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Něco navíc od firmy
SESVanderHave Česká republika

firemní sdělení

firemní sdělení

Organizace polních řepařských dnů má v České republice 
dlouholetou tradici. Jedná se většinou o setkání na určité loka-
litě s prohlídkou zde založených odrůdových a herbicidních 
pokusů. Na organizaci těchto akcí se podílí cukrovarnické 
společnosti většinou ve spolupráci se semenářskými a chemic-
kými firmami. Určitou nevýhodou těchto setkání je možnost 
zhlédnutí pouze konečného stavu po ošetření, tzn. například 
lokalitu po aplikaci T1 až T3.

Zajištění bezplevelného stavu porostů je, vedle výběru 
kvalitních odrůd, jedním z hlavních předpokladů úspěchu 
v pěstování cukrovky. SESVanderHave je nejen dodavatelem 
špičkových odrůd, ale také organizuje pro pěstitele odborné 
poradenství v oblasti ochrany cukrovky. Naší filozofií není 
provádění maloparcelových nebo poloprovozních pokusů 
s různými variantami ošetření, ale snaha přímo na konkrétních 
provozních plochách organizovat setkání v určitých časových 
intervalech. Proto SESVanderHave ve spolupráci s Ing. Fran-
tiškem Fišerem, CSc., již několik let poskytuje pěstitelům 
cukrovky, jako jeden z bonusů, odborné poradenství formou 
setkání na vybraných provozních plochách. Pro tato setkání 
se zažil název „polní kázání“. Tato „polní kázání“ proběhla 
v roce 2012 na několika lokalitách v rajonu cukrovarů Tereos 
TTD, a. s. Navštívili jsme pozemky Osevy Agri Chrudim v Kočí, 
ZS Skalsko, ZD Dolany a ZS Sloveč.

Tyto akce jsou zaměřeny na vyhodnocení zaplevelení 
konkrétních pozemků s cukrovkou. Podle plevelného spektra 
je stanoven návrh řešení různými kombinacemi jednotlivých 

přípravků. Jsou zde respektovány zásady registrace přípravků, 
tzn. dávka tolerantní k cukrovce a účinnost na určité vývojové 
stadium plevelů. Účastnici se mohou při dalším setkání pře-
svědčit o účinnosti provedeného ošetření. „Polních kázání“ 
se účastní se i zástupci chemických firem, kteří seznamují 
s přednostmi svých přípravků a informují o jejich zásobách 
a dostupnosti v daném období. Probíhají zde velice plodné 
diskuze týkající se nejen cukrovky, ale i problematiky pěsto-
vání ostatních plodin.

Pěstitelé se každý rok se na těchto akcích setkávají s ně-
jakými zajímavostmi či specifickými problémy daného roku. 
V letošním roce účastníci viděli názorně poškození cukrovky 
mrazem a následně spálou řepnou. Mohli tak objektivně 
vyhodnotit poškození na svých pozemcích a rozhodnout se 
pro přesetí či ponechání porostů. Toto rychlé a objektivní 
rozhodnutí bylo velice důležité, protože včasný termín pře-
setí poškozených porostů rozhodoval o šancích dosáhnout 
dobrého výsledku.

Firma SESVanderHave bude s ohledem na zájem pěstitelů 
pokračovat v organizaci těchto setkání i v dalších letech. 
Termíny a konkrétní lokality setkání jsou upřesňovány 
v pozvánkách na tato „polní kázání“. Pokud o tyto akce 
máte zájem a pozvánky nedostáváte, přihlaste se na adrese:  
radan.zachrdla@sesvanderhave.cz.

Hodně pěstitelských úspěchů v roce 2012 a v dalších 
letech přejí pracovníci firmy SESVanderHave.


