LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Polní den cukrové řepy 2016
ve Slovči
Již 23. polní den cukrovky a kukuřice ve Slovči na Nymbur
sku proběhl za pěkného, slunečného počasí ve čtvrtek 22. září.
Akci pořádaly společnosti ZS Sloveč, Tereos TTD a VP Agro (část
zeměřenou na kukuřici). Navšítívil ji i ministr zemědělství Marian
Jurečka, který při zahájení oslovil účastníky. Připomenul význam
produkce cukrové řepy a cukru u nás a ujistil posluchače,
že ministerstvo zemědělství chce tuto produkci podporovat
a usilovat o zachování jejího rozměru i po ukončení platnosti
kvótového systému. Zmínil mj. složitá jednání moravských
řepařů, dodavatelů suroviny do závodů společnosti Morav
skoslezské cukrovary, o cenách řepy a sdělil, že je připraven
pomoci a jednat s vedením společnosti Südzucker. Předseda
SPC Čech, Otakar Šašek, ocenil práci ministra Jurečky i dobré
vztahy pěstitelů v Čechách se společností Tereos TTD. Oldřich
Reinbergr, předseda představenstva Tereos TTD, pak uvedl,
že je přesvědčen o budoucnosti oboru cukrovka-cukr v České
republice, řadíme se svými výsledky mezi přední producentské
země v Evropské unii.
Ministr Jurečka po odjedzu ze Slovče navštívil také cukrovar
a lihovar společnosti Tereos TTD v Dobrovici a seznámil se
s provozem tohoto největšího cukrovarnického závodu u nás.
Pro návštěvníky polního dne byl připraven bohatý odborný
program i řada ukázek a prezentací. Prohlédnout si mohli
polní pokusy Řepařské komise při Tereos TTD a Řepařského
institutu v Semčicích, ve kterých jsou zkoušeny fungicidy a různé
systémy hnojení, pokusy zahrnují i odrůdové pokusy. Pracovníci
Řepařského institutu rovněž předvedli sklizeň pokusů s využitím
speciálního sklízeče Morelab 3.

Se sortimentem odrůd cukrové řepy se mohli zájemci se
známit i v poloprovozním odrůdovém pokusu (64 parcel),
odrůdy byly uspořádány přehledně podle osivářských firem;
informace o nabízeném sortimentu poskytli i zástupci těchto
firem ve svých stáncích na centrální travnaté ploše. Pěstitelé
kukuřice si mohli prolédnout odrůdy této plodiny (34 hybridů)
v poloprovozním zkoušení VP Agro.
Tradičně se na akci představila řada zemědělských strojů,
zahrnovala secí stroje, postřikovače, stroje na zpracování půdy,
traktory, sklízeče, čisticí nakladače, transportní mechanizaci atd.
V první části programu proběhla ukázka práce čisticích
nakladačů cukrové řepy, ve které se představily stroje Kleine
Cleanliner Mega, Ropa euro Maus 4 a poprvé u nás i Holmer
Terra Felis 2 eco, který po ukázce ve Slovči mohli vidět při
ukázkové sklizni i pěstitelé na Moravě a Slovensku. Mimo ukázku
byl vystaven i závěsný čisticí nakladač Natura 200.
Navazující ukázka sklizně pak umožnila sledovat při práci
především vyorávač Ropa Tiger 5, nejnovější sklízeč z produkce
firmy Ropa, i Grimme Rexor 620, Holmer T4-40 a Holmer T4-30.
Stroj Holmer T4-30, který zde sklízel, slouží v této kampani v ČR
jako předváděcí s novým systémem odstranění chrástu.
Na centrální travnaté ploše se prezentovaly jednotlivé firmy
se svou nabídkou určenou pěstitelům cukrovky a kukuřice: osiv,
pesticidů, zemědělských strojů, služeb apod. Celkem se jich
letošního polního dne zúčastnilo více než pětatřicet. Na akci
nechyběla možnost občerstvení a samozřejmě i tipovací soutěž
s věcnými cenami.
Blahoslav Marek

Obr. 1. Polního dne cukrovky a kukuřice ve Slovči se letos zúčastnilo dle společnosti Tereos TTD více než sedm set návštěvníků
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Obr. 2. Z vystoupení ministra zemědělství Mariana Jurečky

Obr. 5. Ukazka práce sklízečů cukrovky

Obr. 3. Pokusy Řepařské komise a ŘI se sklízečem Morelab 3

Obr. 6. Vystavená zemědělská technika budila zájem

Obr. 4. Z ukázky čisticích nakladačů – v popředí Holmer Terra Felis 2 eco, dále Ropa euro Maus 4 a v pozadí Kleine Cleanliner Mega
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