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24. Polní den 
cukrové řepy

Polní dny spojené s přehlídkami porostů a výsta
vou zemědělské techniky jsou v Česku stále oblíbené. 
Návštěvníci se nejen dozví mnoho uži tečných 
informací, ale také si odpočinou od sta rostí nebo 
se příjemně pobaví. Poklidnou atmosféru, ve spojení 
s prohlídkou pokusů cukrovky s odborným 
výkladem, si mohli účastníci užít na 24. Polním dni 
cukrové řepy nedaleko střediska Náklo na Olo
moucku. Na tradiční polní den zvalo Zemědělské 
družstvo Unčovice a firma Ing. Vlastimila Martiníka. 
Opět vydařené počasí na začátku června přilákalo 
značný počet návštěvníků, kteří se mohli těšit na 
prohlídku poloprovozních odrůdových pokusů 
cukrovky, prezentaci osivářských firem a ukázku 
mechanizace firmy Kverneland Group. Nechybělo 
bohaté občerstvení a kulturní program.

Meziřádkové kypření je při pěstování cukrové 
řepy důležité, protože kypřič naruší půdní škraloup, 
což pozitivně působí na vodní i vzdušný režim 
v půdě. Proto na polním dni nemohl chybět kypřič 
značky Hatzenbichler. Hatzenbichler je rakouským 
výrobcem širokého sortimentu strojů pro zpracování 
půdy, setí a další techniky. Vystavený meziřádkový 
kypřič byl navíc vybaven naváděcím systémem, což 
je užitečné, protože kypření (plečkování) je velmi 
náročné na přesné vedení stroje v meziřádku. Navá
děcí systém se naplno využije v případě, kdy je porost 
nevyrovnaný z pohledu chybějících jedinců v řádcích 
nebo z důvodu zaplevelení. Meziřádkový kypřič je 
možné agregovat jak do zadního, tak do předního 
tříbodového závěsu traktoru.

K založení porostu cukrové řepy nabízí firma 
Kverneland Group secí stroje Monopill a Optima. 
Prvním byl mechanický přesný secí stroj Kverneland 
Accord Monopill. Jeli secí stroj vybaven diskovým 
předřezem, je schopný přímého výsevu, setí do mulče 
a setí do připravené půdy. Druhým vystaveným 
strojem byl pneumatický univerzální přesný secí 
stroj Kverneland Accord Optima. Secí stroj lze osadit 
4 až 12 výsevními jednotkami. Jak označení HD 
naznačuje, i tento secí stroj je schopný přímého 
výsevu, setí do mulče a setí do připravené půdy.

Na polním dni představily osivářské firmy 
sortiment svých odrůd. Z nově pololených odrůd 
zde návštěvníci mohli vidět např. novinku od firmy 
Syngenta, odrůdu Libuše, která je vhodná pro rané 
a středně rané termíny sklizně. Rostlina se vyznačuje 
kuželovitým tvarem kořene s mělkou rýhou a hlad
kým povrchem, přičemž chrást je středně zelený, 
s hladkou a širokou listovou čepelí. Další novou 
odrůdu prezentovala společnost Strube, a to odrůdu 
Ntypu Brian. Ta je odolná proti vybíhání do květu 
a je vhodná ke středně pozdní sklizni.
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Obr. 3. Přesný secí stroj Kverneland Accord Monopill

Obr. 2. V popředí meziřádkový kypřič Hatzenbichler

Obr. 1. Poloprovozní odrůdové pokusy cukrové řepy


