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Výnosy cukrové řepy se v posledních letech v České re-
publice pohybují kolem šedesáti tun z hektaru. Sklizeň a zpra-
cování cukrovky v loňském roce poznamenalo deštivé počasí 
s rozbahněnými pozemky a časný příchod zimy, což ovlivnilo 
výnosy i cukernatost sklízené řepy. Potíže působily dodávky 
řepy s vysokým podílem nečistot, ztěžujícím její zpracování. 
Pěstitelé v Čechách poukazují na problémy s harmonogramem 
sklizně i odvozu řepných bulev ze skládek i s výší srážek za 
nečistoty. Chtějí jednat s cukrovary o systému sklizně, skladování 
a o pozdních dodávkách řepy i příplatcích při pozdní dodávce. 

Tyto a další informace zazněly na lednových konferencích 
v Hradci Králové a v Bezně na Mladoboleslavsku, zaměřených 
na zhodnocení uplynulé pěstitelské sezony, cukrovarnické 
kampaně a především na nabídku osiv cukrovky. Obě akce se 
těšily velkému zájmu pěstitelů, dohromady jich přilákaly kolem 
tři sta padesáti.

Méně cukru

V úvodní přednášce přítomné s úspěchy a nezdary v kam-
pani 2010/2011 seznámil ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech 
ing. Jan Křováček, Ph. D., který hovořil mj. i o situaci na světovém 
trhu s cukrem a o produci cukru v EU i ve světě. 

Podle jeho sdělení celosvětově narůstá spotřeba cukru, 
zvyšuje se poptávka a rostou i proto ceny této komodity. 

Ve světě i v zemích Evropské unie se počítalo s vysokou 
produkcí cukru, v důsledku propadu výroby u velkých světo-
vých  výrobců však bylo nutné odhad přehodnotit. Ve většině 
evropských států poklesly výnosy i cukernatost cukrové řepy. 

Konečné zásoby cukru meziročně vzrostou o 1,3 %, ale 
jsou na velmi nízké úrovni 58 miliónů tun. Do roku 2020 může 
světová spotřeba cukru růst o třicet až čtyřicet miliónů tun ročně. 
Cena cukru na světových trzích je nejvyšší za několik posledních 
desetiletí a prognózy nepočítají s poklesem. V březnu by světová 
cena mohla dosáhnout asi 570 euro za tunu bílého cukru, což je 
pozitivní také pro tuzemské producenty a pěstitele.

Problematická kampaň

O uplynulé cukrovarnické kampani posluchače informoval 
ing. Jaroslav Verfl, agronomický ředitel společnosti Cukrovary 
a lihovary TTD, a. s. Podle jeho sdělení cukrovary v Dobrovici 
a v Českém Meziříčí dohromady v loňském roce zpracovaly 
zhruba dva milióny tun řepných bulev určených k produkci 
cukru a lihu, denně v průměru 19 700 tun.

Průměrný výnos v celé společnosti TTD dosáhl 61,4 t.ha–1 
(tříletý průměr je ca 64 t.ha–1) a cukernatost v průměru činila 
17,44 % (přibližně o 1 % méně, než v roce 2009). Průměrný podíl 
nečistot v TTD byl loni 15,26 %, tj. asi o 2 % vyšší, než o rok dříve. 

Dobrovičtí pěstitelé v průměru docílili výnosu 62,4 t.ha–1 
a cukernatosti 17,47 %, zemědělci dodávající cukrovku do cuk-
rovaru v Českém Meziříčí pak 59,5 t.ha–1 a průměrné cukernatosti 
17,38 %. Mezi jednotlivými podniky i oblastmi byly velké rozdíly; 
ve srážkově netypickém roce dosáhli dobrých výsledků pěstitelé 
na lehkých půdách, zatímco na jindy nejlepších středních půdách 
se cukrové řepě příliš nedařilo.

Vybírat s rozvahou

Pro usnadnění orientace pěstitelů každoročně ÚKZÚZ ve 
spolupráci se SPC vydává Seznam doporučených odrůd registrova-
ných v ČR (viz lednové číslo, pozn. redakce), který účastníci akcí 
od pořadatelů obdrželi. Při výběru odrůd by zemědělci vždy měli 
vzít v úvahu, jaké konkrétní podmínky mají na svých lokalitách. 
Zatímco některé odrůdy jsou značně přizpůsobivé a lze je pěstovat 
takřka na všech stanovištích, jiné mají speciální nároky.

Moření osiva cukrovky zajišťuje základní ochranu rostlin 
při vzcházení. Nejrozšířenějším mořidlem cukrovky zůstává 
Gaucho, vzrůstá podíl osiva ošetřeného Cruiser Force a Force 
Magna. Jako výhodné se ukazují různé úpravy osiv zajišťující 
rychlé a rovnoměrné vzcházení rostlin.

Zástupci osivářských firem na konferencích pěstitele se-
známili s osvědčenými i novými odrůdami cukrovky pro jaro 
2011. V letošním roce se objevila celá řada novinek: SY Marvin, 
Václav, Raptor, Gibbon, Apel, Danuška KWS, Labonita KWS, 
Norina KWS a Resimax.
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