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Po loňské přestávce v důsledku covidu 
proběhla letos opět série zimních škol pro 
pěstitele společnosti Tereos TTD, i když 
to bylo v pozdějším termínu a bez zaha
jo va cích seminářů, tzv. „velkých zim ních 
škol“. V letošním roce uspořádala Řepařská 
ko mise Tereos TTD semináře na pěti loka
li tách (v Uhách, Dobrovici, Smiřicích, Kočí 
a Bezně) od 8. do 16. března.

O výsledcích kampaně 2021/22, sou
časné situaci i výhledu cukerního sek toru 
hovořili generální ředitel Tereos TTD, 
Ing. Martin Kolář, Ph. D., a agro no mic
ký ředitel Ing. Karel Chalupný . Ředitel 
Kolář pěstitele ujistil, že i když je aktuální 
situace složitá (válka na Ukrajině, dra
ma tický růst cen energií atd.) a bu doucí 
vývoj nelze zcela pre di kovat, zůstává pro 
ně Tereos TTD spo leh livým partnerem. 

S výsledky pokusů Řepařského insti
tutu pro Řepařskou komisi TTD sezná
mila účastníky Ing. Klára Pavlů, Ph. D. 
Prezentovala řadu aktivit: monitorování 
du síku, sigralizace cerkosporiózy, pásko
vý postřik, aplikace fungicidů, odrůdové 
zkou šení, Smart technologie a další.

Aktuální informace o dotačních titu lech 
3.k (mechanická lividace plevelné řepy) 
a 3.i (podpora nákupu certifikova ného 
osiva), určených pěstitelům cukrovky, ve 
svém referátu shrnul výkonný ředitel SPC 
Čech, Ing. Jan Křováček, Ph. D.

Ing. Ondřej Douda  z VÚRV před sta
vil fytoparazitická háďátka škodící na cuk
rovce u nás i v dalších evropských státech.

Se zásadami správné praxe použití 
trysek pro kvalitní aplikaci přípravků na 
ochranu rostlin seznamovali posluchače 
zimních škol pracovníci Agrio Křemže, Ing. 
Ivan Olšan  či Ing. Jan Kovařík.

Blok referátů uzavírala prezentace 
společnosti Laboratoř Pos to lo prty  (roz
bory, plán odběrových míst a apli kační 
mapy pro precizní zemědělství, užití dronů 
apod.), nebo společnosti AGRO CS (využití 
kom postů při pěstování cukrové řepy).

Akce se těšila zájmu pěstitelů a je potě
šitelné, že se již nemusí setkávat jen online.  

Blahoslav Marek
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