LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Hodnocení uplynulého řepařského roku
a kampaně 2017/2018
YEAR IN REVIEW: BEET GROWING AND SUGAR CAMPAIGN 2017/2018

Ke kampani 2017/2018 v regionu pěstitelů Tereos TTD
Kontraktace ročníku 2017 činila přes 38 500 ha cukrové
řepy, reálně však byla dle evidence přesažena o přibližně 400 ha.
Časné setí cukrovky umožnil průběh počasí na přelomu března
a dubna. Na 85 % řepy v regionu pěstitelů společnosti Tereos
TTD, a. s., tak bylo zaseto do 4. dubna. Bohužel pak následovalo
z hlediska setí problematické deštivé období, některé plochy
cukrové řepy proto byly osety až na konci dubna 2017. Velmi
dobře dopadlo vzcházení. Průměrně bylo napočítáno přes
105 tisíc jedinců řepy na hektar. Květen byl v některých oblastech
srážkově chudší, počátek zakrývání řádků jsme registrovali až
na úplném konci května.
Od června pak byly v řepařském regionu Tereos TTD
nadprůměrné dešťové srážky bez letního přísušku. Cukrovka
tak dostávala ideální příděl vody. I přes větší infekční tlak cer
kosporiózy byla situace s fungicidní ochranou zvládnuta dobře.
Opět byla zaznamenána vyšší aktivita makadlovky a také vyšší
tlak nematodů na všech lokalitách, pravděpodobně v souvislosti
s vlhkým počasím v létě a tedy i s ideálními podmínkami pro
množení háďátek.

Na základě vzorkování byl odhadován pro rok 2017 rekordní
výnos standardní řepy (při 16% cukernatosti) na hranici 85 t.ha–1.
V prosinci, kdy je tento text psán, jej korigujeme na 83,2 t.ha–1
standardní řepy. To je výsledek velmi dobrý. Důvodem korekce
je především nízká cukernatost na počátku dodávek sklizené řepy.
Kampaň v obou cukrovarech společnosti Tereos TTD,
Dobrovici i Českém Meziříčí, začala 12. září. Bohužel dešťové
srážky během podzimních měsíců neubraly na své vydatnosti,
což se podepsalo nejen na počáteční nižší cukernatosti, ale
především na velkém podílu hlíny ve sklizené řepě. Proble
matická byla tak i sklizeň. Po šesti příznivých letech má ročník
2017/2018 mokrou variantu kampaně. Kdo sklidil cukrovou řepu
včas, ten vyhrál. Očekávání, že se situace zlepší, se nenaplnilo.
K 8. prosinci tak zbývalo sklidit ještě cca 2 000 ha, z velké
části na těžkých půdách. Podíl hlíny v cukrové řepě významně
komplikuje zpracování v cukrovarech. Agronomická služba
Tereos TTD opět klade velký důraz na ochranu řepy proti
mrazu pomocí zakrytí slámou. Konec kampaně je odhadován
na 26. ledna 2018, a půjde tak pravděpodobně o historicky
nejdelší kampaň.
Karel Chalupný, Tereos TTD, a. s.

Obr. 1. Těžké podmínky v kampani – Rožnov u Jaroměře (22. 11. 2017)
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Obr. 2. Chlum u Všestar – čisticí nakladač Ropa Maus

Obr. 3. Cerekvice nad Bystřicí – nakladač Natura 200 a John Deer

Obr. 4. Vývoj průměrného výnosu cukrové řepy v Čechách
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