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Obr. 1. Pohled na návštěvníky polního dne na centrální ploše u stánků firem

Obr. 3. Z ukázky sklizně cukrové řepy

Obr. 2. Vystavena celá řada zemědělských strojů různých značek

Z polního dne 
ve Slovči

Polní den ve Slovči na Nymbursku se 
letos konal již po dvaadvacáté. Pod záštitou 
ministra zemědělství proběhl 24. září za 
účasti několika set návštevníků. Po loňské 
přestávce se opět kromě cukrové řepy týkal 
i kukuřice. V úvodu přítomné pozdravil 
Ing. Jiří Sobota za pořádající Zemědělskou 
společnost Sloveč, a. s., a za spolupořá-
dající firmy Ing. Karel Chalupný (Tereos 
TTD, a. s.) a Ing. Tomáš Hruška (VP Agro 
spol. s r. o.). Za Svaz pěstitelů cukrovky 
Čech pak promluvil Ing. Otakar Šašek.

Pěstitelé cukrovky se v poloprovoz-
ních pokusech mohli seznámit se sortimen-
tem odrůd i s pokusy Řepařského institutu 
v Semčicích – pro Řepařskou komisi TTD 
i vlastními. Zahrnovaly zkoušení herbicid-
ních kombinací včetně pokusu s využitím 
herbicidu Command (úč. látka clomazone), 
zkoušení variant fungicidní ochrany, hnoje-
ní a další. Bylo možné sledovat také sklizeň 
pokusů speciálním sklízečem upravené 
konstrukce od ŘI Semčice.

V rámci polního dne tradičně nechy-
běla ukázka sklizně cukrovky, do které se 
zapojily sklízeče Ropa euro Tiger a euro 
Panter, Grimme Rexor 620, Holmer Terra 
Dos T4-40 a Terra Dos T4-30. Dvounápra-
vový vyorávač Holmer Terra Dos T4-30 je 
na polích v Česku novinkou, po ukázce ve 
Slovči jej bude možné během letošní skliz-
ně vidět při práci i na dalších lokalitách. 
Pozornost návštěvníků si získala také ukáz-
ka práce čisticích nakladačů, u ukládky 
řepy na okraji pole pracovaly stroje Kleine 
Cleanliner Mega a Ropa euro Maus 4.

Patrně největší pozornosti se na akci 
těšily stánky a prezentace zúčastněných 
firem na centrální travnaté ploše. Před-
stavilo se zde přibližně 35 společností. 
Zastoupeny byly všechny firmy dodávající 
osivo cukrové řepy i významní dodavatelé 
pesticidů. Vystavena byla celá řada ze-
mědělských strojů – na zpracování půdy, 
traktory, postřikovače, secí stroje, sklizňová 
a transportní mechanizace i další, např. 
systém navádění strojů s využitím GPS. 

V závěru programu proběhlo vyhlášení 
každoroční ankety o ceny, které byly letos 
připraveny pro všechny, kteří se do tipová-
ní zapojili. Polní den byl dobře organizačně 
připraven, účastníci obdrželi mj. složku 
se základními informacemi, zajištěno měli 
občerstvení. Dobré dojmy pak umocnilo 
pěkné slunečné počasí.

Blahoslav Marek

chochola: K řepařskému ročníku 2015  ●  mareK: Z polního dne ve Slovči


