
Deň poľa obilnín, repky a maku v Malom Šariši dňa 21. júna 2018 

Pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a v spolupráci so 

spoločnosťami Bayer, Labris, ORGANIX, Pioneer Hi-bred Slovensko a JS Agrotechnika sa  vo 

Výskumnej šľachtiteľskej stanici (VŠS) v Malom Šariši uskutočnil dňa 21. júna 2018  Deň poľa 

obilnín, repky a maku.  

Podujatie otvoril Ing. Ľuboš Nastišin, vedúci VŠS, ktorý účastníkov privítal a krátko predstavil 

pracovisko a jeho zameranie. Hlavnými bodmi programu podujatia boli prehliadky poľných 

pokusov a porastov obilnín, ozimnej repky a maku siateho, ktoré boli spojené s odbornými 

prednáškami.  

Deň poľa začal pri maku siatom, pri plodine, ktorej šľachteniu sa VŠS ako jediné pracovisko 

na Slovensku venuje už viac ako polstoročie. Na úvod Ing. Beáta Brezinová, šľachtiteľka VŠS, 

predstavila novú potravinársku odrodu maku siateho MS Harlekyn, ktorá svojimi 

biologickými vlastnosťami, vysokou úrodnosťou a plasticitou by mohla uspokojiť všetkých 

tých, ktorí ju budú v nasledujúcom období pestovať. Záujemcovia si mohli novú odrodu maku 

prezrieť priamo v poraste a zároveň si vypočuť odborné rady od pozvaných odborníkov z ČR. 

Doc. Ing. Vladimír Smutný, PhD., prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD., Ing. Karel Říha a Ing. Jiří 

Čvrtečka oboznámili prítomných s novými poznatkami a skúsenosťami z použitia herbicídov, 

poskytli veľmi hodnotné informácie o aktuálnom výskyte rôznych chorôb a škodcov 

v porastoch maku a možnostiach redukcie ich výskytu, o mimokoreňovej výžive maku 

a o celkovej agrotechnike jeho pestovania. Medzi účastníkmi sa postupne s pribúdajúcimi 

informáciami rozvinula živá diskusia o rôznych problémoch, s ktorými sa pri pestovaní maku 

stretávajú v praxi. Ing. Ján Hanuska zo spoločnosti Bayer uviedol možnosti riešenia ochrany 

porastov maku ich prípravkami a zároveň predstavil nový produkt v segmente fungicídov do 

maku, Propulse. 

Zástupca spoločnosti Pioneer Hi-bred Slovensko, Ing. Radovan Vavrek, predstavil širokú 

ponuku hybridov ozimnej repky tejto spoločnosti, ktoré si mohli prítomní reálne prezrieť 

priamo na vysiatych ukážkových parcelách.  

Pri obilninách si účastníci mohli pozrieť kolekciu odrôd ozimnej pšenice a tritikale, ktoré boli 
vyšľachtené vo VŠS v Malom Šariši. RNDr. Darina Muchová, PhD., šľachtiteľka VŠS, 
účastníkom predstavila dve zaujímavé novinky – vysoko produktívne odrody pšenice 
s potravinárskou kvalitou E, MS Arlis a MS Maidis.  

Problematike správneho použitia regulátorov rastu v obilninách sa venovali pracovníci 

spoločnosti Bayer, Ing. Ján Hanuska a Ing. Juraj Dobrovodský. Prítomní mali možnosť 

porovnať regulátory rastu priamo v poľných podmienkach v jedinečnom pokuse zameranom 

na možnosti efektívnej regulácie porastov obilnín proti poliehaniu.  V rámci možnosti 

fungicídnej ochrany pšenice a jačmeňa bola prezentovaná novinka Boogie Xpro. 

Nemalým prínosom bola aj prehliadka a zhodnotenie ošetrených plôch porastov maku 

a obilnín prípravkami spoločnosti Organix. Jej zástupca Ing. Slavomír Cehula poukázal na 

významný prínos použitia ich prírodných hnojív na zlepšenie vitality a zdravotného stavu 

ošetrených porastov. 



Firma JS Agrotechnika, ktorá pôsobí v oblasti predaja a servisu poľnohospodárskej techniky 

predviedla niekoľko svojich strojov. Prítomní  si ich mohli vystavené  prezrieť a od zástupcu firmy Ing. 

Slavo Jurko PhD.  získať informácie o ich parametroch. 

Akcie „Deň poľa obilnín, repky a maku v Malom Šariši“ sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov. 


