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Pøed rokem jsem na tomto místì vyjádøil svou víru v dalí budoucnost pìstování cukrovky u nás, která byla tehdy v euforii
z vysokých cen obilovin silnì otøesena. Vývoj loòských cen zemìdìlských komodit vak tuto víru opìt upevnil i mezi pìstiteli
a z cukrovky se stala, pøi dosaených vysokých výnosech, ekonomicky velmi zajímavá plodina. Pohled na cukrovku se tedy
opìt mìní a s ním i ochota dát této intenzivní plodinì ve, co si zaslouí.
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. Detailnì byl stimulaèní vliv Atoniku
Pro sledován v maloparcelkových pokusech (obr. 1.). Kontrolní varianta byla oetøena samotnými herbicidy bez Atoniku Pro, testovaná varianta byla oetøena stejnì, k herbicidùm
vak byl pøidán v T2 a T3 Atonik Pro vdy v dávce 0,1 l/ha.
Tato sníená dávka Atoniku Pro byla aplikována proto, e
postøiky následují v pomìrnì krátkém odstupu od sebe
a stimulaèní úèinek se tak sèítá. Rostlinky z obou variant byly
váeny v intervalech 7, 14 a 21 dnù po T2 aplikaci. Podstatnì
rychlejí nárùst hmotnosti u rostlin, kde byl pouit Atonik

Obr. 1. Hmotnost rostlin øepy po aplikaci herbicidù
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Pro, dává jasný signál o potøebì stimulace cukrovky pøi (po)
herbicidních zásazích. Maximálního efektu pøi pouití Atoniku je dosahováno tehdy, jestlie je aplikován v klíèových
vývojových fázích dané plodiny. Pro cukrovku pøedstavuje
tyto fáze 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. Pozor na zámìnu s jinými stimulátory!
Výsledky a doporuèení, která se týkají originálních pøípravkù Atonik (Atonik Pro), nelze zeveobecòovat i na ostatní
stimulaèní látky. Zejména kombinace s herbicidy, které jsou
u Atoniku iroce provìøeny, nemusí být u jiných stimulátorù
bezpeèné! Nìkteøí výrobci toti místo nákladného ovìøování
vyuívají k propagaci svých produktù jednodue cizí poznatky
získané s Atonikem. Pøitom se mùe jednat o stimulátory na
úplnì jiné bázi a také s jiným urèením.
Pro zlepení kvalitativních parametrù cukrovky se v listové výivì propaguje doplòkové hnojení draslíkem, který
by mìl mít pozitivní vliv na cukernatost bulev. Nejen 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 Samppiod 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
a bílkovinné sloky. Samppi bylo dále zkoueno i v cukrovce, kde jsou kvalitativní parametry postaveny obdobnì.
V pokusech se rovnì prokázal pomìrnì významný nárùst
cukernatosti (+ 0,7 %). Dnes ji je toto speciální hnojivo mezi
pìstiteli cukrovky dobøe zavedeno. Doporuèujeme ho aplikovat 12´ za vegetaci, celková dávka by mìla v souètu èinit
1 l/ha. Vhodná je spoleèná aplikace s insekticidem (mice)
nebo s fungicidem (skvrnatièka). Vyuije se tak velmi kvalitního smáèedla, které Samppi obsahuje a stabilizaèního efektu kyselého prostøedí, který prodluuje úèinnost insekticidù
i fungicidù.
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