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Intenzívne úsilie v šľachtení maku bolo preme-
nené na kvalitné odrody. Nové odrody maku 
siateho MS Diamant, MS Zafir a MS Topas 
spolu s odrodou MS Harlekyn predstavujú no-
vú generáciu potravinárskych odrôd, adaptova-
ných na meniace sa pestovateľské podmienky, 
s dobrou odolnosťou voči biotickým aj abiotic-
kým faktorom, dosahujúce v optimálnych pod-
mienkach vysoké úrody kvalitného semena.
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Slovenské šľachtenie maku a jeho nové odrody

Riešenie situácie v súvislosti s tlakom na eko-
logizáciu výroby predstavuje výraznú výzvu 
smerom k vývoju techniky a technológiám, 
ktoré povedú k zabezpečeniu udržateľnej pro-
dukcie s rešpektom k životnému prostrediu. 
Príspevok predstavuje jeden z pohľadov na 
vývoj technológií v poľnohospodárstve, ktorý 
sa opiera o nástup informačných technológií 
s využitím práce s dátami a s autonómiou.
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Digitalizácia poľnohospodárstva ako 
nástroj udržateľnej produkcie

Súčasná obnoviteľná výroba bioplynu a elek-
trickej energie, je založená na produkcii 
rastlinnej biomasy, ako paliva do reaktorov 
bioplynových staníc. Energetické využívanie 
biomasy zaujíma v rámci všetkých obnovi-
teľných zdrojov až 75 %. V podstate všetky 
poľnohospodárske produkty je možné vo 
vhodných zmesiach využívať pre výrobu bio-
plynu. Otázkou však je ich dostupnosť.
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Možné zdroje pre výrobu bioplynu
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Trávne porasty predstavujú vo viacerých 
smeroch osobitné postavenie v poľno-
hospodárskej výrobe ako celku s veľkými 
odlišnosťami v jednotlivých výrobných ob-
lastiach i poľnohospodárskych podnikoch. 
Ich intenzifikačný proces je závislý od vlaho-
vých, pôdnych a terénnych pomerov, ktoré 
podmieňujú produkčnú schopnosť poras-
tov.
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Príprava trávnych porastov na vegetačnú 
sezónu
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