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V l n a
horúčav
v kombinácii s nízkym množs t v o m
zrážok
spôsobila v tomto roku nielen na
Slovensku extrémne sucho
– podľa odborníkov má
najviditeľnejšie dopady na
krajinu a človeka od roku
1930.
Hektárové úrody kukurice na zrno sa medziročne
prepadli až o 42 percent.
Poľnohospodári očakávajú
aj pokles úrody slnečnice,
sóje, taktiež zemiakov. Podobne, aj v prípade cukrovej repy, je predpoklad
výrazného prepadu priemernej hektárovej úrody
a to na úroveň 44,8 tony.
Na dostatku vody je závislá
aj úroda ovocia a zeleniny.
V prípade živočíšnej výroby
– chovy dojníc, hovädzieho
mäsového dobytka, oviec,
kôz a ďalších kategórií hospodárskych zvierat sú ohrozené výpadkom v úrode
objemových krmív. Skrátka suchom sú zasiahnuté
všetky odvetvia poľnohospodárstva a to v kombinácii
s enormným nárastom cien
za energie. Preto nápad zo
strany rezortného ministerstva odškodniť za dopady
sucha len niektoré odvetvia
prvovýroby je veľmi nešťastné až krátkozraké.
VIERA UVÍROVÁ
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Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva
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surovín na výrobu základných potravín.

BRATISLAVA. Tohtoročné sucho má negatívny
vplyv na produkciu objemových krmív potrebných na
živočíšnu výrobu. Odhadovaný prepad produkcie objemových krmív tvorí v závislosti od okresu 10 až 40 %.
„Pomoc sa predpokladá len
chovateľom, ktorí zachova-

jú chovy (kontrola stavov
zvierat k 31. augustu 2023),
na ktorých udržanie sa zaviažu. Finančné prostriedky
budú vyplácané prostredníctvom schém štátnej pomoci cez Pôdohospodársku
platobnú agentúru,“ uviedol agrorezort.
Ako po schválení návrhu
MPRV SR uviedol minister
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Samuel Vlčan, vládna podpora na zmiernenie
dosahov sucha na živočíšnu
výrobu a objemové krmoviny v roku 2022 vo výške
50 miliónov eur je bezpre-

cedentná, najmä svojou
výškou, ako aj rýchlosťou
poskytnutia.
SPPK privítala schválenie
týchto kompenzácií. Podľa
komory viacerí chovatelia
už pre nedostatok krmiva
ohlásili rušenie chovov. Odškodnenie za tohtoročné
sucho môže zabrániť likvidácii ďalších stád. „Nikto
si neželal, aby sme posielali
zvieratá na bitúnky, preto
musíme schválenú pomoc
vysoko oceniť. Tu naozaj platí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. V čase obrovskej
inflácie a energetickej krízy

budú môcť naši chovatelia
na istý čas pokojnejšie spávať. Rýchla pomoc pomôže
zastabilizovať aktuálne počty zvierat,“ povedal predseda SPPK Emil Macho.
Chovatelia
hospodárskych zvierat sú podľa SPPK
dlhodobo v strate, ktorú
kompenzujú najmä cez rastlinnú výrobu. Ide o neudržateľný stav, ktorý je nutné urgentne riešiť. O rozširovaní
chovov dnes nemôže byť ani
reč. Preto nemožno hovoriť
ani o slovenskom bravčovom, hydinovom či hovädzom mäse, ani o tunajšom

mlieku a mliečnych výrobkoch na pultoch slovenských
obchodov. Podpora živočíšnej výroby by mala byť aj
v najbližších rokoch samozrejmosťou, aby sa potravinová sebestačnosť dokázala
v základných potravinách
postupne zvyšovať.
Podľa predstaviteľov zväzov prvovýrobcov mlieka
(SZPM) a mliekarov (SMZ),
vyčlenené prostriedky pomôžu zlepšiť katastrofálnu situáciu, do ktorej sa prvovýroba
mlieka dostala. Finančné
prostriedky prinesú aj stabilizáciu počtu dojníc, ktoré na
Slovensku dlhodobo klesajú.
„Naša analýza dosahov sucha na produkciu vybraných
krmív hovorí o 44-percentnom výpadku produkcie kukurice na siláž. Veľké straty
na úrode a kvalite sme zaznamenali aj pri jednoročných
a viacročných krmovinách,“
povedal Alexander Pastorek,
predseda SZPM.
Rast nákladov pri prvovýrobe mlieka len z dôvodu
extrémneho sucha dosahuje
podľa neho 500 eur na dojnicu na rok, čo z hľadiska domácej produkcie znamená
dodatočné finančné náklady
v objeme prevyšujúcom 50
miliónov eur. Prvovýrobcov
mlieka okrem sucha a následného vplyvu na plodiny
ovplyvnili aj mimoriadne
letné horúčavy, ktoré sú dôvodom denného poklesu dodávok mlieka o 6 %.
MALVÍNA GONDOVÁ
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Sektor ohrozujú mor i ceny energií
Sektor chovu ošípaných
QD6ORYHQVNXMHĢDåNR
skúšaný nielen v dôsledku
afrického moru ošípaných,
ale aj kvôli enormnému nárastu cien energií
a krmovín.

NITRA. Zhodli sa na tom
účastníci odbornej konferencie Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO).
Podľa slov predsedu Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory
Emila Macha sucho na poliach bezprostredne ohrozuje
živočíšnu výrobu.
„Bez krmiva chov ošípaných nie je možný. Ten je

závislý na krmovinách ako kukurica na zrno, pšenica, sója,
nie na objemových krmivách.
Avizovanú podporu na sucho
je preto potrebné zacieliť aj na
krmoviny pre chovateľov ošípaných, nielen na objemové
krmivo,“ skonštatoval.
Na zamedzenie šírenia
afrického moru ošípaných
je obzvlášť pri drobnochovoch nevyhnutná osveta
a dodržiavanie biologickej bezpečnosti.
„Je potrebné urýchlene
znížiť denzitu diviačej zveri
a zamedziť šíreniu afrického
moru ošípaných na ďalšie
územie. Nevyhnutná je aj
spolupráca všetkých zložiek

Chocker
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štátnej správy, samospráv,
poľovníkov a chovateľov,“
povedal Peter Polák, výkonný riaditeľ SACHO.
Viaceré krajiny majú k riešeniu afrického moru ošípaných rôzne prístupy. Zásadnými otázkami sú drobné
chovy, stav diviačej zveri,
kontroly živých ošípaných,
mäsa a výrobkov pri vstupe
na územie štátu.
Podľa hlavného veterinára SR Jozefa Bíreša vakcína proti africkému moru
ošípaných zatiaľ neexistuje,
a podľa posledných testov
a výskumov sa ani neočakáva, že bude počas najbližších
piatich rokov dostupná.
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Cítajte elektronicky
Ako čí ta ť el ek tr on ic ké ča so

pi sy ?

Tri kro ky a mô žet e list ov ať:

1

Na stránke digi.profipress.sk
sa prihlásite k svojmu účtu.

K dispozícii máte fulltextové vyhľadávanie.
Obsah strán prehliadaného titulu.

Prechod na ďalšiu stranu.

Výsledky fulltextového vyhľadávania.
Z ponuky v menu
vyberiete Čítačka.

2

Kľúčové slová vyhľadávania sú zvýraznené.

RESPONZÍVNY DIZAJN!

3

Hotovo! Vitajte vo svojej elektronickej
knižnici. Vyberte si titul, ktorý chcete čítať.

NOVINKA! AKTÍVNY
ODKAZ Z REKLAMY
Kliknutím na inzerciu sa dostanete na webstránky inzerenta.

D

Možnosť aktívneho odkazu z reklamy
(na PDF, webové stránky alebo video)
50,– €

Svoje časopisy nájdete vždy prehľadne urovnané na
úvodnej stránke.
Nové si môžete jednoducho objednať v Katalógu.
Otvoriť časopis
zvládnete jedným kliknutím na jeho titulnú stranu.
Neprečítané vydanie vám zvýrazníme, takže sa ľahko zorientujete v tom, čo je vo vašej knižnici nové.
Priblížiť a oddialiť
môžete každý článok ikonami lupy v ľavom dolnom
rohu. Rovnako dobre vám ale poslúži aj koliesko

30

myši.

ľavého tlačidla myši.

Čítať články
nemusíte len po priblížení lupou. Každý príspevok
časopisu sa po nabehnutí myši zvýrazní šedou
farbou a keď na vybraný článok kliknete, prehľadne
sa vám rozbalí.

Obsah čísla
pri každom časopise zobrazíte, keď si otvoríte menu
na pravej strane obrazovky. Vďaka nemu si môžete
rýchlo prepínať medzi všetkými stránkami i bez
dlhého listovania.

Listovať stránkami
sa dá niekoľkými spôsobmi. Pomocou šípok na
klávesnici, tlačidlami po stranách obrazovky alebo
posúvaním stránok doprava či doľava pri podržaní

Vyhľadávať
vie čítačka cez celú vašu knižnicu. Do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu napíšte, čo chcete
nájsť, a stlačte ENTER alebo kliknite na ikonu lupy.

5RĕQtFNHQRYLQ\ZZZUQRVN
0DQDåpULQ]HUFLH
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk
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Po
horúcom lete
nás
čaká
ešte horúcejšia jeseň
a zima. Aj
keď v bytoch,
školách a na
pracoviskách nám horúco
asi nebude, súdiac podľa výstrah pred vysokými
cenami energií a obmedzovaniu ich využívania.
Horúce chvíle už zažívajú
a budú zažívať podnikatelia, výrobcovia, spracovatelia, služby vo všetkých
sektoroch, ktorí čelia náhlemu a rapídnemu zvýšenie cien všetkého. Nečudo,
že sa požiadavky na štát
na kompenzácie vysokých
cien vstupov do výroby,
ako aj koncových cien pre
spotrebiteľa sypú z každej
strany a mnohí vyšli aj do
ulíc, čo môže situáciu ešte
viac vyhrotiť. Pred veľmi
ťažkou úlohou stoja politici, ktorí majú v rukách
nástroje politické, ako aj finančné. Ani jedny však nie
sú bezodné a všemohúce.
Natiahnutých rúk je veľa,
zdrojov málo. Zároveň ide
o voličov, ktorí v konečnom dôsledku rozdajú karty do budúcnosti. Verme,
že sa podaria nájsť vhodné riešenia a kompromisy
z oboch strán, aby sme sa
po voľbách nečudovali, čo
nám kríza okrem vysokých
cien energií priniesla.
MALVÍNA GONDOVÁ
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Cesta EÚ na nasledujúci rok
3UHGVHGQtþND(XUySVNHMNRPLVLHSUHGQLHVOD6SUiYXRVWDYHÒQLH
obnovovať. Musíme sa vyrovnať s novými výzvami,
ktoré nám história neustále
prináša. Tak ako Európania,
keď im na dvere zaklopali
milióny Ukrajincov. Toto
je Európa z tej najlepšej
stránky. Únia odhodlania
a solidarity,“ uviedla Ursula
von der Leyenová. V prejave
načrtla aj hlavné iniciatívy,
ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom
roku. Mnohé z nich sú reakciou na odporúčania, ktoré
občania predložili v rámci
Konferencie o budúcnosti
Európy. Medzi tieto iniciatívy patria napríklad: ďalšia
dôrazná podpora Ukrajiny
a jej ľudu, a to aj mobilizáciou jednotného trhu EÚ,
zavedenie opatrení na podporu Európanov pri zvládaní
energetickej krízy, podpora
=ĐDYDGRSUDYDýHVWQêKRVĢ]DVDGQXWLD2OHQD=HOHQVNiSUH]LGHQWND(XUySVNHKRSDUODPHQWX5REHUWD0HWVRODDSUHGVHGQtþND(XUySVNHM podnikateľského prostredia,
NRPLVLH8UVXODYRQGHU/H\HQ
najmä malých a stredných
podnikov, s cieľom posilniť
„Ešte nikdy v histórii sa
povedala von der Leyeno- ktorú Rusko rozpútalo proti lógie, pričom slová týkajúce budúcu konkurencieschopnestalo, aby Parlament
vá poslancom Európskeho Ukrajine. Je to vojna o naše sa ekonomiky, energetiky nosť Európy, zníženie závisdiskutoval o stave našej
parlamentu a zdôraznila energie, vojna o naše hospo- a fosílnych zdrojov vystupo- losti EÚ od ruských fosílÒQLHYþDVRFKNHćQDHXsolidaritu, ktorú jednotliví dárstvo, vojna o naše hod- vali na poprednom mieste. nych palív a úzka spolupráca
rópskej pôde zúri vojna,“
európski občania prejavili noty a vojna o našu budúc- Keďže je už takmer dva roky so spoľahlivými dodávateľuviedla na úvod.
svojim východným suse- nosť,“ uviedla.
vo svojej funkcii, venovala sa mi, ďalšie investície do enerdom. Vyzdvihla jednotnú,
Čo jej slová povedali predsedníčka Komisie aj iný- gie z obnoviteľných zdrojov
ŠTRASBURG.
Tretí rozhodnú a okamžitú reak- o meniacich sa prioritách? mi témam, vrátane ochrany a najmä do vodíka, zaujatie
prejav Ursuly von der Leye- ciu celej EÚ hneď po tom, S témou Ukrajiny v popredí demokracie, prechodu na globálneho vedúceho ponovej o stave Únie sa tónom ako ruské jednotky prekroči- bol jej prejav temnejší ako hospodárstvo s nulovými stavenia v oblasti adaptácie
aj obsahom vymykal z jej li hranice Ukrajiny. „A na to v predchádzajúcich rokoch. emisiami, zabezpečenia kri- na zmenu klímy a ochrany
predchádzajúcich každoroč- by sme mali byť hrdí. Opäť Samotné slovo „vojna“ bolo tických nerastných surovín našej prírody a ďalšie zasaných prejavov. Zamerala sa sa raz ukázala vnútorná sila spomenuté 16-krát. V po- a harmonizácie daňových dzovanie sa za demokraciu,
najmä na vojnu na Ukrajine Európy. Všetku túto silu bu- rovnaní s minuloročným pravidiel pre malé podniky: doma aj na celom svete a za
a energetickú krízu, ktorú deme ešte potrebovať. Na- prejavom sa von der Leyeno- „Demokratické
inštitúcie právny štát.
MALVÍNA GONDOVÁ
vyvolala. „Hovorí sa, že svet- sledujúce mesiace nebudú vá menej venovala iným po- musia neustále získavať
FOTO – EC AV SERVICES
lo svieti najjasnejšie v tme,“ ľahké. Nejde tu len o vojnu, litikám ako zdravie a techno- dôveru občanov a musia ju
LQ]HUFLD
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RSDNRYDQtLQ]HUiWRY V~þWRYFHQQtNRYêFKFLHQ]iYl]QHM
YMHGQRPþDVRSLVH REMHGQiYN\LQ]HUFLHGRĐXERYRĐQêFK
YGDQRPURþQtNXDMH
WLWXORYQiãKRY\GDYDWHĐVWYDDMH
SUtSDGQHSRþtWDQiDM VWDQRYHQiDNRERQXV]DSUHNURþHQLH
VSlWQH
VWDQRYHQHMKUDQLFHQDVOHGRYQH
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lišta

XFKR²SUYiVWUDQD7pP\WëæGėD

=đDYD]REMHPX

lišta

38/ 2022

9NODGDQiLQ]HUFLD²&HQDLQ]HUFLH€FHQDYORæHQLDNXV

*UDPiåYNODGPDWHULiOX
&HQDYORåHQLHNXV

GRJ
0,07

GRJ
0,19

GRJ
0,39

GRJ
0,49

GYRMSRGYDO

B

C

B

A

D

UCHO

Partner témy
WêåGĖD

INZERCIA NA VNÚTORNÝCH STRANÁCH

TITULNÁ STRANA

A

TITULNÁ STRANA TÉMY TÝŽDŇA

+PRWQRVWQpUR]OtäHQLHYNODGDQpKRPDWHULiOXY\FKiG]D]SODWQëFKSRäWRYëFKWDULIRY
1/16 Š
1/2 Š

1/8 Š
1/2 V

1/3 V
Junior
page

1/4 V

1/3 Š

Ceny sú uvádzané bez DPH.

1/4 Š

1/8
V

3 31
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SUHVQëQi]RYWpP\WëæGėD

1

.UPLYiDNĚPQHNRPSRQHQW\SUHYãHWN\+=

2
3

X]iYLHUNDUHGDNÿQi X]iYLHUNDLQ]HUWQi
(streda)
(streda)

H[SHGtFLD
(streda)
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plánovaná inzercia

5RĕQtFNHQRYLQ\ZZZUQRVN
0DQDåpULQ]HUFLH
Bc. Alena Štefeková
Tel.: +421 373 141 141
Mobil: +421 903 616 641
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

6DPRVWDWQpRGERUQpSUtORK\5RĕQtFN\FKQRYtQ
samostatná príloha týždenníka
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3
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Redaktorka

15 Jačmeň ozimný
17 Tritikale

Redaktorka

15 Jačmeň ozimný

Adela Gálová

18 Raž ozimná

Adela Gálová

17 Tritikale

20 Repka ozimná

Tel.: 037/314 11 44

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

Mobil: 0948 050 973

e-mail: adela.galova@profipress.sk

18 Raž ozimná
20 Repka ozimná

e-mail: adela.galova@profipress.sk
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Inzercia
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Tel.: 037/242 00 02
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1DNYDOLWQRPSDSLHULDGREUHMSRO\JUDILFNHM~URYQLYRIRUPiWH$SULQiãDPHþLWDWHĐRPDNWXiOQHSR]QDWN\DLQIRUPiFLHRKĐDGQHSHVWRYDQLD
QDMG{OHåLWHMãtFKSRĐQRKRVSRGiUVN\FKSORGtQSRþQ~FYêEHURPNYDOLWQpKRRVLYDFH]DJURWHFKQLNXSHVWRYDQLDRFKUDQXDYêåLYXQRYpWUHQG\
YSHVWRYDQt]EHUDVNODGRYDQLHDåSRHNRQRPLNXSHVWRYDQLD
6~þDVĢRXWêFKWRRGERUQêFKSUtORKMH$*521Ï0NWRUê]DKĚĖDSRGUREQpWDEXĐNRYpSUHKĐDG\UHJLVWURYDQêFKSUtSUDYNRYQDRFKUDQXUDVWOtQ
GHOHQêFKSRGĐDSORGtQ'RSOĖXM~LFKKODYQpFKDUDNWHULVWLN\G{OHåLWpSULUR]KRGQXWtYRãHWUHQtDYêEHUHSUtSUDYNX9UiPFLSUtORK$*521Ï0
YiPSULQiãDPHDMDNWXiOQHWDEXĐNRYpSUHKĐDG\RVtYQDMG{OHåLWHMãtFKSRĐQRKRVSRGiUVN\FKSORGtQ
9RGERUQêFKSUtORKiFKVDWDNLVWRYHQXMHPHFKRYXGRMQtFNWRUpSULQiãDM~LQIRUPiFLHRQRYêFKWHFKQROyJLiFKRHNRQRPLNHYêURE\DSURGXNFLL
POLHNDR]GUDYHMYêåLYHDOHLYHWHULQiUQHLQIRUPiFLH
6DPRVWDWQpRGERUQpSUtORK\
Podiel strany

Rozmer Š × V [mm]

Cena

titulná strana (na spad)

210 × 235 *

1 219

A 1/1 strany (na spad)

210 × 297 *

899

B 1/2 strany (na spad)

210 × 148 *

459

C 1/2 strany (na spad)

105 × 297 *

459

D 1/3 strany (na spad)

210 × 99 *

419

E 1/1 strany (do sadzby)

180 × 267

899

F 1/1 strany (do sadzby)

180 × 248

899

G 1/2 strany (do sadzby)

180 × 122

459

H 1/2 strany (do sadzby)

88 × 248

459

I

180 × 80

419

J 1/3 strany (na spad)

72 × 297

419

K 1/4 strany (do sadzby)

134 × 80

339

L 1/4 strany (do sadzby)

88 × 122

339

M 1/8 strany (do sadzby)

88 × 59

189

1/3 strany (do sadzby)

A

C

titulná strana
B

K
E

F

D

M
H

L

J
G

I

* Pri inzercii na spadávku (A, B, C, D, J) pridajte dookola spad +5 mm.

Ceny sú uvádzané bez DPH.
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5RĕQtFNHQRYLQ\ZZZUQRVN
0DQDåpULQ]HUFLH
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: petra.polakova@profipress.sk

6DPRVWDWQpRGERUQpSUtORK\
Podiel strany

Rozmer Š × V [mm]

Cena [€]

420 × 74 *

419

B NRĐDMQLFH QDVSDG

2 × (57 × 297) *

419

C seriál (na spad)

2 × (57 × 297) *

469

2 × (180 × 62)

419

A dvojpodval (na spad)

dvojpodval (do sadzby)
NRĐDMQLFH GRVDG]E\

2 × (50 × 248)

419

seriál (do sadzby)

2 × (50 × 248)

469

B
A

B

A

C

C

* Pri inzercii na spadávku (A, B, C) pridajte dookola spad +5 mm.

þDVRYëKDUPRQRJUDPY\GiYDQLDSUtORK
Repka + $JURQyPþ – komplexná ochrana repky

február 2023

3ãHQLFD + $JURQyPþ – komplexná ochrana pšenice

marec 2023

Repka + $JURQyPþ±RGURG\RVtYUHSN\

koniec mája 2023

3ãHQLFD + $JURQyPþ±RGURG\R]LPtQ

koniec júla 2023
október 2023

&KRYGRMQtF
Traktory±WDEXĐNRYpSUHKĐDG\

november 2023

6$0267$71É2'%251É35Ì/2+$75$.725<
9 UiPFL QDãHM SRQXN\ ] Y\GDYDWHĐVWYD 3URIL 3UHVV
SOiQXMHPH Y URNX  Y\GDĢ VDPRVWDWQ~ RGERUQ~
SUtORKXVQi]YRP75$.725<3UtORKDWODþHQiQD
NYDOLWQRPNULHGRYRPSDSLHULEXGHREVDKRYDĢWDEXĐNR
YpNDWDOyJRYpSUHKĐDG\GHWDLOQpWHFKQLFNpSDUDPHWUH
DIRWRJUDILHYãHWNêFK]QDþLHNWUDNWRURYSUHGiYDQêFKQD
VORYHQVNRPWUKX
3RVO~åL YiP QLHOHQ DNR SUHKĐDG DOH DM DNR YêERUQi
SRP{FND SUL UR]KRGRYDQt VD SUL N~SH NRQNUpWQHKR
W\SXVWURMD
7UDNWRU\
A

B
T
A
B
C
D
E
F
G
H

T

H

F
C

D
E

G

Podiel strany
titulná strana (na spad)
1 strana (na spad)
2/3 strany (na spad)
1/3strany (na spad)
1 strana (do sadzby)
1/2 strany (do sadzby)
1/2strany (do sadzby)
1/3strany (do sadzby)
1/4strany (do sadzby)

Cena [€]
1 219
899
679
419
899
459
459
419
339

* Pri inzercii na spadávku (T, A, B, C) pridajte dookola spad +5 mm.
3ULLQ]HUFLL7QHPXVtE\ĢVSDGiYNDQDKRUQHMKUDQH

Ceny sú uvádzané bez DPH.
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Rozmer Š × V [mm]
230 × 230 **
230 × 297 *
153 × 297 *
77 × 297 *
200 × 270
200 × 135
100 × 270
200 × 90
100 x 135

TV RO㵻NÍCKE NOVINY
internetová televízia portálu týždenníka Ro㶃nícke noviny

Prináša pravidelné informácie v hlavných

Programové zloženie internetovej televízie:

tematických okruhoch:

• Odborné spravodajstvo ‒ politické diskusie

• Po㶃nohospodárska politika

• Firemné programy

• Rastlinná výroba

• TV reportáže

• Živo㶜íšna výroba
• Po㶃nohospodárska technika

Sledujte nás na stránke www.rno.sk

Denník / Newsletter
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Na odber spravodajstva sa môžete zdarma prihlásiť na www.rno.sk. Newsletter vychádza dvakrát týždenne, v utorok a v piatok, o 17.00 hod.

VÁŠ
VIRTUÁLNY
BAZÁR
www.agro-obchody.sk
Petra Poláková, tel.: +421 903 555 538, e-mail: petra.polakova@profipress.sk
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