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Vývoj štruktúry  pestovateľskej výmery 
poľných plodín na Slovensku dokumen-
tuje zvýšený záujem našich farmárov o 
pestovanie nákladovo menej náročných, 
úrodovo stabilnejších  a dobre obchodova-
teľných plodín. Obilniny sú pritom v súčas-
nosti na Slovensku jednou z mála komodít, 
ktorých produkcia prevyšuje potreby do-
máceho agropotravinárskeho trhu.

strana 28

Ekonomika pestovania a predaja pšenice v SR

V Českej republike sa od roku 2016 vy-
skytuje v značnom množstve v jesennom 
období v porastoch repky voška brosky-
ňová (Myzus persicae). Pravidelný každo-
ročný výskyt spôsobuje nielen závažné 
priame poškodenie rastlín cicaním, ale 
zvýšil sa i záujem o problematiku víruso-
vých ochorení kapustovitých rastlín me-
dzi pestovateľmi a šľachtiteľmi repky.
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Ochrana proti vírusovým chorobám repky 
a ich prenášačom

Technologická kvalita potravinárskej pšenice 
požadovaná spracovateľským priemyslom 
závisí predovšetkým od genetického poten-
ciálu danej odrody. Vonkajšie vplyvy, ako je 
napr. počasie a agrotechnické postupy sa vý-
znamne podieľajú na technologickej kvalite 
potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo 
naopak zosilniť geneticky determinovaný po-
tenciál pekárenských odrôd pšenice.
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Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2019
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Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje mo-
dernú formu obhospodarovania pôdy bez použí-
vania priemyselných hnojív, chemických príprav-
kov, postrekov, hormónov a umelých látok. Je 
založené na zásadách etického prístupu k cho-
vaným zvieratám, ochrane životného prostredia, 
zachovania biodiverzity, šetrení neobnoviteľných 
zdrojov, ochrane zdravia populácie, ale i udržaní 
zamestnanosti v poľnohospodárstve a na dedine.
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Trendy vo výskume a pestovaní 
ekologických plodín
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