
 

DEŇ MAKOVÉHO POĽA 2018 V ŠURANOCH 

Dňa 2. mája 2018 zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 

výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš v spolupráci 

s firmou Labris, s.r.o. z Českej republiky podujatie určené pre pestovateľov maku, odborníkov 

zaoberajúcich sa rôznymi problémami súvisiacimi s pestovaním maku, ale aj pre záujemcov 

o spracovanie a využitie tejto plodiny.  

V nadväznosti na minuloročné tradície sa akcia konala opäť na rodinnej farme. 

Tentokrát to bola  farma MVDr. Tibora Vrbu v Šuranoch. Doktor Vrba je dlhoročným 

pestovateľom maku a v tomto roku si účastníci mohli prezrieť jeho porast odrody Major zo 

sortimentu kvalitných slovenských odrôd vyšľachtených na NPPC-VÚRV-VŠS Malý Šariš. 

Podujatie otvoril Ing. Ľuboš Nastišin, vedúci NPPC-VÚRV-VŠS v Malom Šariši, ktorý 

privítal účastníkov, zvlášť riaditeľa NPPC-VÚRV Ing. Pavla Hauptvogla, PhD., ktorý informoval 

prítomných o úspechu šľachtiteľov zo Šariša – o novej odrode maku siateho – MS Harlekyn. 

Informácie o novej odrode doplnila výskumno - vývojová pracovníčka a šľachtiteĺka NPPC-

VÚRV-VŠS Ing. Beáta Brezinová. Nový genotyp predstavuje medzi súčasnými odrodami maku 

jednu z najproduktívnejších odrôd z hľadiska úrody semena, s dobrým zdravotným stavom 

a plasticitou a s nevyhranenými pôdno-klimatickými požiadavkami. Svojimi kvalitami 

významne rozširuje sortiment slovenských odrôd maku, ktorý predstavujú bielosemenná 

odroda Albín a modrosemenné odrody Bergam, Gerlach, Major, Maratón a Opál.  

V ďalšom priebehu programu stretnutia sa účastníci presunuli do porastu maku, kde 

ich najprv doc. Ing. Vladimír Smutný, PhD. oboznámil s novými poznatkami použitia herbicídov 

pri pestovaní maku a potom doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. informoval o výskyte rôznych škodcov 

v porastoch maku a možnostiach použitia insekticídov. Veľmi hodnotné poznatky 

o mimokoreňovej výžive maku a o celkovej agrotechnike jeho pestovania poskytli Ing. Karel 

Říha a Ing. Jiří Čvrtečka. Tiež hostiteľ akcie, MVDr. Vrba, poskytol veľa svojich praktických 

skúseností. Medzi účastníkmi sa postupne s pribúdajúcimi informáciami rozvinula živá diskusia 

o rôznych problémoch, s ktorými sa pri maku stretávajú v praxi. Vzácne boli aj nové poznatky 

o ekonomickej efektívnosti pestovania maku a o možnostiach odbytu získanej produkcie. 

Akcie „Deň makového poľa 2018“ sa v tomto roku zúčastnilo viac ako tridsať 

účastníkov. 

 


