LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Dvě konference o cukrové řepě
Two Conferences On Sugar Beet

Informace o končící kampani a prezentace nabídky odrůd
cukrové řepy si vyslechli účastníci tradičních lednových konferencí v Hradci Králové a v Bezně na Mladoboleslavsku. Letos se
obě akce těšily mimořádnému zájmu pěstitelů. Uspořádal je Svaz
pěstitelů cukrovky Čech spolu se společností Tereos TTD, a. s.,
ÚKZÚZ a firmami dodávajícími osivo cukrovky.
Průběh uplynulého roku zhodnotil Ing. Karel Chalupný,
agronomický ředitel společnosti Tereos TTD. Cukrovarnická
kampaň, podle jeho sdělení, začala v Dobrovici i v Českém
Meziříčí 17. září. V době konání konferencí v polovině ledna se
předpokládalo, že zpracování řepy skončí 28. nebo 29. ledna,
délka kampaně by tedy měla být rekordní – 134 dní.
Výměra cukrovky pěstitelů Tereos TTD v roce 2014 dosáhla
zhruba 37 700 ha (v České republice pak téměř 63 tis. ha). V rajonu Tereos TTD byla ukončena sklizeň do poloviny prosince.
Průměrný výnos přepočtený na 16% cukernatost byl podle
odhadu nejméně 81,5 t.ha–1, což představuje výborný výsledek.
Cukernatost však byla nízká, v průměru přibližně 17,4 %.
Během kampaně se v cukrovaru v Dobrovici denně zpracovalo průměrně zhruba 15 tis. t řepných bulev a v Českém Meziříčí
7,5 tis. t. Podle odhadů za kampaň oba cukrovary dohromady
zpracují asi 3 mil. t řepných bulev při 16% cukernatosti.
Odrůdy cukrové řepy by pěstitelé měli volit podle svých
podmínek tak, aby dosáhli vysokého výnosu. Tam, kde se
vyskytují háďátka, se vyplatí vybírat antinematodní odrůdy,
které jsou v současnosti na vysoké úrovni. Speciální odrůdy
tolerantní vůči háďátku řepnému dosahují vysokých výnosů jak
i infekčních, tak i v neinfekčních podmínkách. Všechno osivo
se dnes aktivuje a je ošetřeno mořidly s insekticidní složkou,
nejvíce Cruiser Force a v menší míře Poncho Beta+.
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Pěstitelům Tereos TTD nabízí pro rok 2015 sedm firem
celkem 33 odrůd cukrovky, a to 24 rizotolerantních a 9 antinematodních. Z rizotolerantních od firmy KWS se jedná o odrůdy
Labonita KWS, Natura KWS, Talenta KWS, Terranova KWS
a novinku Picobella KWS. Maribo Seed nabízí odrůdy Gallant,
SY Apel a novinku Varios. Z nabídky firmy Florimond Desprez,
zastoupené v ČR společností Selgen, si pěstitelé mohou objednat
odrůdy Courlis, Oceanite a novinku Mesange. SESVanderHave
nabízí odrůdy Alpaca, Amulet, Expert, Raptor a nově registrovanou odrůdu Gorilla. Firma Strube má v nabídce odrůdy Victor,
Gellert a novinku Hynek. Společnost Syngenta pak pěstitelům
nabízí odrůdy Monsun, SY Marvin a novinku Drake. Nové je
na našem trhu osivo Betaseed, které nabízí firma VP Agro; pro
české řepaře má přichystány odrůdy BTS 680 a BTS 710.
Z odrůd tolerantních vůči háďátkům mohou pěstitelé cukrovky vybírat z nabídky KWS mezi odrůdami Panorama KWS,
Vitalina KWS a novinkou Toleranza KWS. Společnost SESVanderHave nabízí nejen antinematodní Cactus, ale také dvě novinky
Bivoj a Doctor. Firma Strube má antinematodní odrůdy Charly
a Presley. Společnost VP Agro nabízí novou odrůdu Betaseed
tolerantní k háďátkům BTS 555.
Po skončení konferencí proběhly mimořádné dílčí valné hromady SPC Čech. Představitelé řepařů zde chtěli sjednotit postoj
členů svazu a získat mandát k dalšímu jednání s cukrovarnickou
společností Tereos TTD o ročních kupních smlouvách pro rok
2015. Pěstitelé nebyli spokojeni s navrženými výkupními cenami.
Tereos TTD argumentuje aktuální situací na trhu s cukrem
a varuje, aby nebyla ohrožena budoucnost našeho řepařství
a cukrovarnictví.
Hana Honsová, ČZU Praha
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