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Ziskovost pìstování cukrovky je v sezónì 2008 ovlivnìna nárùstem cen vìtiny komodit. Za nárùstem cen je také
podpora obnovitelných zdrojù energie zemí Evropské unie,
USA a Brazílie. Na této podpoøe profituje v Evropské unii
a USA pøedevím øepka a obilniny vèetnì kukuøice. V Brazílii
je vak velká èást obnovitelné energie vyrábìná z cukru získávaného z cukrové tøtiny. I v zemích Evropské unie je cukrovka schopna akumulovat z bìnì pìstovaných plodin nejvíce energie na 1 ha, a proto se i ona zaèíná ve zvýené míøe
pouívat na výrobu bioetanolu pro pøimíchávání do pohonných hmot. Pokud stoupne ve svìtì i spotøeba cukru pro
výrobu bioetanolu, mìla by být cukrovka dlouhodobì zajímavou plodinou.
Prùmìrné výnosy cukrovky stouply v ÈR z 40 t/ha dosahovaných na zaèátku 90. let a na témìø 60 t/ha v posledních
letech a tím jetì stále není výnosový potenciál cukrovky
plnì vyèerpán. Pokud vak chceme v souèasnosti udret ziskovost cukrovky konkurenèní k dalím plodinám, je nutno
minimalizovat náklady.
Naprostá vìtina pìstitelù cukrové øepy, dnes nepochybuje, e základem herbicidní ochrany v cukrovce jsou pøípravky s úèinnými látkami z pøípravkù typu Betanal. Pøestoe se na trhu objevil dalí nástupce (Betanal Expert), tak
ani tento pøípravek, pøestoe má celou øadu výhod, které
nám usnadòují aplikaci, nemá dostateènou úèinnost na heø-

mánkovité plevele, pcháè, rdesna, pohanku svlaècovitou,
tetluchu, sluneènici, atd.
Vzhledem k èastému výskytu tìchto plevelù na vìtinì
øepných polí je ji témìø tradicí, e se tyto pøípravky kombinují s øadou pøípravkù, které doplní spektrum tìchto úèinných látek na výe uvedené plevele. Pøi výbìru partnera je
tøeba zohlednit jeho vlastnosti  jaké plevele hubí, jak je
selektivní a samozøejmì také jeho cenu. Cenovì nejvýhodnìji lze tyto pøípravky kombinovat s pøípravkem Lontrel 300.
Právì Lontrel 300 zabezpeèuje v TM smìsi vynikající úèinek
na heømánkovité plevele, pcháè oset, výdrol sluneènice
a vhodnì doplòuje pøípravky typu Betanal úèinností na rdesna, pohanku svlaècovitou a tetluchu kozí pysk za nejnií
cenu. Proto oetøení cukrovky proti plevelùm pøípravky typu
Betanal spoleènì s dìlenými dávkami Lontrelu 300 poskytuje nejvyí finanèní efekt.
Lontrel 300 je vùèi cukrovce vysoce selektivní a mùe
být v dìlených dávkách aplikován bez ohledu na rùstovou
fázi cukrovky, rozhodující je vdy rùstová fáze plevelù. Lontrel 300 se s pøípravky na bázi PMP, DMP a ETH aplikuje
v tzv. dìlených dávkách ji od prvního postøiku a v dìlených dávkách se pøidává do vech následujících.
Do 2. a 3. aplikace je dle potøeby mono pøidat proti
jednoletým travám nebo pýru plazivému Gallant Super
v dávce 0,4 - 0,6 l/ha. Rovnì pøidáním insekticidu Nurel-

Obr. 1. Aplikace Lontrelu 300 a Gallantu Super lze s úspìchem pouít k hubení dvoudìloných a trávovitých plevelù
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le D do 2. nebo 3. aplikace zajistíme vyhubením kùdcù (mic,
kvìtilek, housenek, aj.) rychlejí rozvoj asimilaèního aparátu
cukrovky.
Témìø kadý pìstitel cukrovky musí bojovat i s trávovitými pleveli, jako jsou jeatka kuøí noha, oves hluchý nebo
béry, popø. s pýrem plazivým. Výbìr graminicidu by mìl
zohlednit úèinnost, selektivitu k øepì a cenu. Gallant Super
je graminicid, který si díky svým pøednostem získal pozici
nejpouívanìjího graminicidu v cukrovce.
Hlavním dùvodem je rychlý rozvod a pomalý rozklad
úèinné látky Gallantu v rostlinách pýru. Úèinná látka je tak
rozvedena i do nejzazích oddenkù, které hubí. Dalím dùvodem je pak ve srovnání s konkurenty nejlepí schopnost
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Gallantu hubit pýr v niích i vyích rùstových stádiích.Gallant
Super je vysoce selektivní vùèi cukrovce, co umoòuje jeho
aplikaci bez ohledu na rùstovou fázi cukrovky vèetnì stádia
dìloních listù. Gallant Super se pouívá na hubení pýru
plazivého v rozmezí aplikaèních dávek 1,0 a 1,25 l/ha  buï
v solo aplikaci nebo v dìlených dávkách 2´ 0,6 l/ha s odstupem aplikací asi 10 a 21 dní.
Pouití Gallantu Super je výhodné i na honech, kde se
souèasnì vyskytují pýr (jen tøeba okrajovì na souvratích, okolo
sloupù) a jeatka kuøí noha nebo oves hluchý. Gallant Super
ji v dávce 0,5 a 0,6 l/ha toti jako jediný graminicid dokáe
silnì potlaèit slabí výskyty pýru, který se ji v roce aplikace
výraznì nerozvíjí.
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