TYER, NEÈASOVÁ: Souèasné spektrum plevelù v porostech cukrovky na vybraných plochách Èeské republiky

Souhrn
V letech 20062008 probìhlo hodnocení zaplevelení porostù cukrovky ve vybraných lokalitách Èeské republiky, a to pomocí odhadové Braun-Blanquetovy stupnice pokryvnosti a poèetnosti se
zápisem vegetaèních snímkù o ploe cca 100 m2. Získáno bylo celkem 28 fytocenologických snímkù porostù cukrovky. V jednotlivých
snímcích bylo nalezeno 0 a 22 plevelných a zaplevelujících taxonù, s prùmìrným druhovým bohatstvím jednoho snímku 7,71.
K nejèastìji se vyskytujícím a nejkodlivìjím plevelùm cukrovky
patøí jednoleté plevele pozdní jarní (merlík bílý, laskavec ohnutý,
jeatka kuøí noha, laskavec zelenoklasý), vytrvalé plevele (pcháè
oset, svlaèec rolní, pýr plazivý). Znaèné problémy dnes vyvolává
i zaplevelení køíenci rodu Beta (plevelné øepy).
Klíèová slova: plevel, cukrovka, druhová diverzita, Chenopodium album,
Amaranthus retroflexus.
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100 m2. In total, 28 phytocoenological relevés in sugar beet were
recorded. There were found 022 weed species, mean number of
weed species in one relevé was 7.71. Annual late spring weeds
(Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Echinochloa crusgalli, Amaranthus powellii) and perennial weeds (Cirsium arvense,
Convolvulus arvensis, Elytrigia repens) occurred most frequently.
Currently, crossbreeds of Beta species (weed beet) cause considerable problems.
Key words: weed, sugar beet, species diversity, Chenopodium album,
Amaranthus retroflexus.
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Výsledky pokusù v roce 2008
Vydaly Cukrovary a lihovary TTD a. s., agronomické oddìlení  pro
Øepaøskou komisi pøi TTD, Dobrovice, 2009, 28 tab., 22 obr., 56 s.

Jednou z významných aktivit Øepaøské komise pøi Cukrovarech a lihovarech TTD je podpora výzkumu s cílem pøispìt ke zlepení konkurenceschopnosti èeského øepaøství.
Ji osm let probíhají v rajonu spoleènosti TTD pokusy zamìøené na hlavní otázky související s pìstováním cukrovky. Výsledky pak pìstitelé  dodavatelé spoleènosti TTD 
obdrí v úhledné publikaci vytitìné na kvalitním køídovém
papíøe. Okruh øeených otázek se kadoroènì pozmìòuje,
nìkteré ji byly uzavøeny (meziøádková vzdálenost, optimální poèet rostlin aj.), øeení jiných je zajitìno jinak
(LDO), nìkteré se zatím nerealizují (zkouení strojù aj.).
V roce 2008 byly, prostøednictvím Øepaøského institutu
v Semèicích, v pokusech zkoumány tyto problémy:
- úèinnost a fytotoxicita herbicidù, herbicidní kombinace,
- optimální dávka dusíku,
- fungicidní oetøení, ochrana proti cerkosporióze,
- osivo  rizotolerantní odrùdy, srovnání zahranièního
a èeského osiva cukrovky.
Pøíruèka, zejména mùe-li pìstitel otevøít celou víceletou øadu
výsledkù pokusù, je pramenem øady zajímavých informací
a dobrou pomùckou pro kadého øepaøe. Pokud by autoøi
s nìkterými výsledky seznámili (napø. v tomto èasopise)
i irí odbornou veøejnost, nepochybnì by se setkali s pøíznivou odezvou.

Tyer L., Neèasová M.: Current weed spectrum of sugar
beet stands in selected areas of the Czech Republic
In 20062008, the phytocoenological survey was carried out in selected areas in the Czech Republic. Braun-Blanquet cover-abundance scale was applied. The size of one phytocoenological relevé was
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