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Zvládnutie pestovania medziplodín vyžadu-
je získanie nových vedomostí o plodinách, 
o spôsoboch založenia porastov a techno-
lógiách ich ošetrovania a využívania. To v 
rastlinnej výrobe vyžaduje skúšanie nových 
prístupov a inovatívnych systémov.
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Skúsenosti s medziplodinami z Francúzska

Súčasná štruktúra plodín na ornej pôde, 
daná situáciou na trhu s agro komoditami, 
poskytuje pestovateľom len obmedzené 
možnosti tvorby vyvážených osevných po-
stupov. To v ostatnej dobe vedie k vývoju ta-
kých pestovateľských technológií, v ktorých 
je predplodinový efekt zaisťovaný súbežným 
pestovaním pomocnej plodiny v plodine 
hlavnej.
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Moderné osevné postupy v praxi

Problematika racionálneho využitia rastlin-
nej biomasy je mimoriadne aktuálna a tvorí 
súčasť alternatívnych postupov efektívneho 
zhodnotenia slamy. Osobitne je aktuálne 
spracovanie lignocelulózových substrátov s 
cieľom výroby produktov s vyššou pridanou 
hodnotou. Uvedená problematika predsta-
vuje globálny celosvetový trend využitia ob-
noviteľných zdrojov biomasy.

strana 20

Fenomén slama
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Uplynulý rok je pre pestovateľov repy cukro-
vej prvým rokom v prostredí liberalizovaného 
trhu s repou a cukrom. O tom, že cukor je ako 
komodita veľmi zaujímavá, svedčí záujem 
tradičných veľkých pestovateľov v Európe o 
navýšenie plochy jej pestovania. Podľa infor-
mácií z členských krajín Eurozóny sa plochy 
pestovania repy cukrovej významne zvýšili 
najmä vo V. Británii, Francúzsku a Nemecku.
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Repa cukrová v suchom a teplom roku 2018




