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Souèasné vysoké ceny obilovin, øepky a máku nutí pìstitele cukrovky znovu a znovu pøepoèítávat ekonomiku této
plodiny. Momentálnì hovoøí koneèná èísla v její neprospìch,
ale víme, co bude tøeba za pìt let? Hlad po energetických
plodinách mùe pohled na cukrovku zase zmìnit. Pro pøíklad nemusíme chodit daleko  jetì pøed rokem se vyjadøovali nìkteøí nai odborníci o øepce, e to bude levná komodita se soustavnou nadprodukcí a musíme se ji prý nauèit
ekonomicky pìstovat i pøi 5 tis. Kè za tunu. Její cena je vak
nyní dvojnásobná, øepka chybí a zmínìní pracovníci neradi
slyí, kdy se jim jejich nedávné prognózy pøipomenou. Øada
naich pìstitelù (a my s nimi) vìøí, e souèasný scénáø likvidace cukrovky také budeme brzy pøepisovat a ten, kdo z kola
nevypadne a nerozprodá technologii, mùe v budoucnu získat nemalou výhodu.
Spoleènost Arysta LifeScience proto nabídku do cukrovky i pøes souèasné poklesy pìstebních ploch stále roziøuje.
Pøed dvìma lety uvedla na ná trh herbicid Betasana SC na
bázi èistého phenmediphamu. Podobný pøípravek zde nabízen nebyl, protoe starí formulace této látky trpìly nestabilitou v naøedìném roztoku. Betasana SC vak díky nové technologii výroby døívìjí problémy s nestabilitou nezná. Pìstitel
tak má opìt monost pouít i samostatnì tuto nejetrnìjí
kontaktnì pùsobící úèinnou látku. Opodstatnìní má zejména v èasných aplikacích na pozemcích, kde není v tuto dobu
tøeba øeit laskavce a potom jako kombinant s výborným úèinkem na merlíky. Betasanu SC lze v registrované dávce 1,5 a
2 l/ha (celkem 6 l/ha za rok) kombinovat s jinými kontaktními i pùdními herbicidy, stejnì jako se systémovými graminicidy. V loòském roce si mohli pìstitelé vyzkouet dalí nový
herbicid s velmi výhodným pomìrem ceny k úèinku s názvem
Betasana Trio SC. Jedná se o kombinovaný pøípravek
s obsahem úèinných látek optimalizovaným pro pouití bìhem celé aplikaèní sezóny. Obì Betasany jsou vyrábìny renomovanou britskou firmou UPL a pøi jejich formulaci je
pouívána zcela nová technologie SSF (Structured Surfactant
Formulation). Tato patentovaná technologie zajiuje dlouhodobìjí stabilitu úèinných látek v naøedìném roztoku a vyí
kvalitu aplikace (lepí velikostní strukturu kapek). Betasana
Trio SC se vyznaèuje nejen irokým spektrem úèinnosti proti
jednoletým dvoudìloným plevelùm i nìkterým jednoletým
travám, ale také etrností k øepì. Nií obsah desmediphamu
(15 g/l) je výhodou zejména v prvních aplikaèních termínech, kdy je øepa na tuto úèinnou látku jetì citlivá (na pozemcích s vìtím výskytem laskavcù je pak vhodné desmedipham k Betasanì Trio SC pøidat v samostatném pøípravku
a od T2). Vyí obsah ethofumesatu (115 g/l) zajiuje razantnìjí úèinnost proti svízeli èi rdesnovitým plevelùm a pøi
opakovaných aplikacích Betasany Trio SC dlouhodobý rezi-
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duální úèinek pøes pùdu  doplòování aplikací o samostatný
pøípravek s ethofumesatem u proto v bìných pøípadech
nebývá nutné. Betasana Trio SC je registrována pro pouití
v dávce 1,0 - 2,5 l/ha do celkové dávky 7 l/ha za vegetaci.
První aplikace se provádí na plevele ve stadiu dìloních
listù a základu prvého páru pravých listù dávkou do 1,5 l/ha
bez ohledu na vývojovou fázi cukrovky. Následná oetøení
se provádí dávkou 1,5 l/ha opìt ve fázi dìloních listù a
základu prvého páru pravých listù nové vlny plevelù. Pokud plevele pøerostou a dosáhnou dvou pravých listù nebo
fáze vyí, pouije se dávka 1,75 l/ha (od 2 pravých listù
cukrovky) a 2,5 l/ha (od 4 pravých listù cukrovky). Mechanicky pokozené porosty (kroupami, døepèíky apod.) je
vhodné nejdøíve oetøit pøípravkem Atonik Pro (pøípadnì ve
smìsi s insekticidem) a herbicidy aplikovat po 2 - 3 dnech
regenerace porostu. Betasana Trio SC je mísitelná s bìnì
pouívanými kontaktními i pùdními herbicidy proti dvoudìloným plevelùm v cukrovce. Je bez problémù mísitelná
s graminicidem Targa Super 5 EC, který je v tomto pøípadì
vhodnìjí ne jiné graminicidy, obsahující olejovou sloku.
O koneèném výnosu a efektu z pìstování cukrovky se
rozhoduje v pomìrnì krátkém èasovém období letních mìsícù. Kadý den zpodìní ve vývoji porostu, a u pozdním
setím, herbicidními stresy, dlouhotrvajícím suchem nebo ztrátou listové plochy po krupobití, se projeví oddálením skliznì a citelným sníením výnosu. Je napøíklad známo, e zastavení rùstu cukrovky v rané vývojové fázi vlivem
herbicidního stresu na jeden jediný den znamená posunutí
termínu skliznì zhruba o tøi dny. Dnes ale existují monosti,
které cukrovce pomohou snadnìji a rychleji se s tìmito vlivy vyrovnat a jejich negativní pùsobení tím znaènì zmírnit.
Z pokusù se stimulátorem Atonik (Atonik Pro), které provádìl nejdøíve Øepaøský institut Semèice a potom firma Ditana, spol. s r. o., vyplývá, e má tento pøípravek v cukrovce
své místo u v pomìrnì èasných vývojových fázích. V tankmix kombinacích s postemergentními herbicidy sniuje jejich brzdicí úèinek na rostliny cukrovky a umoòuje tak dosáhnout v koneèné fázi pøiblinì o 2 t/ha vyího výnosu.
Maximálního efektu pøi pouití Atoniku je dosahováno tehdy, jestlie je aplikován v klíèových vývojových fázích dané
plodiny. Pro cukrovku tyto fáze pøedstavuje zmínìná regenerace rostlin po herbicidních zásazích, pøeèkání dlouhotrvajícího sucha, období maximálního pøírùstku hmoty, ale
také tøeba regenerace po pokození listové plochy krupobitím. Výhodou je monost pouití pøípravku v tankmix kombinacích jak s herbicidy, tak s insekticidy nebo fungicidy.
Pro zlepení kvalitativních parametrù cukrovky se
v listové výivì propaguje doplòkové hnojení draslíkem, který by mìl mít pozitivní vliv na cukernatost bulev. Nejen
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Tab. I. Výsledky pokusu s pøípravkem Samppi v HD Urèice (2003)
Vzorek 1

Vzorek 2

Vzorek 3

Prùmìr

Varianta
Cukernatost (%)
Pokusná varianta: 23. 6. Marshal 1 l/ha + Samppi 0,5 l/ha
8. 7. Alto Combi 0,5 l/ha + Samppi 0,5 l/ha

18,8

19,0

19,0

18,93

Kontrola: 23. 6. Marshal 1 l/ha

18,2

18,5

18,7

18,47

8. 7. Alto Combi 0,5 l/ha

draslík vak takto mùe pùsobit. V pokusech bylo zjitìno
a praxí ovìøeno, e obsah cukrù v zásobních orgánech rostlin lze zvyovat aplikací vhodné kombinace fyziologicky úèinných látek organické povahy s rychle pøístupným souborem
potøebných ivin. Takováto kombinace je pak schopna ovlivnit
metabolismus rostliny ve smìru vyí tvorby zásobních látek
cukerné povahy, na úkor tvorby látek povahy bílkovinné.
Uvedeným mechanismem pùsobení se vyznaèuje speciální
listové hnojivo Samppi od japonského výrobce Otsuka Chemical. U nás si díky tomu nalo u po prvním roce zkouek
uplatnìní v révì vinné a sladovnickém jeèmeni  tedy plodinách, kde pøi realizaci rozhoduje pomìr obsahu cukerné
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a bílkovinné sloky. Samppi bylo pøi uvádìní na ná trh
zkoueno i v cukrovce, kde jsou kvalitativní parametry postaveny obdobnì.
V pokusech provedených v HD Urèice u Prostìjova bylo
Samppi aplikováno v cukrovce v první aplikaci spolu s insekticidem proti micím a ve druhé dávce potom s fungicidem
proti skvrnatièce. Kontrolní èást pozemku byla oetøována
stejnì, jenom bez pøídavku Samppi. V postupných odbìrech
pak byla stanovena cukernatost v obou variantách pokusu.
Výsledky mìøení jsou uvedeny v tab. I. Na pozemku bylo
dosaeno prùmìrného výnosu 63 t/ha pøi pøepoètu na cukernatost 16 %.
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