LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Cukrová øepa na konferenci v Nitøe
SUGAR BEET AT A CONFERENCE IN NITRA

Aèkoli se plochy cukrové øepy v Èeské republice i na Slovensku stále zmenují, nepøestává tato okopanina patøit k tradièním
plodinám. Cukrovka i nadále pøedstavuje naí nejproduktivnìjí plodinu.
Problematikou pìstování cukrové øepy se zabývalo nìkolik referátù na konferenci s názvem 1. Vìdecké agronomické dny,
která se konala v polovinì listopadu na pùdì Slovenské zemìdìlské univerzity v Nitøe a byla vìnována letoním devadesátinám
akademika dr. h. c., prof. ing. Emila paldona, DrSc., povaovaného za zakladatele obilnáøské koly. Jubilant obdrel øadu ocenìní
od pøedstavitelù domácích i zahranièních univerzit. Z jeho rozsáhlého díla mono pøipomenout knihu Rostlinná výroba, ve které je
podrobnì popsáno pìstování vech zemìdìlských plodin, vèetnì cukrové øepy.
lechtitelské cíle se mìní
S odbornými pøednákami zamìøenými na problematiku
pìstování cukrovky vystoupil jako první prof. ing. Josef Pulkrábek, CSc., z Èeské zemìdìlské univerzity v Praze. Ve svém pøíspìvku se zabýval vyuitím výnosového potenciálu cukrovky
v Èeské republice.
Na otázku, má-li cukrovka v ÈR a v EU budoucnost, odpovìdìl, e ano. Cukrová øepa to vak nebude mít v blízké budoucnosti nijak lehké. Je tøeba stále zvyovat výnosy pøi odpovídající
cukernatosti a nejen to. Zatímco ve ètyøicátých letech minulého
století patøilo ke lechtitelským cílùm zvyovat výnosy a cukernatost, pozdìji pøibyly dalí nároky. V edesátých letech se objevil
poadavek na jednoklíèkovost a hybridy a pozdìji i dalí vlastnosti, napøíklad odolnost k vybraným chorobám a kùdcùm.

Výnosy bulev ovlivòuje pøedevím poèasí (foto autorka)

V souèasnosti se lechtitelé mimo jiné zamìøují na odolnost
k herbicidùm a na dalí poadavky z hlediska zdravotního stavu.
Cukernatost stagnuje
Cukrová øepa má vysokou produkèní schopnost. V pøípadì
lechtìní roènì pøibývá hektarový výnos prùmìrnì o jednu tunu.
V tomto smìru vak mají pìstitelé rezervu. V provozu se výnosy bulev cukrovky kadoroènì zvyují pouze zhruba o 0,8 t/ha.
Výnos bulev cukrové øepy pøepoèítaný na 16% cukernatost
se roènì v prùmìru zvyuje v pokusech o 2,3 t/ha, zatímco na
bìných plochách jen o dvì tuny. Za poslední desetiletí rostly
výnosy více, ne tomu bylo v minulosti.
Jiná situace nastává v pøípadì kvality. Cukernatost koøene se
v provozu roènì zvyuje prùmìrnì o 0,1 %. V pokusech se vak
cukernatost pøíli zvyovat nedaøí, za rok
v prùmìru stoupá jen o nepatrných 0,006 %.
Líh  nová ance
V souèasnosti reálné výnosy dosahují
zhruba 5070 t/ha. Pro dosaení vysokého výnosu nesmí cukrovka trpìt suchem,
rozhodujícím faktorem pøi tvorbì výnosu
je voda.
V Èeské republice se zavíral jeden
cukrovar za druhým a ne jinak tomu bylo
i na Slovensku. Novou anci pro cukrovku pøedstavuje její zpracování na výrobu
lihu. To se pìstitelùm vyplatí, pokud dokáou vyprodukovat nejménì 6 tis. l z hektaru cukrové øepy. Dobøí pìstitelé dosahují a 7,5 tis. l/ha. Øepa tak pøedstavuje
vhodnou surovinu pro výrobu lihu.
Kvantita a kvalita
Kvantitativní a kvalitativní parametry
cukrové øepy hodnotil se svými spolupracovníky doc. ing. Vladimír Paèuta, CSc.,
ze Slovenské zemìdìlské univerzity
v Nitøe. Pokusy s pìti odrùdami (Swing,
Signum, Federica, Radek a Esprit) probíhaly v letech 2005 a 2007 na stanoviti
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Dolná Malanta nedaleko Nitry v kukuøièné výrobní oblasti.
Ovìøovalo se nìkolik listových pøípravkù.
V pokusech se potvrdilo, e o výi výnosu rozhodují
v první øadì povìtrnostní podmínky. Cukrová øepa nesnáí
vysoké teploty a vyaduje dostateèné mnoství deových sráek. Docent Paèuta pøipomnìl, e pro produkci cukrovky je
limitujícím faktorem vláha, zejména v období intenzivního rùstu
od èervna do srpna.
Vliv roèníku na výnos byl statisticky vysoce prùkazný.
V pøípadì listových pøípravkù se nepotvrdilo významnìjí
navýení výnosu. Cukernatost ovlivòoval pøedevím prùbìh
poèasí v jednotlivých letech, nejvyí hodnoty dosáhla v roce
2005.
Ve výzkumu byly zjitìny statisticky prùkazné rozdíly
mezi odrùdami. Listové preparáty mìly statisticky významný kladný vliv na cukernatost jen u odrùdy Federica. Naopak
u odrùdy Radek dolo k mírnému poklesu tohoto ukazatele.
Podle údajù v literatuøe existuje silná negativní korelace mezi výnosem a cukernatostí. To se v pokusech nepotvrdilo, negativní korelace byla jen velmi malá. Výnos polarizaèního cukru ovlivòoval pøedevím roèník pìstování.
Nejvyího výnosu bílého cukru bylo dosaeno v roce 2005.
Pozor na plevelnou øepu
V posledních letech se na polích s cukrovou øepou stále èastìji objevuje øepa plevelná v podobì vybìhlic, vykvetlic nebo planých druhù. To pøedstavuje váný problém, který by pìstitelé nemìli podceòovat.
Plevelná øepa má obdobný vývoj jako cukrovka s tím
rozdílem, e vykvétá u prvním rokem. V pøípadì dozrání
vìtího poètu jedincù mùe dojít a k zamoøení pozemku.
Semena plevelných øep navíc dokáou øadu let pøeívat
v pùdì a postupnì vzcházet.
Existují nìjaké rozdíly ve fotosyntetické aktivitì cukrovky a plevelné øepy? Na tuto otázku se pokouí nalézt
odpovìï ing. Roman Hnilièka z ÈZU v Praze. Ve svém referátu upozornil na to, e plevelná øepa nezamoøuje jen pole
s cukrovkou, ale daøí se jí také v dalích plodinách.
Polovina ploch zamoøena
V Èeské republice v roce 2008 dosáhla plocha cukrové
øepy necelých padesáti tisíc hektarù. Z této výmìry je vak
témìø polovina plevelnou øepou zamoøena. Vyøeit tento problém vùbec nebude pro pìstitele jednoduché. Plevelná øepa
patøí k velkým konkurentùm jak cukrovky, tak i krmné øepy.
Nároky na vodu a iviny má plevelná øepa toti obdobné jako cukrovka. Pokud se na pozemku v porostu cukrovky vyskytuje jedna plevelná øepa na metru ètvereèním, hektarový výnos se sniuje pøiblinì o 12 %. Pøi vìtím zamoøení
pozemku by se pìstování cukrové øepy také mohlo stát pro
zemìdìlce neekonomickým.
Ing. Hnilièka sledoval prùbìh fotosyntézy cukrovky
a plevelné øepy. Zjistil, e v pøípadì plevelné øepy se dosahuje stejných hodnot jako u cukrovky nebo dokonce o nìco
vyích. Z tohoto zjitìní lze usuzovat na vìtí konkurenèní
schopnost plevelné øepy. Zejména v dopoledních hodinách
probíhá u plevelné øepy intenzivnìjí fotosyntéza.
Hana Honsová, Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
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