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Stávající plocha cukrové řepy se nyní pohybuje okolo 
60 tis. ha včetně využití pro výrobu lihu. Cukr se na našem 
území vyrábí již 230 let a patří mezi první komodity v EU, které 
jsou regulovány tzv. Společnou organizací trhů. Tato regulace 
ovlivňující kvóty a minimální cenu cukrové řepy v letošním 
roce skončí a to se již projevilo při vyjednávání pěstitelů 
s cukrovary o pravidlech výkupu cukrové řepy v následujícím 
období. Jaká bude budoucnost dalšího pěstování cukrové 
řepy, je záležitost dalšího vyjednávání vlastníků cukrovarů 
s pěstiteli, nic méně již teď je jisté, že pěstitel se bude muset 
stále snažit produkovat cukrovou řepu co nejefektivněji, aby 
maximalizoval výnos a tím pádem i zisk. 

LONTREL 300 – stálice s výhodnou ekonomikou

Výraznou nákladovou položku při výrobě cukrovky 
stále tvoří odplevelení porostu. Většina zkušených pěstitelů 
cukrové řepy dnes již nepochybuje, že základem herbicidní 
ochrany v cukrovce jsou přípravky s účinnými látkami na 
bázi PDE z přípravku typu „Betanal“. Přestože se na trhu 
objevují modernější formulace a směsi těchto účinných 
látek s celou řadu výhod, které nám usnadňují aplikaci, tak 

jejich nedostatečná účinnost na některé významné plevele – 
heřmánky a rmeny, pcháč, rdesna, pohanku svlačcovitou, 
tetluchu, výdrol slunečnice atd. zůstala zachována.

Vzhledem k častému výskytu těchto plevelů na většině 
řepných polí je již téměř tradicí, že se tyto přípravky kombinují 
s řadou přípravků, které doplní spektrum těchto účinných 
látek na výše uvedené plevele. Při výběru partnera je 
třeba zohlednit jeho vlastnosti – jaké plevele hubí, jak je 
selektivní a samozřejmě také jeho cenu. Cenově nejvýhodněji 
lze tyto přípravky kombinovat s přípravkem Lontrel 300. 
Právě Lontrel 300 zabezpečuje v TM směsi vynikající účinek 
na heřmánkovité plevele, pcháč oset, výdrol slunečnice 
a vhodně doplňuje přípravky typu „Betanal“ účinností na 
rdesna, pohanku svlačcovitou a tetluchu kozí pysk za nejnižší 
cenu. Proto ošetření cukrovky proti plevelům přípravky typu 
Betanal společně s dělenými dávkami Lontrelu 300 poskytuje 
nejvyšší finanční efekt.

GALLANT SUPER – hubení pýru a ostatních trav

Téměř každý pěstitel se při pěstování cukrové řepy potýká 
s problémem trávovitých plevelů, jako je ježatka, oves hluchý, 

V roce 2017 přínos využití Gallantu Super 
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béry, proso anebo s pýrem plazivým. Všechny uvedené 
trá vo vité plevele je možno opět v letošním roce odstranit 
pomo cí nejúčinnějšího graminicidu Gallant Super, který 
se v předminulém roce úspěšně vrátil na trh evropských 
zemí včetně České republiky. Gallant Super potvrdil svou 
kvalitu i za zhoršených podmínek suchého a chladného 
jara, kdy účinnosti nepřály klimatické podmínky. Žádný 
jiný graminicid nehubí jednoleté trávy a především pýr 
plazivý tak spolehlivě, jako právě Gallant Super za velmi 
příznivou cenu.

Nepodceňujte také aplikaci Nurelle D proti škůdcům 

Zákaz insekticidních mořidel se prozatím vyhnul 
osivu cukrové řepy, přesto se vyplatí intenzivně chránit 
vzcházející rostlinky řepy, které jsou velmi atraktivní pro 
celou řadu škůdců nejen pomocí mořidla, ale i apli kací 
insekticidu. Jed no duchým přidáním přípravku Nure
lle D (0,4 – 0,6 l.ha–1) do 2. nebo 3. aplikace zajistíme 
vyhu bení všech v různé intenzitě přítomných škůdců 
(zejména mšic, rýhonosců, dřepčíků, květilek, housenek 
můr aj.) a následně rychlejší rozvoj asimilačního aparátu 
cukrovky. Aplikace Nurelle D má svoje opodstatnění 
i u insekticidně mořených porostů, protože k nástupu 
účinnosti mořidla dochází, až po poškození listové 
plochy řepy škůdcem.

Lontrel 300, Gallant Super a Nurelle D pomohou 
dosáhnout maximální rentability při pěstování cuk
ro vé řepy i v roce 2017.

Jozef Šipek, Dow AgroSciences
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