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Chceme hospodáriť trochu inak,
reportáž Agrev, s.r.o., Veľký Krtíš
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Repka pred zberom a jej zber
Pre repkové porasty je typické nerovnomerné dozrievanie jednotlivých rastlín.
Príčinou je pôdna nevyrovnanosť, rozdielna konfigurácia a expozícia poľa,
rozdiely môže zapríčiniť niekedy aj rozdielny vplyv uplatnenia sa meteorologických prvkov, napr. pri veľkých lánoch nemusí byť množstvo spadnutej vody vždy
rovnaké na celej ploche. Ako to riešiť?

Od jačmeňa jarného tohto roku
veľa neočakávam, pestovateľské
skúsenosti Jozef Bajan, SHR, Nová
Dedina
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Vplyv prostredia a agrotechniky na
zdravotný stav slnečnice
Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje úrodu slnečnice, je zdravotný stav
porastov. Dôležité je vedieť, ako sa
škodám, ktoré jednotlivé choroby spôsobujú, vyhnúť.

zdravotný stav slnečnice
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Strukoviny na Slovensku takmer nepestované

moridlo novej generácie –

Strukoviny sú často nedocenené druhy poľnohospodárskych plodín, hoci majú mnoho
pozitívnych vlastností z hľadiska agropotravinárstva. Sú významným zdrojom bielkovín
potrebných pre výživu ľudí a takisto aj pre
výživu hospodárskych zvierat. Pôsobia melioračne na podorničnú vrstvu a sú veľmi vhodnou plodinou na zelené hnojenie. Pozitívna je
aj ich schopnosť biologickej fixácie dusíka.

technológia vyšších úrod
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Obsah živín v pôde vyžaduje adekvátnu
aplikáciu hnojív
Hnojením vytvárame súlad medzi prístupnými zdrojmi živín v pôde a potrebami rastlín. Narážame pri tom na dilemu. Hnojíme pestované plodiny málo,
veľa alebo akurát? Odpoveď vyžaduje
poznanie stavu prístupných živín v
pôde a reálne potreby porastu.
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