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Extrémne suchá jar
začína ničiť úrodu
AGROSEKTOR
Teplé a suché počasie
zatiaľ trápi najmä
farmárov na východe
krajiny. Sucho sa však
postupne rozširuje
na všetky územia.
Katarína Runnová
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Bratislava – Zopakujú sa vlaňajšie
extrémne suchá aj tento rok? Túto
otázku si aktuálne kladú slovenskí poľnohospodári, ktorí hlásia
nedostatok zrážok zo všetkých
regiónov Slovenska. Na východe
Slovenska padlo vo februári len 16
percent zrážok oproti dlhodobému
priemeru a vlani práve jarné sucho
spôsobilo značné škody na úrode.
„Počasie bez zrážok na jednej
SNÍMKA: REUTERS
strane neprerušuje jarné práce na Suché počasie má nepriaznivý vplyv aj na stav vodnej nádrže Domaša. Tá nie je naplnená ani do polovice.
poliach, na druhej strane však požovaním. „Výzva je zameraná na rok, a preto chystá viacero opatrasty ozimín a čerstvo zasiate zrbudovanie a modernizáciu zavla- rení, ktoré im majú pomôcť práve
niny čakajú na výdatný dážď, lebo
žovacích systémov, ktorá má mo- v prípadoch, akými sú napríklad
sucho už na ne začína nepriaznivo
tivovať poľnohospodárov predchá- takzvané nepoistiteľné riziká. Do
pôsobiť,“ zhrnula súčasnú situáciu
dzať škodám systémovo a natrva- tejto kategórie patria jarné mrana poliach Slovenská poľnohospoMILIÓNOV EUR
lo,“ zdôraznila vlani šéfka rezortu zy, krúpy, sucho a podobne. Jeddárska a potravinárska komora.
vyčlenil agrorezort
Gabriela Matečná. Poľnohospodári ným z opatrení je takzvaný rizikoPoľnohospodári zároveň naznana modernizáciu závlah
mali možnosť žiadať o pomoc spo- vý fond, ktorý by mohol začať funčili, že ak bude suché počasie počiatku do polovice novembra, no govať už tento rok a z ktorého by
kračovať, vzchádzajúce plodiny
rezort výzvu predĺžil do 15. apríla sa mali v budúcnosti hradiť aj škobudú poškodené.
nejšie a suché počasie striedal tohto roka. Suma, ktorú chce mi- dy spôsobené klimatickými zmeHoršie než vlani
dážď. „Preto ak v aktuálnom roku nisterstvo preinvestovať na novú nami. Koľko peňazí bude do fonPodľa Slovenského hydrometeo- evidujeme deficit zrážok už pri za- zavlažovaciu techniku a opravu du vyčlenených, však stále nie je
rologického ústavu sa extrémne čiatku prác, riziko z vplyvu suché- tej starej, zostáva nezmenená na známe.
sucho rozširuje z východu na ce- ho počasia na úrodu je o to väčšie,“ úrovni 22 miliónov eur.
Naši poľnohospodári vlani tvrlé územie Slovenska. Potvrdzujú upozornil Matej Korpáš zo SlovenNové závlahové systémy sa tak dili, že klimatické podmienky im
to aj informácie o intenzite sucha skej poľnohospodárskej a potravi- tento rok na polia zrejme nedo- spôsobia značné straty na úrode.
dostupné na webovej stránke In- nárskej komory. Zástupcovia poľ- stanú. „Pri revitalizácii závlah sa Do dnešného dňa však nie sú mitersucho.sk: „Výrazné sucho sa nohospodárov informovali, že za- treba pozerať skôr do budúcnos- nuloročné škody spôsobené zmeokrem severovýchodu rozšírilo aj tiaľ polievajú najmä intenzívne ti, keďže táto investícia neprine- nami počasia vyčíslené. „Za rok
na Turci, Považí a Kysuciach. Su- plodiny, ako sú cibuľa, cesnak či sie návratnosť hneď na druhý rok. 2018 nebude štát odškodňovať za
cho zasahuje až 40 percent celko- mak. No ak nezaprší, budú musieť V časoch klimatických zmien však sucho žiadnych poľnohospodávej plochy a mierne sucho je na 28 začať aj so zavlažovaním pšenice. ide o nevyhnutný krok,“ povedal rov,“ potvrdil v januári pre HN Mipercentách plochy.“
Juraj Máčaj, člen predstavenstva chal Feik z odboru komunikácie
Kým minulý rok bol síce apríl Štát pomôže až neskôr
poľnohospodárskej komory.
ministerstva pôdohospodárstva.
vyhodnotený ako mimoriadne su- Agrorezort vlani v júli informoval
Rezort však potvrdil, že farmá- Farmári tak dostali finančnú komchý mesiac, faktom je, že vlani o tom, že slovenským poľnohos- rom chce pomáhať vyrovnať sa penzáciu iba za straty z roku 2017,
o takomto čase bolo o čosi chlad- podárom chce pomôcť so zavla- s nástrahami počasia už aj tento a to v hodnote 17 miliónov eur.
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Firmy chcú
poznať kyber
útočníkov
Bratislava – Nedávny prieskum
spoločnosti Kaspersky Lab
poukázal na nesúlad medzi
plánovanými preventívnymi
opatreniami, ktoré európske
organizácie podľa IT manažérov zavádzajú, a ich skutočnou
realizáciou. Napriek tomu, že si
mnohí z nich uvedomujú nevyhnutnosť prevencie pred kyber
útokmi, v ich realizácii stále zaostávajú.
Záujem IT špecialistov o zlepšenie bezpečnostnej politiky vo
firmách je však očividný. Odhaliť pozadie kybernetických útokov, ktoré ich ohrozujú, chce
takmer 80 percent z nich.
Skutočnosť, že kybernetická
bezpečnosť si v posledných rokoch získala svoje miesto v mediálnom priestore, pomáha spoločnostiam lepšie si uvedomovať
potenciálne škody, ktoré im môže kybernetický útok spôsobiť.
Podľa najnovšieho prieskumu je
pre jedného z dvoch IT manažérov náročné odhadnúť straty
spôsobené kybernetickým útokom, keďže si uvedomujú jeho
široký dosah, reputačné škody
nevynímajúc. Najvyššie percento týchto škôd bolo zaznamenané v Spojenom kráľovstve, konkrétne na úrovni 62 percent, za
ktorým nasledovalo Španielsko
(54 percent).
( TASR)
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ZAHRANIČIE

Londýn zaviedol nový
poplatok za vjazd do centra
Londýn – Šoféri starších vozidiel,
ktoré znečisťujú ovzdušie, budú
musieť od dnešného dňa hradiť
poplatok za vjazd do centra Londýna. Britská metropola zaviedla
takzvanú zónu s ultranízkymi
emisiami. Cieľom je do dvoch rokov znížiť emisie až o 45 percent.
V roku 2021 sa má táto zóna rozšíriť na väčšinu britskej metropoly.

HN16510

Spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. oznamuje, že zverejnila v Obchodnom vestníku výzvy na súťaže pre zhotoviteľov podskupín a dodávok
komponentov pre samohybný kolesový delostrelecký systém Zuzana 2.
Všetci, ktorých to zaujíma nájdu viac informácií v Obchodnom vestniku
a na kotadef.sk/sutaz/.
HN16505

Drahý vjazd
Za vjazd do centra Londýna sa už
od roku 2003 platí poplatok, ktorý
by mal vodičov prinútiť k tomu,
aby sa presunuli do hromadnej
dopravy. Vyberá sa od pondelka
do piatka. Nový poplatok za vjazd
do centra, ktorý sa bude vyberať
aj cez víkend, sa dotkne majiteľov
starších vozidiel, ktorí si budú musieť priplatiť ešte 12,5 libry za deň.
Majitelia starších vozidiel počas
pracovného dňa tak zaplatia za
vjazd do centra celkovo 24 libier.
Nový poplatok sa dotkne motoriek, ktoré nespĺňajú emisnú normu EURO 3, benzínových aut, ktoré nespĺňajú normu EURO 4, a dieselových vozidiel, ktoré nespĺňajú
normu EURO 6 alebo vyššiu a budú musieť zaplatiť sto libier za deň.
Podľa prieskumu londýnskej radnice spĺňa tieto normy 60 percent

Demonštranti proti klimatickým zmenám v marci zablokovali dopravu v centre
SNÍMKA: REUTERS
Londýna.
vozidiel, ktoré jazdili minulý mesiac v tejto oblasti.
Výnimku z platenia do roku
2021 budú mať ľudia trvalo žijúci
v zónach s nízkymi emisiami.

Platiť bude 40-tisíc áut denne
Mestská akciová spoločnosť Transport of London, ktorá má na starosti dopravu v hlavnom meste, dúfa,
že sa v centre vďaka zavedeniu
poplatkov výrazne zníži počet áut,
ktoré zaťažujú životné prostredie.
Tento poplatok by sa mal týkať
približne 40-tisíc áut denne. Zatiaľ spoplatnená zóna zahŕňa len

centrum Londýna, ale od októbra
2021 sa bude ekologický poplatok vyberať v rozsiahlejšej oblasti
ohraničenej vnútorným mestským
okruhom. Podobné zóny s nízkymi emisiami sa chystá po Londýne zaviesť aj Birmingham, Leeds
či Manchester. V prvých dvoch
spomenutých mestách by sa mali
zaviesť poplatky za vjazd do vyznačených oblastí od budúceho
roka.
Londýnsky starosta Sadiq Khan
zavedené opatrenia označil za dôležitý pokrok v boji proti znečisteniu ovzdušia v meste.
(ČTK)
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Najaktuálnejšie
ekonomické spravodajstvo
na slovenskom internete.

