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Úroveň výkonnosti našej 
rastlinnej výroby

Stretávame sa s názormi o evidentných rozdieloch vo výkon-
nosti nášho poľnohospodárstva v porovnaní s priemerom 
krajín EÚ. Uvedené interpretácie sú odvodene od štatistic-
kých údajov o produkčnej výkonnosti, ktorá tvorí iba 47 % 
priemeru krajín EÚ. 
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Družicové pohľady na naše 
polia

Aj keď sú v poľnohospodárstve metódy diaľkového snímania použí-
vané už dlhšiu dobu, v porovnaní s ostatnými oblasťami agronómie 
ide o relatívne nové postupy. Významnú rolu zohráva tzv. diaľkový 
prieskum v lokálne cielenom hospodárení, častejšie označovanom 
ako precízne poľnohospodárstvo.
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Pestovanie kukurice v systéme 
zmiešanej kultúry

V súčasnej dobe dochádza k skúšaniu nových spôsobov pesto-
vania kukurice v systémoch zmiešanej kultúry - s využitím ďate-
linovín. Zmiešaná kultúra je definovaná ako systém pestovania 
dvoch a viac druhov plodín na rovnakom pozemku v rovnakom 
čase.
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Dajme šancu symbióze lesného 
a poľného hospodárenia

V spojitosti s opatreniami proti klimatickým zmenám a rieše-
niami uhlíkovej bilancie výroby sa čoraz viac hovorí o tzv. ag-
rolesníckych systémoch hospodárenia na pôde. Ide o inovač-
ný trend a významný nástroj na zmierňovanie negatívnych 
dopadov klimatických zmien.
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