obsah
6

Extrémna agrotechnika extrémy v agrotechnike

12
14
18

Je potrebné zmeniť niektoré zaužívané
postupy, reportáž Agrofarma-K, s. r. o.
Postrehy z ekologického pestovania sóje vo
Švajčiarsku
Extrémna agrotechnika - extrémy
v agrotechnike
Špecialista na múčnatku

O extrémy spôsobené počasím nemáme núdzu. Ten ostatný sme zažili na jeseň a súvisel so založením úrody, preto sa
chceme s vami podeliť o skúsenosti, ako dopadla vianočná
sejba pšenice, dve úrody raže v jedom roku, či zber prezimovaných zemiakov.
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Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze plevovej
a pšenicovej na úrodu pšenice ozimnej
Správna voľba pre jarné ošetrenia obilnín
Kelvin® Trio – ochráňte svoju úrodu trojitou
silou!
Mak siaty na Slovensku a nielen rok 2020
Voľné skladovacie kapacity na východe

Na Experimentálnom pracovisku v Borovciach bol založený
pokus, ktorý sa zameriaval na kontrolu hrdze plevovej v pšenici ozimnej. Vybrali sa tri odrody s rôznou náchylnosťou na
hrdzu plevovú. Výsledky štyroch variantov ochrany sú zaujímavé.
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Slovenska
Nový insekticídny systém pre ochranu repky
Hraboš poľný – kľúčový druh
poľnohospodárskej krajiny
Zásadné zmeny v insekticídnej ochrane repky
Škodcovia a užitočný hmyz na maku
Základné ošetrenie obilnín na jar prípravkami

Autor sa komplexne pozrel na tohto hlodavca, od predstavenia jeho životného cyklu, cez príčiny jeho premnoženia až po
možnosti jeho regulácie.
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Šľachtenie rastlín je široká téma s mnohými aspektmi, ktoré
na ňu vplývajú. Jej jednoznačný význam pre rozvoj poľnohospodárstva je však neodškriepiteľný a na to nesmieme zabúdať ani my na Slovensku.

str. 42
48
50
54
56
60
62
64
4

NP 3 2021.indd 4

Jačmeň na agropotravinárskom trhu SR (I)
Obdobie transformácie poľnohospodárstva (VI)
Čím skôr, tým lepšie
Výsledky odrodových pokusov SPZO s repkou
Revysol® - azol novej generácie
Spravodajstvo z domova
Južná Afrika – poľnohospodárstvo na pozadí

naše pole

ADAMA Slovensko
Svetové, európske a slovenské šľachtenie
rastlín
PhosAgro expanduje na trh s celým radom
ULTRA hnojív
Problém rezistentnej metličky narastá, máme
pre Vás riešenie

67
68
69
72

rasovej segregácie
Svieže novinky LG vo FAO 380-450
Stavy porastov ozimín na jar 2021 – práca
s koreňmi
Buriny našich polí – Bolehlav
Zo sveta rastlinnej výroby
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