
LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

LCaŘ 135, č. 9 – 10, září – říjen 2019294

Polní den cukrové řepy 2019
Sugar Beet Field day 2019

Obr. 1. Celkový pohled na místo konání polního dne

Obr. 2. Parcely se zkoušením odrůd cukrové řepy, v pozadí vystavená mechanizace Obr. 3. Stánek společnosti Tereos TTD

Polní den cukrovky a kukuřice ve Slovči nabízí na začátku 
kampaně příležitost k setkání pěstitelů z Čech se zástupci spo
lečností nabízejících zemědělcům osivo, pesticidy, mechanizaci 
či služby a mnoha dalšími. Akci, která se konala 19. září pod 
záštitou ministra zemědělství Tomana, letos ve 26. ročníku, počasí 
příliš nepřálo. Snad proto na místo konání u Kamilova dorazilo 
méně účastníků než loni. V úvodu je přivítali zástupci pořadatelů, 
o situaci v oboru cukrovka – cukr hvořili Ing. Karel Chalupný, 
agronomický ředitel Tereos TTD, a Ing. Jan Křováček, Ph. D., 
výkonný ředitel SPC Čech. 

Pro návštěvníky polního dne byl tak jako v předchozích 
letech připraven bohatý program, zaměřený zejména na 
cukrovou řepu. V poloprovozním odrůdovém pokusu se mohli 
seznámit se sorimentem odrůd všech společností nabízejících 
řepné osivo na našem trhu. Na lokalitě se nacházely rovněž 
pokusy Řepařské komise TTD a Řepařského institutu, bylo 
možné sledovat i jejich sklizeň speciálním sklízečem pokusů Stoll. 
Zúčasněné firmy (pozvánka jich uváděla 38) se prezentovaly ve 
svých stáncích, kde každý mohl jednat s jejich zástupci. Stánek 
zde tak měli pořadatelé (ZS Sloveč, Tereos TTD a VP Agro), 

osiváři i společnosti nabízející pesticidy nebo 
hnojiva, např. Bayer, Timac Agro a Amal
gerol. Představila se mj. ZOL Postoloprty 
nabízející rozbory a další služby, MJM Agro 
se systémem precizního zemědělství Prefarm 
i firma Agrinova Services se službou Varistar. 

Pestrá byla přehlídka zemědělské tech
niky. Společnost Dagros dovezla tři vyorá
vače a čistící nakladač řepy ROPA, překlá dací 
vůz HAWE, plečku Kongskilde VibroCrop 
a kypřič Köckerling. Sklízeče představily také 
společnosti Holmer a Grimme ve spolupráci 
s RankCar. Další mechanizaci na své výstavní 
ploše prezentovaly také společnosti Bednar, 
Kverneland, Pekass atp. Firma Leading Far
mers ukázala v činnosti robotický nosič nářadí.

V chladném dnu uvítali mnozí možnost 
posezení v hlavním hangáru s bohatou nabíd
kou pohoštění.

Blahoslav Marek
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mAREK: Polní den cukrové řepy 2019

Obr. 4. Z průběhu 26. polního dne kukuřice a cukrové řepy 2019 ve Slovči
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1, 2 – ze slavnostního zahájení polního dne,  3 – ukázka sklízečů cukrové řepy (dva sklízeče ROPA Tiger 6, Holmer Terra-Dos T4-40 a Grimme Rexor 630),  
4 – stánky osivářských společností,  5 – ukázka práce autonomního nosiče nářadí Agrointelli vybaveného výsevními jednotkami,  6 – vyvážecí vůz HAWE 
RUW 5000 se sklopným pásovým dopravníkem,  7 – ukázka práce čisticího nakladače ROPA Maus 5,  8 – ze sklizně pokusů Řepařského institutu Semčice


