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Široká řepařská veřejnost z Evropy i ze zámoří se setkala
17. října 2012 na mezinárodní výstavě a předvádění techniky
v Seligenstadtu poblíž Würzburgu. Akce byla pořádána Svazem
pěstitelů cukrovky bavorského regionu Franken s mottem „Budoucnost cukru a cukrovky v Evropě.
V Seligenstadtu se akce tohoto typu konala již po desáté.
Postupně získala dnešní rozsah a význam, proto byla zařazena do
mezinárodního řepařského konceptu „Beet Europe“, v rámci kterého se konají mezinárodní přehlídky mechanizace ve dvouletém
intervalu v Nizozemsku, Německu, Polsku a ve Francii. Předchozí
se konala v roce 2012 v Lelystadu v Nizozemsku, následovat bude
Beet Europe 2014 v polském Dobieszowu.
Odhadovaná letošní účast byla přibližně sedm tisíc návštěvníků. Akci předcházelo zasedání IIRB.
Již tradičně byla hodnocena kvalita práce samochodných
sklízečů a čističů cukrovky ve srovnávacích testech, kterou
zjišťoval Institut für Landtechnik (Ústav zemědělské techniky)
v Bonnu pod vedením prof. Petera Schulze Lammerse. Byl hodnocen podíl zahlinění sklizených bulev, nadzemní i podzemní
ztráty, tj. ulámání kořenů, kvalita sřezu hlavy a kvalita odlistění.
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Parametry jednotlivých sklízečů a čističů cukrovky dosažené
v testech budou publikovány.
Na poli bylo představeno 10 sklízecích systémů a 3 nakládací
čističe cukrovky. Novinkou byly devítiřádkové sklízeče Holmer
a Ropa s přidanými čisticími válci a automatickou kompenzací
sklonu. Novým trendem je uplatnění pásových a tříosých zásobníkových sklízečů. Zájemci, kteří se zabývají historickým
vývojem zemědělské mechanizace, si mohli prohlédnout první
šestiřádkové samochodné bunkrové sklízeče ze 70. let minulého
století, např. SZ Beta King 3000, které v té době představovaly
revoluci na řepných polích.
Účastníci byli seznámeni také s možnostmi využití mechanizace při zakrývání hromad řepy ochrannými fóliemi pro ochranu
bulev před mrazem a deštěm při dlouhodobém skládkování.
Na výstavní ploše nechyběla technika pro oblast výroby
bioplynu z cukrové řepy, stroje pro bezorebné založení porostu obilovin na podzim po sklizni cukrovky a přípravu půdy
v pásech (Strip-till). Součástí výstavy byla i mechanizace pro setí
a meziřádkovou kultivaci porostů – automatické samonaváděcí
plečky s kamerou.
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Polní prezentaci a výstavu strojů doplnily informační stánky asi sta firem zabývajících se mechanizací, ochranou rostlin,
šlechtěním odrůd cukrovky, výživou atd.
Na základě pozvání od firmy Syngenta
Czech, s. r. o., se Beet Europe 2012 zúčastnila i skupina pěstitelů a pracovníků
cukrovarů z České republiky. Na úvod
byla přivítána zástupcem Syngenty panem
Reinhardem Drexelem, který přítomné
seznámil se situací v německém řepařství
a pozicí Syngenty v této zemi. Potvrdil letošní značný tlak cerkosporiózy na řepných
polích v Německu a Rakousku, kde bylo
nutné přistoupit k vícenásobným aplikacím fungicidů, a to podle typu odrůdy,
tolerance a lokality. V loňském roce byla
situace úplně jiná – některé provozní hony
nemusely být fungicidně ošetřeny vůbec.
Závěrem zdůraznil význam tolerantních
odrůd, které mají delší aplikační okno
a ušetří jednu aplikaci fungicidů.
Návštěva předváděcí akce Beet Europe
měla u zúčastněných s dobrý ohlas a celkově přispěla k zachycení nových trendů
v řepařství.
Svatopluk Korhoň
Foto: Syngenta, Dagros – ROPA
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