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Prítomnosť a budúcnosť 
biopalív prvej generácie aj 
z aspektu repky olejky

Fosílne energetické zdroje Zeme sú obmedzené, preto mu-
sí ľudstvo zaistiť, ako ich nahradiť z obnoviteľných zdrojov. 
Stenčujúce sa zásoby ropy a významná úroveň znečistenia 
životného prostredia podnecuje výskumných pracovníkov a 
odborníkov k hľadaniu nových riešení.
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Kedy uplatňovať bezorbové 
technológie

V ostatnej dobe sledujeme celosvetový trend aplikácie bezor-
bovej technológie alebo minimalizovaných postupov obrábania 
pôdy, ktoré sú známe ako No-till. Vo svojej podstate ich môžeme 
zaradiť do pestovateľského systému s nízkymi vstupmi (Low-in-
put). Pestovatelia si kladú hamletovskú otázku: orať či neorať?
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Odhad úrody ozimných plodín 
k prvej dekáde júna 2021

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy sa venuje monito-
ringu vývoja porastov a odhadu úrody poľnohospodárskych plodín 
pomocou agrometeorologického modelovania a diaľkového priesku-
mu Zeme. V článku prinášajú jeho výsledky, ako aj stručný prehľad 
vývoja podmienok a stavu porastov podľa výsledkov modelov.
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Stará a nová repka 
v roku 2021

Autori v príspevku hodnotia to, že počas uplynulých rokov sme si dostatočne overi-
li celý rad nových častí pestovateľských technológií. Vychádzajú z toho, že neplatí 
možnosť jednotného pestovania repky vo všetkých lokalitách. Každý sa musí pri-
spôsobiť svojim podmienkam, pričom tak, ako je to v poľnohospodárstve bežné, 
nepoznáme dopredu, aké to budú podmienky, ktorým sa bude potrebné prispôsobiť.
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