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Cukrová řepa je jednou z nejdůležitějších plodin v Chorvatsku, pěstuje se přibližně na 25 tis. ha. Výnos bulev se v pětiletém
průměru pohybuje kolem 52 t.ha–1, cukernatost pak okolo 15,7 %.
Chorvatští řepaři ani cukrovarníci nejsou s takovými výsledky spokojeni. Pěstování cukrové řepy ovlivňuje řada faktorů, patří k nim
i výskyt listových chorob, zejména nárůst výskytu cerkosporové
listové skvrnitosti řepy (Cercospora beticola Sacc.). V oblastech,
kde se cukrová řepa pěstuje, jsou škody způsobené tímto houbovým patogenem skutečně velké. Výskyt cerkosporiózy závisí na
způsobu sklizně, abiotických faktorech, přítomnosti i vlastnostech
patogena a na fungicidní ochraně porostů řepy. Nejzřetelněji
jsou viditelné příznaky choroby na povrchu listů, všeobecně
dochází k největším ztrátám listové hmoty u časných a silných
infekcí. Úbytek listové plochy vede k poklesu fotosyntézy, a to
dále snižuje výnos a kvalitu cukrové řepy. Výnos bulev může
běžně klesnout o 15–30 % (1, 2), pokles však může dosáhnout
až 60 % (3). V pokusech s odrůdami cukrovky v podmínkách
přirozené infekce (4, 5), kde byly u některých variant aplikovány
fungicidy a u jiných ne, došlo až k 13% poklesu výnosu bulev.
Rešić (6) zaznamenal, že cukernatost byla u kontroly o 0,40–1,35 %
nižší ve srovnání s plochou ošetřenou fungicidy a o 0,74–1,83 %
nižší ve srovnání s plochou, na které byly fungicidy aplikovány
dvakrát. Snížení výnosu bulev řepy i nižší cukernatost spolu
s nárůstem obsahu melasotvorných prvků mohou vést k poklesu
výnosu cukru až o 40–50 % (2).
Využívání odrůd rezistentních k cerkosporové listové skvrnitosti je dnes v Evropě samozřejmostí, stejně tak i v Chorvatsku.

I u odolných odrůd však může docházet v infekčních podmínkách k určitému snížení výnosu, proto se zdá, že použití
fungicidů je vhodné nejenom u náchylných odrůd, ale také
u odrůd rezistentních (4, 5). Šlechtění za účelem odolnosti proti
cerkosporióze i jiným chorobám je složité, problémy vznikají
především z toho, že oba organismy mají jinou dědičnost a proměnlivost. Rezistence vůči patogenní houbě Cercospora beticola
je velmi obtížně vytvořitelná vlastnost. Vědci (7) zaznamenali,
že odolnost vůči této houbě je řízena 4–5 páry genů. Při šlechtění
je velmi často nemožné sloučit vlastnosti, jako je odolnost,
s maximálním výnosem a kvalitou bulev. A protože jsou výnos
a kvalita bulev stále nejdůležitějšími faktory, nemůžeme zatím
mluvit o naprosto rezistentní odrůdě cukrové řepy. Potvrzují to
i výsledky testování odolnosti 26 odrůd cukrové řepy (4) z produkce nejvýznamnějších šlechtitelských společností v Evropě, při
němž bylo prokázáno, že testované odrůdy nemají dostatečnou
odolnost vůči C. beticola a že při produkci cukrové řepy se zatím
nedá upustit od užívání fungicidů.

Materiál a metodika
Cílem našich pokusů bylo určit výnos a kvalitu bulev cukrové řepy vybraných odrůd pěstovaných v různých podmínkách. Současně byla testována účinnost fungicidů proti houbě

Obr. 1. Výnos bulev cukrové řepy v jednotlivých letech pokusu
Tab. I. Odrůdy cukrovky zařazené v pokusu a jejich vlastnosti
Č.

Odrůda

Šlechtitelská společnost

Typ

Tolerance*

1

Belinda

KWS

C

R

2

Colonia KWS

KWS

C

R, Cr

3

Elvis

Strube

C

R, Cr

4

Sandor

Strube

NC

R, Cr, Aph

5

Boomerang

SESVanderHave

N

R, Cr, Rh

6

Giraf

SESVanderHave

C

R, Cr

7

Asketa

Syngenta Seed – Hilleshög

C

R, Cr, Rh

8

Gazeta

Syngenta Seed – Hilleshög

C

R, Cr, Rh

* R – tolerantní k rizománii, Cr – rezistentní k cerkosporióze, Rh – tolerantní
k rizoktónii, Aph – tolerantní k Aphanomyces cochlioides Drechsler
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Obr. 2. Výnos kořene cukrovky v závislosti na aplikaci fungicidů
proti cerkosporové listové skvrnitosti řepy

dopočítán výnos bílého cukru (s využitím braunschweigského
vzorce).

Výsledky a diskuze

Cercospora beticola. Výzkum byl proveden v rámci polních
pokusů ve východním Chorvatsku v období let 2010 až 2012.
Do pokusu bylo zařazeno osm různých odrůd cukrovky (tab. I.),
zahrnoval také tři varianty fungicidní ochrany proti Cercospora
beticola (ošetření 1–3). Byl prováděn schématem znáhodněných
bloků se čtyřmi opakováními. Odrůdy zařazené v pokusu patří
k tolerantním vůči cerkosporové listové skvrnitosti řepy, pouze
jedna starší odrůda, Belinda, byla označena jako náchylná k této
chorobě.
Testovali jsme tři varianty použití fungicidů proti patogenu
Cercospora beticola:
1. kontrola (bez ošetření),
2. jedna aplikace fungicidu,
3. ošetření se třemi aplikacemi fungicidů.
Pokusy byly prováděny na kyselých hnědých půdách
s následujícími charakteristikami: pHKCl 5,22; pHH O 6,48; obsah
humusu 2,39 %; obsah P2O5 21,40 mg.100 g–1 půdy a obsah
K2O 26,63 mg.100 g–1 půdy. Při sklizni byly odebrány vzorky ke
zjištění výnosu kořene, cukernatosti a kvality bulev. Následně byl
2

Během tříletého trvání pokusů byl průměrný výnos bulev
69,41 t.ha–1 (obr. 1., 2. a 3.), což vzhledem k vlastnostem půdy
a technologii pěstování neukazuje na zvlášť dobré pěstitelské
výsledky. K hlavním důvodům tohoto stavu patřily především
nepříznivé povětrnostní podmínky (vysoké teploty vzduchu
spolu s velkým suchem) v průběhu pokusu. Byla to také jedna
z hlavních příčin rozdílných výnosů v jednotlivých letech. Průběh
počasí během vegetačního období má značný vliv nejenom
na růst cukrové řepy, ale také na výskyt infekce, inkubační
dobu a sporulaci houby Cercospora beticola, i na úroveň poškození porostů. V našem pokusu závisel výnos bulev a cukru
i cukernatost na podmínkách počasí v období růstu. V roce
2012 průměrný výnos kořene dosáhl 51,15 t.ha–1 a výnos bílého
cukru 6,33 t.ha–1, v roce 2010 to bylo 83,67 t.ha–1 a 9,92 t.ha–1.
Tyto výsledky odrážející vliv počasí (ročníku) na výnos kořene
a výnos bílého cukru, podobně jako na kvalitu bulev, jsou
v souladu s předchozími pokusy (5, 7, 8).
Průměrný výnos bílého cukru v pokusu byl 8,58 t.ha–1
(obr. 4., 5. a 6.) s velkou proměnlivostí v jednotlivých letech, což
rozhodně nemůže být označeno za uspokojující. Proměnlivost
výnosu cukru byla především důsledkem extrémních povětrnostních podmínek, ale také byla také ovlivněna nerovnoměrnou
reakcí odrůd na nepříznivé podmínky. Nejvyšší průměrný výnos
bílého cukru 9,92 t.ha–1 byl dosažen v roce 2010, a to díky
nadprůměrným srážkám v průběhu vegetace. Naopak nejnižžší
průměrný výnos 6,33 t.ha–1 v roce 2012 ovlivnil nedostatek srážek
a vysoké teploty vzduchu během vegetace cukrové řepy.
Ochrana proti cerkosporové listové skvrnitosti s jednou
aplikací fungicidu zvýšila výnos kořene v průměru o 8,7 t.ha–1
(14,22 %), cukernatost o 1,27 % (přibližně 9,13 % rel.) a výnos
cukru o 1,86 t.ha–1 (26,84 %), zatímco tři fungicidní aplikace zvýšily výnos kořene o 15,92 t.ha–1 (26,01 %), cukernatost o 1,61 %
(přibližně 11,57 % rel.) a výnos cukru o 3,07 t ha–1 (44,24 %).
Pro srovnání, dvouletý pokus, zahrnující dvě oblasti a jedno
ošetření fungicidy (6), dosáhl v prvním roce nárůstu výnosu

Obr. 3. Výnos kořene cukrové řepy podle jednotlivých odrůd
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kořene o 8,02 t.ha–1 (15,79 %) ve srovnání s kontrolou, a při
dvojnásobné aplikaci fungicidů činil nárůst výnosu 12,74 t.ha–1
(24,50 %). Při jedné aplikaci fungicidu se cukernatost zvýšila
o 0,40 % (rel. 2,85 %) a o 0,74 % (přibližně 5,29 %) při dvou
fungicidních aplikacích. Výnos bílého cukru se zvýšil o 1,33 t.ha–1
(18,32 %) při jedné aplikaci fungicidu a o 2,16 t.ha–1 (29,85 %)
při dvou aplikacích. Ve druhém roce pokusu zvýšila jedna
aplikace fungicidu výnos kořene o 6,40 t.ha–1 (16,26 %), cukernatost o 1,35 % (10,55 % rel.) a výnos cukru o 1,33 t.ha–1
(18,32 %). Dvě aplikace fungicidů zvýšily výnos kořene
o 7,81 t.ha–1 (19,94 %), cukernatost o 1,83 % (14,30 % rel.)
a výnos cukru o 1,12 t.ha–1 (21,52 %). Podobný výzkum s 26 odrůdami cukrové řepy (4) dosáhl po použití fungicidů ve srovnání s kontrolu nárůst výnosu kořene o 11,07 t.ha–1 (14,08 %),
cukernatosti o 1,00 % (7,1 % rel.) a výnosu cukru o 2,08 t.ha–1
(23,00 %).

Obr. 4. Cukernatost v jednotlivých letech pokusu

Závěr
V tříletých pokusech bylo porovnáváno pěstování 8 odrůd
cukrové řepy na kyselých hnědých půdách ve východním Chorvatsku při přirozené infekci patogenní houbou Cercospora beticola Sacc. s různými variantami fungicidního ošetření. Z výsledků
pokusů můžeme vyvodit, že výnos bulev, cukernatost a výnos
cukru byly závislé na počtu ošetření fungicidem, na odrůdě i na
povětrnostních podmínkách v období růstu cukrovky. S počtem
aplikací fungicidů rostl i výnos kořene, cukernatost a výnos
cukru. Odrůdy zařazené do pokusu se od sebe ve výsledcích
vzájemně lišily, lze ale konstatovat, že vliv odrůd na produkční
hodnoty byl menší než vliv fungicidů.
Poškození způsobené cerkosporovou listovou skvrnitostí
řepy bylo u varianty bez použití fungicidů vysoce průkazné
u všech odrůd. Pravidelné používání fungicidů proti Cercospora
beticola je v klimatických podmínkách Chorvatska stále nezbytné
a pro produkci cukrové řepy i ekonomicky výhodné.

Obr. 5. Cukernatost v závislosti na aplikaci fungicidů

Souhrn
V letech 2010 až 2012 bylo na kyselých hnědých půdách východního
Chorvatska provedeno zkoušení produkčních hodnot 8 odrůd cuk-

rové řepy, a to v podmínkách přirozené infekce patogenní houbou
Cercospora beticola Sacc., s použitím a bez použití fungicidů. Odrůdy

Obr. 6. Cukernatost podle jednotlivých odrůd cukrové řepy
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Obr. 7. Výnos bílého cukru v jednotlivých letech

Obr. 8. Výnos cukru v závislosti na aplikaci fungicidů

zařazené do pokusu měly různou odolnost vůči cerkosporové listové
skvrnitosti řepy. Povětrnostní podmínky v jednotlivých letech se
výrazně lišily. V prvním roce byl vysoký úhrn srážek, v dalších dvou
letech pak naopak nízký, v porovnání s dlouhodobým průměrem.
V průběhu všech tří let byly měsíční teploty vzduchu v průběhu
období růstu zvýšené, především pak v roce 2012. Získané výsledky
ukazují silnou závislost výnosu a kvality bulev na zachovávání
listové hmoty během vegetace, na odrůdě i ročníku. Kvůli silnému
poškození listů se u variant s trojí aplikací fungicidu v porovnání
s neošetřenou kontrolou výnos kořene průměrně zvýšil o 15,92 t.ha–1
(20,64 %), cukernatost o 1,61 % (neboli 10,37 % rel.) a výnos cukru
o 3,07 t.ha–1 (30,67 %).
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Between the years 2010 and 2012 research on production values of
8 varieties was performed on eutric brown soil in eastern Croatia

Obr. 9. Výnos cukru podle jednotlivých odrůd cukrové řepy

176

LCaŘ 131, č. 5–6, květen–červen 2015

Tango® Super – fungicid, na který se můžete spolehnout. Dlouhodobě!

in the conditions of natural infection with a pathogenic fungus
Cercospora beticola Sacc. with and without fungicide application.
Varieties involved in the experiments had unequal tolerance to the
fungus C. beticola. Weather conditions during the research differed
significantly in the individual years. Compared to the long term
average, the overall rainfall was high in the first year and low in
the other two years. Monthly air temperatures during the growing
period were elevated in all three years, especially in 2012. The
obtained results show strong dependence of yield and quality of the
roots on leaf conservation during the vegetation period, on variety
and on year. Due to substantial damage to the leaves in variants
with no treatment in relation to the well-preserved variant with
three treatments, root yield in the latter increased by an average

of 15.92 t ha–1 (20.64%), sugar content 1.61% (rel. 10.37%) and sugar
yield for 3.07 t ha–1 (30.67%).
Key words: sugar beets, varieties, Cercospora beticola Sacc., yield, root
quality.
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firemní sdělení

Tango® Super – fungicid, na který se můžete
spolehnout. Dlouhodobě!
Po změně dotačního programu v cukrovce se rentabilita
a nákladovost investic do pěstování cukrovky dostává do
popředí. Tango Super je jeden z nejpoužívanějších fungicidů
v České republice, který nabízí vysokou profitabilitu s univerzálním použitím v cukrovce za výbornou cenu.
V našich pokusech v Evropě, ale i v České republice byl
potvrzen nárůst výnosu cukrovky v průměru o 4 % oproti
neošetřené kontrole. Účinnost na choroby je také vysoká. Proti
cerkosporióze dosáhl přípravek Tango Super v 51 pokusech
téměř účinnosti 80 %, proti padlí 93 % (v 35 pokusech),
proti rzivosti 91 % (v 58 pokusech) a dokonce má efekt i na
ramuláriovou listovou skvrnitost. Tango Super je váš spolehlivý ochránce porostů cukrovky proti houbovým chorobám
s vysokou profitabilitou.
Tango Super je systémově a kontaktně působící fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem.
Po aplikaci je přijímán nadzemními částmi rostlin a rozváděn
po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou
reziduální účinnost po dobu 3–4 týdnů proti cerkosporové

listové skvnitosti řepy (Cercospora beticola), ale i proti padlí
řepy, rzivosti řepy a ramuláriové skvrnitosti v cukrovce.
Tango Super obsahuje dvě vzájemně se podporující účinné látky v moderní formulaci. Účinná látka epoxiconazole
ze skupiny triazolů blokuje syntézu a tím tvorbu buněčných
membrán patogena. Má širokospektrální preventivní a kurativní účinek. Vynikající účinek má především na rzi a braničnatky. Účinná látka fenpropimorph ze skupiny morfolinů
inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický protektivní
a kurativní účinek. V rostlině je translokována akropetálně.
Vyniká výbornou učinností proti padlí, kde nebyla doposud
zjištěna žádná rezistence, s vedlejším účinkem na skvrnitosti.
Působí zároveň jako vynikající nosič účinné látky do rostliny.

Obr. 1. Snížení intenzity napadení cerkosporovou skvrnitostí

Obr. 2. Snížení intenzity napadení padlím řepy
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Doporučené dávkování
Proti cerkosporióze ošetřujeme preventivně, nejpozději
při prvních příznacích choroby, obvykle v polovině července.
Doporučená dávka je 1 l.ha–1 v množství vody 300 l.ha–1.
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