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Ochrana proti vírusovým chorobám repky
a ich prenášačom
V Českej republike sa od roku 2016 vyskytuje v značnom množstve v jesennom
období v porastoch repky voška broskyňová (Myzus persicae). Pravidelný každoročný výskyt spôsobuje nielen závažné
priame poškodenie rastlín cicaním, ale
zvýšil sa i záujem o problematiku vírusových ochorení kapustovitých rastlín medzi pestovateľmi a šľachtiteľmi repky.
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Ekonomika pestovania a predaja pšenice v SR
Vývoj štruktúry pestovateľskej výmery
poľných plodín na Slovensku dokumentuje zvýšený záujem našich farmárov o
pestovanie nákladovo menej náročných,
úrodovo stabilnejších a dobre obchodovateľných plodín. Obilniny sú pritom v súčasnosti na Slovensku jednou z mála komodít,
ktorých produkcia prevyšuje potreby domáceho agropotravinárskeho trhu.
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Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2019
Technologická kvalita potravinárskej pšenice
požadovaná spracovateľským priemyslom
závisí predovšetkým od genetického potenciálu danej odrody. Vonkajšie vplyvy, ako je
napr. počasie a agrotechnické postupy sa významne podieľajú na technologickej kvalite
potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo
naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.
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Trendy vo výskume a pestovaní
ekologických plodín
Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje modernú formu obhospodarovania pôdy bez používania priemyselných hnojív, chemických prípravkov, postrekov, hormónov a umelých látok. Je
založené na zásadách etického prístupu k chovaným zvieratám, ochrane životného prostredia,
zachovania biodiverzity, šetrení neobnoviteľných
zdrojov, ochrane zdravia populácie, ale i udržaní
zamestnanosti v poľnohospodárstve a na dedine.

Odborný recenzovaný mesačník pre pestovateľov rastlín • 2/2020 • Ročník XXIV. • Vydáva: Naše pole®, s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, IČO 36 539 015
• Šéfredaktor: Ing. Pavel Zubal, CSc., mobil: 0918 857 146 • Redakčná rada: Predseda: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. • členovia: Ing. Andrej Adamovič, doc. Ing. Jana
Galambošová, PhD., Ing. Ľuba Gašparová, prof. Ing. Kamil Hudec, PhD., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., prof. Ing. Vladimír Pačuta, doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., Ing.
Daniela Rudá • Redaktori: Ing. Tomáš Baran, Ing. Eva Nováková • Výkonný riaditeľ: Ing. Pavol Halvoň, 0905 645 517 • Adresa redakcie: P. O. Box 57 F, 949 58 Nitra
• tel.: 037/778 4244, mobil: 0905 405 995, e-mail: redakcia@nasepole.sk, www.nasepole.sk • Ekonomické oddelenie a predplatné: Ing. Andrea Valachová, tel./
fax: 037/778 4070 • Inzercia: Ing. Miroslava Machilová, mobil: 0948 513 436, e-mail: machilova@nasepole.sk, Ing. Milan Rada, mobil: 0905 284 353, e-mail: milan.
rada@mmpress.sk • Pre-press: KURIÉR plus REKLAMA, s.r.o., tel./fax: 053/441 28 32 • Registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod registračným
číslom 2913/09 • Podávaní novinových zásilek bylo povoleno Českou poštou, s. p., OZSeČ Ústí nad Labem dne 13. 3. 1998, j. zn. P-1188/98 • Redakcia nezodpovedá
za jazykovú a obsahovú správnosť inzerátov • Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame • ISSN 1335-2466 • © Naše pole®, s.r.o. • Dátum vydania: 3. 2. 2020

4

NP 2 2020.indd 4

naše pole

2/2020

24. 1. 2020 13:01:47

