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SPU vydala velmi zají mavou publikaci zaměřenou na vy  uží  vání 
rostlinných bio sti mulantů v pěstitelské technologii cukrovky.  
Autoři jsou čtenářům Listů cukro var nických a ře pař ských 
dobře známí, pravidelně zde výsledky svých pokusů publikují. 
Kniha je úzce odborně zaměřená, vedle zpracovaných vý

nové knihy

sled  ků pokusů obsahuje zají ma
vé úvodní kapitoly o po sta vení 
a významu cuk rové řepy v sou
čas ném tržním pro středí a tvrdé 
kon ku  renci třti no vého cukru. Vě
nuje se i mo derním poznat kům 
uplat ňo va ným v pěstební tech no
logii, pře dvším agro tech nickým 
opat ře ním, vý ži vě a hnojení řepy.

Největší část monografie je 
vě nována výsledkům dvou serií 
po kusů (2014 – 2016 a 2017 – 2019), 
ve kterých byl sledován vliv vy bra
ných bio sti mulatů na pro dukční 
a fyziologické parametry cukrové řepy. Je hodnocen vliv 
biostimulantu Alga 300++high P, Alga 300++high K, Alga 600, 
NanoGro Aqua a Naturalny Plon, vždy na několika odrů dách 
na experimentální stanici EXBA Dolná Malanta SPU.

Pro řepaře bude asi nejpřínosnější kapitola obsahující 
návrhy na využití získaných poznatků v dalším výzkumu a praxi. 
Autoři dopo ručují více se zaměřit na kvalitativní prarametry 
sklizených bulev (nejen) při výběru odrůdy. Uvádějí, že od růdy 
s vyšší technologickou jakostí mají lepší ekonomické výsledky.

Pro širší praktické využití především doporučují aplikaci 
biostimulantu Alga 600 a Naturalny Plon, jejichž účinky se 
podařilo nejen zvýšit výnos, ale i kvalitativní parametry bulev. 
Při volbě termínu aplikace a dávky doporučují vycházet ze 
zku šeností výrobce a při předpokladu stre sového období se 
raději rozhodnout pro časnější aplikaci. Ve výzkumu doporučují 
se více zaměřit na využívání přidávaných aditiv, která přispívají 
k lep šímu využití aplikovaných látek, obdobně i na možnosti 
kom binovat biostimulaty s dalšími pesticidy, s cílem zlevnit jed
not livá pěstitelská opatření. Připomínají i nezbytnost vyvážené 
výživy porostu a o listové aplikaci hnojiva se rozhodnout podle 
výsledků rozborů rostlin (agrobiologické konroly porostu).

Potěšilo mě, že autoři kladou velký důraz na výběr odrůdy, 
za který je plně odpovědný pěstitel. Je to faktor, který lze 
zařadit mezi ekonomicky méně náročné a přitom s vel kým 
vlivem na dosahovanou produkci. Ocenění si také zaslouží 
rozsáhlý soubor citovaných lite ráních pramenů (367 citací) 
a pře devším věcná diskuse, která konfrontuje dosažené vý
sled ky s literárními poznatky dal ších výzkumníků. Stejně tak 
i vy uží vání přístrojů pro měření fyzio lo gických praremetrů 
a vý počty různých vegetačních idexů při hodnocení kondice 
porostu ve stresových podmínkách.
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