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V spojitosti s opatreniami proti klimatickým zmenám a riešeniami uhlíkovej bilancie výroby sa čoraz viac hovorí o tzv. agrolesníckych systémoch hospodárenia na pôde. Ide o inovačný trend a významný nástroj na zmierňovanie negatívnych
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Stretávame sa s názormi o evidentných rozdieloch vo výkonnosti nášho poľnohospodárstva v porovnaní s priemerom
krajín EÚ. Uvedené interpretácie sú odvodene od štatistických údajov o produkčnej výkonnosti, ktorá tvorí iba 47 %
priemeru krajín EÚ.
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Aj keď sú v poľnohospodárstve metódy diaľkového snímania používané už dlhšiu dobu, v porovnaní s ostatnými oblasťami agronómie
ide o relatívne nové postupy. Významnú rolu zohráva tzv. diaľkový
prieskum v lokálne cielenom hospodárení, častejšie označovanom
ako precízne poľnohospodárstvo.
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Dajme šancu symbióze lesného a poľného
hospodárenia, rozhovor s Ing. Jaroslavom
Jankovičom, CSc. z Národného lesníckeho
centra vo Zvolene
Pšenica, ktorá poskytne úrodu ako hybridná
za cenu líniovej? – Áno, už je to možné aj na
Slovensku!

V súčasnej dobe dochádza k skúšaniu nových spôsobov pestovania kukurice v systémoch zmiešanej kultúry - s využitím ďatelinovín. Zmiešaná kultúra je definovaná ako systém pestovania
dvoch a viac druhov plodín na rovnakom pozemku v rovnakom
čase.

str. 26

44
48

PD Blatné - Využiť potenciál, ktorý
máme, reportáž
Ekonomika pestovania repky začína už na
jeseň
Priama sejba prináša viaceré benefity,
pestovateľské skúsenosti Farma Topcliffe
Grange
Výstavná skriňa odrôd SOUFFLET AGRO

60
63
64
65
68
70

Poľsko – z outsidera motor rastu produkcie
potravín v EÚ
Morenie s rozumom alebo cena – kvalita – účinok
Spravodajstvo z domova
Buriny našich polí – Prstovka krvavá
Zo sveta rastlinnej výroby
28 rokov na slovenskom agrárnom trhu 1992 –
2020 Arimex Bratislava spol. s r.o.

9/2020

23. 7. 2020 17:18:13

