
Termíny a Témy
vydávania časopisu
pre rok 2021

*  - Termíny distribúcie sú orientačné
**  - Príloha je samostatne viazaná
***  - Tabuľky aplikácie pesticídov 2021 - samostatne viazaná príloha

Neil Kinsey nazbieral ako hlavný poradca mnoho skúseností a v knihe tieto svoje cenné znalosti čitateľom 
podáva zábavnou formou a tiež prostredníctvom krátkych historiek z praxe. Pestovatelia ochotní sa od 
Neila čo-to priučiť, skutočne porozumejú úrodnosti pôdy, a to nielen z hľadiska teoretického, ale svoje 
vedomosti budú vedieť uplatniť aj v praxi. Kniha Agronómia v praxi predstavuje poznatky, ktoré udobrili 
dva nezlučiteľné tábory - organické farmárčenie a konvenčné poľnohospodárstvo a zároveň poukazuje na 
škodlivosť niektorých agrochemikálií. 
• Naučte sa dať živiny v pôde do rovnováhy, a tým dosahovať maximálne výnosy.
• Zistite, prečo klasické hnojenie pomocou N-P-K nestačí.
• Porozumejte správnemu použitiu hnoja, kompostu, orby, mikroživín...
Posledných pár dekád vedie Neil svoje uznávané semináre o pôde, ktorých obsah vychádza z tejto knihy. 
V tomto aktualizovanom treťom vydaní čerpá zo svojich skúseností s tisícami poslucháčov. Na ich základe 
objasňuje a rozširuje niektoré kapitoly. Tým je kniha Agronómia v praxi zrozumiteľnejšia a užitočnejšia 
ako kedykoľvek predtým.

Neilovi Kinseymu sa hovorí „poradca poradcov“. Prostredníctvom svo-
jich obsiahlych kurzov vyškolil stovky poradcov a osvietených pesto-
vateľov v metodike vyvažovania pôdnych prvkov pomocou katiónovej 
výmennej kapacity. Špecializuje sa na vybalansovanie a udržovanie opti-
málneho stavu pôdy pre kvalitnú rastlinnú výrobu. Poskytuje poradenstvo 
pri štandardných plodinách, ako sú kukurica, pšenica, cirok, sója no praco-
val už aj s pestovateľmi takých komodít, ako sú vinič hroznorodý,  lucerna, 
ďatelina a iné krmoviny, ďalej ovos, melóny, trávnikové koberce a desiatky 
ďalších po celom svete.

Charles Walters bol zakladateľom a výkonným redaktorom Acres U.S.A. 
Napísal tisíce článkov o technológiách v organickom a udržateľnom poľno-
hospodárstve. Bol aj autorom a spoluautorom mnohých kníh na túto tému, 
napríklad Eco-Farm, Weeds – Control Without Poisons, Unforgiven, Fertility 
from the Ocean Deep, Grass, the Forgiveness of Nature, Dung Beetles, Minerals 
for the Genetic Code a iné.

iNformáCie: Ing. Miroslava Machilová,  tel.: +421 948 513 436, e-mail: machilova@nasepole.sk

PriPrAvujeme:

číSlo UzáVierKA diSTriBúciA* NoSNá TémA číSlA

1. 1. 12. 4. 1. Pestovanie slnečnice                                                         ***Tab.: Repka olejka

2. 5. 1. 29. 1. Herbicídna ochrana i.                                                            ***Tab.: Obilniny

3. 26. 1. 19. 2. Herbicídna ochrana ii.                                           ***Tab.: Kukurica, slnečnica

4. 16. 2. 12. 3. listové hnojivá                                                               ***Tab.: Repa cukrová

5. 9. 3. 6. 4. Fungicídna a insekticídna ochrana                                        ***Tab.: Zemiaky

6. 6. 4. 3. 5. objemové krmivá

NAJ** 3. 5. 4. 6. NAJ 2021 - výsledky najlepších farmárov za rok 2020

7. 4. 5. 4. 6. Pestovanie repky olejky - predzberové úpravy, osivá

8. 8. 6. 2. 7. Pestovanie repky olejky - predsejbová príprava, osivá

9. 6. 7. 2. 8. Pestovanie ozimných obilnín, morenie osív

10. 10. 8. 6. 9. racionálna výživa plodín, vápnenie pôdy

11. 5. 10. 2. 11. minimalizačné technológie

12. 9. 11. 3. 12. Pestovanie kukurice

N E A L  K I N S E Y

AGRONÓMIA 
V PRAXI

Porozumenie pôdnej úrodnosti a používanie hnojív
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