Deň makového poľa 2014
Dňa 15. mája 2014 sa konal Deň makového poľa v Jarnej. Akciu organizovalo NPPC – VÚRV Piešťany – Výskumnošľachtiteľská stanica Malý Šariš v spolupráci s firmou LABRIS z ČR. Podujatie bolo zamerané na riešenie aktuálnych
problémov pri pestovaní maku a bolo určené pre širokú odbornú verejnosť a pestovateľskú prax.
V rámci poľnej ukážky porastov všetci účastníci mali možnosť prezrieť si slovenské odrody maku siateho, ktoré boli vyšľachtené na
Výskumno-šľachtiteľskej stanici v Malom Šariši. Cieľom tejto akcie však nebola len propagácia odrôd, skôr naopak – Deň makového poľa
bol ponímaný predovšetkým ako poradensko-konzultačný deň pre samotných pestovateľov maku. Diskutovalo sa o tom, ktoré škodlivé
činitele môžu ohrozovať porasty maku a ako eliminovať ich vplyvy. Garanciou kvality tohto podujatia boli aj pozvaní špičkoví odborníci
zo SR a ČR, ktorí sa problematike maku venujú dlhodobo. V rámci odbornej časti programu hovorili aj o týchto témach:
- Slovenské odrody maku siateho
- Aktuálne odporúčania k regulácii burín v maku
- Aktuálna situácia výskytu škodcov v maku a ich regulácia
- Výsledky hnojenia maku vybranými makro- a mikroprvkami
- Hroziace choroby maku a ich možná kontrola
- Doterajší priebeh vegetácie, možné ďalšie riziká v nadchádzajúcom období
- Obchod s makom – cena makového semena, podmienky a ceny výkupu makoviny
Akcia bola sprevádzaná aj krásnou výstavou maku a produktov z maku, ktorú pripravila hostiteľka akcie, pani Gabriela Čechovičová z
Jarnej. Pestovateľská prax túto akciu prijala veľmi pozitívne. Aj keď na Slovensku nie je veľa pestovateľov maku, akcie podobného druhu
(zamerané špeciálne na mak) pestovatelia vyhľadávajú, pretože je to jedinečná možnosť, kde môžu získať najnovšie informácie z oblasti
pestovania, výživy a ochrany porastov maku, ale aj aktuálne informácie z oblasti obchodu s makom a makovou slamou. Je to možnosť,
kde sa môžu podeliť o svoje skúsenosti, radosti, či starosti s pestovaním maku.
Deň makového poľa bol príjemným stretnutím priaznivcov pestovania tejto krásnej plodiny. Organizátorov podujatia to motivuje a
zaväzuje k tomu, aby takéto akcie organizovali naďalej. Najbližšie stretnutie pestovateľov maku je plánované na november 2014, kedy
by mal byť v Piešťanoch už 6. ročník seminára Mak siaty pre Slovensko.
Informácie z Dňa makového poľa v Jarnej pre širokú verejnosť prinieslo aj verejnoprávne médium - RTVS, ktoré bolo na akcii prítomné.

