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Na aplikáciu celosvetovo najviac používaného dusíkatého
hnojiva - močoviny, sa vzťahuje viacero dôležitých pravidiel.
Autori aj na základe svojich pokusov odporúčajú, kedy je
správne zvoliť ju a aké zásady pri tom dodržiavať.

str. 14
Koncentrácia obilnín,
úrodotvorné prvky a úroda
jačmeňa jarného

20
23
24
28

Ochrana porastov repky proti
stonkovým krytonosom

30
32
34
37
38

Kvalitné odrody maku
z Malého Šariša

40
43
44
46
49

4

NP 4 2021.indd 4

Stále kvalitné odrody z Malého Šariša
Rombus® Power & Cuadro® NT – špičkové
riešenia pre Vaše porasty obilnín
70 rokov Výskumného ústavu rastlinnej výroby
Piešťany
Súčasnosť Výskumného ústavu rastlinnej výroby
Piešťany
naše pole

spoločnosti ADAMA Slovensko
Lúčny porast z krajinnoekologického hľadiska
LEMKEN SeedHub na siatie medziplodín
Stabilné výsledky každý rok
Rozšírenie použitia doteraz schválených
základných látok
Porasty na štarte vegetácie

V Malom Šariši sa podarilo vytvoriť štyri nové potravinárske
modrosemenné odrody maku dosahujúce vysoké a stabilné
úrody kvalitného semena, adaptované na meniace sa pestovateľské podmienky a majúce ďalšie dobré pestovateľské
a spracovateľské vlastnosti.
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Ako je možné chrániť repku pred krytonosmi, ktorí sa teraz
objavujú viac, skôr a dlhšiu dobu? Dá sa to vôbec? Nie je lepšie nič nerobiť a ušetriť náklady, keď sú nakoniec i tak všetky
stonky napadnuté, ako tomu bolo v r. 2020? Odpoveď je, že
ošetrovať má význam, otázka je ako.
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Ochrana porastov repky proti stonkovým
krytonosom
Revycare + Flexity Pack - novinka, ktorá mení

Cieľom dlhodobých stacionárnych pokusov bolo zistiť, ako
podiel obilnín v osevných postupoch ovplyvňuje úrodotvorné
prvky, úrodu zrna jačmeňa jarného a aké sú vzájomné vzťahy
medzi jednotlivými úrodotvornými prvkami a úrodou.
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