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Vodné zdroje
pre poľnohospodárstvo –
kríza alebo prebytok?

Závlaha je, tak ako každá iná ekonomická oblasť, založená na 
dvoch zložkách - zdroje a potreba. Je zrejmé, že potreba vody 
pre poľnohospodársku produkciu vzrástla. Zatiaľ na úkor kra-
jiny. Aby tomu tak nebolo, treba robiť opatrenia, zabraňovať 
erózii, či vytvárať lokálne zásoby vody.
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Hybridy slnečnice
registrované v roku 2021

Slovenské aj zahraničné spoločnosti ponúkajú čoraz viac no-
vých odolných novošľachtených hybridov slnečnice rôznych 
výnimočných vlastností, ktoré skvalitňujú finálny produkt a 
uľahčujú pestovanie tejto plodiny s myšlienkou minimalizovať 
mechanické a najmä chemické vstupy pri ochrane rastlín.
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Háďatká na zemiakoch -  
karanténny škodca v EÚ

Na zemiakoch škodia karanténne háďatká Globodera ros-
tochiensis a Globodera pallida. Sú to cystotvorné háďatká, 
ktoré parazitujú na koreňoch zemiakov, papriky, rajčiakov, 
baklažánu a iných druhov z čeľade ľuľkovitých. Ako hostitelia 
slúžia aj buriny z rodu Solanum.
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Zber repky -
čo pred a čo po ňom

V prospech predzberového ošetrenia hovoria fakty. Reguluje 
sa ním termín zberu, porasty ľahšie usychajú, rieši následné 
zaburinenie, zosúladí dozrievanie spodných poschodí poras-
tu s vrcholovými a hlavne - zníži sa vlhkosť semien repky. Do-
zviete sa aj, na čo nezabudnúť pri samotnom zbere a po ňom.
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