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Polní řepařské dny 2017
Pro pěstitele cukrové řepy v Čechách připravila Řepařská
Se stavem porostů i s probíhajícími pokusy ŘK seznámil
komise (ŘK) při Tereos TTD ve spolupráci s Řepařským insti
účastníky Ing. Jaromír Chochola, CSc., z Řepařského institutu
tutem a SPC Čech sérii Polních dnů na tradičních místech
v Semčicích. Pro ŘK je prováděna řada pokusů (herbicidní kom
(Straškov, Vyšehořovice, Bezno, Bylany, Sloveč a Všestary),
binace; fungicidy a listová hnojiva; hnojení N, šámou a sírou; odrů
stejně jako v předchozích letech. V průměru navštívilo každý
dové pokusy; moření osiva; délka vegetační doby; výška sřezu).
polní den 65 účastníků, což v součtu představuje zhruba dvě
S nimi se mohl každý seznámit také na poli a vyslechnout dopotřetiny z celkového počtu pěstitelů, kterých je 520, jak mj. sdělil
poručení k pěstování cukrové řepy. Představen byl i plečkovací
posluchačům dopoledních referátů agronomický ředitel Ing.
stroj s možností páskového postřiku.
Karel Chalupný. Smluvní plocha cukrové řepy v Čechách je letos
Blahoslav Marek
38 527 ha, o 10 % větší než v roce 2016 (průměrná
výměra na 1 pěstitele činí 74 ha). Celková plocha
cukrovky v ČR v roce 2017 pak přesáhla 66 tis. ha,
Obr. 1. Ing. Chochola představuje pokusné parcely ve Vyšehořovicích
je tedy přibližně o 5 tis. ha (8 %) větší než loni.
Nárůst plochy cukrové řepy v EU je pak 16%.
V důsledku jarních mrazů bylo letos v Čechách
přeseto 350 ha řepy (v rajonu cukrovaru České Me
ziříčí), začátek kampaně Tereos TTD předpokládá
v polovině září.
Ing. Chalupný představil koncern Tereos ve
světě i společnost Tereos TTD, jejich strukturu
a produkci i v perspektivě konce produkčních kvót
cukru v EU. Hovořil také o budoucnosti pěstování
cukrové řepy u nás a o konkurenceschopnosti
českých pěstitelů v rámci Evropy. Cukrová řepa je
vhodnou plodinou do klimatického pásma, ve kte
rém se ČR nachází, její výnosy mají dlouhodobě
rostoucí trend (v posledních 20 letech výnos řepy
v průměru rostl o 2 t.ha–1 ročně). Průměrný výnos
standardní (16%) řepy je dnes okolo 80 t.ha–1,
průměrný výnos polarizačního cukru 12,5 t.ha–1.

Cukrová řepa na Dnu Agronoma v Zaloňově
V posledních letech se výnosy cukrové řepy v České
republice pohybovaly na vysoké úrovni. I v letošním roce porosty
cukrovky na našich polích začátkem léta vesměs vypadaly dobře
a slibovaly dobrou úrodu.
K velmi úspěšným v oblasti pěstování cukrové řepy patří
zemědělský podnik Uniagro, s. r. o., se sídlem v Zaloňově neda
leko Jaroměře na Náchodsku. Před čtyřmi lety dosáhli rekordního
výnosu cukrové řepy 94 t.ha–1 v přepočtu na standardní 16%
cukernatost a loni se tomuto rekordu těsně přiblížili dosaženým
průměrným výnosem 93,5 t.ha–1.
Velmi pěkné porosty cukrové řepy si v Zaloňově koncem
června mohli prohlédnout účastníci třiadvacátého ročníku setkání
pěstitelů "Den agronoma". Účastníci polního dne měli možnost si
za odborného výkladu prohlédnout pokusy nejen s cukrovkou,
ale také s pšenicí a řepkou.
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Příchozí na polním dnu stejně jako v minulých letech přivítal
hlavní agronom podniku Ing. Vladimír Fröhlich. Ten také na
pokusném pozemku s cukrovou řepou přítomné seznámil s
agrotechnikou. Mimo jiné připomněl, že čím dříve se letos selo,
tím lépe.
Předplodinou cukrovky byla ozimá pšenice. Porosty
zaseli koncem března na vzdálenost rostlin 17,5 cm. Pokusy
založili 29. března a ostatní plochu cukrovky 30. března. Časně
založené porosty dobře vzešly a příznivě se vyvíjely. Silné
rostliny pak odolaly jarním mrazíkům až –6 oC. Polní vzcházivost
se pohybovala na vysoké úrovni bez větších rozdílů mezi
porovnávanými odrůdami.
V pokusech s cukrovkou byly vysety více než čtyři desítky
odrůd, včetně mnoha novinek. Navíc se napříč odrůdami cukrové
řepy porovnávalo několik variant technologií ošetřování porostů.
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