LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Z konferencí o cukrové řepě
From Conferences On Sugar Beet

Loňské výnosy cukrové řepy v České republice silně poznamenalo sucho. Deficit srážek negativně ovlivnil hmotnost
kořene a výnos, zatímco cukernatost se pohybovala na vysoké
úrovni. Pěstitelé většinou zaznamenali meziroční pokles výnosů
cukrovky o 15–20 %, ale někteří sklízeli i o 30 % méně.
Informace z oblasti pěstování cukrovky si vyslechli účastníci lednových konferencí v Bezně na Mladoboleslavsku a ve
Smiřicích u Hradce Králové. Letos se obě akce opět těšily mimořádnému zájmu pěstitelů. Konference uspořádal Svaz pěstitelů
cukrovky Čech (SPC) spolu se společností Tereos TTD, a. s.,
ÚKZÚZ a firmami dodávajícími osiva cukrovky.

Zástupci firem diskutovali s pěstiteli

Zúčastnění zaplnili sál v Bezně

Podle informace ředitele Svazu pěstitelů cukrovky Čech
Ing. Jana Křováčka, Ph. D., se výnosy se v ČR pohybovaly mezi
64 t.ha–1 na Moravě až 72 t.ha–1 v Čechách. Zatímco v roce 2014
se u nás vyprodukovalo zhruba 591 tis. t cukru, v poslední
sezóně jen asi 490 tis. t. Výroba cukru v ČR tedy zaznamenala
meziroční pokles o zhruba sto tisíc tun. K poklesu výnosů
cukrovky v důsledku sucha v letních měsících došlo nejen u nás,
ale i za našimi hranicemi.
Ing. Křováček připomněl, že jaro 2016 bude pro pěstitele
cukrovky znamenat poslední osev pod kvótou. Dotace na hektar
cukrové řepy letos přesáhnou 7 200 Kč. V průběhu letošního
roku se bude o výši dotací jednat s platností od roku 2017.
Cukrovarnická kampaň
Průběh uplynulého roku zhodnotil agronomický ředitel
společnosti Tereos TTD, a. s., Ing. Karel Chalupný. Podle jeho
sdělení začala cukrovarnická kampaň v Dobrovici i v Českém
Meziříčí 30. září. V době konání konferencí ještě nebyla kampaň
ukončena a předpokládalo se, že bude trvat více než sto dní
(108 dní v Dobrovici a 102 dny v Českém Meziříčí).
Výměra cukrovky pěstitelů společnosti Tereos TTD v roce
2015 dosáhla zhruba 33 500 ha, což představuje meziroční
pokles. Sklizeň v poslední pěstitelské sezóně probíhala za příznivých klimatických podmínek s minimálními ztrátami. Zatímco
na začátku a v průběhu sklizně byla řepa čistá, ke konci už
docházelo i ke značnému znečištění.
Průměrný výnos přepočtený na 16% cukernatost činil podle
odhadu 71,5 t.ha–1, tedy o zhruba deset tun méně než v předešlé
sezóně. Cukernatost se pohybovala na vysoké úrovni, během
kampaně se nejprve zvyšovala a pak mírně klesala. Začátkem
ledna aktuální průměrná cukernatost dosahovala 18,5 %.
Během kampaně se v cukrovaru v Dobrovici denně zpracovalo průměrně zhruba 14 500 t řepných bulev a v Českém
Meziříčí 7 500 t. Podle odhadů za kampaň oba cukrovary dohromady zpracují asi 2,4 mil. t řepných bulev při přepočtu na
16% cukernatost.
Letos by výměra cukrovky mohla zase stoupnout asi o 5 %,
na přibližně 35 tis. ha. Pro rok 2017 si společnost Tereos TTD
stanovila cíl dosáhnout zhruba 37 tis. ha při výnosu 85 t.ha–1
standardní řepy. Mělo by se vyrobit ca 300 tis. t cukru v kampani
trvající 130 dnů.
Odrůdy pečlivě vybírat
Pro dosažení vysokého výnosu by pěstitelé měli volit odrůdy
podle svých konkrétních podmínek. Jak připomněl Ing. Jaroslav
Verfl ze společnosti Tereos TTD, pěstitel by si měl určit zdravotní
problémy na každém honu a stanovit jejich pořadí. Jedná se
o listové choroby, háďátka a rizománii. Poté je potřeba vybrat
odrůdy s vhodnými tolerancemi.
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Honsová: Z konferencí o cukrové řepě

V lokalitách zamořených háďátky se vyplatí vysévat
antinematodní odrůdy. Speciální odrůdy tolerantní vůči háďátku řepnému dosahují vysokých výnosů jak i infekčních,
tak i v neinfekčních podmínkách. Na zamořených pozemcích
poskytují odrůdy odolné vůči nematodům o 10–20 % vyšší
výnosy v porovnání s klasickými odrůdami bez tolerance. Osivo
antinematodních odrůd je sice o zhruba tisíc korun na hektar
draží, ale zaručuje pěstiteli jistý výnos. Rozbory na přítomnost
háďátek si ale nechává udělat jen asi třetina pěstitelů.
Pěstitelům pro letošní sezónu nabízí sedm firem celkem
34 odrůd cukrové řepy, 24 rizotolerantních a deset antinematodních. Veškeré osivo je mořené (především Cruiser Force,
v menší míře Poncho Beta+) a aktivované, aby bylo zaručeno
rychlé a vyrovnané vzcházení při vysoké polní vzcházivosti.
Z rizotolerantních od firmy KWS Osiva jde o odrůdy Natura
KWS, Terranova KWS, Picobella KWS a novinku Marenka KWS.
Maribo Seed International ApS, organizační složka v ČR, pěstitelům nabízí odrůdy Gallant, Varios a novinku Aviso. Od společnosti Selgen (šlechtění Florimond Desprez) si pěstitelé mohou
objednat odrůdy Courlis, Oceanite a Mesange. SESVanderHave
nabízí odrůdy Alpaca, Amulet, Raptor, Gorilla a novinku Etalon.
Firma Strube má v nabídce odrůdy Gellert, Hynek a novinky
Brian a Jagger. Společnost Syngenta nabízí odrůdy SY Marvin
a Drake. VP Agro (šlechtění Betaseed) pak má pro letošní sezónu
přichystanou odrůdu BTS 710 a novinky BTS 540 a BTS 6995.
Z tolerantních vůči háďátkům mohou pěstitelé cukrovky
vybírat z od firmy KWS Osiva mezi odrůdami Panorama KWS,
Toleranza KWS a novinkou Aprilia KWS. Společnost Selgen

Ing. Chalupný hovořil o končící kampani a výhledech do budoucna

může poskytnout novou antinematodní odrůdu FD Slide. Firma
SESVanderHave nabízí antinematodní odrůdy Cactus a Doctor.
Firma Strube má odrůdy odolné k háďátkům Charly a Presley.
Společnost Syngenta přichází s novou antinematodní odrůdou
Dalibor. Firma VP Agro nabízí v sortimentu odrůd s odolností
vůči háďátkům BTS 555.
Text a foto: Hana Honsová, ČZU v Praze
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Flirt Nový
®

Na odolné plevele v novém složení
 Osvědčené účinné látky do cukrovky v novém poměru,

a to 325 g/l chloridazon + 100 g quinmerac
 Citlivé plevele: tetlucha kozí pysk, pěťour, bažanka, heřmánky,

pohanka a další
 Možnost jednorázové preemergentní aplikace v dávce 2,5 l/ha
 Opakované dělené dávkování při postemergentní aplikaci v dávce

3 x 0,83 l/ha v TM směsi s Outlookem (0,15 + 0,3 + 0,45 l/ha)
pro rozšíření spektra účinku zejména na jednoděložné plevele
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