MOLARD: Výzkum v ITB je zamìøen na budoucí konkurenceschopnost cukrovky

Výzkum v ITB je zamìøen
na budoucí konkurenceschopnost cukrovky
zkrácený výtah z referátu pøedneseného na zasedání Technické komise CIBE v øíjnu 2007 v Remei
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Jakým výzvám bude muset v budoucnu èelit odvìtví
cukrovka-cukr-bioetanol?
V globalizované ekonomice musí být francouzská a evropská výroba øepného cukru schopná konkurovat tøtinovému cukru
z Brazílie. Výroba cukru v Brazílii má znaèné výhody  velmi
nízké produkèní náklady, vhodné klimatické podmínky a ohromné zdroje sluneèní energie i velmi mírné nároky na ochranu
ivotního prostøedí. Kromì tìchto faktorù a také vlivu poklesu
cen cukru a cukrovky mùe být postavení øepy v Evropì jetì
dále zhoreno zavedením bezcelního dovozu cukru od roku
2009 na základì iniciativy Vechno kromì zbraní (EBA  Everything but Arms).
Brazilská produkce cukrové tøtiny má výhodu ve vysokém
výnosu cukru  12 t/ha oproti 9 t/ha v Evropì a ve vyím
výnosu bioetanolu  8 000 l/ha oproti 6 000 l/ha v Evropì. Cukrovka navíc musí konkurovat i jiným domácím komoditám, napø.
obilovinám, které jsou v souèasnosti lépe zhodnoceny v dùsledku velké poptávky svìtového obchodu na odbyt pro potravináøské i nepotravináøské vyuití. Cukrovka se musí také pøizpùsobit vyím poadavkùm na ochranu ivotního prostøedí
a bezpeènosti potravin.

Jaké poadavky na výzkum z budoucího vývoje vyplývají?
Výsledky naeho výzkumu musí umonit pìstitelùm i zpracovatelùm cukrovky dosaení uspokojivé ekonomické návratnosti. Navazujeme pøitom na ji dosaené úspìchy  21% zvýení výnosu cukru za posledních 15 let. Tento výsledek vak
musíme i nadále zlepovat. To lze a musí být dosaeno nìkolika cestami  vyuitím moderních genetických metod ve lechtìní a zlepením pìstitelských metod za úèelem optimálního vyuití vody a sluneèního záøení.
Prodlouení doby vegetace ranìjím setím a pozdní sklizní
jsou evidentnì základními opatøeními, která jsou limitována teplotou na jaøe a na podzim, resp. v zimì.
Jednoznaènou podmínkou pro redukci ztrát zpùsobených
chorobami je vyuití vech prostøedkù  genetiky, pìstitelských
metod, osevních postupù a optimalizace metod oetøení.
Je také potøebné dále postoupit pøi omezování vstupù, hnojiv
a pesticidù, a vyvinout produkèní systémy a postupy, které povedou k úsporám energie z fosilních paliv, sníí spotøebu minerálních hnojiv a zvlátì minerálního dusíku, omezí náklady na
dopravu øepy, pomocných hmot i odpadù, zvýí cukernatost
a výtìnost cukru a zavedou recyklaci jako jednu z forem úsporných opatøení.

LCaØ 124, è. 1, leden 2008

Cílem výzkumu u cukrovky je tedy vyí úèinnost genetického materiálu a odrùd, prodlouení vegetace, tolerance
k biotickému a abiotickému stresu, optimalizace a redukce vstupù
chemie a øízení plodinových systémù. Hlavními smìry výzkumu v ITB (Institut Technique Français de la Betterave Industrielle) jsou:
- tolerance k chladu a k prodlouenému ivotnímu cyklu,
- ozimá øepa,
- tolerance k vodnímu stresu,
- tolerance k pùdním a listovým chorobám,
- odolnost øepy ke glyphosatu (Roundup),
- sníení utuení pùdy,
- skladování cukrovky na polních sloitích a v krechtech,
- systémy pìstování a jejich vliv na výskyt chorob, kùdcù a plevelù, na délku vegetace, na pùdní strukturu a vláhové pomìry,
- uválivé uití pesticidù zaloené na poznatcích o biologii cílových organizmù,
- uválivé hnojení.

Výzkumné projekty ITB
Výzkum je provádìn pomocí sítì veøejných i soukromých
institucí, lechtitelských a agrochemických spoleèností, stále více
na mezinárodní úrovni. Ve Francii má ITB za úkol stanovit priority, navrhovat pracovní metody, zavádìt diagnostickou pøístrojovou techniku a koneènì vydávat technická doporuèení
uplatòovaná profesionály.
Modely PREVIBET a IRRIBET
V ITB se zapoèalo s projektem INRIA, zaloeném na vyhodnocení projektování dopadù klimatických podmínek na cukrovku a na pohyb dusíku v pùdì. Na základì pøedchozí práce
vyvinul ITB zjednoduený model PREVIBET, který simuluje tvorbu výnosu, dìlá rozbory rostlin a stanovuje pøedpovìdi výnosu
na národní i regionální úrvni. Podobná práce se uívá pøi modelování cukernatosti. Tento typ modelu má za cíl pøedpovìdìt
jaký výnos lze oèekávat na základì srovnatelných podmínek
sledovaných v minulosti. Mùe vak také pomoci odpovìdìt na
otázky: je výnos na mém poli, v mém cukrovarnickém rajonu
výsledkem pùsobení klimatu, data setí, hustoty populace, termínu
skliznì nebo jiných faktorù a v jakých proporcích? Na základì
tohoto modelu byl vypracován projekt na simulování závlahy 
IRRIBET, který lze vyuít pøi rozhodování, zda spustit závlahy,
kdy vyuitelná zásoba vody v pùdì je vyèerpána. Pomocí tìchto
nástrojù mùeme zjistit pøíèiny meziroèníkových rozdílù ve výnosu.
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Zelená laboratoø (Greenlab): Nový zpùsob modelování
V roce 2006 byla zahájena spolupráce s výzkumným týmem
INRIA Digitplane (který spojuje matematiky z Ecole Centrale de
Paris a modelátory CIRAD), na projektu Zelená laboratoø. Projekt spoèívá v tzv. architektonickém modelu, který má za cíl
preciznì simulovat rùst øepy, vdy ve vztahu ke klimatickým
faktorùm. Pod pojmem preciznì rozumíme i rozmístìní jednotlivých listù, vèetnì jejich velikostí, úhlu postavení a rozpìtí.
V roce 2006 jsme provádìli parametrizaci modelu v nestresových podmínkách. V roce 2007 pak bylo cílem projektu
urèit vliv stresu z nedostatku dusíku a zvlátì vliv stresu zpùsobeného nedostatkem vody. Existující modely nezohledòují vliv
zrychleného stárnutí listù a zvlátì obrùstání nových listù. Toto
období je proto zvlátì dùleité pro posouzení vlhkostního stresu
a vlivu tvorby nových listù na obsah cukru.
Model mùe být rovnì pouit k simulaci rùstu v prvním
vegetaèním stadiu  od vzcházení a do zakrytí øádkù (co nebylo zohlednìno v programu Previbet).
Podstatným zjitìním bylo, e rostlina v urèité etapì vývoje
ukládá optimální mnoství suiny do koøenù. Tento model lze
charakterizovat jako hledání optima v genetické variabilitì za
úèelem dosaení takového vyváného stavu mezi pøíjmem ivin
a ukládáním do koøenù (source/sink), který je pøíznivý pro akumulaci cukru (pøíkladem pro poruení rovnováhy je, kdy cukrovka produkuje pøílí mnoho listù).
Tento typ modelu mùe také sledovat vliv populace na
pomìr mezi listy a koøeny a umoòuje optimalizaci poètu rostlin s ohledem na dostupnost vody a dusíku.
Zaøízení Pepista mìøí v hodinových intervalech rùst (tloutku) koøenù v pùdì. Mìøí se tak pøímo na rostlinách dopad stresu a zvlátì stresu z nedostatku vláhy. Zajímavé je sledování
reakce na stres pøi dvou termínech setí. Pøi èasnìjím výsevu se
tvoøí silnìjí koøen, který lépe vyuije pùdní vláhu. Studia ukázala, e pøi vylouèení stresu z nedostatku vláhy snese cukrovka
teplotu do 42 oC bez pokození a bez zastavení rùstu. Pomocí
zaøízení lze stanovit optimální rùstový model a lze jím identifikovat odrùdy pøizpùsobené stresu pøi nedostatku vláhy.
Pùdní choroby cukrovky
Zvyuje se výkyt chorob pocházejících z pùdy. I pøes nabídku odrùd se stále vìtí tolerancí zùstává otázkou stabilita
genové rezistence a také dopad pìstitelských praktik na výskyt
pùdních chorob. Proto jsme utvoøili speciální pracovní skupiny
výzkumníkù a lechtitelù z Francie, Belgie a Nìmecka.
Jedna ze skupin je zamìøena na rizománii a zvlátì na variabilitu jejího pùvodce  viru BNYVV. Cílem je zjiovat pøípadné
odchylky v rezistenci. Dalí práce budou zahrnovat sledování
vlivu stability genù na vývoj choroby v pùdì: Zhoruje se výskyt
choroby? Mùeme to ovlivnit? Na výzkum dohlíí konsorcium sloené z finanèníkù, lechtitelù a ITB, jednání probíhají v rámci
IIRB.
V roce 2003 byl rovnì zahájen projekt vedený ITB, INRA
a KWS na rezistenci k háïátkùm. Sleduje se stálost rezistence
v polních i skleníkových pokusech. Chceme do projektu pøizvat i dalí partnery z øad lechtitelù.
V druhé etapì spolupracujeme na mezinárodní úrovni
s podobným institutem pro olejniny (CETIOM) pøi výzkum energetických osevních postupù. Sledujeme riziko pìstování plodin pøi výskytu háïátek a dalích parazitù.
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Dalí výzkum je zamìøen na monou ochranu proti rizoktonii vyuitím hostitelské plodiny  hoøèice.
Listové choroby
Ve Francii jsme zaznamenali opìtovný výskyt cerkosporiózy, ani bychom zjistili jinou pøíèinu, ne je globální oteplování.
Chceme proto pøevzít zkuenosti Holandska a Nìmecka a vyuít je v podmínkách Francie, dùraz klademe na odrùdovou
toleranci. Chceme ovìøit, které odrùdy jsou vhodné pro francouzský trh.
GMO (geneticky modifikované organizmy)
Aèkoliv je v USA opìt vyuívána technika produkce odrùd
odolných glyphosatu (Rondup), je otázkou, zda je rozumné postupovat tímto smìrem.
Pøed nìkolika lety jsme potvrdili ekonomické výhody GMO
odrùd v úspoøe nákladù na herbicidy a na mechanickou likvidaci
plevelù. Existují projekty na GMO odrùdy rezistentní k rizománii,
s vyí úrovní rezistence a vyí výkonností.
Prodlouení doby kampanì a skladování øepy
V porovnání s cukrovou tøtinou nebo cukrovkou pìstovanou v Americe, je krátká doba kampanì v Evropì, s výjimkou
Velké Británie, handicapem pro celý cukerní sektor. Od roku
2004 probíhají pokusy se skladováním cukrovky na poli a do
pozdní zimy. Výsledky potvrzují, e pokud nemrzne, lze dobøe
skladovat cukrovku a do poloviny února, pøi zachování dobré
technologické jakosti. Nicménì, jestlie se èasto støídá mráz
s oteplením, jsou ztráty rekordní. Studujeme proto metody zakrývání skladované øepy i lechtìní rostlin na vìtí rezistencí
k mrazu. Po velkém výskytu skládkových chorob v krechtech
v roce 2006/07, uvaujeme o monosti lechtìní øepy na vhodnost ke skladování.
Ozimá øepa
Strategie pìstování ozimé øepy pøedpokládá vylechtìní
odrùd odolných k vybíhání a k mrazu. Teoreticky je to moné,
avak ve støednì a dlouhodobém výhledu. Podle pøipravovaného modelu by se cukrovka vysévala koncem srpna. Tím by
bylo moné dosáhnout a o 26 % vyího výnosu. Sklizeò by
probíhala ve stejném termínu jako dosud. Bylo by také moné
posunout termín skliznì na døívìjí období a prodlouit dobu
kampanì a o 50 dní (podle autora by tento systém pøiblíil nae
podmínky podmínkám v Brazílii, kde trvá kampaò asi 200 dní).
V projektu ozimá øepa je problémem velký poèet genù
(asi 15), které ovlivòují schopnost pøezimovat, a proto bude patrnì nezbytné pouít techniku pøenosu genù.
Internacionalizace výzkumu
Vzhledem k niím finanèním prostøedkùm v odvìtví cukrovka-cukr je nutná irí mezinárodní kooperace výzkumných
institucí. Rozvinutá je spolupráce ITB s IIRB i s výzkumnými
pracoviti jednotlivých zemí, kupø. s IRBAB v Belgii a AIMCRA
ve panìlsku.
Pøeklad: Jiøí Krouský, SPC Èech
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