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V praxi sú zaužívané rôzne spôsoby a tech-
nologické systémy spracovania biologické-
ho odpadu s cieľom prípravy kompostu, vy-
užiteľného v poľnohospodárstve. Podstatou 
každej technológie je biologický proces en-
zymatickej transformácie biologického sub-
strátu komplexom kultúr mikroorganizmov.
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Praktické návrhy spracovania biologických 
substrátov a prípravy kompostu

Sója fazuľová je úrodou semien strategickou 
komoditou na svetových trhoch. Jej význam 
spočíva v tom, že je cenným a lacným zdro-
jom kvalitných bielkovín s priaznivým pome-
rom esenciálnych aminokyselín, a tým mno-
horakým využitím pre ľudskú výživu a výživu 
hospodárskych zvierat.
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Predpoklady úspešného pestovania sóje na 
Slovensku

Úspech pri pestovaní maku vychádza zo 
zvládnutia pestovateľskej technológie, ktorej 
významnou súčasťou je i ochrana proti cho-
robám. Z tohto dôvodu boli v rokoch 2015 až 
2018 zakladané pokusy s ošetrením maku pro-
ti hubovým chorobám v kombinácii s rôznym 
spôsobom ošetrovania makového porastu.
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Fungicídne ošetrenie maku
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Súčasná fragmentácia poľnohospodárskej 
krajiny spôsobila zníženie dostupnosti a 
druhovej pestrosti kvitnúcich rastlín, čo sa 
prejavuje aj v ich nižšej miere opelenia a 
oplodnenia. Intenzívne obhospodarovaná 
poľnohospodárska krajina poskytuje včelám 
priestorovo aj časovo izolovanú nadproduk-
ciu kvetov z plodín, ako sú repka olejka ale-
bo slnečnica.

strana 36

Včelárstvo a poľnohospodárstvo
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