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Svetové, európske a slovenské 
šľachtenie rastlín

Šľachtenie rastlín je široká téma s mnohými aspektmi, ktoré 
na ňu vplývajú. Jej jednoznačný význam pre rozvoj poľnohos-
podárstva je však neodškriepiteľný a na to nesmieme zabú-
dať ani my na Slovensku.
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Hraboš poľný – kľúčový druh 
poľnohospodárskej krajiny

Autor sa komplexne pozrel na tohto hlodavca, od predstave-
nia jeho životného cyklu, cez príčiny jeho premnoženia až po 
možnosti jeho regulácie.
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Vplyv hrdze plevovej 
a pšenicovej na úrodu pšenice 
ozimnej

Na Experimentálnom pracovisku v Borovciach bol založený 
pokus, ktorý sa zameriaval na kontrolu hrdze plevovej v pše-
nici ozimnej. Vybrali sa tri odrody s rôznou náchylnosťou na 
hrdzu plevovú. Výsledky štyroch variantov ochrany sú zaují-
mavé.
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Extrémna agrotechnika - 
extrémy v agrotechnike

O extrémy spôsobené počasím nemáme núdzu. Ten ostat-
ný 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 prezimo-
vaných zemiakov.
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