DEŇ MAKOVÉHO POĽA 2019 V ŠURANOCH
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Výskumná šľachtiteľská stanica v Malom Šariši v spolupráci s firmou Labris, s.r.o. z Českej republiky dňa
18. apríla 2019 opäť zorganizovali podujatie určené pre pestovateľov maku a odborníkov, ktorí sa
venujú riešeniu rôznych otázok súvisiacich s pestovaním maku, ale aj pre záujemcov o spracovanie a
využitie tejto plodiny a začínajúcich pestovateľov.
Po veľmi dobrej odozve na minuloročné stretnutie sa akcia konala opäť na rodinnej farme
MVDr. Tibora Vrbu v Šuranoch. Doktor Vrba je poľnohospodárom s dlhoročnými skúsenosťami s
pestovaním maku a v súčasnosti už má plnohodnotného nasledovníka vo svojom synovi, Ing. Martinovi
Vrbovi. Doktor Vrba v krátkosti informoval o stave porastov maku a poskytol prítomným svoje
skúsenosti so zakladaním porastu maku a ošetrovaním v prvých štádiách vegetácie.
Podujatie otvoril Ing. Ľuboš Nastišin, vedúci Výskumnej šľachtiteľskej stanice v Malom Šariši,
ktorý privítal účastníkov a riaditeľa Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, Ing. Pavla
Hauptvogela, PhD. Ten vo svojom príhovore poďakoval organizátorom a v krátkosti informoval o
nových výsledkoch v šľachtení maku na VŠS v Malom Šariši, o troch nových odrodách maku siateho MS Diamant, MS Topas a MS Zafir. Podujatie obohatil svojou prítomnosťou Mgr. Martin Bencko,
pracovník Odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odrody
bližšie predstavila pracovníčka VŠS Malý Šariš, Ing. Beáta Brezinová. Nové potravinárske
modrosemenné odrody tvoria s odrodou MS Harlekyn povolenou v roku 2018 novú generáciu odrôd
dosahujúcich vysoké úrody kvalitného semena s dobrým zdravotným stavom a plasticitou, adaptované
na meniace sa pestovateľské podmienky. Svojimi kvalitami významne obohacujú sortiment
slovenských odrôd maku, ktorý predstavujú bielosemenná odroda Albín a modrosemenné odrody
Bergam, Gerlach, Major, Maratón a Opál. Následne Ing. Jiří Čtvrtečka z firmy Labris, s.r.o. oboznámil
prítomných so situáciou v porastoch maku v ČR ale aj na Slovensku v roku 2019.
V ďalšej časti stretnutia sa účastníci presunuli do porastu maku. Tu doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.
zhodnotil porast z pohľadu momentálneho výskytu škodcov, poukázal na možnosti ohrozenia rastlín
maku ďalšími škodcami v priebehu vegetácie a informoval o možnostiach použitia insekticídov. Veľmi
hodnotné poznatky o mimokoreňovej výžive maku a o celkovej agrotechnike jeho pestovania poskytli
Ing. Karel Říha a Ing. Jiří Čtvrtečka. Medzi účastníkmi sa postupne s pribúdajúcimi informáciami
rozvinula živá diskusia o rôznych problémoch, s ktorými sa pri pestovaní maku stretávajú v praxi, ale aj
o skúsenostiach, ako tieto problémy riešiť.
Akcie „Deň makového poľa 2019“ sa v tomto roku zúčastnilo štyridsať účastníkov.

