LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Pìstební podmínky jsou limitujícím faktorem
pro výnosy cukrovky
GROWING CONDITIONS ARE A LIMITING FACTOR FOR SUGAR BEET YIELD

Danisco Seed uspoøádalo 8. kvìtna 2008 v Kodani mezinárodní konferenci Cukr a osivo  budoucí perspektivy. Na konferenci se seli pøední evroptí odborníci v oblasti pìstování cukrovky se zástupci pìstitelù a cukrovarnického prùmyslu s cílem diskutovat
o budoucnosti pìstování cukrovky v Evropì.
Pøedevím pøírodní a pìstební podmínky a ne cukrovka
jako plodina sama urèují limit pro výsledný výnos cukru.
V americkém státì Kalifornie byl napøíklad dosaen praktický
výnos 152 tun koøene a 25 tun polarizaèního cukru na hektar
pøi pìstování ozimé cukrovky pod závlahou. V Evropì by teoreticky bylo moné dosáhnout v optimálních pìstebních podmínkách 33 tun polarizaèního cukru na hektar. Limitujícím faktorem je zde vláha a délka vegetace a bylo by tedy nutné mít
odrùdy cukrovky, které by bylo moné sít ji na podzim.
Toto bylo ve zkratce hlavní poselství, které v souhrnu zaznìlo na konferenci poøádáné pøedním evropským producentem osiva cukrovky firmou Danisco Seed. Tuto konferenci navtívilo 75 úèastníkù z 15 zemí a také Èeská republika zde mìla
své zástupce z øad pìstitelù a cukrovarnického prùmyslu.

250 tun vody pro 1 tunu cukru
Britský biolog a odborník v pìstování cukrovky Keith Jaggard z výzkumného ústavu v Brooms Barn hovoøil o hlavních
pìstebních limitech pro dosaení maximálního výnosu cukru. Zdùraznil pøedevím význam sráek a délky vegetaèní doby, co jsou
základní omezující parametry výnosu cukru.
Pro kadou tunu cukru potøebuje cukrovka v oblasti severozápadní Evropy 250 tun vody za vegetaci. Pro optimální vyuití solární energie rostlinami cukrovky se musejí listy cukrovky vyvinout co nejrychleji. Proto je cílem sít cukrovku brzy
a udrovat zdravý a vitální listový aparát rostlin aktivní tak dlouho
jak je to jen moné, to znamená sklízet co nejpozdìji.
Keith Jaggard uvedl, e cukrovka patøí k plodinám, které
z globálního oteplování nejvíce profitují. V Anglii napøíklad výnos cukru rostl o 135 kg za kadý rok v období let 1975 a
2005, a to zøejmì v dùsledku oteplování. Nárùst výnosu cukru
se vysvìtluje pøedevím rychlejím a intenzivnìjím rùstem
v prùbìhu jara.

Ozimá cukrovka by byla optimální
V severozápadní Evropì by ideální cukrovka pøi vyuití
maximálního mnoství sluneèního záøení a spotøebì vody
6 670 tun na hektar (to odpovídá prùmìrným roèním srákám)
mohla produkovat a 33 tun cukru na hektar. Dle názoru Keitha
Jaggarda by se v praxi tomuto ideálu mohla blíit cukrovka setá
na podzim s odolností k vybíhání a háïátkùm.
Cukrovka setá na podzim se napøíklad pìstuje v USA a ve
srovnání s cukrovkou setou na jaøe má vyí výnos cukru o 3,5
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a 4 tuny na hektar. Niels Gram, obchodní øeditel Danisco Seed,
reagoval, e je technicky moné vylechtit evropskou ozimou
cukrovku, ale je nutné k tomu vyuít GMO technologie, a to je
v Evropì stále citlivá politická otázka.

Zvyování výnosù stále pokraèuje
Profesor Berndt Märländer z Výzkumného øepaøského ústavu
v Göttingen v Nìmecku, sdìlil, e od roku 1976 lze sledovat
pravidelný nárùst výnosù cukru o 1 a 2 % roènì a tento vývoj
stále pokraèuje. V Nìmecku se dle jeho názoru lze tìit na výnosy kolem 15 tun bílého cukru na hektar kolem roku 2020.
Existuje sice negativní korelace mezi výnosem a kvalitou
u odrùd cukrovky, ale lechtitelskými postupy lze zvyovat obì
tyto dùleité charakteristicky odrùd.
lechtìní nových odrùd cukrovky také pøináí rostliny pøátelské k ivotnímu prostøedí, pøedevím s moností sníení spotøeby pesticidních látek. Cukrovka je dobrým pøíkladem úspìchù ve lechtìní v oblasti odolnosti k chorobám a kùdcùm,
kdy èasto ji u odolnìjích odrùd dochází k vyím výnosùm ve
srovnání s tradièními odrùdami.

Nové cesty ke kvalitnìjímu osivu
Vedoucí manaer výzkumu Danisco Seed, Hans Christian
Pedersen, pøedstavil tøi nové technické postupy pro zlepení kvality osiva cukrovky, které postupnì nahrazují tradièní metody výbìru kvalitního osiva na základì velikosti a hmotnosti.
Jedna z metod se zabývá optimalizací vyzrálosti semen.
Vyzrálé osivo se blíí ideálnímu osivu. Èím uniformnìjí je vyzrálost semen v partii osiva, tím je vyrovnanìjí a lepí klíèivost semen. Èím je embryo v semeni zralejí, tím semeno rychleji klíèí.
Pomocí speciální selekce partií osiva se zamìøením na vyzrálost
semen lze výraznì zvýit a zlepit rychlost klíèení.
Dalí metodou, o které hovoøil H. C. Pedersen je single
seed selection, která si klade za cíl výbìr semen s dobøe vyvinutým semenným embryem. Takovéto osivo má velké mnoství energie, dobrou a rychlou polní vzcházivost, co je následnì zárukou dobrého rùstu a vysokých výnosù cukru. Polní
pokusy provádìné Danisco Seed ukazují, e osivo selektované
touto metodou dává záruku dobøe vyvinutých rostlin velmi vyrovnané velikosti.
Tøetí metoda  individuální aktivace semen  se vyuívá ke
zkrácení dormance semen a rychlejímu klíèení, ke zlepení
polní vzcházivosti a k urychlení vývoje rostlin.

LCaØ 124, è. 7-8, èervenec-srpen 2008

BITTNER: Pìstební podmínky jsou limitujícím faktorem pro výnosy cukrovky

Kritické sdruení je rozhodující
Technický øeditel ústavu Nordic Beet Research (védsko), Robert Olsson, zmínil ve
svém vystoupení øadu otázek a vlivù, kterými je nutné se zabývat v oblasti pìstování cukrovky a cukrovarnictví, tak aby produkce
cukru z cukrové øepy byla v budoucnosti konkurenceschopná. Jako velmi významné uvedl pøedevím vytvoøení kritického sdruení
pìstitelù cukrovky, zpracovatelù  producentù
cukru, osiváøských firem a vìdeckovýzkumných institucí.
Pìstitelé si zaslouí plného vyuití výnosového potenciálu cukrovky. V Nìmecku bylo
v ojedinìlých pøípadech dosaeno v pokusech
a 24 tun cukru na hektar, my jsme ale od
takových cílù nyní dosti vzdáleni a existuje
velká výnosová variabilita mezi jednotlivými
pìstiteli. Vyuitím vìdeckovýzkumných poznatkù pøi praktickém pìstování cukrovky je
nutné, aby se pìstitelé výe uvedeným cílùm
pøiblíili.
V této souvislosti pøipomenul Robert Olsson hlavní kritické rezervy v technologii pìstování cukrovky  v oblasti zpracování pùdy,
ochrany rostlin i zpùsobené lidským pøístupem. Vyzdvihl zároveò význam a poslání mezinárodní výmìny poznatkù v rámci IIRB (Institut Internationale de Recherches Betteravières) v Bruselu.

Obr. 1. Komisaøka pro oblast zemìdìlství a výivy, Mariann Fischer Boel, a Mogens Granborg z Danisco Sugar v diskusi

Obr. 2. Pøednáející na konferenci zleva: B. Märländer (IfZ Göttingen, Nìmecko),
H. C. Pedersen (Danisco Seed, Dánsko), R. Olsson (NBR, védsko),
J. Prince (British Sugar, Velká Británie), S. Andrejev (Agro-Info, Rusko),
K. Jaggard (Broom´s Barn, V. Británie), N. Gram (Danisco Seed, Dánsko)

Chvála evropské komisaøky pro zemìdìlství
Vedle technické èásti konference, byla
zastoupena i èást politicko-ekonomická, kde
hlavním øeèníkem byla komisaøka EU pro oblast zemìdìlství a výivy, Mariann Fischer Boel.
Pochválila cukrovarnický prùmysl a pìstitele
za pozitivní pøístup k probíhající cukerní reformì a sdìlila, e tato oblast zemìdìlství
v Evropì nebude zasaena dalími opatøeními a restrikcemi, které
se pøipravují jako souèást revize celé spoleèné zemìdìlské politiky EU vyhláené 20. kvìtna 2008.
Mariann Fischer Boel nicménì sdìlila, e pro dokonèení
redukce evropské kvóty na výrobu cukru je potøeba jetì vrátit
kvótu 350 000 tun cukru, aby byl splnìn pùvodní cíl sníení
kvóty o 6 miliónù tun cukru. Ne vechny zemì EU byly vyváenì aktivní v prvních dvou vlnách dobrovolného vrácení kvóty.
Bylo by asi nutné jetì trochu zatlaèit pøi vrácení zbytku kvóty
a komisaøka sdìlila, e ví, kde je to potøeba udìlat.

John Prince z cukrovarnické spoleènosti British Sugar (Overseas) Ltd. seznámil pøítomné se stavem výroby cukru a stávajícími pìstitelskými technologiemi produkce cukrovky v Èínì.
Hovoøil dále o postupných krocích ve zvýení intenzity produkce cukrovky v severní oblasti Èíny.
Vít Bittner, Danisco Seed ÈR

V nìkterém z pøítích èísel èasopisu Listy cukrovarnické a øepaøské
chceme informovat o vybraných pøíspìvcích pøednesených na konferenci podrobnìji.

Produkce cukru z cukrovky v Rusku a Èínì
V politicko-ekonomické èásti konference pøednesl zajímavý pøíspìvek dr. Sergej Andrejev, generální øeditel spoleènosti
OOO Agro-Info o potenciálu a souèasném stavu výroby cukru v Rusku a moném vývoji v budoucnosti.
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Kontaktní adresa:
Ing. Vít Bittner, Danisco Seed ÈR, Heretická 435, 747 57 Slavkov, e-mail:
vit.bittner@seznam.cz

197

