LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Existují limity pro výnos cukrovky
a jaká její budoucnost v Evropì?
ARE THERE LIMITS TO SUGAR BEET YIELD AND WHAT IS THE FUTURE OF BEET GROWING IN EUROPE?

Mezinárodní konferenci Cukr a osivo  budoucí perspektivy, která se konala 8. kvìtna 2008 v Kodani, uspoøádala spoleènost
Danisco Seed. Pøední evroptí odborníci v oblasti pìstování cukrové øepy, zástupci pìstitelù i cukrovarnického prùmyslu zde diskutovali
o budoucnosti pìstování cukrovky v Evropì. O konání této akce jsme ji v Listech cukrovarnických a øepaøských informovali (1),
nyní podrobnìji pøedstavíme nìkteré pøednesené referáty.

Existují limity pro výnos cukrovky?
Pøíspìvek s tímto názvem pøednesl svìtoznámý britský odborník na pìstování cukrovky Keith Jagard z øepaøského výzkumného pracovitì Brooms Barn Research Centre.
Cukrovka má své výnosové limity, ale je nutné definovat,
jaké faktory tyto limity urèují a na jaké úrovni. Genetický potenciál odrùd cukrovky je velmi vysoký a není moné jej
v praktických pìstebních podmínkách bìnì dosahovat. e
výnosový potenciál cukrovky je opravdu vysoký, o tom se pøesvìdèili v USA ve státu Kalifornie pøi pìstování ozimé cukrovky
pod závlahou, kdy dosáhli výnosu koøene 152 t/ha a výnos
cukru èinil 25 t/ha. Znovu je tøeba zdùraznit, e výnos cukrovky
není primárnì limitován plodinou, ale pìstebními podmínkami
a vnìjími faktory prostøedí. Mezi ty nejvýznamnìjí patøí délka
vegetaèní doby a rychlost rùstu. Z klimatických faktorù se nejedná jen o teplotu, ale i o kvalitu a kvantitu sluneèního svitu
a koncentraci CO2 v ovzduí. Nejvíce limitujícím faktorem pro
výnos cukrovky je dostateèný pøíjem vody. V severozápadní
Evropì je zapotøebí 250 t vody pro kadou tunu produkovaného cukru. Aby tato voda byla vyuita, rostliny musí být zdravé
pokud mono po celou dobu vegetace. Aby byla efektivnì
vyuita sluneèní energie, rostliny cukrovky se musí velmi rychle
vyvíjet  musí docházet k rychlému nárùstu listové plochy
a k rychlému zapojení øádkù. Vechny vlivy, které tento proces brzdí, souèasnì velmi negativnì ovlivòují výsledný výnos
cukrovky. A samozøejmì rostliny musí co nejdéle udret aktivní listový aparát bez napadení chorobami a kùdci a sklizeò
musí být pro dosaení nejvyího výnosu co nejvíce oddálena.
Lze konstatovat, e globální oteplování klimatu má svùj pozitivní vliv na zvyování výnosù cukrovky. 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.
V severozápadní Evropì by ideální cukrovka mìla pøijmout
90 % roèního sluneèního záøení a mohla by tak vyprodukovat
33 t/ha cukru pøi spotøebì vody 6 670 t/ha.
Ideální cukrovkou pro takové výsledky by byla cukrovka
odolná k vybíhání a setá na podzim. Dle propoètù a modelù
vývoje listového aparátu mùe mít cukrovka setá v srpnu výnos
cukru vyí minimálnì o 3,5 t/ha.
Zatím se nae pozornost více soustøedila na faktory ovlivòující výnos koøene. Které faktory vak zásadnì limitují hranici
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pro cukernatost cukrovky? V souèasné dobì je asi horním limitem cukernatost 22 % v èerstvém stavu a 78 % v suchém stavu.
Dosud se zcela pøesnì neví, které genetické faktory a vlivy prostøedí øídí cukernatost. V této oblasti je nutný dalí intenzivní
výzkum.
Závìry:
- výnos není limitován rostlinou cukrovky,
- výnosové limity jsou pøedevím dány prostøedím,
- optimálním vyuitím sluneèního záøení a pøístupu k vodì na
úrovni 6 670 t/ha by v souèasnosti mohlo být vyprodukováno
33 t/ha cukru,
- urèitou výzvou je jak zeeftivnit vyuití sluneèního záøení rostlinami,
- nejsou známy faktory limitující cukernatost.
Keith Jaggard na závìr pronesl v duchu suchého anglického humoru poznámku: Pøi výnosu 33 t/ha cukru je pro výrobu
cukerní kvóty Evropské unie potøeba pouze 480 000 výsevních
jednotek cukrovky.

Jaká je budoucnost pìstování cukrovky v Evropì?
Dalím velmi zajímavým, shrnujícím a zobecòujícím referátem, byl pøíspìvek vynikajícího védského odborníka na cukrovku Roberta Olssona ze sdruení pro výzkum cukrovky
v Dánsku a ve védsku  Nordic Beet Research. Úvodní otázka
byla poloena ve smyslu, co je potøeba udìlat pro zajitìní pìstování cukrovky v Evropì. Tìmi základními body, na které je
nutné se soustøedit pro trvale udritelné pìstování cukrovky
v Evropì jsou:
- zisk,
- prostøedí, pìstební podmínky,
- lidé.
Dalím a zcela nezbytným momentem je kritické sdruení (soudrnost) cukrovarnického prùmyslu a pìstitelù cukrovky, kteøí mají za povinnost komunikovat, hledat a nacházet
spoleèné cíle a styèné body ve vech tøech výe uvedených
oblastech. Zajímavým sdìlením pro trvale udritelné pìstování
cukrovky byly tøi magické 15 jako cíle k naplnìní  v roce
2015 dosáhnout výnosu cukru 15 t/ha pøi nákladech na tunu
øepy 15 eur.
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Nech se pro výe uvedené kritické sdruení stane vzorem Konfuciùv výrok:
Øekni mi to, a já to zapomenu.
Uka mi to, a já si to moná zapamatuji.
Zapoj mne do toho, a já tomu porozumím.
Základním pøedpokladem pro úspìné a udritelné pìstování cukrovky je maximální vyuití potenciálu této plodiny
a maximálnì efektivní pìstební technologie. Robert Olsson zopakoval výsledek z Kalifornie  26 t/ha cukru, jako moný výnosový potenciál. Srovnatelných výsledkù v Evropì bylo dosaeno, ale pouze v pokusech s cukrovkou v Nìmecku v letech
20002001, kdy výnos cukru u nìkterých variant èinil a 24 t/ha.
V èasovém období let 2002 a 2006 dolo v zemích Evropské unie k nárùstu výnosu bílého cukru o 12 %. Mezi jednotlivými zemìmi EU jsou velké rozdíly dané klimatickými a pìstebními podmínkami. Ovem i mezi pìstiteli v rámci jedné zemì
existuje velký rozptyl ve výnosech cukru na hektar a tady by
bylo na místì analyzovat pøíèiny tìchto rozdílù ve srovnatelných oblastech a podmínkách.
Velké ztráty na výnosech mimo jiné vznikají i pøi sklizni
cukrovky. Ze sledování tìchto ztrát ve Velké Británii v roce 2006
bylo zjitìno, e prùmìrné ztráty se pohybovaly kolem 3 t/ha
a 20 % sledovaných pìstitelù mìlo ztráty a 5 t/ha. U tìch nejlepích se ztráty pohybovaly kolem 1 t/ha.
Primárním prostøedím, které ovlivòuje výnosy cukrovky, je
pùda. Pøi pìstování plodin je nutné mít na zøeteli, e její kvalita
a vlastnosti se nesmí pro následnou plodinu zhorit. Prakticky
vak tento poadavek není jednoduché splnit. Je nutné vyhodnotit, jestli je orba stále tím správným zpracováním pùdy pro
cukrovku. Je nutné vzít na vìdomí vysokou spotøebu nafty a ne
vdy zcela optimální orbu pøi vìtí vlhkosti pùdy. Pùdní specialista J. Arvidsson konstatuje, e pùda s omezenou kultivací funguje vcelku dobøe. Nové technologie pìstování cukrovky bez
orby tyto teze do jisté míry potvrzují. Existují i zcela nové zpùsoby zpracování pùdy pro setí cukrovky, jako je napøíklad vysoce precizní a vysoce výkonné kultivace pùdy v pásech, do
kterých se následnì seje cukrovka. Tato technologie je vyuívá-

na napøíklad v USA. V období let 20032006 bylo ve védsku
provádìno sledování pìstitelù a byla srovnávána technologie
pìstování cukrovky s orbou a bez orby. Existovali pìstitelé, jejich výnos cukrovky byl u bezorebných technologií nií, ale
pøevaovali pìstitelé, jejich výnos byl vyí ve srovnání s orbou.
Maximálního zvýení bylo dosaeno o 8 %.
Významným faktorem ovlivòujícím výnosy cukrovky jsou
klimatické zmìny. Vedle relativnì pøíznivého zvýení teploty
a urychlení vývoje cukrovky, se významnì negativnì uplatòuje
nedostatek vláhy a sucho se tak stává limitujícím faktorem pro
dosaení rentabilních výnosù cukrovky. Ne náhodou se v této
souvislosti provádí intenzivní screening genetických zdrojù cukrovky s odolností vùèi suchu.
Je tøeba zmínit i významné postavení výzkumné základny
pro pìstování cukrovky, které stále v mnoha zemích existují
a pøináejí inovativní zmìny. Za pracovitì, které tuto výzkumnou èinnost zastøeuje, mùeme povaovat mezinárodní výzkumný ústav pro cukrovku  IIRB (Institut Internationale de la Recherche Betteravière) se sídlem v Bruselu.
Pro zachování udritelného a efektivního pìstování cukrovky v Evropì jsou zapotøebí silné sektory cukrovarnického
prùmyslu a pìstitelù cukrovky. Pro pìstitele to znamená maximální vyuití potenciálu cukrovky a pìstebních technologií,
specificky v oblastech: osivo, pùda, hospodaøení s vláhou, stroje a jejich vyuití, ochrana rostlin, støídání plodin a vyuití vech
poznatkù vývoje a výzkumu v praxi.
Vít Bittner, Danisco Seed ÈR
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Rodí se muzeum cukrovarnictví,
lihovarnictví a øepaøství
Na budovách hospodáøského dvora v areálu Ekonomie
dobrovického cukrovaru byly zahájeny stavební práce
s cílem v prùbìhu dvou let zchátralý objekt zrenovovat.
Opravený hospodáøský dvùr, který je zapsanou kulturní
památkou, pak bude slouit obecnì prospìné spoleènosti Muzeum a spoleèenské centrum Dobrovice, zaloené poèátkem roku 2008 spoleènì mìstem Dobrovice
a spoleèností Cukrovary a lihovary TTD. V objektu se
má mj. nalézat muzeum èeského cukrovarnictví, lihovarnictví, øepaøství a mìsta Dobrovice. Bude v nìm
soustøedìna a vystavena øada exponátù z více ne dvousetleté historie výroby cukru na naem území. Náklady
na rekonstrukci, na jejich velkou èást se podaøilo získat dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje
a ROP Støední Èechy, dosáhnou témìø 180 mil. Kè.
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