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28. polní den ve Slovči
28th Field day in Slovec

Marek: 28. polní den ve Slovči

Obr. 1. Ze zahájení polního dne – hovoří Ing. Kolář, generální ředitel Tereos TTD

Obr. 2. Firemní stánky na centrální ploše, po celou dobu konání polního dne ve Slovči zde byla příležitost k rozhovorům

Setkání s kolegy z řepařského sektoru, 
pre zen tace osivářských společností, prodejců 
hnojiv a dalších produktů pro zemědělství, 
ukázka me cha ni zace pro setí, ochranu, kulti
vaci i sklizeň cuk rové řepy, prohlídka malo
par cel ko vých po kusů, které pro Řepařskou 
komisi TTD pro vádí semčický Řepařský insti tut 
a mnohé další. To vše, avšak nejenom toto, 
chara kterizuje Polní den cuk rovky a kukuřice 
ve Slovči na Nym bursku. Polní den se zde 
koná pravidlně již témeř tři dekády, a tak jej 
jistě není třeba české zemědělské veřejnosti 
před stavovat. 

Letošnímu polnímu dnu nebylo počasí 
příliš nakloněno, zamračená obloha s chladný 
vítr ven nelákaly, i tak na akci dorazila zhruba 
tři sta návštěvníků. Přivítal je Ing. Jiří Sobota, 
ředitel do mácí ZS Sloveč, a. s., který představil 
pořádající zemědělský podnik a výrobu cuk
rovky. Vystoupil také Ing. Martin Kolář, Ph. D., 
nový generální ředitel a předseda před sta
ven stva společnosti Tereos TTD, a. s., který 
informoval o začínající kampani, aktu ální situaci 
na trhu s cukrem i výhledem sektoru cuk rová 
řepa – cukr v Česku v dalším ob do bí. Předseda 
Svazu pěstitelů cukrovky Čech, Ing. Otakar 
Šašek navázal, zmínil, že i přes řadu problémů 
vidí budoucnost sektoru optimisticky. 
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Obr. 3. Sklizňové vyorávače při ukázce sklizně cukrové řepy

Obr. 5. Část vystavených zemědělských strojů

Obr. 4. Prohlídka maloparcelkových pokusů s obsáhlým sortimentem odrůd cukrovky

Obr. 6. Tradiční „informační sloupy“

Na centrální travnaté ploše nemohly 
chybět stánky osivářských společností, 
po sky tující prostor k rozhovorům neje
nom o na bí zeném sortimentu, stejně tak 
i stánky dalších firem nabízejících hno jiva 
chemické přípravky, služby či me cha ni
zač ní prostředky – stroje na zpra co vání 
půdy, secí stroje (vč. výsevních jed no tek 
Kver neland na robotickém nosiči nářadí 
Agro Intelli), postřikovače, sklízeče cuk
rov ky, traktory a další (např. kombajn ke 
sklizni kuku řice). Nemohly chanět ani 
stánky pořá da jících společností, které se 
těšily pozornosti účastníků.

Zájemci o prohlídku porostů cukrové 
řepy mohli srovnávat stav jednotlivých 
odrůd v přehledně označeném pokusu, 
na přilehlých parcelkách se pak nacházela 
řada dalších sledovaných variant – s ochra
nou, výživou atp.

Ani v tomto ročníku nechyběla ukáz
ka práce slizňových strojů, v činnosti tak 
bylo možné pozorovat dva vyorávače  
cuk rovky Ropa Tiger 6s, a sklízeč Holmer 
TerraDos T440. Čisticí nakladač kvůli 
velké vzdá lenosti od centrální plochy  
pracoval bez diváků. I když ne v činnosti, 
vidět bylo možné i sklízeč po kusů Řepař
ského institutu.

Nelze nezmínit ani významnou roli 
cen trál ního hangáru, ve kterém každý 
účast ník od ob slu hujících studentů SOŠ 
a SOU z Městce Krá lové obdržel něco 
z na bíd ky jídel i ná pojů a který v chladném 
po časí letos poskytl zázemí nejenom 
k jejich kon zumaci, ale také k rozhovo rům. 
Ná mětů k nim poskytuje současná situace 
našeho sektoru celou řadu.

Blahoslav Marek


