BITTNER: Existují limity pro výnos cukrovky a jaká její budoucnost v Evropì?

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.
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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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