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Obr. 1. Polní den ve Slovči mj. představil na rozsáhlé ploše nabídku nejrůznější mechanizace řady výrobců, prezentace osiv i řadu dalšího

Polní den cukrové řepy 2014 ve Slovči
Sugar beet field day 2014 in Sloveč

Polní dny ve Slovči na Nymbursku patří již řadu let k tra-
dičním akcím konce září. Ten letošní se však od předchozích 
lišil tím, že byl výhradně věnován cukrové řepě. Konal se 24. 9. 
2014 na pozemcích ZS Sloveč, a. s., která patří mezi největší 
české pěstitele cukrovky, pěstuje ji na výměře přibližně 350 ha. 
Se ZS Sloveč spolupracoval na pořádání polního dne Řepař-
ský institut Semčice, s. r. o., a cukrovarnická společnost Tereos 
TTD, a. s. Záštitu nad celou akcí převzal ministr zemědělství Ing. 
Marian Jurečka. Polní den cukrové řepy 2014 navštívilo přes 
600 účastníků, tj. více než dvojnásobek předpokládané účasti. 
I proto lze říci, že se akce vydařila, zvlášť když ranní mlhu se 
zahájením vystřídalo krásné slunečné počasí.

Ministr Jurečka na úvod polního dne oslovil přítomné pěsti-
tele cukrové řepy, hovořil o svém vztahu k této plodině a konsta-
toval, že podle předběžných výsledků bude letošní úroda vysoká, 
a to jak v České republice, tak i v Evropské unii. „Kvůli omezení 
vývozu cukru pro celou EU, kdy se smí exportovat maximálně 
1,35 mil. t ročně, a přebytku cukrové řepy, klesá cena za výkup. 
V ČR letos očekáváme, že výroba cukru dosáhne až 600 tis. t, 
z nichž většinu kvůli kvótám nařízeným WTO nemůžeme vyvézt. 
Podobně jsou na tom i v ostatních zemích EU. Budoucí podpora 
cukrové řepy je právě kvůli letošní nadúrodě a k plánovanému 
zrušení systému kvót od roku 2017/2018 velmi aktuálním tématem 
nejenom v ČR, ale i v EU,“ uvedl. Kromě ministra Jurečky krátce 
promluvil k účastníkům i generální ředitel Tereos TTD Ing. Ol-
dřich Reinbergr, ředitel ZS Sloveč Ing. Jiří Sobota a předseda Svazu 
pěstitelů cukrovky Čech Ing. Otakar Šašek. Ministr si prohlédl 

areál a hovořil s přítomnými o současné situaci i perspektivě 
pěstování cukrové řepy. Nezůstal však jen u toho, za živého 
zájmu řady přihlížejících (i přítomného televizního štábu) usedl 
také do sklízeče Ropa euro Tiger, se kterým sklidil několik arů. 

Pro účastníky polního dne byla připravena jednak prezen-
tace firem na travnaté ploše, na které se nacházely stánky firem 
nabízejících osivo cukrové řepy (kromě zavedených osivářských 
společností se představila i nová, americká Betaseed, zastoupená 
v ČR společností VP Agro), agrochemikálie i další produkty 
a služby. Velkou část areálu zabírala zemědělská technika určená 
pro pěstování cukrové řepy: stroje na zpracování půdy, secí 
stroje, mechanizace pro aplikaci pesticidů a hnojiv, sklízeče, 
traktory, manipulační technika, čisticí nakladače a další. Nechy-
běly i stánky s občerstvením, to bylo především nabízeno ve 
velkém stanu naproti tribuně.

Velké pole s cukrovou řepou, navazující na travnatou plo-
chu, bylo rozčleněno na množství pokusných parcel. V polopro-
vozním zkoušení sortimentu odrůd cukrovky bylo možné vidět 
téměř 60 odrůd, rozmístěných na pozemku podle jednotlivých 
osivářských firem. Ve Slovči se nacházely také pokusy prováděné 
Řepařským institutem pro Řepařskou komisi TTD, k těm patřilo 
zkoušení fungicidů, hnojení (stupňované hnojení dusíkem), 
výsevní vzdálenosti aj. O pokusech při komentované prohlídce 
zajímavě informoval Ing. Jaromír Chochola, CSc., ředitel Řepař-
ského institutu. Pokusné parcely sklízel speciální sklízeč spojený 
s mobilní řepnou laboratoří, vyrobený na základě stroje Stoll 
V300, který si bylo možné zblízka prohlédnout.
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Obr. 2. Vystoupili ministr M. Jurečka, O. Reinbergr a J. Sobota

Obr. 5. Ukázky sklizně se zúčastnily i Grimme Rexor 620 a Holmer 
Terra Dos T4-40 (na snímku) i Ropa euro Tiger a euro Panter

Obr. 6. Ukázka polní ukládky a čisticí nakladač Ropa euro Maus 4

Obr. 4. Z komentované prohlídky pokusných parcel

Obr. 3. Vidět byla řada strojů: na ochranu rostlin (část na obrázku), 
setí, zpracování půdy, sklizeň i manipulaci s řepou ad.

mAREK: Polní den cukrové řepy 2014 ve Slovči

Při ukázce sklizňové techniky však bylo možné sledovat 
i další stroje. Pracovaly zde dva třínápravové samojízdné vyo-
ravače Ropa euro Tiger V8-4b a jeden čtyřkolový sklízeč Ropa 
euro Panter, třínápravový Holmer Terra Dos T4-40 a vyorávač 
Grimme Rexor 620, do sklizně se zapojil i sklízeč Gilles. Sklizené 
bulvy vyvážely na polní skládku vozy HAWE, čisticí nakladač 
Ropa euro Maus4 potom řepu ze skládky přečistil a naložil na 
nákladní automobily. Na části skládky bylo předvedeno zakrytí 
slámou, které je doporučováno jako ochrana uložené cukrovky 
před vlivy nepříznivého počasí. Vystaven byl i nakladač Kleine 
Cleanliner Mega. Ukázky pokračovaly prezentací protierozní 
technologie, strojů na zpracování půdy, plečkování a předve-
dením postřikovačů. Nechyběla ani tradiční soutěž v odhadu 
hmotnosti řepné bulvy.

Předchozí odstavce jsou jen stručným, neúplným výčtem 
toho, co bylo na polním dnu cukrové řepy pro návštěvníky 
připraveno. Organizátorům je třeba za přípravu povedené akce 
vyslovit uznání.

Blahoslav Marek


