LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Nad porosty cukrovky v Zaloňově
Meeting Over Sugar Beet Field in Zaloňov

Letošní průběh jara nebyl pro cukrovou řepu zrovna příznivý. Na mnohých lokalitách jarní mrazíky poškodily vzcházející
rostliny. Později však už ale na našich polích naštěstí vypadaly
porosty cukrovky vesměs velmi nadějně.
Stejně jako v minulých letech proběhla i letos řada polních
dnů zaměřených na pěstování cukrové řepy.

Tradiční setkání pěstitelů nazvané „Den agronoma“ se
uskutečnilo 22. června v Zaloňově na Náchodsku. Pokusy byly
založeny na pozemcích zemědělského podniku Uniagro, s. r. o.
Letošní již osmnáctý ročník opět přilákal téměř stovku
účastníků. Měli možnost projít si za odborného výkladu rozsáhlé
pokusy, zájemci si mohli prohlédnout i nejnovější zemědělskou
techniku. Připraveno bylo také občerstvení.

Obr. 1. Ing. Konečný informuje o pokusech s hebricidy

Pěkné pokusy
Na pokusném pozemku popsal agrotechniku pokusů agronom podniku Uniagro Ing. Vladimír Fröhlich. Pokusy zaseli
25. března. Rostliny cukrovky velmi dobře vzešly. V době konání
polního dne si tak příchozí mohli prohlédnout pěkné zapojené
porosty.
O herbicidních ošetřeních hovořil tajemník Svazu pěstitelů cukrovky Čech Ing. Ivan Konečný, CSc. Uvedl, že letos
v pokusech nejsou patrné rozdíly mezi jednotlivými variantami
herbicidních kombinací. Všechny porovnávané varianty byly
zcela čisté, bez plevelů.
Na pokusném stanovišti se kromě odrůd porovnávala dvě
mořidla – Cruiser Force a Force Magna. Pokus byl založen na
odrůdě SY Marvin. Jak uvedl Ing. Alois Jirsák, CSc., z firmy Syngenta Czech, s. r. o., tato dvě mořidla nahradila dříve používané
Gaucho. Cruiser Force má silnější účinek, je však dražší. Mořidlo
Force Magna je slabší, ale zato levnější.
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Honsová: Nad porosty cukrovky v Zaloňově

V průměru čtyřiceti lokalit pokusů byl letos u mořidla Cruiser
Force zjištěn vyšší počet jedinců o tři tisíce na hektar. V době
konání polního dne v Zaloňově nebyly na porostech cukrovky
vidět rozdíly mezi použitými mořidly.

Množství odrůd
Na poli hovořili o jednotlivých odrůdách cukrovky, kterých
byly téměř čtyři desítky, zástupci osivářských firem. Ing. Jirsák
představil odrůdy firmy Syngenta, včetně několika rizotolerantních novošlechtění, z nichž HI11140 navíc disponuje odolností
k cerospoře a jedná se o NC typ. Dále ing. Jirsák představil
odrůdy SY Marvin, SY Belana, Lucata a novinku Monsun.

S odrůdami firmy KWS Osiva, s. r. o., Danka KWS, Kiringa
KWS, Katka KWS, Labonita KWS, Talenta KWS, Vitalina KWS
a dvěma novošlechtěními přítomné seznámil Ing. Josef Pavlíček.
O odrůdách Caruso, Merak, Vaclav, Victor a dvou novošlechtěních firmy Strube ČR, spol. s r. o., hovořil Ing. Ivan Balcar.
S odrůdami firmy SESVanderHave International B. V. – Debut, Expert, Pohoda, Raptor, Scorpion, a novinkami Hercules
a Amulet – seznámil pěstitele Ing. Radan Zachrdla.
Firma Maribo Seed měla na pokusném pozemku odrůdy
SY Apel, Gallant, Harley, Imperial, Poseidon a Xanadu.
Miroslav Vrabec s firmy Selgen, a. s., představil odrůdy
Resimax, Narcos a Danube.
text a foto Hana Honsová, ČZU v Praze
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Jak podstatně zvýšit výnos cukrovky? (How to raise
sugar beet substantially?
Jedním z požadavků trvale udržitelného pěstování cukrové řepy je
ziskovost pro zemědělce. V reakci na nedávné ohrožení rentability
cukrovky na úrovni zemědělského podniku v důsledku snižující
se ceny cukrové řepy a vzhledem k reformě cukerního režimu
EU, zahájily Holandský cukrovarnický průmysl a Výzkumný ústav
cukru IRS projekt SUSY k urychlení výnosu cukru (Speeding
Up Sugar Yield – SUSY). V rámci tohoto projektu se podílelo
na zkoumání ve dvojicích 52 zemědělců (z toho 26 „Type top –
vrcholový typ“ a 26 „Type average – typ průměrný“) od roku 2006
do roku 2008. Každá dvojice se skládala z „typu vrcholového“
a „typu průměrného“ zemědělce. Dvojice se lokalizovaly napříč
nizozemskými řepařskými regiony. Pěstitelé vrcholového typu
měli o 20 % výrazně vyšší výnos cukru v každém roce ve srovnání
s „průměrným typem“ pěstitelů, ale jejich celkové variabilní
náklady se nelišily. Pozorované rozdíly ve výnosu cukru nebyly
způsobeny ekonomickými omezeními. Rozdílný výnos cukru by
mohl být vysvětlen příslušnou pěstitelskou technologií konkrétní
plodiny, která je obvykle nejdůležitějším faktorem ovlivňující
výnos cukru. Vrcholoví pěstitelé vykazovali u různých chorob
a škůdců nižší hladinu napadení, i když utrpěli ztráty i přes
ochranná opatření. Vlivem lepšího využití srovnatelné technologie
docílili vrcholoví pěstitelé lepší struktury půdy a dřívějšího setí.
V oblasti pěstování plodin mohou být prováděna různá opatření
(s důrazem na kvalitu ošetření) s cílem ještě většího zvyšování
výnosu cukru. Tato studie jasně ukazuje, že není jen jeden
konkrétní aspekt, na který by se mělo především zaměřovat.
Ke stupňování výnosu cukru je zapotřebí optimalizované řízení
výroby a specifické zaměření na výsledky nového výzkumu.
Abstracts of Papers, 73rd IIRB Congress, Brussels,
14–15/02/2012, s. 13–14.
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Zvláštnosti základního zpracování půdy pro cukrovku
(Osobennosti osnovnoj obrabotki počvy pod sacharnuju
sveklu)
Článek poukazuje na to, že v důsledku snížení úrovně pěstování
cukrové řepy v době krize zemědělství v Rusku se v půdě
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řepných polí nahromadilo velké množství semen a vegetativních
částí plevelných rostlin, což je příčinou problémů při pěstování
cukrovky. K uvedení řepných polí do pořádku je třeba se zaměřit
na zpracování půdy, včetně použití kombinovaného schématu
základního (podzimního) zpracování půdy, které zahrnuje dvě
podmítky: talířovou do hloubky 6–8 cm po sklizni předplodiny
a druhou podmítku radlicí do hloubky 14–16 cm; dále orbu do
hloubky 30–32 cm pluhem s podrýváním. S ohledem na výskyt
plevelů se může provést zpracování půdy řepným kultivátorem
USMK-5,4V, který je opatřen zdvojenými radličkami pro hloubku
3–4 cm. V kombinaci s předseťovou kultivací je možno tímto
kultivátorem spolu s účinnými preemergentními herbicidy udržet
bezplevelný pozemek až do sklizně řepy.
Sachar, 2011, č.12, s. 44–45.
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Potenciální medicinální benefity sladidla o vysoké
intenzitě ze stévie (Potential medicinal benefits of high
intensity sweetener from Stevia)
V některých asijských zemích se používají listy Stevia rebaudiana
jako surovina pro izolaci přírodního sladidla. Steviosid, hlavní
sladká látka této rostliny, je 300× sladší než sacharosa, ale má
trochu hořkou pachuť. Rafinovaný extrakt ze stévie se užívá
v USA již od roku 1995, ale pouze na trhu diabetických doplňků.
V roce 2008 udělil konečně americký FDA statut bezpečného
sladidla (GRAS) vysoce čistému sladidlu rebaudioside A. Francie
pak schválila sladidlo rebaudioside A pro použití v potravinách
a nápojích v roce 2009. Ve většině států EU se očekává schválení
sladidel ze stévie v roce 2011. Podíl sladidel ze stévie na trhu
rychle roste a postupně vytěsňuje podíl aspartamu a sacharinu
na trhu i díky farmakologickým studiím, které potvrzují medicinální benefity těchto sladidel. Jedná se především o široké
spektrum blahodárných terapeutických účinků na lidské zdraví,
včetně snížení vysokého krevního tlaku, glykemie, antioxidačních účinků, účinků proti virovým infekcím, zánětům a proti
rakovině.
Int. Sugar J., 113, 2011, č.1355, s. 792–797.
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