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slov, ten nemôže
poznať ľudí.

Produkčný systém pre slnečnicu

Pulsar Plus

KONFUCIUS

®

 Väčší a silnejší koreňový
systém
a spevnenie
Plus pre
vašu
slnečnicu
koreňového krčku
 Najmodernejšie hybridy s génom CL+
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 Zvýšenie zimuvzdornosti
 Preventívne a kuratívne
pôsobenie proti chorobám
(fómová hniloba)

Priemerné ceny vajec L a M
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Výroba zmesí sa dostala na dno
Rastúce ceny kŕmnych zmesí vyhovujú ich výrobcom, nie však chovateľom

Dosť dramatický vývoj sme v ostatnom období na Slovensku zaznamenali aj v chove oviec.
Tendencie a najnovší
vývoj vo výrobe kŕmnych
zmesí a v na to nadväzujúcej živočíšnej výrobe
hodnotil na nedávnom
stretnutí v Bratislave
Marian Uhrík, predseda
Predstavenstva Zväzu
výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných
spoločností SR.

BRATISLAVA. V tejto
súvislosti však na spomenutom stretnutí veľa povzbudivých a optimistických
slov neodznelo. Skôr opak
je pravdou. Marian Uhrík to

podoprel tvrdením, že napríklad „výroba kŕmnych zmesí
sa dostala na dno“.
„Ak by sme mali dosiahnuť 80-percentnú sebestačnosť v produkcii rozhodujúcich živočíšnych komodít,
potom by sa výroba kŕmnych
zmesí na Slovensku musela
zvýšiť dvojnásobne,“ konštatoval M. Uhrík.
Predseda Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov
a obchodných spoločností
(ZVKSOS) SR sa vo svojom
vystúpení pred novinármi
venoval aj cenám kŕmnych zmesí.

„Tieto ceny sa ešte v nedávnej minulosti vyznačovali
stabilitou, avšak na prelome
tohto a minulého roku, predovšetkým však v jarných
mesiacoch roku 2021, sme
zaznamenali výrazný nárast
cien kŕmnych zmesí,“ konštatoval M. Uhrík.
Dodal, že podobné cenové skoky sme zaznamenali aj
v rokoch 2003 a 2004 ako aj
v rokoch 2011 a 2012.
„Takýto vývoj vyhovuje
výrobcom kŕmnych zmesí,
avšak pre mnohých producentov živočíšnych komodít
môže by fatálny,“ povedal

ILUSTRAČNÉ FOTO – (AR)

M. Uhrík, keďže podľa jeho
slov „z dôvodu nárastu cien
kŕmnych zmesí stúpnu náklady chovateľom zvierat
približne o 25 percent“.
Dodal, že kŕmne zmesi
sa na nákladoch na výrobu
mäsa podieľajú približne
55 percentami. V inej súvislosti potom uviedol, že
potravinárska pšenica, ktorej ceny v ostatnom období
takisto významne vzrástli,
sa približne 20 percentami
podieľa na nákladoch na výrobu chleba a pečiva.
„Ako sa dá vidieť v obchodoch,
maloobchodné

ceny chleba a pekárskych výrobkov už v podstate začali
kopírovať rastúce ceny pšenice,“ konštatoval predseda
ZVKSOS SR.
Ďalej potom konštatoval, že v súčasnej situácii,
kedy rastú ceny pšenice
a aj ďalších rastlinných
komodít „sa chovatelia
hospodárskych
zvierat
ocitli v mimoriadne nevýhodnej situácii“.
Vyššie uvedené údaje
a tendencie vonkoncom nenahrávajú nieto rozvoju,
ale dokonca ani stabilizácii
živočíšnej výroby na Slovensku. Svedčí o tom napríklad aj neustály pokles stavov ošípaných.
„Mierny pokles sme
však v uplynulom období
zaznamenali aj v chovoch
brojlerov, kým stavy nosníc
zostávajú stabilné,“ uviedol
M. Uhrík.
Pomaly, avšak vytrvalo
sa znižujú aj stavy dojníc.
Avšak v tomto prípade je
pokles počtu chovaných
zvierat
vykompenzovaný
vyššou úžitkovosťou.
Naopak, dramatický vývoj sme v ostatnom období
na Slovensku zaznamenali
v chove oviec. Podľa údajov,
ktoré novinárom poskytol predseda ZVKSOS SR
sa stavy oviec v období od
roku 2016 do 2020 znížili
z 369-tisíc na 294-tisíc jedincov, čo predstavuje pokles o 20,3 percenta.
BOHUMIL URBÁNIK

Majú problémy s potravinami Optimizmus spotrebiteľov v auguste vzrástol
Vzhľadom na nedostatok
vodičov kamiónov britská
vláda vyzvala tamojšie
podniky, aby začali zamestnávať Britov.

LONDÝN.
„Chceme
vidieť, že zamestnávatelia dlhodobo investujú do
domácej pracovnej sily,“
cituje agentúra DPA z vyhlásenia britského ministerstva hospodárstva.
Vláda chce umožniť preškoľovania a integráciu ľudí
na trh práce. Zamestnávateľské združenia v poslednom období vyzývali vládu,
aby zmiernila pravidlá prisťahovalectva. To však vláda

odmietla, a namiesto toho
vyzvala jednotlivé branže,
aby vytvorili príťažlivejšie
pracovné podmienky a aby
ponúkli lepšie platy.
Nedostatok vodičov kamiónov sa už prejavuje
v regáloch supermarketov.
Napríklad sieť rýchleho občerstvenia Nando’s musela
pre nedostatok kureniec
zatvoriť desiatky filiálok.
Známemu reťazcu McDonald’s zasa chýbajú mliečne
a čapované nápoje.
Združenie kamionistov
Road Haulage Association
vyčíslilo nedostatok vodičov
na zhruba stotisíc.
(tasr)

„Na náladu spotrebiteľov
vplýva mnoho faktorov – ich
aktuálny stav, ale aj ich budúci vývoj. V prípade ekonomického vývoja sa v tomto
roku očakáva nárast hrubého
domáceho produktu,“ uviedla E. Sadovská.
Okrem klesajúceho počtu
ľudí bez práce a rastu pracovných ponúk vidí za rastom
BRATISLAVA.
Na indikátora
spotrebiteľskej
náladu spotrebiteľov na Slo- dôvery aj výrazné sporenie
vensku mala vplyv aj miera Slovákov počas pandémie,
nezamestnanosti, ktorá za- kde bola hlavným dôvodom
čala v druhej polovici roka takzvaná odložená spotreba.
klesať, a tiež rastúci počet
„Ak teda ľudia v úvodpracovných ponúk, uviedla ných mesiacoch tohto roka
Eva Sadovská, analytička nemíňali, nebolo to preto,
Wood & Company.
že by nemali za čo, ale skôr
Spotrebiteľská atmosféra bola v auguste 2021
optimistickejšia ako počas
predchádzajúceho mesiaca. Sezónne upravený
indikátor spotrebiteľskej
dôvery si medzimesačne polepšil o 1,8 bodu
a dosiahol hodnotu –
18,8 bodu.

preto, že nemali kde, keďže
boli zatvorené kamenné obchody či fyzické prevádzky
rôznych služieb,“ spresnila analytička.
Mnohé nákupy odsúvali
spotrebitelia na neskôr, keď
budú obchody či prevádzky opäť otvorené a budú ich
môcť osobne navštíviť.
Určitý pesimizmus spotrebiteľov, týkajúci sa inflácie,
je však podľa E. Sadovskej
na mieste. Inflácia sa totiž
v tomto roku z januárových
0,7 percenta zvýšila na júlových 3,3 percenta, čo je za
posledných osem rokov rekordne vysoká úroveň.
(tasr)
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ZÍSKAJTE VIAC
S JEDINEČNÝM
PORADENSKÝM
KONCEPTOM
SPOLOČNOSTI
SANO
Sano je významnou európskou značkou
v oblasti výroby minerálnych krmív,
mliečnych kŕmnych náhrad pre teľatá a
ďalších špecializovaných produktov pre
modernú výživu zvierat.
S jedinečným konceptom poradenstva,
v ktorom sme zjednotili skúsenosti a
odborné znalosti chovateľov, výživových
poradcov a veterinárnych lekárov, vám
ukážeme kontinuálnu cestu k zdravému
rastu.
Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava
Tel. 02/653 16 570
sano@sano.sk, www.sano.sk
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Zber
kukurice

propaquizafop 100 g/l

spoľahlivý graminicíd na výdrol
obilnín v repke

Pod krídlami
Národný
žrebčín Top o ľ č i a n k y,
š. p. v týchto
dňoch
oslavuje
100 rokov.
Od vzniku
v roku 1921 prešiel rôznymi premenami a prežil aj
také obdobia, ktoré chovu
koní neboli naklonené.
Najťažšie chvíle prežíval
počas II. svetovej vojny,
kedy boli z Topoľčianok
pred postupujúcim frontom presťahované do Holíča. Vtedajší ošetrovatelia
aj s nasadením vlastných
životov zachránili väčšiu
časť populácie.
V turbulentnom období
po roku 1989 boli mnohé
žrebčíny
sprivatizované
a následne zlikvidované,
čím Slovensko nenávratne
prišlo o cenný genetický
materiál. Za najvýznamnejší medzník v novodobej
histórii žrebčínu sa preto považuje 1. december
2006, kedy do platnosti
vstúpil zákon, vďaka ktorému sa Národný žrebčín
Topoľčianky dostal do zoznamu „neprivatizovateľných“ podnikov a zachoval si exkluzivitu štátneho
podniku.
Pod ochrannými krídlami štátu tak žrebčín môže
plniť poslanie národného
centra šľachtenia koní a zachovávať cenné plemená,
tzv. génové rezervy, ktoré
sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. A zároveň
si udržiavať odborný i spoločenský kredit.
PATRÍCIA DOLEŠOVÁ

myšlienka
Slovo má ľahkosť
vetra a silu hromu.
VICTOR HUGO

Priemerné ceny kurčiat 65 %
32. týždeň 2021 [€/100 kg]

309,00

183,77

153,95

184,16
Slovensko

Zdroj: PPA – ATIS
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Svetové ceny ovplyvnia chlieb
Zvyšujúce sa ceny vstupov sa premietnu do ceny pekárenských výrobkov

Cena obilia tvorí 70 – 80 % nákladov na výrobu múky a zároveň sa zvyšujú aj ceny energií, dopravy, náklady na pracovnú silu.
O zvyšujúcich sa cenách
hlavných potravinových
komodít na svetových
trhoch informuje v posledných mesiacoch Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

RÍM/BRATISLAVA. Aj keď počas posled-

ných dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch ceny
potravinových komodít na
svetových trhoch mierne
klesli, v auguste sa opäť

oživili, čo bolo spôsobené
výrazným nárastom medzinárodných cenových ponúk
pre cukor, pšenicu a rastlinné oleje. Index cien potravín FAO dosiahol v auguste
v priemere 127,4 bodu, čo
je o 3,1 percenta viac ako
v júli a o 32,9 percenta viac
v porovnaní s rovnakým
mesiacom roku 2020. Index sleduje mesačné zmeny
medzinárodných cien bežne
obchodovaných potravinárskych komodít.

Najvýraznejšie sa počas
augusta zvýšil index cien
cukru FAO (o 9,6 percenta)
a rastlinného oleja (o 6,7 percenta). Index cien obilnín
FAO bol v auguste v priemere o 3,4 percenta vyšší ako
v júli. Svetové ceny pšenice
vyskočili o 8,8 percenta kvôli
zníženým očakávaniam úrody vo viacerých hlavných exportných krajinách.
Zároveň FAO očakáva, že
svetová produkcia pšenice
sa tento rok zníži o 0,7 per-

centa na 769,5 milióna ton,
a to predovšetkým z dôvodu
negatívneho vplyvu dlhotrvajúcich období sucha v Severnej Amerike a nepriaznivého počasia v Kazachstane
a Ruskej federácii. Celosvetová spotreba obilnín by sa
mala v roku 2021/22 zvýšiť
o 1,4 percenta oproti predchádzajúcemu
hospodárskemu roku na 2 809 miliónov ton, čo je podporené
silným nárastom spotreby
krmív a vyššou spotrebou

potravín. Júlová prognóza
svetových zásob obilnín na
konci sezóny v roku 2022 sa
znížila na 809 miliónov ton,
čo je pokles o 0,9 percenta
z počiatočnej úrovne.
Na zvyšujúce sa ceny vstupov upozornili aj slovenskí
pekári, cukrári a cestovinári.
Cena obilia tvorí 70 – 80 %
nákladov na výrobu múky
a zároveň sa zvyšujú aj ceny
energií, dopravy, náklady
na pracovnú silu. Zároveň
počas pandémie museli vynakladať veľké prostriedky
do protipandemických opatrení, ktoré odčerpali prakticky všetky finančné rezervy
na absorbovanie rastúcich
cien. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
(SZPCC) uviedol: „Ceny
potravinárskej pšenice a jej
nedostatok na voľnom trhu,
ktorý môžu spôsobovať aj
špekulácie investorov a ich
vsádzanie na jej ďalší rast,
spôsobujú pekárom, cukrárom i cestovinárom vážne
problémy. Štát pekárov z covid pomocí neodôvodnene
úplne vylúčil, čo doteraz
nám ani verejnosti nijako
nevysvetlil. Ako jeden z mála
sektorov na Slovensku sme
tak museli znášať absolútne
všetky náklady na pandémiu
úplne sami.“ Upozorňujú
preto, že aktuálne ceny, za
ktoré dodávajú svoje výrobky obchodným reťazcom, už
ďalej nedokážu udržať.

Professional weekly for slovak agrarians
Managers and the owners of agriculture companies are arget group of Roľnícke
noviny. A3 format, full coloured 28-48 pages brings the complex political and
commodity press service over the past week. The newspapers are divided into
the sections - pages dedicated to the European Union, an agriculture callendar of
events, crop production, animal production and agricultural technics. Every edition
is dedicated to a special topic…

MALVÍNA GONDOVÁ
FOTO – ARCHÍV

PPA prevzala kompetencie Na poliach úraduje počasie, ale aj zver
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prevzala od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka (MP RV) SR dve
kompetencie. Od 1. septembra 2021 nadobudla
účinnosť novela zákona
o poskytovaní podpory
a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

BRATISLAVA. Ak by
PPA nemala kompetenciu
na výkon uvedených činností, neboli by zabezpečené funkcie integrovaného
systému, v dôsledku čoho
by nebolo možné agentúre
udeliť akreditáciu. Agentúra

by teda nemohla poskytovať
priame podpory a podpory
organizácie trhov zo zdrojov
Európskej únie.
Tým by žiadateľom o priame podpory a podpory organizácie trhov nebolo možné
poskytovať prostriedky zo
zdrojov EÚ, a v dôsledku
toho by sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
v SR utrpel hospodársku
škodu vo výške viac ako
500 miliónov eur ročne.
Kompetencie
súvisia
okrem iného s administráciou dielov pôdnych blokov
– prideľovanie identifikačného čísla blokov a vedenie
(tasr)
ich evidencie.

Husto siate obilniny sú
na Slovensku pozberané
na 97 percent. Najviac
nepozberaných obilnín je
na severovýchode krajiny.
Dôvodom je mimoriadne
daždivé počasie, ktoré
v minulých dňoch potrápilo tamojších pestovateľov.

BRATISLAVA. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Úplne opačný problém riešia
poľnohospodári na juhu Slovenska. Ak tam v najbližších
dňoch výraznejšie nezaprší,
budú mať problém.

Upozornil, že na juhu Slovenska hodnotia tohtoročnú
žatvu z dlhodobého hľadiska
ako priemernú. V porovnaní
s minulým rokom sú výnosy
približne o 10 až 20 percent
nižšie. Veľmi dobré boli najmä úrody pšenice. Aktuálne
je už v komárňanskom regióne zasiata aj repka, v pôde
však chýba dostatočná vlaha.
„Ak v najbližších dňoch
dôkladne nezaprší, poľnohospodári budú musieť vyorávať repku a nahrádzať ju
inou plodinou,“ uviedol Alexander Pastorek, predseda
Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Komárno.

Na severe Slovenska
bola podľa M. Korpáša žatva v tomto roku „biedna“.
Kto na Orave zasial jačmeň
a ovos, má zrejme historicky
najnižšie úrody.
Oziminy sú na tom o čosi
lepšie, ale úroda je nižšia
ako boli tamojší poľnohospodári zvyknutí v predošlých rokoch.
Matej Korpáš dodal, že
v okrese Humenné nemôžu
pestovatelia pre premočenú
pôdu vysiať repku, ktorá už
mala byť v zemi. Viac ako
počasie však trápi poľnohospodárov poľovná zver,
ktorá im spôsobuje škody na
(tasr)
úrode.

Size W x H [mm]

Price [€]

A – under the title

83 x 32

309

B – under the title

40 x 32

159

C,D – on the bottom of page

126 x 85

609

Front page

Pages inside

Expedition

1

Livestock feeds and additives

29. 12. 2021

22. 12. 2021

5. 1. 2022

2

Stabling and milking robotic technologies for livestock

5. 1. 2022

29. 12. 2021

12. 1. 2022

3

Spring crops

12. 1. 2022

5. 1. 2022

19. 1. 2022

4

Soil preparation, spring crops seeding, dryness elimination

19. 1. 2022

12. 1. 2022

26. 1. 2022

5

Running tractors economy

26. 1. 2022

19. 1. 2022

2. 2. 2022

6

Plants protection and nutrition

2. 2. 2022

26. 1. 2022

9. 2. 2022

7

Fruit production,orchards

9. 2. 2022

2. 2. 2022

16. 2. 2022

8

Vegetables cultivation

16. 2. 2022

9. 2. 2022

23. 2. 2022

9

Transport machinery in agriculture

23. 2. 2022

16. 2. 2022

2. 3. 2022

10

Seeding machines

2. 3. 2022

23. 2. 2022

9. 3. 2022

11

Artificial fertilizers and application

9. 3. 2022

2. 3. 2022

16. 3. 2022

12

Choosing the tractor

16. 3. 2022

9. 3. 2022

23. 3. 2022

13

Maize cultivation/Techagro Exhibition 2022 Brno (3. – 7. 4. 2022)

23. 3. 2022

16. 3. 2022

30. 3. 2022

14

Technology for grass lands utilization

30. 3. 2022

23. 3. 2022

6. 4. 2022

15

Chemical protection of crop stand, crop spraying machinery

6. 4. 2022

30. 3. 2022

13. 4. 2022

16

Handling machinery

13. 4. 2022

6. 4. 2022

20. 4. 2022

17

Haylage

20. 4. 2022

13. 4. 2022

27. 4. 2022

18

Fodder plants - harvest and manipulation

27. 4. 2022

20. 4. 2022

4. 5. 2022

19

Irrigation systems

4. 5. 2022

27. 4. 2022

11. 5. 2022

20

Mulchers

11. 5. 2022

4. 5. 2022

18. 5. 2022

21

Bank products for agrarians

18. 5. 2022

11. 5. 2022

25. 5. 2022

22

Exhibition CDP 2022 Dolná Krupá, Field days (7. – 8. 6. 2022)

25. 5. 2022

18. 5. 2022

1. 6. 2022

23

Poultry and little farm animals husbandry

1. 6. 2022

25. 5. 2022

8. 6. 2022

24

Accurate agriculture, navigation systems

8. 6. 2022

1. 6. 2022

15. 6. 2022

25

Crop and straw harvesting

15. 6. 2022

8. 6. 2022

22. 6. 2022

83 x 124

389

26

Seed and seeding technologies for oilseed rape

22. 6. 2022

15. 6. 2022

29. 6. 2022

799

27

Modern tractors – news and trends

29. 6. 2022

22. 6. 2022

6. 7. 2022

1/1 page

255,5 x 346

1 209

28

Winter crops

6. 7. 2022

29. 6. 2022

13. 7. 2022

Corn silage

13. 7. 2022

6. 7. 2022

20. 7. 2022
27. 7. 2022

Junior page

169 x 230

899

29

½ page height

126 x 346

899

30

Soil preparation for winter crops

20. 7. 2022

13. 7. 2022

899

31

Combine harvesters

27. 7. 2022

20. 7. 2022

3. 8. 2022

32

Pre‑emergence plants protection

3. 8. 2022

27. 7. 2022

10. 8. 2022

33

Exhibition Agrokomplex 2022 Nitra / Agricultural economics

10. 8. 2022

3. 8. 2022

17. 8. 2022

34

Seed storage, cleaners and driers

17. 8. 2022

10. 8. 2022

24. 8. 2022

35

Manure and organic fertilization

24. 8. 2022

17. 8. 2022

31. 8. 2022

36

Corn harvesting for grains

31. 8. 2022

24. 8. 2022

7. 9. 2022

31. 8. 2022

14. 9. 2022

255,5 x 171

1/3 page height

83 x 346

799

1/3 page width

255,5 x 115

799

¼ page height

126 x 171

599

¼ page width

169 x 124

599

An advertisement for Roľnícke noviny –
NO BLEEDING

The discount for the client is max 15 % in case
of advertisement ordered by agency.

329

1/8 page width

126 x 85

329

37

Livestock health

7. 9. 2022

38

Ploughs and vertical cultivators

14. 9. 2022

7. 9. 2022

21. 9. 2022

39

Heliantus - harvesting

21. 9. 2022

14. 9. 2022

28. 9. 2022

40

Sheep and goats breeding

28. 9. 2021

21. 9. 2022

5. 10. 2022

41

Tractor accesories

5. 10. 2022

28. 9. 2021

12. 10. 2022

42

Wine production

12. 10. 2022

5. 10. 2022

19. 10. 2022

43

Pork meat production

19. 10. 2022

12. 10. 2022

26. 10. 2022

44

Inssurance for agrarians

26. 10. 2022

19. 10. 2022

2. 11. 2022

45

Component buildings and halls in agriculture

2. 11. 2022

26. 10. 2022

9. 11. 2022

46

Farm machine tyres

9. 11. 2022

2. 11. 2022

16. 11. 2022

47

Seeders for spring season

16. 11. 2022

9. 11. 2022

23. 11. 2022

48

Seeds - well established and new varieties

23. 11. 2022

16. 11. 2022

30. 11. 2022

49

Feeding and bedding vehicles

30. 11. 2022

23. 11. 2022

7. 12. 2022

50

Agriculture 4. 0.

7. 12. 2022

30. 11. 2022

14. 12. 2022

51

New trends in livestock breeding

14. 12. 2022

7. 12. 2022

21. 12. 2022

1/16 page

83 x 57

169

Exhibition annex

83 x 85

209

1/3 height - doublerim

2 x (83 x 346)

1 109

1/3 width - doublebase

2 x (255,5 x 115)

1 109

RIM

83 x 124

RIM

1/8 page height

Enclosure prices – blanket price 330,-€ + price of placement / piece

Weight of enclosure
Placement of one piece

up to 20 g
0,05

up to 50 g
0,17

up to 200 g
0,33

up to 350 g
0,45

DOUBLE BASE

The weight resolution of the inserted material is based on the valid postal tariffs.
1/16 W
A

B

B

„EAR“

A

C

D

Partner of
topic

PAGES INSIDE

1/2 H

FRONT PAGE

Advertising deadline

255,5 x 115

½ page width

2

Editor’s deadline

Partner of topic + B

Theme of the week – first page „EAR“

TOPIC FIRST PAGE

0

Poľsko

60

Maďarsko

120

Nemecko

180

Česká republ.

240

141,40

300

9. – 14. strana /
Téma týždňa

Theme

1/2 W

1/8 W
1/3 H

Junior
page

1/4 H

1/3 W

The prices do not include VAT.

1/4 W

1/8
H
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Roľnícke noviny, www.rno.sk

Roľnícke noviny, www.rno.sk

Advertising manager
Bc. Alena Štefeková
phone: +421 373 141 141
mobile phone: +421 903 616 641
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

Advertising manager
Ing. Petra Poláková
phone: +421 372 420 002
mobile phone: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk

Separate Professional Annexes

Special annexes

samostatná príloha týždenníka

3 / 2014 | 1 €

3 / 2014 | 1 €

Part of page

samostatná príloha týždenníka

Size W x H [mm]

Price

A doublebase (bleeding)
odrody | registrácia | úroda | odolnosť

odrody | registrácia | úroda | odolnosť

Odrody ozimných obilnín a repky

Ročník V.

Ročník V.

Odrody ozimných obilnín a repky

420 x 74 *

409

B doublerim (bleeding)

2 x (57 x 297) *

409

C serial (bleeding)

2 x (57 x 297) *

459

doublebase (into composition)

2 x (180 x 62)

409

doublerim (into composition)

2 x (50 x 248)

409

serial (into composition)

2 x (50 x 248)

459

B

A

B

A

Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra

Adresa redakcie

3 Pšenica ozimná

Dlhá 25, 949 01 Nitra

15 Jačmeň ozimný

Redaktorka

Redaktorka

17 Tritikale

Adela Gálová
Tel.: 037/314 11 44
Mobil: 0948 050 973

18 Raž ozimná

Adela Gálová

20 Repka ozimná

Tel.: 037/314 11 44
Mobil: 0948 050 973

3 Pšenica ozimná
15 Jačmeň ozimný
17 Tritikale
18 Raž ozimná
20 Repka ozimná

e-mail: adela.galova@profipress.sk
e-mail: adela.galova@profipress.sk
Inzercia
Inzercia
Juraj Vrabec

C

Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 11 41
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
Mobil: 0903 616 641
e-mail: juraj.vrabec@profipress.sk

C

e-mail: juraj.vrabec@profipress.sk
Petra Poláková

* In case of bleeding +5 mm around the advertisement.

Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
Mobil.: 0903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk
e-mail: petra.polakova@profipress.sk
Grafika
Grafika
Dušan Neubauer

Edition of the special annexes

Dušan Neubauer
Vydáva
Vydáva
Profi Press, s.r.o.
Profi Press, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Dlhá 25, 949 01 Nitra

Repka plus Agronóm č. 1 – Oil-Seed Rape Complex Protection

February 2022

Pšenica plus Agronóm č. 2 – Wheat Complex Protection

March 2022

Repka plus Agronóm č. 3 – Oil-Seed Rape Varieties

end of June 2022

Pšenica plus Agronóm č. 4 – Winter Crops Varieties

end of July 2022

Dairy Cows

Annexes printed on high quality scratchboard in size A4 provide the actual information and knowledge of most important crop´s production,
from the choice of seeds, crop management practice, protection, harvesting up to storage.
It includes also the „ Agronom“ – chart of registered preparates for the crop protection and chart of most important farm plant´s seeds.
In addition „ Dairy Cows“ you can also find the information of dairy livestock husbandry, new technologies, milk production and the veterinary
information.

October 2022

Traktory – Tractors Chart Data

end of October 2022
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Front page (bleeding)

Size W x H [mm]

Price

210 x 235 *

1 209

A 1/1 (bleeding)

210 x 297 *

889

B 1/2 (bleeding)

210 x 148 *

449

C 1/2 (bleeding)

105 x 297 *

449

D 1/3 (bleeding)

210 x 99 *

399

E 1/1 (into composition)

180 x 267

889

F 1/1 (into composition)

180 x 248

889

G 1/2 (into composition)

180 x 122

449

H 1/2 (into composition)

88 x 248

449

I

180 x 80

399

J 1/3 (bleeding)

72 x 297

399

K 1/4 (into composition)

134 x 80

319

1/3 (into composition)

L 1/4 (into composition)

88 x 122

319

M 1/8 (into composition)

88 x 59

179

A

C

front page

Podrobné technické dáta

1€

Traktory JOHN DEERE 6M - kval

Spoločnosť John Deere, ktorá oslávila minulého ro
najväčším výrobcom traktorov na svete. Nové úsp
HPCR, VGT a EGR dosahujú vyšší krútiaci moment,
a pritom vyžadujú iba naftu. K dispozícii sú štvor
až 170 koní.

Osvedčená celorámová konštrukcia, odpružená p
predný vývodový hriadeľ s TBZ umožňujú všestran
sú tri reverzné prevodovky s manuálnym alebo a
zaťažením. To umožňuje ideálne využiť výkon mo
ako na poli tak aj v doprave. Priestranná kabína s
poskytuje obsluhe ten najvyšší komfort.

Používanie traktorov značky John Deere znamen
spoľahlivosti a životnosti. Nové traktory John Deer
ktorých bolo vyrobených viac ako 550.000 kusov

Preto neváhajte a dohodnite si stretnutie so svoj
čo najviac informácii.

spol. s r.o.

•
•
•
•

B

K
E

F

A

H

M

L

The prices do not include VAT.

H

F

J
G

Tractors

B

T

D

* In case of bleeding (A, B, C, D, J) +5 mm around the advertisement.
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TRAKTOR Y 2013

Addition „TRAKTORY – TRACTORS 2022“ will contain
the catalog overview of technical parameters and pictures all of the tractor´s brand- name at Slovak market.
Usefull as an excellent overview and as a good help in
case of tractor buying.

Special Annexes
Part of page

TABUĽKOVÝ PREHĽAD

C
I

D
E

G

T
A
B
C
D
E
F
G
H

Podiel strany
front page (bleeding)
1 (bleeding)
2/3 (bleeding)
1/3 (bleeding)
1 (into composition)
1/2 (into composition)
1/2 (into composition)
1/3 (into composition)
1/4 (into composition)

Rozmer Š x V [mm]
230 x 230 **
230 x 297 *
153 x 297 *
77 x 297 *
200 x 270
200 x 135
100 x 270
200 x 90
100 x 135

Cena [€]
1 209
889
669
399
889
449
449
399
319

* In case of bleeding +5 mm around the advertisement.
** In case of „T“ advertisement the bleed doesn´t have to be on
the top edge.

The prices do not include VAT.
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Agroservis spol. s r.o., prevádzka Komárno, M
Agroservis - Západ s.r.o., prevádzka Trnava, B
Agroservis - Stred s.r.o., prevádzka Rimavská
Agrokom - Plus spol. s r.o., prevádzka Prešov

Roľnícke noviny, www.rno.sk

Aplication

Advertising manager
Ing. Petra Poláková
phone: +421 372 420 002
mobile phone: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk

Ge t an over vi ew th ro ug h
th e fir st fa rm er ap p.

Predstavte aj vy vašu spoločnosť na webstránke Roľníckych novín


1920 px







C1 (C2)

230 px


E1

E2

A

1120 × 230 (400) px

A1

300 × 300

A

B

 400 px 

400 × 1080 p×

714 × 80 px

300 × 600
400 × 1080 p×

1080 px

D

B1

300 × 300

300 × 600

B




1120 px

Banner A
• 300 × 300 px, 219 €/week
Banner B
• 300 × 300 px, 149 €/week
Banner C1
• 1120 × 230 px, 319 €/week
Banner D
• 714 × 80 px, 139 €/week

E2

800 x 300 px
159 €/month

Available on:
•
•

GooglePlay
AppStore

800 x 200 px
109 €/month

The aplication contains a selection of the articles of the agricultural weekly Roľnícke noviny.
Anywhere you are, you can read current political and departmental reports, commodity and economic news, information from plant
and livestock production and agriculture mechanization.
Your ad banner can be the part of the aplication (800 x 300 px or 800 x 200 px).



Banner A1
• 300 × 600 px (2 × A), 399 €/week
Banner B1
• 300 × 600 px (2 × B), 249 €/week
Banner C2
• 1120 × 400 px, 419 €/week
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Wallpaper E1
• total width and length – 1920 × 1080 px (right and left part both 400 × 1080 px, upper part height 230 px), necessary
central part 1120 px, 599 €/week alebo 1999 €/month
Only side parts – E2
• right and left part both 400 × 1080 px, 499 €/week alebo 1499 €/month
• PR article – 199 €/week
• PR video – 199 €/week
• PR article + video – 299 €/week
• Keyword – 799 €/year
* In case of keyword all of the client´s articles will visible on www.rno.sk, with banner 714 x 80 px.

month

month

6

You can subscribe to the newsletter free of charge at www.rno.sk. The newsletter is published twice a week, on Tuesdays and Fridays, at 17:00 o‘clock.
Your ad banner can be the part of the newsletter. ( 564 x 100 px or 564 x 200 px).
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Contacts
Address: Profi Press, s.r.o., Dlhá 25, 949 01 Nitra 1, Slovakia, www.rno.sk
Advertising manager
Roľnícke noviny
Ing. Petra Poláková
phone: +421 372 420 002
mobile phone: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk
Advertising manager
Roľnícke noviny
Bc. Alena Štefeková
phone: +421 373 141 141
mobile phone: +421 903 616 641
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

Subscription
Iveta Minichová
phone.: +421 373 1 41 143
mobile phone: +421 948 050 971
e-mail: iveta.minichova@profipress.sk

Technical requirements
Delivery of text and graphic materials:
CD/DVD, USB flash disc, external drive, e-mail
Requirements of materials:
bitmaps (.jpg, .bmp, .tiff, .psd...) – min. 300 dpi
curves (.ai, .eps, pdf)
text – text editor files (.txt, .rtf, .doc...)
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