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Málo mrazu – veľa chorôb?
V obsahu diskusií o vplyve teplých zím
na vývoj chorôb v oziminách prevažujú skôr zlé vyhliadky do budúcnosti, ktoré predpovedajú premnoženie
chorôb a škodcov. Autori, na základe
svojich skúseností nevidia tento problém až tak jednostranne.
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Využitie bezpilotných systémov v praxi
Využívanie technológií presného poľnohospodárstva znamená najmä získavanie veľkého množstva informácií
o pôde a poraste, ich spracovanie,
správnu interpretáciu a následný zásah.
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Láskavec – rastlina minulosti a možno
budúcnosti
Láskavec sa zaraďuje k pseudoobilninám a je vynikajúcou alternatívou pre
ľudí neznášajúcich glutén, no z jeho
významu to predstavuje len malý útržok.
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Efektivita obhospodarovania dočasnej
siatej lúky
Pratotechnickou alternatívou zvýšenia
úrod a kvality krmu je na vhodných
stanovištiach pestovanie intenzívnych
dočasných siatych ďatelinotrávnych
porastov. Tvoria prechod medzi trvalými porastmi a intenzívnymi krátkodobými spoločenstvami na ornej pôde.
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