honsová: Setkání nejen u cukrové řepy ve Slovči

Setkání nejen u cukrové řepy ve Slovči
meeting not only over sugar beet in Sloveč

Tradiční polní den zaměřený na pěstování kukuřice a cukrovky uspořádala koncem měsíce září ve Slovči na Nymbursku
společnost VP Agro ve spolupráci s dalšími. Tato oblíbená akce
přilákala i tento rok stovky zemědělců. Rozsáhlé pokusy se
nacházely na pozemcích Zemědělské společnosti Sloveč, a. s.,
která hospodaří na téměř 3 000 ha zemědělské půdy. Cukrová
řepa letos zaujímala na zdejších polích 445 ha, tj. skoro 15 %
z celkové výměry. Ředitel zemědělského podniku ing. Jiří Sobota
v úvodu návštěvníky polního dne uvítal.
Program byl bohatý, a tak si jistě všichni přišli na své. Velké
pozornosti z řad přihlížejících se těšilo předvádění moderní
zemědělské techniky, mimo jiné i na sklizeň cukrové řepy.
Polní den uváděl ing. Milan Prokop z pořadatelské firmy,
stejně jako v minulosti, který přítomné upozorňoval, na co by
měli zaměřit svou pozornost. Mohli mimo jiné porovnat různé
pěstitelské technologie a odrůdy cukrové i krmné řepy.
Účastníci polního dne měli také možnost zapojit se do soutěží a vyhrát hodnotné odměny. V jedné z nich měli odhadnout,
kolik procent z vystavené bulvy se odkrojí, aby vyhovovala
normě – řepa byla poté seříznuta rovným hladkým řezem pod
posledními zelenými řapíky. Těm, kteří tipovali správně, byly
v závěru polního dne předány ceny.

Strube ČR, s. r. o., měla v pokusech odrůdy Merak, Bering,
Charly, William, Kevin, Caruso a Vaclav. Syngenta Czech, s. r. o.,
představila odrůdy HI 0985, SY Marvin, HI 0949/Attack, SY Kultura a SY Belana. Společnost KWS Osiva měla na pokusném pozemku odrůdy Kiringa KWS, Danuska KWS, Katka KWS, Danka
KWS, OK-135 a OK-108. Z nabídky Maribo Seed byly k vidění
odrůdy Poseidon, Nancy, Harley, Antilla, Imperial a Xanadu.
Hana Honsová, ČZU Praha
(foto autorka)

Obr. 1. Účastníci polního dne si prohlédli odrůdové pokusy

Cukrová i krmná řepa
V odrůdových pokusech předváděly svou nabídku osivářské
firmy. Cukrovou i krmnou řepu do pokusů zařadila společnost
Selgen. Na poli si příchozí mohli prohlédnout odrůdy cukrovky
Danube, Rosire, Resimax a jednoklíčkové odrůdy krmné řepy
Monro a Jary. V příštím roce by měla nabídku rozšířit nová
odrůda cukrovky Toucan disponující odolností k nematodům,
která doplní spektrum odrůd cukrové řepy, nabízených touto
osivářskou společností.
Pěstování krmné řepy je v současnosti spíše okrajovou
záležitostí, přesto však mají pěstitelé k dispozici výkonné jednoklíčkové odrůdy. Odrůda Jary s oranžovými bulvami jako jediná
odrůda krmné řepy vykazuje toleranci vůči rizománii. Pěkné
červené bulvy má odrůda Monro s dobrou skladovatelností.
Pro mechanizovanou sklizeň krmné řepy nejsou vhodné
příliš velké bulvy, proto by se měla vysévat hustěji než cukrovka,
asi na 16 cm v řádku. Vzdálenost mezi řádky je stejná jako
u cukrové řepy.

Obr. 2. Vyhlášní výsledků tipovací soutěže

Množství odrůd cukrovky
Na polním dnu ve Slovči si mohli návštěvníci prohlédnout
porosty odrůd cukrové řepy i od dalších osivářských firem.
Z nabídky SESVanderHave International B. V. zde byly představeny odrůdy Raptor, Expert, Debut, Eminent, SN-349, Pohoda
a Python.
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