Marek: 28. polní den ve Slovči

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

Setkání s kolegy z řepařského sektoru,
prezentace osivářských společností, prodejců
hnojiv a dalších produktů pro zemědělství,
ukázka mechanizace pro setí, ochranu, kulti
vaci i sklizeň cukrové řepy, prohlídka malo
parcelkových pokusů, které pro Řepařskou
komisi TTD provádí semčický Řepařský institut
a mnohé další. To vše, avšak nejenom toto,
charakterizuje Polní den cukrovky a kukuřice
ve Slovči na Nymbursku. Polní den se zde
koná pravidlně již témeř tři dekády, a tak jej
jistě není třeba české zemědělské veřejnosti
představovat.
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 domácí 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 předsta
venstva společnosti Tereos TTD, a. s., který
informoval o začínající kampani, aktuální situaci
na trhu s cukrem i výhledem sektoru cukrová
řepa – cukr v Česku v dalším období. Předseda
Svazu pěstitelů cukrovky Čech, Ing. Otakar
Šašek navázal, zmínil, že i přes řadu problémů
vidí budoucnost sektoru optimisticky.

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
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Obr. 3. Sklizňové vyorávače při ukázce sklizně cukrové řepy

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

Na centrální travnaté ploše nemohly
chybět stánky osivářských společností,
poskytující prostor k rozhovorům neje
nom o nabízeném sortimentu, stejně tak
i stánky dalších firem nabízejících hnojiva
chemické přípravky, služby či mechani
zační prostředky – stroje na zpracování
půdy, secí stroje (vč. výsevních jednotek
Kverneland na robotickém nosiči nářadí
AgroIntelli), postřikovače, sklízeče cuk
rovky, traktory a další (např. kombajn ke
sklizni kukuřice). Nemohly chanět ani
stánky pořádajících 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
cukrovky Ropa Tiger 6s, a sklízeč Holmer
Terra-Dos T4-40. Čisticí nakladač kvůli
velké vzdálenosti od centrální plochy
pracoval bez diváků. I když ne v činnosti,
vidět bylo možné i sklízeč pokusů Řepař
ského institutu.
Nelze nezmínit ani významnou roli
centrálního hangáru, ve kterém každý
účastník od obsluhujících studentů SOŠ
a SOU z Městce Králové obdržel něco
z nabídky jídel i nápojů a který v chladném
počasí letos poskytl zázemí nejenom
k jejich konzumaci, ale také k rozhovorům.
Námětů k nim poskytuje současná situace
našeho sektoru celou řadu.
Blahoslav Marek

Obr. 5. Část vystavených zemědělských strojů
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Obr. 6. Tradiční „informační sloupy“
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