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Poľnohospodár stojí na začiatku 

každej pestovateľskej sezóny 

pred neľahkou úlohou, vybrať tú 

najvhodnejšiu odrodu pre svoje 

polia. Ťažko si predstaviť lepšiu 

nápovedu, ako možnosť porovnať 

a vidieť vedľa seba „naživo“ čo 

najviac rôznych odrôd. Ak sa 

pozrieme na kukuricu a slnečnicu, 

najväčšie odrodové pokusy 

nájdeme v poslednom období 

pri meste Šaľa, tento rok na 

7-hektárovom pozemku patriacom 

spoločnosti Sagrop.

Tradičný Deň poľa kukurice a slnečnice sa tu 
uskutočnil 10. septembra. Samozrejme, v ten-
to deň sa stretlo na jednom mieste viac poľ-
nohospodárov. Prehliadky pokusných políčok 
ale prebiehali prakticky počas celej vegetácie. 
Určite tomu pomohla aj lokalita, keďže poze-
mok susedí priamo s frekventovanou hlavnou 
cestou, zo Šale smerom na Nové Zámky. Pokusy 
viackrát v roku navštívia aj študenti miestnej 
strednej poľnohospodárskej školy.
Márne by sme v súčasnosti na Slovensku hľada-
li miesto, kde môžeme nájsť pokope tak veľký 
počet rôznych hybridov kukurice a slnečnice. 
Na 4. ročníku Dňa poľa Sagrop, venovaného 
týmto plodinám, bolo možné vidieť až 116 hyb-
ridov kukurice (od 14 firiem) a 43 hybridov sl-
nečnice (od 10 firiem). Najlepším vysvedčením 
pre organizátorov je fakt, že každý ročník spre-
vádza oproti tomu predošlému vyšší počet vy-
siatych hybridov, a rovnako početnejšia účasť 

zástupcov poľnohospodárskej prvovýroby. Už 
dnes je isté, v budúcom roku bude pokusných 
políčok ešte viac a pribudnú minimálne 3 nové 
osivárske firmy.
Zopár slov k agrotechnike… Pokusy zvykli vy-
sievať až začiatkom mája, tento rok vplyvom 
počasia zasiali už 8.-10. apríla. Ešte pred sej-
bou pôdu vyhnojili v dávke 300 kg/ha hno-
jivom NPK, s vyšší obsahom P a K. V rovnakej 
dávke aplikovali aj močovinu. V priebehu ve-
getácie už neprihnojujú. Chemickú ochranu 
dodali spoločnosti Syngenta a Corteva, od kto-
rých agronóm Ing. Matej Takáč vyzdvihol naj-
mä herbicídy Lumax a Lontrel. Počas chladné-
ho mája sa rast pozastavil, ale nemali problém 
s drôtovcom, aj napriek výskytu na okolitých 
poliach. Po zbere jednotlivé hybridy podrobne 
vyhodnocujú, pričom výsledky slnečnice sú už 

zverejnené na webstránke spoločnosti Sagrop: 
www.sagrop.sk a vyhodnotenie kukurice pri-
budne v priebehu novembra. Samozrejmosťou 
je hodnotenie ekonomiky pestovania, naprí-
klad v súvislosti so zberovými vlhkosťami kuku-
rice a aktuálnymi trhovými cenami komodity.
Deň poľa obohatila tiež technika, traktory Ba-
sak a Captain od spoločnosti Agromechanika 
Nové Zámky. Stroje predviedli len v obmedze-
nej miere, pretože deň pred podujatím pôdu 
rozmočilo 60 mm zrážok.
V spoločnosti Sagrop myslia taktiež na menších 
poľnohospodárov, preto čoskoro otvoria pre-
dajňu v časti Šaľa-Veča. So sortimentom pesti-
cídov a hnojív, rýchlo dostupných aj v menších 
baleniach.
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Najväčší Deň poľa kukurice a slnečnice 
na Slovensku v súčasnosti

Na snímke vpravo agronóm spoločnosti Sagrop Ing. Matej Takáč, spolu s konateľom Ing. Marekom Psotom.

Ak chce nájsť poľnohospodár najviac vysiatych hybridov kukurice a slnečni-
ce na jednom mieste, musí zavítať na políčka spoločnosti Sagrop. V závere 
mája 2020 sa v tejto lokalite uskutoční aj tradičný Deň poľa obilnín, samo-
zrejme, opäť vo väčšom rozsahu ako tento rok.

Pri prehliadke 116 hybridov kukurice dostávali postupne priestor zástupco-
via 14 osivárskych firiem. V slnečnici bolo možné vidieť 43 hybridov, v pes-
tovateľských technológiách Clearfield a Express.
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Fotoreportáž z Dňa poľa kukurice 
a slnečnice Sagrop


