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Netradičná plodina
perila krovitá

Perila krovitá je jednoročná bylina, liečivá, aromatická, okras-
ná rastlina a funkčná potravina, ktorá patrí do čeľade Lamia-
ceae. Pôvod perily siaha do východoázijských krajín, kde sa 
používa ako cenný zdroj kulinárskeho a tradičného medicín-
skeho využitia.
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Faktory ovplyvňujúce
kvalitu pšenice

Na základe výsledkov z rozborov vykonaných na VÚRV Piešťa-
ny môžeme konštatovať, že faktory, ako je ročník pestovania, 
pôdno-klimatické podmienky a biologický materiál významne 
ovplyvňujú výslednú kvalitu pšenice. Niektoré odrody sú však 
flexibilnejšie a lepšie reagujú na vonkajšie vplyvy.
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Integrovaná produkcia 
- zlatá cesta

Integrované pestovanie rastlín zabezpečuje ekologické a eko-
nomické ciele pomocou zmeny dôrazu z vysokej produkcie k 
zníženiu nákladov a k zlepšeniu kvality produkcie a produkč-
ných technológií.
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Výsledky odrodových pokusov
s repkou olejkou

Spolu bolo skúšaných 30 hybridných a líniových odrôd repky 
ozimnej. Dozviete sa ktoré dosiahli nadpriemerné výsledky. 
Zaujímavé údaje poskytli analýzy obsahu oleja, iba jedna tre-
tina odrôd i lokalít prekonala v minulosti bežne dosahovanú 
olejnatosť 42 %.

52  Zo sveta rastlinnej výroby
53  REOX v pestovateľských technológiách
55  Nová edícia LEMKEN Azurit
56  Poznámky ku knihe „Agronomie v praxi“  
 (N. Kinsey, Naše pole, 2021), 1. časť
60  Turecko – poľnohospodársky gigant   
 stredného východu

64  S príchodom novej sezóny prichádza aj  
 mnoho rozhodnutí, na ktoré je potrebné sa  
 v týchto turbulentných podmienkach
 zodpovedne pripraviť. Tu je cesta ako na to!
65  Buriny našich polí: Mliečniky (prýštce)
68  Zo sveta rastlinnej výroby
70  Správy z domova

NP 2 2022.indd   4NP 2 2022.indd   4 21. 1. 2022   14:37:5421. 1. 2022   14:37:54


