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Hypotéza:  
1. Integrovaná produkce cukrové řepy poskytuje srovnatelný výnos a kvalitu cukrové řepy 

jako tradiční (konvenční) pěstitelská technologie. 
2. Pěstování cukrové řepy v systému integrované produkce vykazuje srovnatelný ekonomický 

efekt jako produkce cukrové řepy v konvenční technologii pěstování.      

 
Anotace:  

Integrovaná produkce cukrové řepy naplňuje principy setrvalého zemědělství a naplňuje 
postupy šetrné k životnímu prostředí. V doktorské disertační práci bude sledován komplex 
pěstitelských opatření, které vedou k omezení vodní eroze půdy, k omezení využívání herbicidů, 
fungicidů a dalších chemických přípravků na ochranu rostlin při současném zachování ekonomické 
rentability pěstování cukrové řepy. 

K omezení vodní eroze půdy bude sledován vliv páskového zpracování půdy (strip-tillage), 
tedy zpracování půdy v úzkých pásech, do nichž se ukládá osivo. Mezi jednotlivými pásy zůstane 
půda nezpracovaná (nezpracovaná část půdy omezuje vodní erozi půdy). Páskové zpracování půdy 
rovněž umožňuje aplikaci (uložení) hnojiv do blízkosti kořenů a tím možnost celkového snížení dávky 
hnojiv vzhledem k jejich lepšímu využití. K omezení využití pesticidů bude využito výhradně osivo 
odrůd tolerantních k nematodům a cerkosporióze. 

V rámci integrované produkce cukrové řepy bude dále ověřováno: 
1. vypuštění jedné herbicidní aplikace – herbicidní aplikace bude nahrazena plečkováním 
2. vypuštění jednoho fungicidního ošetření – fungicidní ošetření bude nahrazeno 

využitím mědnatých přípravků 
3. vliv páskového zpracování půdy na podzim na rychlejší prohřátí půdy v jarním období, 

a tím časnějšího setí cukrové řepy. Možnost časného setí cukrové řepy a tím prodloužení délky 
vegetace cukrovky patří k nejvýznamnějším intenzifikačním faktorům. 

Celková pěstitelská technologie bude realizována a ověřována přímo v provozních 
podmínkách u konkrétního zemědělského podniku. 

Cílem disertační práce bude ověření integrované produkce cukrové řepy a cukru a její 
porovnání s tradiční (konvenční) pěstitelskou technologií ve vztahu k dosahovanému výnosu a kvalitě 
cukrové řepy. Dílčím cílem práce bude ekonomické vyhodnocení integrované produkce cukrové řepy 
a cukru a ekonomické vyhodnocení tradiční (konvenční) pěstitelské technologie. 
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