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výživy rostlin. Vedle aplikace minerálních hnojiv je v těchto pokusech velká pozornost věnována dlouhodobé
aplikaci hnojiv organických: slámy, hnoje a čistírenských kalů.
Biofortifikace potravin živinami dieteticky významnými a často deficitními pro lidský metabolismus je
v současné době ve světě velké téma. Velká pozornost je věnována zinku, mikroživině pro lidi, zvířata i rostliny.
Zinek hraje významnou roli v lidském metabolismu a řadě fyziologických funkcí, zejména v imunitním systému.
Celosvětově jsou více než dvě miliardy lidí ohroženy nízkým příjmem mikroprvků ve stravě, přičemž zejména se
toto týká právě zinku.
Příjem zinku rostlinami je významně ovlivněn obsahem organické hmoty v půdě, vysokým obsahem přijatelného
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Je prokázáno, že zrno většiny obilnin, jako je kukuřice, rýže nebo pšenice, disponuje nižším obsahem zinku než
semena luskovin. Příjem zinku rostlinou je omezen také některými ostatními živinami, vedle již zmíněného
fosforu, je to třeba měď nebo železo.
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