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Dle celosvìtové databáze geneticky modifikovaných (GM,
transgenních) plodin (1) jsou ve svìtì v souèasné dobì
k dispozici ke komerènímu vyuití tøi typy transgenních odrùd
cukrovky. Vechny se vyznaèují tolerancí k neselektivním herbicidùm (herbicide tolerant, dále HT cukrovka); dva z nich vykazují toleranci k úèinné látce glyfosátu a jeden typ k glufosinátu
amonnému. Transgenní odrùdy HT cukrovky pøináejí pìstitelùm alternativu v jinak nákladné a technicky nároèné ochranì
porostu proti plevelùm. ádný z tìchto typù modifikací vak
prozatím není povolen ke komerènímu pìstování v EU.
Herbicidy tvoøí nejvìtí èást spotøeby pesticidù, nebo bez
chemické ochrany proti plevelùm není v intenzivních technologiích prakticky moné vìtinu plodin pìstovat, co platí zvlátì
pro cukrovku. irokospektrální herbicidy pouívané v HT plodinách umoòují úèinnìjí regulaci plevelù. Oèekává se, e pøípadné zavedení HT odrùd cukrovky v ÈR by vedlo ke znaèné
úspoøe nákladù a zjednoduení ochrany zejména proti problematickým plevelùm a stávajícím populacím plevelné øepy.

Kontrola plevelù v HT cukrovce s pomocí glyfosátu
HT cukrovka se komerènì pìstuje pouze v USA, kde byla
v roce 2008 touto plodinou oseta plocha cca 260 000 ha (tj. cca
60 % celkové plochy cukrovky v USA). Výrobce herbicidù typu
Roundup, který je zároveò dodavatelem transgenních odrùd
cukrovky tolerantních k úèinné látce gylfosátu, doporuèuje k HT
cukrovce aplikaci pøípravku Roundup Weather MAX® (540 g
glyfosátu na 1 l pøípravku ve formì IPA  isopropylaminové soli).
Pøed setím a preemergentnì lze aplikovat proti vzelým plevelùm
kombinované dávky do 7,72 l.ha1 celkem; celková postemergentní dávka je maximálnì 7,02 l.ha1. Jednotlivé dávky pøípravku Roundup W. MAX nesmìjí pøekroèit mnoství 2,34 l.ha-1 od
vzejití cukrovky do 8. listu a 1,61 l.ha1 ve fázi cukrovky mezi
8. listem a uzavøením øádku (3).
V zemích EU probìhla øada polních pokusù s HT cukrovkou, jejich cílem bylo ovìøit úèinnost a výi dávek glyfosátu
nebo glufosinátu amonného nutných k úspìnému potlaèení plevelù v porostu HT cukrovky. Jedno z pozorování (4) ukazuje,
e aplikace herbicidu Roundup v 13 dávkách po 0,72 kg.ha1
úèinné látky glyfosátu dává stejné nebo lepí výsledky v úèinnosti
na potlaèování plevelù, ne smìs úèinných látek metamitron,
phenmedipham a ethofumesate aplikovaných ve tøech dávkách
rùzných herbicidù v celkové výi 3,17 kg.ha1 úèinných látek.
Dalí výzkum (7) uvádí, e efektivní kontrola plevelù glyfosátem je dosahována pøi dávce 2 kg této úèinné látky na hektar,
ve srovnání s 6 kg rùzných úèinných látek pøi konveèním oet-
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øení. Pøi opakované aplikaci pøípravkù s glyfosátem jsou plevele pøítomné v cukrovce dobøe potlaèeny; nové zaplevelení se
dostavuje v delím èasovém horizontu a rozvíjí se jen velmi pomalu (5). Jedno oetøení herbicidem s úè. l. glyfosát nepostaèuje napø. pro uspokojivé potlaèení pohanky svlaècovité (Falopia
convolvulus) a hluchavky nachové (Lamium purpureum) (6).
Transgenní odrùdy cukrovky jsou schopny tolerovat oetøení
neselektivním herbicidem i pøi vyích dávkách, napø. 4,32 kg
úèinné látky glyfosátu na hektar (6). Dle pozorování (8) je nutné provést první aplikaci glyfosátu (v dvouaplikaèním programu) nejpozdìji pøed rùstovou fází osmi listù cukrovky, aby se
zabránilo sníení výnosu v dùsledku konkurence plevelù. Vysoká úèinnost ochrany s pouitím glyfosátu mùe zvýit výnosy
cukrovky o 13 % (7). Naproti tomu jiní autoøi (9) se nedomnívají,
e zavedením HT odrùd dojde ke zmìnì ve výnosech cukrovky.

Vliv pìstování GM cukrovky na ivotní prostøedí
Pìstování HT odrùd cukrovky mùe být pøínosné z pohledu
vlivu na ivotní prostøedí (7, 11). Flexibilita v postøiku neselektivními herbicidy i jejich pozdìjí aplikaèní termín umoòuje
zvýit nabídku potravních zdrojù, napø. zásobu semen plevelù,
a tedy i dostupnost pro ptactvo v podzimním období (10). Pouití herbicidu v pozdìjí rùstové fázi plevelù má pozitivní efekt
i z pohledu ochrany pùdy. Nepouití herbicidu na poèátku vegetaèní doby umoòuje rùst polních plevelù, které vytvoøí ochrannou vrstvu proti vìtrné a vodní erozi. Dalím, tìko vyèíslitelným nepøímým pøínosem, je charakter pouité herbicidní látky.
Klasické herbicidy jsou nahrazeny látkami, které se v pùdì rychleji odbourávají a jsou tak etrnìjí k ivotnímu prostøedí (2).
Na druhé stranì, na základì modelování zmìn v plevelových
spoleèenstvech a jejich predikce v dlouhodobém horizontu 28 let
(12) existují obavy, e na pozemcích s HT plodinami bude mení
druhová pestrost plevelù, co mùe ovlivnit populace potravnì
závislých ivoèichù na zemìdìlských plochách. Rizikem pøi zavedení HT odrùd a nevhodného pouívání glyfosátu mùe být
podobnì jako u jiných herbicidù vznik rezistentních populací
plevelù a zmìny v plevelných spoleèenstvech ve prospìch pøirozenì odolnìjích druhù. Specifický problém ve vyuití transgenních odrùd cukrovky pøedstavuje plevelná øepa. V pøípadì
pøenosu genu tolerance prostøednictvím pylu chladových vybìhlic a plevelných øep je reálným nebezpeèím vznik populací
plevelných øep s rezistencí vùèi glyfosátu, co by znaènì zkomplikovalo dosavadní zpùsob jejich hubení. Tìmto rizikùm se dá
pøedejít zachováním dostateèného èasového odstupu plodiny
v osevních plánech (11).
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Cost-benefit analýza pìstování HT cukrovky
Vzhledem k dosavadnímu dosti nároènému klasickému
herbicidnímu programu u cukrovky lze poèítat se znaènými
úsporami pøi zavedení HT odrùd, kde je pro regulaci plevelù
pouíván pouze jeden herbicid. Úspora nákladù na oetøení
cukrovky proti plevelùm byla vyèíslena nìkolika ekonomickými analýzami v evropských podmínkách a její výe se pohybovala od 86 EURO.ha1 (13), pøes 150 EURO.ha1 (7) a po 220 EURO.ha1 (14) pøi pìstování HT cukrovky. Celkové úspory nákladù
v rámci hlavních pìstitelských regionù cukrovky v EU (poèítána plocha 1,7 mil. ha) by se tak mohly pohybovat ve výi 180 mil.
eur roènì (7). Dále je tøeba poukázat také na nepøímé pøínosy
pìstování HT plodin, kdy pìstitel má vìtí flexibilitu v naèasování
herbicidní ochrany a zároveò sníené riziko v neúèinné èi nadbyteèné aplikaci (16).
Pøi zavedení transgenních odrùd v podniku je vak tøeba
poèítat i s nìkterými vícenáklady, které jsou pøímo spojeny
s pìstovanou plodinou. V prvé øadì se jedná o zvýenou cenu
osiva, v které se odráejí technologické poplatky. Toto navýení by se mìlo pohybovat mezi 3040 EURO.ha1 (13, resp. 7).
Mezi nepøímé ekonomické efekty patøí vícenáklady, které
mohou vzniknout pøi vìtím rozíøení GM plodin na orné pùdì
v souvislosti s jejich náhodnou pøímìsí v produktech konveèního, popø. ekologického zemìdìlství. Nejvìtí ekonomické problémy lze oèekávat v pøípadì ekologického zemìdìlství, kdy
podle naøízení o ekologickém zemìdìlství nejsou GMO a vedlejí produkty tìchto organismù sluèitelné s pravidly ekologického zemìdìlství s výjimkou léèiv a veterinárních pøípravkù.
Nejvìtí èást vícenákladù pro pìstitele vzniká pøi zavádìní opatøení proti pøenosu pylu a èitìní strojù a zaøízení pøi soubìné
produkci transgenních a netransgenních plodin. Náklady, které

mohou pìstiteli GM plodin v této souvislosti vzniknout se odhadují ve výi 5060 EURO.ha1 (17).

Ekonomika pìstování HT cukrovky v ÈR
V pøípadì HT cukrovky není k dispozici takové mnoství
poznatkù ekonomického charakteru jako napø. u Bt kukuøice,
nebo produkèní pìstování HT cukrovky je prozatím realizováno na omezené ploe v USA. V rámci výzkumu provedeném
na ÈZU v Praze vak byly získány velmi pozitivní výsledky pøi
teoretickém ekonomickém vyhodnocení pìstování HT odrùd
cukrovky v ÈR, vyuitelné v pøípadì jejich schválení pro praxi.
HT odrùdy cukrovky v kombinaci s aplikací neselektivního herbicidu Roundup, jako alternativy v ochranì porostu proti plevelùm, pøináejí znaèné zjednoduení komplikovaného herbicidního programu konvenèní cukrovky, a tím i významnou
úsporu variabilních nákladù.
Tato úspora se pohybuje v podmínkách ÈR v rozmezí zhruba
2 0004 000 Kè.ha1 v závislosti na pouívaných prostøedcích klasické ochrany (v úvahu byly brány dvì klasické varianty herbicidního oetøení zaloené buï na betanalovém programu, nebo
na pøípravku Kompakt Stefes). V této výi úspory je ji zapoèteno i navýení ceny osiva transgenní cukrovky, které se pøedpokládá kolem 1 200 Kè.ha1.
Na úroveò bìných nákladù herbicidního oetøení cukrovky bychom se u HT cukrovky dostali a pøi celkové aplikaci
Roundupu s mnostvím glyfosátu 7 kg.ha1 úèinné látky, co je
nìkolikanásobnì vìtí mnoství, ne dokládají výsledky výzkumu provádìného na základì polních pokusù i doporuèení dodavatele nové technologie, firmy Monsanto (3). Úspora nákladù
na herbicidní oetøení cukrovky pøedstavuje disponibilní zdroje, které je moné vyuít k zintenzivnìní technologie pìstování
HT cukrovky ve srovnání s odrùdami klasickými.
Souhrn
Transgenní cukrovka s tolerancí k neselektivním herbicidùm se
v souèasné dobì komerènì pìstuje pouze v USA. Pokud hodnotíme potenciál této cukrovky pro evropské prostøedí, dostáváme se
k jednoznaèným úsporám nákladù na produkci, a to zejména díky
zjednoduení technicky nároèné a nákladné herbicidní ochrany,
kterou vyaduje klasická cukrovka. Tyto úspory se v podmínkách
ÈR pohybují v rozpìtí 2 0004 000 Kè.ha1 pøi zapoètení zvýené
ceny transgenního osiva.
Klíèová slova:cukrovka, glyfosát, náklady, regulace zaplevelení, transgenní, úspory.
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Èeøovská M., Soukup J.: Economic aspects of growing
genetically modified sugar beet
Transgenic sugar beet with tolerance to non-selective herbicides has been grown on a limited area in the USA. Evaluating the
potential of the HT sugar beet for European conditions, we
clearly obtain significant cost savings compared with conventional varieties. This is caused mainly due to simplification of
complicated and cost expensive herbicide program commonly
used in conventional sugar beet. The savings in the Czech conditions rank between 2 000 and 4 000 CZK per hectare, including the increased price of transgenic seed.
Key words: sugar beet, glyphosate, costs, weed control, transgenic,
savings.
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