LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ
firemní sdělení .

Garland forte hubí spolehlivě trávovité plevele
Garland Forte zastoupí letos při hubení trávovitých plevelů Gallant Super a podle výsledků testování by ho měl
zastoupit plnohodnotně zejména v účinku na jednoleté trávy,
ale také na pýr plazivý.
Hlavním důvodem vysoké účinnosti Garlandu Forte je
rychlý rozvod a pomalý rozklad účinné látky Garlandu v rostlinách pýru. Účinná látka je tak rozvedena i do nejzazších
oddenků pýru, které postupně hubí.
Garland Forte hubí v cukrovce jak pýr, tak jednoleté
trávy (ježatku, oves hluchý, béry, atd.). Na jednoleté trávy
je aplikována dávka Garlandu Forte 0,5–0,7 l.ha–1 většinou
společně s přípravky typu „Betanal“ ve 2. nebo 3. ošetření
proti dvouděložným plevelům a lze jej aplikovat také společně
i s insekticidy (např. Nurelle D).

Proti pýru může být Garland Forte aplikován buď metodou dělené aplikace 2 × 0,7 l.ha–1, opět ve 2. a 3. ošetření
společně s přípravky typu „Betanal“, nebo v samostatné aplikaci. Jestliže je nutno aplikovat Garland Forte již na děložní
lístky cukrovky, doporučuje se maximální dávka Garlandu
Forte 0,7 l.ha–1 v samostatném postřiku.
Garland Forte je možno aplikovat v cukrovce na pýr
i v plné dávce 1,2–1,5 l.ha–1. Tato aplikace se však doporučuje
provést samostatně, především z hlediska vyšší selektivity
a spolehlivosti účinku na pýr.
Použití Garlandu Forte je výhodné i na honech, kde se
současně vyskytují pýr (jen třeba okrajově na souvratích,
okolo sloupů) a ježatka kuří noha nebo oves hluchý. Gallant
Super již v dávce 0,6–0,7 l.ha–1 totiž jako jediný graminicid
dokáže silně potlačit slabší výskyty pýru, který se pak v roce
aplikace výrazně nerozvíjí.
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stran 371 + 136, formát A4. Cena v Evropě 405 €.

Lichtova statistická ročenka vychází pokaždé v jiném „kabátě“,
letos s grafikou v zelených odstínech. Uspořádání je tradiční,
podobné jako v předchozích letech: tzn. že ročenka – adresářová a textová část – tvoří jednu část a vlastní statistické
tabulky jsou uvedeny v samostatné příloze nazvané „World
Sugar Statistic 2010“.
Úvodní kapitoly ročenky tvoří adresář významných
mezinárodních organizací, souvisejících s cukrem, řepou,
třtinou či bioetanolem. Nejrozsáhlejší je adresář na 210 stránkách řazený podle států (kterých je od Afganistanu až po
Zimbabwe celkem 141), obsahující seznam státních úřadů
a orgánů, vědeckých a vzdělávacích institutů, obchodních
organizací, cukerních společností i jednotlivých řepných či

třtinových cukrovarů a rafinerií, výrobců sladidel škrobových
i nízkokalorických (glukosa, fruktosa, inulin, HFCS aj.), aminokyselin (betain aj.), tekutých cukrů, alkoholu, bioetanolu
apod., což představuje téměř 6 000 záznamů. Nechybí ani další
přehledy: telefonní předvolby, seznam zkratek, katalog firem
poskytujících výrobky a služby pro cukrovary vč. kontaktních
údajů, inzertní část a španělsko-anglický a německo-anglický
slovníček odborných výrazů. Ročenka tradične obsahuje také
články z oblasti cukerní ekonomiky, strojírenství, zemědělství
a trhu s bioetanolem, výroby bioelektřiny v Jižní Americe či
týkající se spotřeby sladidel.
Samostatnou přílohou ročenky je „World Sugar Statistic
2010“. Úvod napsal S. Uhlenbrock. Evropská řepná a cukerní statistika shromažďuje údaje z posledních šesti kampaní
v jednotlivých zemích a průměr z uvedených let 2003/04 až
2008/09. Průměry, resp. součty jsou uvedeny pro Evropskou
unii, pro nečlenské země EU a pro Evropu celkem.
Světová statistika je tříděna podle zemí, sumarizována
podle světadílů a příp. podle druhu suroviny (řepa, třtina).
Obsahuje také data o importu a exportu cukru a melasy ve
vybraných státech, vývoj měsíčních cen cukru i desetiletý
přehled světové výroby melasy, ethanolu a HFS v jednotlivých
státech.
Společnost Agra Informa Limited, která vydala „F. O. Lichts
World Sugar Yearbook 2010“, je jednou z nejvýznamnějších
firem zabývajících se zemědělsko-potravinářskou problematikou. Soustřeďuje se na trh a obchodování s vybranými
komoditami, vydává ročenky, informační věstníky a podobné
materiály, jak tiskem, tak elektronicky. Pořádá konference,
odborné semináře, školení pro obchodníky atd. Působí v Evropě a v Americe.
Lichtova ročenka je obsáhlá publikace s mnoha důležitými daty a informacemi statistického, ekonomického i technického charakteru. Je základním pramenem pro každého, kdo
potřebuje nalézt potřebné údaje o světovém cukrovarnickém
průmyslu.
Jaroslav Gebler
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