Publikacja z serii poradnik eksperta pt.:
„Żyzność gleby i bioróżnorodność”

Autor: praca zbiorowa
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eforma WPR wymusza na rolnikach większy nacisk
na zachowanie bioróżnorodności. Z drugiej strony
przemyślane spełnianie nowych wymogów unijnych

może sprzyjać poprawie żyzności gleby. Jednak dla rolnika
równie ważny jest aspekt ekonomiczny. Jak zatem połączyć
spełnianie wymagań, dbanie o środowisko i bioróżnorodność oraz opłacalną produkcję? Podpowiemy jak to zrobić
w serii artykułów, które traktować będą m.in. o budowaniu
próchnicy glebowej, zwiększaniu retencji wodnej gleb,
uprawie międzyplonów i poplonów, nawożeniu mineralnym i naturalnym w systemach uproszczonych, roli
wapna w utrzymaniu żyzności gleb, konserwujących
systemach uprawy, płodozmianie w ujęciu agrotechnicznym i ekonomicznym a także o racjonalnej gospodarce intensywnej.

poradnik

eksperta

ZAŁOŻENIA WYDAWNICZE:
1. Zeszyt z serii „poradnik eksperta”.
2. Nakład: 10 tys. egz.
3. Format stron: A4, 210 mm × 297 mm.
4. Objętość: ok. 104 stron.
5. Okładka: lakierowana, papier okładki ponad 250 g/m2.
6. Papier: kreda około 130 g/m2.
7. Termin ukazania: czerwiec 2021 r.
8. Termin gotowych materiałów reklamowych: 10 maja 2021 r.
9. Możliwości reklamowe:
 reklamy wewnątrz zeszytu, wielkość reklam:
1/1 strony: 190 mm × 270 mm;
1/2 strony: 190 mm × 133 mm lub 133 mm × 190 mm lub 94 mm × 270 mm;
1/3 strony: 61 mm × 270 mm lub 190 mm × 88 mm;
1/4 strony: 45 mm × 270 mm lub 190 mm × 66 mm;
 II strona okładki lub IV strona okładki, wielkość reklam:
1/1 strony: 190 mm × 270 mm.
10. Cennik reklam:
 1/1 strony – 10 260 zł;
 1/2 strony – 5 410 zł;
 1/3 strony – 4 100 zł;
 1/4 strony – 2 930 zł;
 II str. okładki – 11 340 zł;
 IV str. okładki – 12 370 zł.
* ceny netto

