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Souhrn
V ÈR je úhorník mnohodílný hojnì rozíøen pøedevím v teplejích
oblastech. Semena jsou pozitivnì fotoblastická a vzchází proto pøedevím z povrchových vrstev pùdy (max. 2 cm). Vzchází pøevánì
na podzim a uplatòuje se proto pøedevím v ozimých plodinách
(obilniny a øepka). Poèáteèní rùst je pomìrnì pomalý a konkurenènì zaèíná ovlivòovat plodinu a v jarním období. Význam úhorníku
mnohodílného v posledních letech v ÈR výraznì stoupá, pøedevím
s ohledem na problematickou regulaci v ozimé øepce, kde dostateènou úèinnost vykazují pouze úèinné látky clomazone a dimetachlor, nejlépe jejich kombinace.
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Jursík M., Holec J., Soukup J., Tyer L.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic:
Flixweed  Descurainia sophia (L.) PRANTL
In the Czech Republic, Descurainia sophia is common weed especially in warm regions. Seeds of this species are positively photoblastic, thus emerging from upper soil layers (from maximum 2 cm
depth). Germination occurs during autumn mainly, and so D. sophia acts as a weed mostly in winter crop stands (winter cereals
and oilseed rape). The growth intensity is relatively low during early growth stages so it does not affect the winter crop by competition
until spring. The importance of this species as a weed has been
increasing in the Czech Republic in recent years. This is related to
its complicated management in stands of winter oilseed rape, where only active ingredineces clomazone and dimetachlor (and better
their combination) show sufficient efficacy.
Key words: Flixweed, Descurainia sophia, weed biology, herbicide, weed
control.
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Kvalita odrùdy a osiva cukrovky
QUALITY OF VARIETY AND SUGAR BEET SEEDS

Ji dvakrát jsme informovali v Listech cukrovarnických a øepaøských o mezinárodní konferenci Cukr a osivo  budoucí perspektivy,
uspoøádané 8. kvìtna 2008 spoleèností Danisco v Kodani. Pøední evroptí odborníci v oblasti pìstování cukrovky zde se zástupci
øepaøù a cukrovarníkù diskutovali o budoucnosti pìstování cukrové øepy v Evropì. V tomto èísle uzavíráme sdìlení o konferenci
pøedstavením posledních dvou vybraných referátù.
Osivo a odrùda  klíèové faktory ke zlepení výnosu
Kvalitou odrùd a osiva jako klíèových faktorù pro zlepení
výnosù cukrové øepy se ve své pøednáce zabýval prof. Berndt
Märländer z Výzkumného ústavu øepaøského v Göttingen
v Nìmecku.
Profesor Märländer v úvodu analyzoval cukrovku jako plodinu s víceúèelovým vyuitím. Cukrovka obsahuje 25 % suiny,
z èeho asi 17 % tvoøí sacharóza. Pøi zpracování cukrovky tak
vznikají produkty pro lidskou výivu a prùmysl (cukr), melasa
(krmiva, bioetanol) a vláknina (krmivo pro dobytek). V delí
èasové øadì je moné sledovat nárùst výnosù u bílého cukru a
o 4 t/ha. Tyto poznatky pocházejí z nárùstu výnosù bílého cukru z registraèních odrùdových pokusù v Nìmecku v letech 1975
a 2006. Pokud by tento vývoj pokraèoval dále, lze s velkou
pravdìpodobností oèekávat výnosy bílého cukru v pokusných
systémech kolem 15 t/ha okolo roku 2020. V provozních pod-
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mínkách je tento pokrok mení v dùsledku pìstování na vìtích plochách, chyb v agrotechnice a výkyvech poèasí. U odrùd
cukrovky se vak stále potvrzuje negativní závislost mezi rùstem výnosu koøenù a cukernatostí. Toto je urèitý pøírodní limit
plodiny cukrovky. Pøesto vak obecnì dochází k výraznému
nárùstu cukernatosti a sniování obsahu a-amino dusíku, významného z hlediska výtìnosti bílého cukru. U cukernatosti je
uvaován urèitý fyziologický limit kolem 21 % a u a-amino dusíku 45 mmol/kg. Z hlediska ochrany proti kodlivým organismùm u cukrovky je zásadní lechtìní na toleranci a odolnost
vùèi rùzným kodlivým organismùm. V tab. I. je uveden pøehled moností ochrany cukrovky v oblasti rezistentního lechtìní a dalích ochranných opatøení.
Pokud se týká rizománie, v souèasnosti tolerantní odrùdy
ji v pokusech v Nìmecku dosahují srovnatelných výsledkù ve
výnosu bílého cukru s odrùdami netolerantními, zatímco
v 90. letech minulého století èinil rozdíl ve výnosu bílého cukru
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témìø 3 t/ha ve prospìch netolerantních odrùd. Podobný vývoj
probíhá i u odrùd tolerantních k háïátkùm. Ovem na nezamoøené pùdì jetì urèité rozdíly existují a odrùdy netolerantní jsou
pøekonávány jen tolerantními odrùdami nové generace.
Velkým, narùstajícím a zatím ne zcela vyøeeným problémem
v SRN je nárùst napadení cukrovky houbou Rhizoctonia solani.
Vedle odrùd s tolerancí vùèi patogenu je nutné zatím více uplatòovat agrotechnické zásahy ve støídání plodin (omezené pìstování kukuøice v osevních sledech s cukrovkou).
Velkých pokrokù bylo dosaeno u tolerance odrùd cukrovky vùèi houbì Cercospora beticola. I pøesto vak je nutná usmìrnìná fungicidní ochrana v podmínkách vysokého tlaku choroby.
Profesor Märländer v závìru otevøel v Evropì velmi citlivé
téma geneticky modifikovaných odrùd cukrovky a zhodnotil jejich moný pøínos pro pìstování a moné zvýení výnosù  pøedevím díky omezeným herbicidním stresùm v prùbìhu vegetace.
Poloil otázku, zda ji nastala doba pro spoleèenské pøijetí geneticky modifikovaných odrùd.

Tab. I. Pøehled moností ochrany cukrovky v oblasti rezistentního lechtìní a dalích ochranných zásahù v pìstební
technologii

kodlivý èinitel

Rezistence/
tolerance

Chemická ochrana
pesticidy

Dalí opatøení
(agrotechnika aj.)

Monost ochrany cukrovky
rizománie

+++

0

0

háïátka

++

0

++

Rhizoctonia solani

++

0

++

listové skvrnitosti

+

++

+

Fusarium sp.

++

(+)

+

virové choroby listù

(+)

+++ (moøení osiva)

0

Monost ochrany: + moná, ++ podstatná, +++ nezbytná.

Nové metody zlepující kvalitu osiva
Hans Christian Pedersen z hostitelské firmy DANISCO SEED
seznámil posluchaèe s novými metodami, které zlepují významnì kvalitu osiva a následnì i výnos. Pro zabezpeèení vysokého
výnosu cukru je dùleitá odrùda, dobrá kvalita osiva, kvalitní
moøení, schopnosti pìstitele, cukrovar, a to ve je zásadnì závislé
na poèasí v daném roce. Vysoká kvalita osiva znamená:
- dobré vlastnosti osiva k setí,
- rychlost klíèení,
- uniformitu pøi vzcházení,
- vzcházení a výkon pøi abiotických a biotických stresech.
Ideální osivo je tedy osivo s vysokou energií klíèení, vyzrálé
a zdravé. Staré metody selekce a pøípravy osiva byly zaloeny
na velikosti a váze semen. Nové metody v souèasnosti zahrnují:
- optimalizaci vyzrálosti embryí,
- selekci jednotlivých semen,
- individuální aktivaci semen,
- novou peletizaci  vícevrstevná peleta.
Firma Danisco Seed uplatòuje novou koncepci produkce
vysoce kvalitního osiva cukrovky pod názvem SEED PLUS.
Tento systém se trvale vyvíjí a zahrnuje selekci jednotlivých
semen z hlediska jejich zdravotního stavu, vitality, vyzrálosti embrya (rychlost a uniformita klíèení). Provádí se také individuální
aktivace (priming, maximální rychlost klíèení) a osivo je pøipravováno jako vícevrstevná peleta, s lepím obalováním a pøíjmem vody obalem.
Pro sledování vyzrálosti embrya se pouívá technika mìøení fluorescence chlorofylu. Obecnì øeèeno, vyzrálé embryo dává
základ ideálnímu osivu. Selektované partie osiv s vyzrálými
embryi klíèí v polních podmínkách rychleji a porost je uniformní. Pro zabezpeèení vyzrálosti embryí je nutné optimalizovat
termín skliznì semen v místech jejich produkce  v Itálii
a ve Francii.
Z dùvodù rozdílného poèasí v jednotlivých roènících skliznì semen cukrovky není moné zabezpeèit z hlediska biologického 100% vyzrálost embryí. Pomocí nové vizuální techniky
paprsky X je umonìna selekce jednotlivých semen ze skliznì
a lze oddìlit semena s nedostateènì vyvinutým embryem èi ne-
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vyvinutým embryem. Je logické, e semena s dobøe vyvinutým
zárodkem pak v polních podmínkách lépe a rovnomìrnìji vzcházejí a rostliny jsou vìtí.
Individuální aktivace semen zahrnuje proces nazývaný priming, zjednoduenì jakési nabuzení semen pro klíèení. Tento
proces mimo jiné potlaèuje i látky v osemení, které inhibují klíèení. Proto správné nastavení dávky aktivace není pauálnì stejné
a proces není vùbec jednoduchý. Správnì zvolený postup musí
sníit pøípadná rizika a zvýit kvalitu:
- minimalizace  rizika pøeaktivování, ztráty energie a pokození embrya v dùsledku velmi rychlého pøíjmu vody semenem,
- maximalizace  mnoství semen nastartovaných ke klíèení.
S jednotlivými frakcemi a partiemi osiv je nutné zacházet
individuálnì, aby nedolo k pokození. Je nutné øíci, e dobøe
vyzrálá semena aktivaci témìø nepotøebují a mohla by je spíe
pokodit, zatímco ménì vyzrálá semena na aktivaci reagují velmi pozitivnì.
Významným pøínosem v kvalitì osiva je vícevrstevná peleta, která inteligentním zpùsobem zabezpeèuje pøísun vody
k zárodku. Základní charakteristiky vícevrstevné pelety:
- vysoká rychlost klíèení,
- lepí klíèení v suích, nebo ve velmi vlhkých podmínkách,
- lepí ochrana semen proti toxickým vlivùm prostøedí,
- vìtí kulatost a pevnost semen.
Nové metody tedy ovlivòují výslednou kvalitu osiva:
- optimalizace zralosti semen ® rychlost klíèení, uniformita
porostu,
- selekce jednotlivých semen ® zdravá a vitální semena,
- individuální aktivace ® maximalizace rychlosti klíèení,
- vícevrstevná peleta ® inteligentní pøíjem vody k embryu.
Nové metody úpravy a testování kvality semen výraznì
zvyují stabilitu vzcházení rostlin cukrovky a vytváøejí tak pìstitelùm pøedpoklad pro dobré výnosy.

Vít Bittner, Danisco Seed ÈR
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