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Obr. 1. Z úvodního defilé sklizňových strojů – v popředí sklízeče Ropa, jako první letošní novinka Ropa Tiger 5, následované stroji Grimme 

Beet Europe 2014 v polském Dobieszówě
Beet europe 2014 in DoBieszów, polanD

Mezinárodní přehlídky Beet Europe patří k největším akcím 
pořádaným pro evropské pěstitele cukrové řepy. Konají se 
ve dvouletém intervalu; v roce 2010 probíhala Beet Europe 
u Lelystadu v Nizozemsku, o dva roky později pak v německém 
Seligenstadtu. Letos se přehlídka Beet Europe konala 2. října 
v Dobieszówě v Polsku, asi 40 km severně od Opavy v Opolském 
vojvodství. Lokalita, dobře dostupná i pro návštěvníky z Česka 
a Slovenska, tak byla vybrána s cílem přivítat také řepaře z těchto 
i dalších zemí.  Hlavním organizátorem Beet Europe 2014, která 
měla motto „Řepa v Evropě – tradice a budoucnost“, se stala 
cukrovarnická společnost Südzucker Polska SA.

Akce se konala na pozemcích rodinné farmy Konrada Pohla, 
který hospodaří na 2 058 ha orné půdy. Na venkovních plochách 
i ve stáncích v rozlehlé mobilní hale a na ukázkovém poli se 
představilo asi 150 mezinárodních vystavovatelů – výrobců a pro-
dejců strojů pro sklizeň, přepravu, nakládku a čištění cukrové 
řepy i další zemědělské techniky, osivářských společností, firem 
nabízejících pesticidy, hnojiva a mnoho dalšího pro pěstitele 
řepy, prezentovala se i pořádající cukrovarnická společnost. 

I když v průběhu akce nepanovalo nejlepší počasí, sešly se 
na Beet Europe 2014 více než tři tisíce návštěvníků (bylo jich 
však méně, než organizátoři předpokládali, v Německu byla 
účast přibližně dvojnásobná). Většina návštěvníků byla z Polska, 
často však bylo možné zaslechnout i další jazyky. 

Dopoledne, po slavnostním přivítání, zahájilo přehlídku 
komentované představení jednotlivých sklizňových strojů v tra-
dičním defilé. Ty se poté přemístily na sousední řepné pole, kde 
již mohli přihlížející sledovat stroje při sklizni. Při přestávkách 
v práci pak měli také možnost si je prohlédnout detailně. Z vyo-
rávačů, vyvážecích vozů a čisticích nakladačů zmíníme novinku, 
která zde byla představena: Ropa Tiger 5. Tento třínápravový 
sklízeč se stává novou vlajkovou lodí Ropa, je vybaven novým 
systémem podvozku i pneumatikami, novým motorem, doprav-
níkem, kabinou a řadou dalších inovativních řešení.

Po ukončení ukázek sklizně a manipulace se sklizenou ře-
pou následovala odpoledne přehlídka strojů na zpracování půdy. 
Podobně jako sklízeče před nimi byly i tyto stroje jednotlivě 
představeny při defilé před hlavní tribunou a následně i v akci 
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Obr. 2. Některé ze sklízečů a další techniky značky Holmer

Obr. 5. Na Beet Europe nechyběly stroje pro zpracování půdy 
i mnoho další zemědělské techniky

Obr. 6. Stanoviště s ukázkou půdního profilu a pohybu živin

Obr. 4. V rozlehlé hale se představili dodavatelé osiv a pesticidů 

Obr. 3. Část pozemku, na kterém probíhala sklizeň, s plochou 
pro manipulaci se sklizenou cukrovou řepou

mAREK: Beet Europe 2014 v polském Dobieszówě

na sklizeném pozemku. Na výstavní ploše však bylo možné 
spatřit i další techniku: traktory, postřikovače, sklízecí mlátičku 
apod., také například i mobilní pračku cukrovky (využitelnou 
pro řepu určenou k produkci bioplynu). Představena byla ukázka 
skládky řepy a mechanizace pro její zakrytí ochrannou textilií při 
dlouhodobém skládkování, připraven byl také výkop s ukázkou 
profilu půdy a grafickým znázorněním pohybu živin a řada 
informačních tabulí k různým tématům.

Pořadatelé nezapomněli ani na potřeby návštěvníků, doklá-
dal to mj. rozsáhlý prostor ve dvou halách s možností posedět, 
pohovořit a občerstvit se něčím z bohaté nabídky jídel a nápojů.

Lze uzavřít, že Beet Europe 2014 dala návštěvníkům možnost 
seznámit se s rozsáhlou nabídkou, trendy i novinkami nejenom 
u sklizňové techniky a strojů pro obdělávání půdy, a to přímo 
v činnosti při osobním srovnání.

Následující výstava a předvádění techniky Beet Europe se 
bude konat v roce 2016 u francouzské obce Moyvillers v depar-
tementu Oise, severně od Paříže.
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