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Pre všetky živé organizmy sú mimoriadne dôležité vzťahy v prostredí, v
ktorom sa nachádzajú. V poľnohospodárskej krajine je tento systém definovaný ako agroekosystém. Ide o vzájomné vzťahy medzi pestovanými
plodinami a ich prostredím. Do skupiny faktorov prostredia s najväčším
podielom vplyvu na pestované rastliny patria faktory klimatické a pôdne.
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Zvyšovanie sekvestrácie ukladania uhlíka z atmosférického oxidu uhličitého do poľnohospodárskej biomasy a pôdy spolu so záchytom emisií skleníkových plynov patria medzi najvýznamnejšie výzvy ohľadom poľnohospodárskej pôdy, spolu s ochranou pred eróziou a
zvýšením biodiverzity pôdy. V princípe ide o zlepšenie akumulácie vody v pôde a zlepšenie
efektívnosti využívania tejto vody zlepšením pôdnej štruktúry a hospodárenia so živinami.
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Pohľad na význam a výber spôsobov obrábania pôdy sa mení a
väčšinou sa opiera o súčasný stav v pestovateľských technológiách, vo vývoji techniky a tiež vo vedeckých princípoch hospodárenia na pôde orientovaných nielen na šetrnosť k životnému prostrediu, ale aj na znižovanie ekonomickej a energetickej náročnosti.
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s RNDr. Jánom Heclom, PhD., riaditeľom
Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra - Výskumného
ústavu agroekológie v Michalovciach
Technológia Express® v slnečnici na vzostupe

Istou alternatívou ku klasickému, ale aj minimalizačnému základnému obrábaniu pôdy, je využitie samotných rastlín pre
túto činnosť, a to predovšetkým ich koreňového systému. Táto technológia býva označovaná ako „biodrilling“, čiže použitie koreňov rastlín ako nástroja k obrobeniu pôdy.
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