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Pásové zavlažovače predstavujú kategóriu strojov, ktoré je 
možné nasadiť pri plodinách, ako sú zemiaky, kukurica na osi-
vo a zelenina. Nové smerovania závlahovej techniky sa zame-
riavajú na pohodlnejšie a prehľadnejšie riadenie závlahového 
režimu a na šetrnejšie a rovnomernejšie rozdelenie vody.
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Pri agrotechnike viacročných krmovín sa zdôrazňuje jej výz-
nam z hľadiska vplyvu na ďalší vývoj porastov. Druhý spočíva 
v získaní čo najkvalitnejšieho krmu, pričom nie je rozhodujú-
ca úroda krmovín na koreni, ale ich výživná hodnota v čase 
skrmovania.
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Po ukončení trojročného skúšobného cyklu boli na základe 
hospodárskych výsledkov a výsledkov sladovníckej kvality 
zaregistrované tri nové zahraničné odrody sladovníckeho jač-
meňa jarného s výberovou sladovníckou kvalitou - LG Tosca, 
LG Verdi a Spitfire.
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Šešuloví škodcovia na repke

Najvýznamnejší šešuľoví škodcovia na repke olejke sú v na-
šich podmienkach krytonos šešuľový a byľomor kelový. Ná-
zory na význam týchto dvoch druhov, a tiež aj niektoré fakty 
spojené s ich škodlivosťou sa v ostatných desaťročiach vý-
razne menili.
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