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Aj v aktuálnej poľnohospodárskej sezóne 
2017/2018 sa Výskumný ústav pôdozna-
lectva a ochrany pôdy Národného poľno-
hospodárskeho a potravinárskeho centra 
venuje monitoringu vegetácie a odhadu úro-
dy poľnohospodárskych plodín metódami 
agro-meteorologického modelovania a diaľ-
kového prieskumu Zeme.
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Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde 
júna 2018

Otepľovanie a sucho si uvedomuje dnes už 
každý. Navyše prší často nevhodne, v príva-
loch, so skôr negatívnymi účinkami ako s po-
zitívnymi. Klimaticky sme sa posunuli z juhu 
Slovenska niekde na juh Maďarska. Dopady 
sucha už nie je možné ignorovať či iba verbál-
ne hodnotiť, treba konať protiopatrenia.
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Zakladanie repkových porastov – osivo, 
škodcovia a choroby

Helmintosporióza pšenice sa v praxi na Slovensku 
dostáva do povedomia pestovateľov, no pre mno-
hých je stále veľkou neznámou. V roku 2018 sa 
pripomenula vo veľkom štýle, keďže bola na väč-
šine lokalít SR najškodlivejšou a najrozšírenejšou 
listovou chorobou pšenice.
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Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila
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Pestovateľská výmera obilnín dosahuje na Slo-
vensku dlhodobo viac ako 50 % z celkovej vý-
mery ornej pôdy. Hlavným smerom použitia 
obilnín je potravinárske použitie, no v ostatných
rokoch sa zvyšuje i využitie v energetickom prie-
mysle. Objem disponibilných zdrojov obilnín je 
na agropotravinárskom trhu determinovaný pro-
dukciou a dopytom po obilninách na domácu 
spotrebu a vývoz.
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Slovenský agropotravinársky trh s obilninami
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