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Řepařské dny v rajonu Tereos TTD
sugar beet days in Tereos TTD

Poprvé v termínu na přelomu srpna a září proběhly v letošním roce polní
dny spojené s prohlídkou pokusných parcel, na kterých Řepařský institut provádí
zkoušení pro Řepařskou komisi při Tereos TTD. Důvodem změny termínu byl
především důraz na fungicidní ochranu řepy a odolnost odrůd vůči cerkosporióze,
a tedy i možnost prohlédnout si porost v době, kdy lze dopad těchto faktorů na
cukrovce pozorovat. Na poli a předtím i v přednáškovém sále zkoušení Řepařského
institutu představila Ing. Klára Pavlů, Ph. D., s krátkou zasvěcenou vsuvkou Ing.
Kamila Holého, CSc., z VÚRV o výskytu řepných škůdců v této sezoně. Akce se
konaly postupně v Bylanech na Chrudimsku, Dobré Vodě u Hořic, Černuci u Velvar,
Vyšehořovicích u Prahy a v Bezně (Dobrovici).
Polní dny zahájila vystoupení Ing. Karla Chalupného, agronomického ředitele
Tereos TTD, a Ing. Jana Křováčka, Ph. D., výkonného ředitele SPC Čech. Účastníkům
byly předloženy aktuální informace o stavu řepy: vzcházení i zakrývání řádků bylo
oproti jiným rokům opožděné, porosty však jsou vyrovnané, průměrný počet jedinců
je 103 tisíc na hektar, výsledky vzorkování jsou nadějné. Kampaň bude zahájena
v polovině září bez penalizace za dodávky nestandardní řepy. Vývoj ceny komodity
na evropském i světovém trhu je příslibem zlepšení situace v evropském i našem
cukerním sektoru, nutné je zachování jeho rozměru v ČR.
Blahoslav Marek
Z polního dne ve Vyšehořovicích 2. září 2021
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