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Řepařské polní 
dny 2022

Sugar Beet field dayS 2022

Z polního dne v Černuci: nahoře – zahájení semináře v KD Uhy, za místní TEAM, v. o. s., 
hovoří Vlas timil Jandouš; uprostřed – prohlídka pokusů u Ješína, hovoří Klára Pavlů z ŘI; 
dole – pokus s likvidací „Smart“ plevelných řep a řep z posklizňových zbytků v ječmeni

Na více než třech čtvr ti nách ploch cuk
rové řepy v rajonu společnosti Tereos TTD 
je v tomto roce zaseto osivo Smart odrůd 
tolerantních k ALS herbici dům (Con visu). 
Jejich pěs to vání zjednodušuje och ra nu 
porostů cukrovky proti plevelům, je však 
spo jeno i s rostoucím rizikem vzniku ple
vel ných řep tolerantních vůči ALS herbici
dům a řep Smart odrůd regenerujících 
ze sklizňových zbytků (ground keepers) 
v následné plo dině. Z nich mohou vzejít 
semenné rost liny, které budou hrozbou pro 
další pěs to vání cukrové řepy. Řešení tohoto 
problému se stalo hlavním tématem letoš
ních pěti polních řepařských dnů, a proto 
je pořá da jící Řepařská komise TTD, SPC 
Čech a Ře pařský institut uspořádaly opět 
na pře lomu května a června – v minulém 
roce se konaly na konci léta s dů ra zem na 
fungicidní ochranu řepy. 

Kromě problému ground keepers se
z ná mila Ing. Klára Pavlů, Ph. D., z Řepař
ské ho institutu v Semčicích – v dopoledním 
semi náři i poté na poli – účastníky polního 
dne se zkoušenými herbicidními kom bi
na cemi v konvenční i Smart techno logii.

Na úvodních seminářích byli účastníci 
informováni i o aktuálním dění v cu ker ním 
sektoru. Počasí letos řepě vcelku přálo, setí 
pro běhlo dříve než v před chozích letech, 
termín vzchá zení od po vídal prů měru. 
V Če chách bylo 120 ha cuk rovky přeseto, 
9 ha pak bylo bez náhrady zao ráno; před
pokládá se prů měr ný počet 120 tis. jedinců 
řepy na hektar.

Aktuální situace je velmi dynamická 
a je obtížné predikovat další vývoj, uvedl 
Ing. Karel Chalupný, agro no mický ředitel 
Tereos TTD. Očekává však další růst ceny 
cukru a v závislosti na tom i řepy, i když 
ta nyní nemůže cenou konkurovat např. 
řepce. Výrazně vzrostla cena lihu, což 
po  máhá eko nomice cukrovarnické spo
leč nosti. Rostou ovšem také ceny vstupů, 
klí čový je dopad enormního nárůstu ceny 
plynu. Tereos TTD plánuje co nejvíce využít 
ko telny na pevná pa liva v Čes kém Me ziříčí. 
Ing. Cha lupný mj. před sta vil, i v ná vaz nosti 
na před chozí, návrh zve řej ňo vání bonusu 
pro pěstitele.

Blahoslav Marek


