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Ing. Alois Jirsák, CSc., edesátiletý
V plné síle oslavil 2. èervence své edesáté narozeniny
ing. Alois Jirsák, CSc., pracovník firmy Syngenta Czech, s. r. o.
Ing. Jirsák pochází ze
zemìdìlské rodiny, co bylo
základem pro formování
jeho vztahu k zemìdìlství.
Po absolvování základní koly pokraèoval ve studiu na
SZT v Hoøicích a pozdìji na
Vysoké kole zemìdìlské
v Praze-Suchdole. Po ukonèení studií nastoupil v roce
1972 na oddìlení lechtìní
cukrovky do Výzkumného
ústavu øepaøského v Semèicích. Zde pracoval postupnì jako asistent v oddìlení lechtìní, øeitel samostatného výzkumného úkolu, vedoucí oddìlení lechtìní cukrovky, vìdecký sekretáø a námìstek
pro lechtìní. V roce 1978 se podílel na zahájení øeení
výzkumného úkolu lechtìní cukrovky s vyuitím pylové sterility, jeho výsledkem bylo povolení odrùdy Jitka
v roce 1989. Bìhem této doby se stále dále vzdìlával.
Absolvoval dlouhodobou odbornou stá v IfR Klein Wanzleben, studoval externí aspiranturu a v roce 1985 obhájil
kandidátskou disertaèní práci, za co mu byla udìlena
vìdecká hodnost kandidáta zemìdìlských vìd. Byl aktivním èlenem lechtitelské rady pro cukrovku a vìdecké
rady pøi VÚØ v Semèicích. Je èlenem mezinárodního øepaøského institutu I.I.R.B.
Na poèátku devadesátých let se významným zpùsobem podílel na privatizaci Výzkumného a lechtitelského
ústavu øepaøského Semèice. Po ukonèené privatizaci oddìlení lechtìní cukrovky pracoval od roku 1992 jako jednatel firmy Hilleshög NK, s. r. o., zabývající se lechtìním
a prodejem osiva cukrovky v Èeské republice. Po zaèlenìní této firmy do nadnárodní spoleènosti Novartis AG pokraèoval v této funkci v její èeské poboèce Novartis Seeds, s. r. o.
Po slouèení s èástí zabývající se prodejem pesticidù v roce
2000 pracoval jako jednatel novì vzniklé firmy Novartis
Agro, s. r. o. Poté, co se firma Novartis AG stala v roce 2001
souèástí spoleènosti Syngenta AG, se vrátil zpìt k cukrovce
a osivu. V souèasnosti je Bussines Manager Seeds firmy Syngenta Czech, s. r. o., a do jeho kompetence spadá kromì
cukrovky i kukuøice, sluneènice a ozimá øepka.
Ing. Jirsák zasvìtil celý svùj pracovní ivot pøedevím
cukrovce. Za svou dlouholetou èinnost si vyslouil uznání a respekt nejen mezi spolupracovníky, ale i mezi odbornou veøejností.
I pøes vysoké pracovní nasazení se vìnuje i vedním
starostem. Nezapomíná na rodinu, potìení mu dìlají vnouèata a ve volných chvílích se vìnuje své oblíbené èinnosti
na zahrádce a historii.
Do dalích let pøejí spolupracovníci ing. Jirsákovi hodnì zdraví, pracovního elánu a pohodu v práci i osobním
ivotì.
Frantiek Purl
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Kumhála F., Kroulík M., Maek J., Proek V.: Laboratory
tests with capacitance sensor for sugar beet yield mapping
The main aim of this article was to evaluate the possibility of sugar
beet feed rate measurement with capacitance sensor. The measuring device consisted from belt conveyor and capacitance sensor
developed in our laboratory was built for that purpose. Laboratory
tests with material feed rate from 3 to 25 kg.s1 showed that output
signals from capacitance sensor depended linearly on material feed
rate. Achieved coefficients of determination were calculated to the
value R2 = 0.98. Tested capacitance sensor is potential approach to
yield map creation from a sugar beet harvest.
Key words: yield mapping, sugar beet, capacitance sensor, material
feed rate.
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