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Deň poľa sa zvykol konať v poslednom májovom 
týždni. Vzhľadom na postupné uvoľňovanie 
opatrení pri organizovaní hromadných poduja-
tí bol termín posunutý o dva týždne neskôr na 
11. júna, čo v konečnom dôsledku a v súvislosti 
s tohtoročným priebehom počasia, nebolo vôbec 
zlým rozhodnutím.
Pokusná parcela sa nachádza medzi Šaľou a Tr-
novcom nad Váhom, hneď vedľa hlavnej cesty. 
Výhodou tejto lokality je dostupnosť, čo zvyknú 
počas roka využiť viacerí pestovatelia na osobnú 
prehliadku pokusov. Pre miestnu pôdu je typické 
štrkové podložie, kde sa voda veľmi dlho neudrží, 
čo sa negatívne ukazuje počas suchých období. 
Ale na druhej strane je určite lepšie porovnávať 
ako sa jednotlivým odrodám darí v náročnejším 
podmienkach. Miestnym poliam výrazne pomohli 
dve výraznejšie zrážkové dávky po 30 mm, v má-
ji a začiatkom júna. Išlo o čiastočné zmiernenie 

veľkého jarného deficitu, na ktorý najviac dopla-
tili odrody s potenciálom väčšieho odnožovania.

Agrotechnika pokusov
Pokusy zasiali na časť parcely, kde bola vlani 
vysiata slnečnica. Po jej zbere nasledovala 2× 
podmietka, pred sejbou plošne rozhodili NPK 
15:15:15 v dávke 300 kg/ha. Nasledovala sejba 
15. októbra, s výsevkom 250 kg/ha pri líniových 
odrodách pšenice a 80 kg/ha pri hybridoch. 
Hybridné jačmene siali s výsevkom 100 kg/ha. 
Ing. Matej Takáč, zástupca spoločnosti Sagrop 
a agronóm pokusov, zdôraznil význam jesenného 
prihnojenia vo vyššej dávke. Podobne ako vlani, 
aj teraz sa táto stratégia ukázala ako veľmi pro-
spešná. Potom na jar aplikovali v jednej dávke 
200 kg/ha liadok a v druhej rovnako 200 kg/ha 
DASA, využiteľnosť rastlinami však nebola do-
statočne rýchla, vzhľadom na chýbajúce zrážky. 
Počas celej vegetácie porasty obilnín ošetrovali 
predovšetkým prípravkami od BASF, doplnenými 
herbicídom Axial® a fungicídom ElatusTM Era od 

Syngenty. Zástupca spoločnosti BASF, Ing. Miro-
slav Demo, vyzdvihol pri ozimných obilninách vý-
znam ošetrenia osiva fungicídom Systiva®. Jeho 
použitie si už úspešne vyskúšala väčšina sloven-
ských pestovateľov.V Sagrope už začínajú pomaly 
myslieť na Deň poľa kukurice a slnečnice, tradič-
ne plánovaný na prvú dekádu septembra. Veľký 
počet vysiatych odrôd je už teraz zaujímavou 
pozvánkou pre všetkých pestovateľov, ktorí chcú 
mať dobrý prehľad o aktuálnej ponuke kukurice 
a slnečnice na slovenskom trhu.

Nové centrálne logistické a skladové 
centrum
Novinkou v spoločnosti Sagrop je centrálne logis-
tické a skladové centrum. Jednak tu majú mož-
nosť uskladniť agrokomodity po žatve, ale v are-
ály bude aj certif ikovaný sklad na agrochémiu 
a osivá. Zároveň rozširujú ponuku malospotrebi-
teľských balení pre pestovateľov aj chovateľov.

Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Deň poľa obilnín Sagrop s nárastom 
návštevnosti aj prezentovaných odrôd
Tohtoročné obmedzenia v súvislosti 

s pandémiou koronavírusu spôsobili 

vrásky na čele aj organizátorom 

poľných dní. Mnohé museli byť 

nakoniec úplne zrušené. Napriek 

tomu môžeme nájsť príklady, ktorých 

akoby sa súčasná situácia až tak 

netýkala. Samozrejme, myslíme 

najmä z hľadiska návštevnosti. Ba 

práve naopak, na tradičnom Dni Poľa 

obilnín Sagrop v Šali zaznamenali 

značný nárast záujmu. Jednak čo sa 

týka zúčastnených poľnohospodárov, 

ale aj prezentovaných odrôd ozimnej 

pšenice a jačmeňa.

Organizátorov príjemne prekvapila účasť poľnohospodárov, tí prichádzali aj v priebehu dňa a indivi-
duálne si prezreli 48 odrôd ozimnej pšenice a 4 hybridné jačmene od 8 osivárskych firiem.

Služby poľnohospodárskou technikou ponúka spoločnosť DADATRANS Tvr-
došovce, napríklad aj presnú sejbu kukurice technológiou dvojriadku alebo 
žatevné práce kombajnmi Rostselmash.

Ing. Marek Psota (na snímke v popredí), konateľ spoločnosti Sagrop, sa na 
úvod prihovoril návštevníkom 7. ročníka Dňa poľa obilnín.
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Pšenice zo šľachtenia Gabona Kutató sa väčšinou vyznačujú nižším vzras-
tom, ale veľkým potenciálom úrody. Na Dni poľa predstavili 6 odrôd, z toho 
až 3 z kategórie superelitných potravinárskych. Novinkou je vysokoúrodná 
odroda GK Magvetö.

Zástupcovia Caussade Semences predstavili časť zo svojej širokej ponuky 
ozimných pšeníc. Na výber sú všetky skupiny skorosti, taktiež od nízkych až 
po vysoké odrody, a samozrejme pestovateľ si môže zvoliť aj rôzne kvalita-
tívne parametre. V súčasnosti najpredávanejšia odroda Sonergy (A) - níz-
ka, plastická pšenica do každých pôdnych podmienok. Nie je potrebné ani 
použitie rastového regulátora na skrátenie rastlín.

Na pokusných políčkach RWA SLOVAKIA nechýbala ani elitná potravinárska 
pšenica Beatus. Osinatá odroda vyznačujúca sa výborným zdravotným sta-
vom a vysokou HTZ aj v suchých podmienkach. Pochádza zo šľachtiteľskej 
stanice Edelhof, kde sa špecializujú na suchovzdornosť nových odrôd obilnín.

Prvú sezónu pôsobí na Slovensku nová spoločnosť Axereal Slovakia. Vo 
svete to však nie je žiadny nováčik, ale dlhoročný úspešný šľachtiteľ. Ide 
o francúzske družstvo, združujúce až 13 tisíc členov. Pre stredoeurópske 
podmienky šľachtia odrody na stanici v Maďarsku, teda suchovzdornosť je 
ich základnou genetickou vlastnosťou. Mimochodom, Axereal vlastní tiež 
viacero spracovateľských potravinárskych závodov, preto dokáže lepšie za-
bezpečiť aj odbyt vlastných odrôd.

Spoločnosť RAPOOL Slovakia predstavila obilniny zo šľachtenia SAATEN-
-UNION, okrem hybridných a líniových ozimných pšeníc, aj hybridný ozim-
ný jačmeň SU Hylona. Na snímke známa odroda pšenice ATTRAKTION (A), 
ktorá mnohých zaujala mohutnými klasmi.

Tri pokusné políčka patrili hybridným kŕmnym ozimným jačmeňom od Syn-
genty, známym pod označením Hyvido. Toreroo je vhodný najmä pre se-
vernejšie regióny, výborne odnožuje a bezproblémovo zvláda aj silnejšie 
zimné mrazy. Baracooda je typický klasový typ, s menším počtom odnoží, 
ale o to väčšími klasmi s veľkým zrnom. Hybrid Galileoo - prechodný typ 
medzi spomínanými Toreroo a Baracooda, vhodný aj do menej intenzívnej 
technológie pestovania a na ľahké pôdy s nedostatkom vlahy.

VP Agro zastupuje na Slovensku obilniny zo šľachtenia RAGT. Aj keď ide 
o francúzsky názov, väčšina ozimných pšeníc pre naše podmienky pochá-
dza z neďalekej južnej Moravy – Branišovíc. Podrobnejšie píšeme o aktuál-
nej ponuke na iných stranách tohto časopisu.

Odrody od SAATBAU sú predovšetkým známe svojou prémiovou potravinár-
skou kvalitou. Predstavená bola aj úplná novinka – Apexus (A). Pre túto 
osinatú pšenicu sú ideálne skoršie sejby. Cennou vlastnosťou, dobre pre-
verenou v posledných dvoch rokoch, je skorý jarný rast, čím uniká suchým 
periódam opakujúcim sa v marci a apríli.


