nebo na poštovní adrese Zemědělská 16, 78701 Šumperk. 

 

1. 2006 - 1 Vznik Asociace. 

 Několik ilustračních čísel a údajů. 

 Z brněnského semináře (30. 11. 2005). 

 Prezentace APZL. 

 

2. 2006 - 2 Šetřit přírodu i vlastní kapsu. 

  Nejvýznamnější choroby luskovin. 

  Škůdci luskovin. 

  Legislativní normy v ochraně rostlin. 

 

3. 2006 - 3 Založení porostů a uplatnění hrachové siláže v krmné dávce. 

 Staronové zdroje bílkovin ve výživě dojnic. 

 

4. 2007 - 1 Doporučování odrůd. 

  Odrůdy v číslech.  

  Popisy odrůd. 

  Zahradní luskoviny. 

  Množení luskovin. 

 

5. 2007 - 2 Nová vlna pěstování sóji v ČR. 

  Odrůdy sóji registrované v ostatních zemích EU obchodované v ČR. 

  Požadavky na sójové a lupinové boby pro zpracovatelský průmysl. 

  Výzkum herbicidní ochrany porostů lupiny bílé a úzkolisté. 

 

6. 2007 – 3 Zahradní luskoviny - doporučené odrůdy. 

  Choroby a škůdci luskové zeleniny. 

  Zásady pro pěstování fazolu obecného. 

 

7. 2008 - 1 Důležité informace pro pěstování lupiny. 

  Využití lupiny ve výživě skotu. 

  Využití lupiny jako komponenty krmné směsi ve výživě prasat. 

 

8. 2008 - 2 Užitek z luskovin. 

  Komplexní hodnocení zdravotního stavu lupiny. 

 

9. 2009 - 1 Metodika ochrany hrachu proti zrnokazu hrachovému. 

 

 

10. 2009 - 2 Šlechtění a semenářství luskovin. 

  Bioosiva, jejich význam. 
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11. 2010 - 1 Rozšíření luskovin ve světě a v ČR. 

  Zemědělcům zaslíbená Ukrajina. 

  Pěstování a podpora luskovin v Kanadě. 

  Šlechtění luskovin v suchých oblastech. 

 

12. 2011 - 1 Novinky v odrůdové skladbě hrachu. 

  Ochrana luskovin proti škůdcům. 

  Ochrana luskovin proti plevelům. 

  Přehled povolených přípravků na ochranu luskovin v r. 2011. 

 

13. 2011 - 2 Množitelské plochy plodin a struktura zemědělství. 

  Očkování osiva luskovin. 

  Pěstování lupiny v ZOD Žichlínek. 

  Pěstování hrachu v AGROOS Jaroměřice n. R. 

  Ochrana proti škůdcům luskovin. 

  Možnosti herbicidní ochrany luskovin. 

 

14. 2011 - 3 Odrůda: právní normy. 

  České tradice šlechtění. 

  Zkoušení a registrace odrůd. 

  Právní ochrana odrůd. 

  Doporučování odrůd. 

  Druhy osiv a jejich využívání. 

  Množení odrůd. 

  Uznávací řízení: uvádění do oběhu. 

 

15. 2012 - 1 Vývoj pěstování hrachu ve světě za posledních 10 let. 

  Aktuální informace o potravinářském hrachu. 

  Vývoj ploch, výnosů a produkce hrachu setého v letech 2000 – 2010. 

  Hrách zahradní Twinset. 

  Plánované akce APZL v r. 2012. 

 

16. 2012 - 2 Luskoviny a luštěniny. 

  Původ a hlavní využití. 

  Přednosti a některá rizika. 

  Výběr některých údajů a čísel. 



17.  2013 – 1        Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství. 

                             Rámcové výsledky, shrnutí, příklady z praxe, zkušenosti ze zahraničí, 

                             praktická agrotechnika, aspekty ochrany rostlin, sklizeň, 

                             pěstování v ekologickém zemědělství. 

 

18.  2013 – 2        Sója. 

                             Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování při pěstování sóji luštinaté. 

                             Výběr pozemku, příprava půdy a setí, zásady pro správný výběr odrůdy, 

                             inokulace, ochrana proti plevelům, výživa stimulace, zdravotní stav 

                             porostů, choroby a škůdci, sklizeň a posklizňová úprava. 

                             Různé informace: rozšíření a uplatnění sóji, odrůdy, množení. 

                             Aktuální opatření v porostech luskovin: farmářské ceny sóji. 

 

19.  2013 – 3          Luskové zeleniny. 

                               Základní informace: původ, význam, agrotechnické požadavky, pěstování, 

                               ochrana, odrůdy, jiné informace: hrách zahradní, fazol zahradní, bob zahr., 

                               vigna.  

 

 

20.  2014 – 1          Ochrana luskovin ve smyslu integrované ochrany rostlin. 

                         Možnosti ochrany luskovin proti chorobám. 

                               Možnosti ochrany luskovin proti škůdcům. 

                               Možnosti herbicidní ochrany luskovin. 

                               Povolené přípravky pro jednotlivé druhy. 

 

 

21.  2014 – 2 Potravinářské využití luskovin. 

  Luskoviny a luštěniny: charakteristika jednotlivých druhů. 

  Luskové zeleniny. 

  Způsob využívání v přípravě pokrmů, význam ve výživě. 

 

 

22.  2015 – 1 BBCH: fenologické fáze luskovin. 
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