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Hodnocení výsledkù pìstování cukrovky
s vyuitím metod statistické analýzy dat
RESULTS EVALUATION OF SUGAR BEET PRODUCTION BASED ON STATISTICAL DATA ANALYSIS METHODS

Vladimír Brabenec, Josef Pulkrábek  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
Vstup Èeské republiky do EU pøinesl pro rezort zemìdìlské prvovýroby kromì pozitivních prvkù (výrazný nárùst dotaèních prostøedkù) i øadu omezujících podmínek, které limitují
monosti dalího rozvoje zemìdìlství, zvlátì dùsledkem stanovení výrobních kvót, znemoòujících rùst objemu výroby základních agrárních komodit. Dotaèní prostøedky z rozpoètu EU
pøekroèí v roce 2007 pro zemìdìlskou prvovýrobu v ÈR úroveò 2 500 Kè na 1 ha zemìdìlské pùdy. S pouíváním dotací
z EU se zemìdìlská výroba v ÈR dostala v posledních letech
(2005, 2006) z dlouhodobì ztrátové bilance hospodáøského
výsledku na úroveò mírné ziskovosti.
Výrobní kvóty stanovené pro základní agrární komodity
vycházely z úrovnì zemìdìlské výroby ÈR v posledních letech
pøed naím vstupem do EU (k 1. 5. 2004), kdy vrcholilo období
sniování objemu zemìdìlské prvovýroby v ÈR, zpùsobené pøedevím její dlouhodobìjí ztrátovostí. Uspokojení spotøebitelské poptávky v ÈR významnì ovlivnily levné (a èasto dotované
ze strany dovozcù) dovozy obchodních nadnárodních øetìzcù,
výraznì zvyujících podíly na prodeji potravin v ÈR. Jedná se
nejen o pokraèující dovozy z Èíny a dalích zemí jihovýchodní
Asie, ale i o dovozy z bývalých i souèasných zemí Evropské
unie (Holandsko, Polsko aj.). Vhodným kritériem pro posouzení tohoto vývoje je bilance zahranièního obchodu ÈR s agrárními
produkty. Pøestoe celková bilance zahranièního obchodu ÈR
z výraznì záporného salda, pøedevím vlivem výraznì rostoucího objemu vývozu automobilù, je v posledních tøech letech ji
kladná, bilance zahranièního agrárního obchodu ÈR vykazuje
od roku 1994 rostoucí záporné saldo, jak dokládají údaje v tab. I.

Tab. I. Vývoj agrárního zahranièního obchodu Èeské republiky
v letech 1993 a 2006
Rok

Dovoz (mld. Kè)

Vývoz (mld. Kè)

1993

31,5

32,3

+0,8

1994

40,2

28,7

11,5

1995

47,6

35,6

12,0

1996

54,3

32,6

21,7

1997

59,7

38,8

20,9

1998

61,0

41,2

19,8

1999

60,6

39,8

20,8

2000

65,0

47,7

17,3

2001

69,5

49,5

19,8

2002

69,1

45,2

23,9

2003

74,2

48,8

25,4

2004

92,0

61,0

31,0

Stravitelné bílkoviny (kg.ha1)

2006

111,8

79,1

32,7

krobové jednotky (kg.ha1)
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Saldo (vývoz  dovoz)

Pøestoe vývoz agrárních produktù Èeské republiky (napø.
i piva) významnì roste, s mírným kolísáním v ménì úrodných
létech, dovozy rostou znaènì rychleji. V dùsledku toho je bilance agrárního zahranièního obchodu ÈR s rostoucím záporným
saldem od roku 1994 trvalá. V roce 2006 toto záporné saldo
dosáhlo úrovnì 32,7 mld. Kè. Na rùstu záporného salda se nepodílí pouze celoroèní dovozy jiního ovoce, zeleniny, kávy,
èajù, rýe apod., ale i vysoké dovozy komodit, které jsme schopni
v ÈR vyrábìt. Jedná se napø. o dovozy krmiv pro psy a koèky,
ovoce a zeleniny (jablka, zelí, èesnek), krobu, mléèných výrobkù a dalí.
Z hlediska výroby cukru byla ÈR vdy významnou zemí jak
z hlediska lechtitelského, tak z hlediska exportu cukru. Po uzavøení tøí èeských cukrovarù, vlastnìných spoleèností Eastern
Sugar, by se mohla ÈR stát, zøejmì poprvé v historii, dovozcem
cukru. Èeská národní kvóta na výrobu cukru byla sníena o podíl
této firmy, který byl vrácen do Bruselu. V dùsledku toho se
celková kvóta sníila o 102 473,793 t. Dosavadní spotøeba cukru v ÈR (pøiblinì 400 tis. t, tj. 40 kg na obyvatele) nebude
v dùsledku sníené kvóty z 10 a 12 % zajitìna tuzemskou
výrobou cukru.
Velkou pøíleitostí pro pìstitele cukrovky v ÈR (zøejmì jedinou), je pìstování cukrovky pro výrobu biolihu, který podle
zákonné normy bude od roku 2008 povinnì pøidáván do pohonných hmot. Objem produkce biolihu z 1 ha cukrovky je
pøitom výraznì vyí, ne z jiných alternativních plodin (napø.
obilovin, brambor). Z uvedeného dùvodu výzkum zamìøený
na ekonomickou optimalizaci intenzivního pìstování cukrovky
neztrácí nic ze svého aktuálního významu.
Z ekonomického hlediska není pìstování cukrovky pro
event. budoucí export cukru proti cukrové tøtinì konkurenceschopné. Pøi intenzivním pìstování cukrové tøtiny s aplikací
moderních technologií pìstování a skliznì umoòuje cukrová
tøtina pøi výrobních nákladech na 1 ha shodných s náklady na
pìstování cukrovky v pøíznivých podmínkách (Brazílie, Austrálie, republika Fiji apod.) dosahovat dvojnásobné produkce cukru na 1 ha oproti pìstování cukrovky. Porovnání plodin z hlediska
produkce krobových jednotek v ÈR na 1 ha uvádí tab. II.

Tab. II. Porovnání plodin z hlediska výnosù krmných hodnot
Plodina
Výnos (t.ha1)

Penice

Cukrovka

Brambory

5

60

24

459

1 200

267

3 772

12 540

4 800
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Metoda
Metody zahrnující nejirí oblast postupù statistické indukce umoòují zobecòovat výsledky namìøených dat ve výbìrových souborech pro základní soubory statistických jednotek, tj.
pro vlastní výrobní praxi. V pøípadì pìstování jednotlivých plodin jsou data namìøená na výbìrových souborech statistických
jednotek hodnotami statistických znakù, mìøených v pokusech
nebo ve výbìrových etøeních sledovaných pøímo ve výrobní
praxi. Ze iroké kály metod statistické analýzy dat autoøi pøíspìvku uvádìjí pro konkrétní namìøená data pouití výpoètu
a analýzy výsledkù:
a) produkèních funkcí,
b) faktorové analýzy.
Pøi hodnocení výsledkù produkèní funkce je mono odvodit optimální úroveò faktorù produkci cukrovky ovlivòujících,
z hlediska dosaení maximálního zisku na 1 ha na základì výpoètu ekonomického optima dávek faktorù. Z výsledkù faktorové analýzy je mono kromì jiného odvodit, které faktory (tj.
kvantitativní statistické znaky) ovlivòují výsledné ukazatele výroby cukrovky pøíznivì a které naopak nepøíznivì.
Významným autorem pro vyuití a ovìøení produkèních
funkcí v zemìdìlství byl prof. E. O. Heady ze státní zemìdìlské
univerzity v Iowì (USA), jeho publikace (4) jak z metodického,
tak z praktického hlediska umonila vyuití výsledkù analýzy
produkèních funkcí pro praxi. Vyuití výsledkù faktorové analýzy umonila rychle se zdokonalující výpoèetní technika a s ní
rostoucí nabídka procedur statistického softwaru poèítaèù. Analýzou informaèního vyuití výsledkù faktorové analýzy pro data
z agrárního sektoru se zabývá i jeden z autorù pøíspìvku (2).
Produkèní funkce je nejèastìji vícenásobná regresní funkce, ve které je závisle promìnnou výsledný ukazatel produkce
(napø. hektarový výnos plodiny, nebo trby na 1 ha zemìdìlské
pùdy) a nezávisle promìnnými jsou mìnitelné faktory úroveò
produkce ovlivòující (napø. pracovní náklady, materiální náklady, nebo dávky ivin N, P, K v hnojivech na 1 ha plodiny). Pøi
volbì produkèní funkce vybíráme obvykle nelineární typ funkce, který dosahuje teoretické maximum oèekávané produkce y
s faktory tj. nezávisle promìnnými (X1, X2...), produkci ovlivòujícími. Vhodnými typy dvoufaktorových produkèních funkcí
ovìøovaných rùznými autory jsou napø. funkce kvadratické obecného tvaru:
y= b0 + b1x1 + b2x2 + b3x12 + b4x22

(HEADY, JARRET)

a funkce odmocninná:
y= b0 + b1x1 + b2x2 + b3x10,5 + b4x20,5

(HEADY, COLWEL, EZEKIEL),

ke kterým je pøi výpoètu èasto pøidáván dalí regresní koeficient pro vyjádøení interakèního pùsobení produkèních faktorù
(ve tvaru napø. b5x1x2). Pøi výbìru typu produkèní funkce je
tøeba vdy brát v úvahu charakter procesu, který bude s vyuitím
produkèní funkce modelován a analyzován. Pøi modelování tvorby výnosù cukrovky se jedná o výnosotvorný biologický proces, který ani sloitou matematickou funkcí nelze úplnì popsat.
Produkèní funkce pro hektarové výnosy cukrovky charakterizuje jev, jeho úroveò je v konkrétních podmínkách ohranièena fyziologickými schopnostmi rostlinného organismu, tj. urèitým
stropem výnosu, který v produkèním modelu je stanoven in-
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flexním bodem, nazývaným produkèní maximum. Pøed dosaením produkèního maxima existuje dalí významný bod, oznaèený jako ekonomické produkèní optimum. V tomto bodì je
pøi konkrétních cenách za jednotku produkce a za jednotková
mnoství produkèních faktorù dosaen nejvyí zisk, tj. nejvyí
rozdíl mezi cenou produkce a cenou vynaloenou na produkèní faktory (napø. hnojiva). Nelze pøitom opomíjet ani faktory,
jejich optimalizace nesouvisí s faktory zaøazenými do výpoètu
produkèní funkce (volba odrùdy, technologických termínù pìstování, oetøování porostu). V pøíspìvku uvedený pøíklad výpoètu produkèní funkce pro hektarové výnosy cukrovky pouívá
data získaná z polního pokusu v Uhøínìvsi (katedry rostlinné
výroby ÈZU v Praze). Parcely o výmìøe 50 m2 mìly jako produkèní faktory aplikovány kombinace 7 úrovní dávek dusíku
(N) a 7 úrovní dávek drasla (K2O) v prùmyslových hnojivech
pøi konstantní úrovni dávky fosforu (P2O5). Výsledky pokusu
byly pøepoèteny na 1 hektar výmìry plodiny.
Pøi rozboru výsledkù vypoètené produkèní funkce nejsou
vyuívány pouze obvyklé aplikace výsledkù hodnotící prùbìh
regresní funkce a tìsnost závislosti mìøenou charakteristikami
korelace a determinace, ale i dalí charakteristiky, umoòující
ekonomickou a technologickou analýzu výsledkù výpoètù. Kromì výe zmínìného produkèního maxima a ekonomického produkèního optima jsou hodnoceny dalí charakteristiky vypoètených výsledkù produkèního regresního modelu. Jedná se
nejèastìji o níe uvedené charakteristiky:
a) Izokvanty jsou v produkèní funkci vrstevnice shodné teoretické úrovnì produkce (ykonst) dosaitelné s rùznou kombinací hodnot nezávisle promìnných, v uvedeném pøíspìvku
faktorù X1 = dávka kg N na 1 ha a X2 = dávka K2O na 1 ha
cukrovky.
b) Izokliny jsou vymezeny nejlevnìjí nákladovou kombinací
dávek faktorù (X1, X2) pro rùznou teoretickou úroveò produkce y (dílèí ekonomická optima).
c) Mezní produkce Dy udávají v produkèní funkci o kolik se
v rùzných úrovních produkce y zmìní produkce, zvýí-li se
úroveò jednoho z faktorù X1, X2 o jednotku (o 1 kg ha1).
d) Mezní míry zámìny faktorù jsou promìnlivé hodnoty této
charakteristiky, které udávají, o kolik je mono zmìnit hodnotu jednoho faktoru, snííme-li druhý faktor o jednotku,
ani by dolo ke zmìnì teoretické úrovnì produkce y
v produkèním modelu.
Jsou definovány a vyuívány i dalí charakteristiky ekonomicko-technologické analýzy výsledkù vypoètené produkèní
funkce, které v jiném mìøítku (relativnì) analyzují výsledky vypoèteného produkèního modelu.
Faktorová analýza je jednou z nejvíce vyuívaných metod
vícerozmìrné statistické analýzy, ve kterých je vstupní matice
dat tvoøena vìtím poètem promìnných mìøených na souboru
statistických jednotek. Tyto promìnné jsou pøi výpoètu nedílným informaèním celkem, pouitým k vyhodnocení vlastností
statistických jednotek, které tvoøí v dále uvedeném pøíkladu 1 ha
cukrovky. Faktorová analýza je nejvýznamnìjím zástupcem
skupiny metod, oznaèené jako metody analýzy korelaèních struktur. Vstupním mezivýsledkem pro výpoèet modelu faktorové
analýzy je korelaèní matice, obsahující koeficienty korelace mezi
vemi dvojicemi promìnných, tvoøících hodnocenou vícerozmìrnou velièinu. Faktorová analýza je vhodná i pro hodnocení
informaènì mnohostranných soustav promìnných hodnocené
vícerozmìrné velièiny. Její nejvýznamnìjí výsledek (matice fak-
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torových zátìí) umoòuje vytvoøit tøídy promìnných, které jsou
navzájem mnohostrannì závislé, resp. informaènì podobné èi
duplicitní. Jedná se o metodu, která umoòuje rozhodnutí
o výbìru promìnných pro následnou regresní a korelaèní analýzu.
Modelem faktorové analýzy nazýváme soustavu lineárních
rovnic, která vyjadøuje namìøenou soustavu vìtího poètu promìnných X1, X2
Xv tvoøících vícerozmìrnou velièinu, jako
lineární kombinaci podstatnì meního poètu fiktivních promìnných F1, F2
Fc oznaèených jako spoleèné faktory a dále fiktivních promìnných U1 , U2 Uv oznaèených jako jedineèné (unicitní) faktory, pøiøazené ke kadé promìnné X1, X2 Xv v kadé
rovnici v modelu. Základním výsledkem modelu faktorové analýzy je matice koeficientù ajp, nazývaných faktorové zátìe, které jsou ve vypoèteném modelu významovì shodné s koeficienty
korelace mezi skuteènou promìnnou Xj a spoleèným faktorem
Fp vypoèteného modelu. Model faktorové analýzy je mono schematicky zapsat níe uvedeným vzorcem:

Y jsou výnosy suiny bulev a chrástu celkem ve 100 kg.ha1, pro
které s pouitím váeného prùmìru byla odvozena cena za
100 kg suiny. Produkèní faktory, tj. nezávisle promìnné X1 a X2,
dávky N (X1) a dávky K2O (X2) v prùmyslových hnojivech, byly
odstupòovány na 7 úrovních od 0 do 240 kg na 1 ha výmìry,
pøi pouití vech 49 (7 ´ 7) kombinací dávek. Ostatní podmínky
vèetnì dávky P2O5 byly na vech parcelách konstantní. Pro rozbor výsledkù byla odvozena cena za 1 kg aplikovaného N a cena
za 1 kg aplikovaného K2O. Po ovìøení rùzných typù produkèní
funkce byla jako nejvhodnìjí pro modelovaný produkèní proces vybrána funkce obecného tvaru:

X1 = a11F1 + a12F2+ . . . . . . . . a1cFc + d1U1
X2 = a21F1 + a22F2 + . . . . . . . . a2cFc + d2U2
.
.
.
Xv = av1F1 + av2F2 + . . . . . . . . avcFc + dvUv

pøi hodnotì indexu korelace I = 0,904 a hodnotì indexu determinace I2 = 0,817. Z hodnoty I2 lze odvodit, e zmìny výnosù
suiny cukrovky celkem jsou vysvìtleny pouitými faktory X1,
X2 z 81,7 %.
Vypoètené produkèní maximum je ymax =236,7 (suiny celkem ve 100 kg.ha1), tj. vrchol produkèní funkce, bylo dosaeno
pøi úrovni faktorù x1 = 125,1 kg.ha1 N a x2 = 304,9 kg.ha1K2O.
V pøepoètu na èerstvou hmotu by se jednalo o celkový výnos
pøiblinì 100 t.ha1.
Vypoètené ekonomické produkèní optimum, pøi kterém byl
rozdíl mezi cenou produkce a cenou faktorù nejvyí (tj. nejvyí teoretický zisk) je yopt = 234,9 suiny celkem pøi úrovni faktorù x1 = 94 kg.ha1 N a x2 = 243,7 kg.ha1K2O. Pøi aktuálních
cenách produkce a cenách faktorù by teoretické maximum zisku, tj. rozdíl mezi cenou produkce a náklady na faktory, bylo
5 949 Kè.ha1. Pøíklad kombinací dávek faktorù X1 a X2 pro dvì
stanovené konstantní teoretické úrovnì produkce ykonst, tj. izokvanty je uveden v tab. III.
Dílèí optimální kombinace dávek faktorù leící na izoklinì
(tj. nejlevnìjí kombinace faktorù pro rùznou úroveò výnosù
suiny cukrovky v produkèní funkci) jsou X1 + X2, napø. 35,8 kg N
+ 80 kg K2O, 61,1 kg N + 140 kg K2O, nebo 85,2 kg N + 200 kg
K2O. (dávky ivin v hnojivech na 1 ha cukrovky).
Mezní produkce, tj. zvýení teoretického zvýení jednoho
z faktorù o jednotku (o 1 kg na ha), poskytují informaci, e pøi
vyrovnaném pomìru ivin v hnojivech vykazují výraznìjí zvýení výnosù suiny cukrovky celkem dávky N (oproti dávkám K2O).
Napø. pøi kombinaci x1 = 80 kg.ha1 N, x2 = 80 kg.ha1 K2O, zvýení

Dalí charakteristikou výsledku modelu faktorové analýzy
a2jp je pøíspìvek faktoru Fp k vysvìtlení rozptylu promìnné Xj h2j
a komunalita promìnné Xj, která udává, jaká èást rozptylu promìnné Xj je vysvìtlena vemi spoleènými faktory modelu faktorové analýzy (jedná se o souèet a2jp v øádku j modelu). d2j je
jedineènost promìnné Xj, která udává, jaká èást rozptylu promìnné Xj není v modelu vysvìtlena spoleènými faktory F1 a Fc.
Souèet komunalit h2j tvoøí celkovou komunalitu h2 modelu FA
a souèet jedineèností d2j tvoøí celkovou jedineènost d2 modelu FA.
Pøi výpoètu modelu FA je definována sestupná priorita významnosti spoleèných faktorù F1 a Fc. Znamená to, e F1 jako
první nejvýznamnìjí spoleèný faktor vysvìtluje z hodnot rozptylu vech promìnných X1 a Xv jejich nejvìtí èást. Sestupnì
k nejslabímu spoleènému faktoru Fc postupujeme tak, aby s tzv.
významnou hodnotou faktorové zátìe obvykle subjektivnì stanovenou na úrovni |ajp|=0,5, vytváøel nejménì tøídu dvou promìnných se závanou hodnotou faktorové zátìe. Hodnoty faktorových zátìí, podobnì jako koeficienty korelace, se mohou
v absolutní hodnotì pohybovat v intervalu absolutních hodnot
od 0 do 1. Podle vìcného významu promìnných s nejvyími
absolutními hodnotami faktorových zátìí ve tøídì promìnných
sdruených spoleèným faktorem je mono spoleèný faktor F1 a
Fc zaøazený do výsledného modelu pojmenovat. Sestupnou prioritu významu spoleèných faktorù Fp v modelu lze vyhodnotit
podle hodnot pøíspìvkù v2p spoleèných faktorù k vysvìtlení
v2c). Tyto pøíspìvky
rozptylu vech promìnných (v21 > v22 >
2
získáme jako souèty hodnot a jp v kadém sloupci p výsledného
modelu a jsou nejèastìji uvádìny v % z rozptylu vech promìnných hodnocené vícerozmìrné velièiny.

y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x0,51 + b4x0,52 + b5(x1.x2)0,5
která vykazovala i nejvyí hodnoty charakteristik korelaèní závislosti a má následující hodnoty koeficientù b0  b5:
y = 143,7  0,403x1  0,093x2 + 10,289x10,5 + 4,064x0,52  0,073(x1.x2)0,5

Tab. III. Výsledky výpoètu kombinací dávek faktorù x1 (N) a x2
(K2O) pro dosaení teoreticky shodného výnosu ykonst
suiny cukrovky v produkèní funkci (izokvanty 1 a 2)
Izokvanta 1: y' = 226,56 (100 kg.ha1)
Dávky x1 N
(kg.ha1)

Výsledky a diskuse
Pro výpoèet a rozbor produkèní funkce pro výnosy cukrovky jsou pouity výsledky z polního pokusu FAPPZ ÈZU zaloeného v Uhøínìvsi, jak ji bylo uvedeno. Závisle promìnnou

LCaØ 124, è. 4, duben 2008

Dávky x2 K2O
(kg.ha1)

Izokvanta 2: y' = 233,87 (100 kg.ha1)
Dávky x1 N
(kg.ha1)

Dávky x2 K2O
(kg.ha1)

80

80

140

140

55,2

140

87,2

200

140

46,8

80

232
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Tab. IV. Výsledky modelu faktorové analýzy cukrovka  pramen dat: karty honù z okresù Nymburk a Olomouc (èetnost n = 181
pozemkù), VÚØS Semèice
Hodnoty zátìí ajp pro promìnnou Xj, faktor Fp

Promìnná
F1

F2

X1  výmìra pozemku cukrovky

0,14

0,16

X2  dávka NPK v hnojivech na 1 ha

0,69*

0,11
0,31
0,16

X3  dávka jarního pøihnojení N na 1 ha
X4  dávka hnoje (organ. hnojiv) na 1 ha

0,46
0,58*

F3

Komunalita
h2j

Jedineènost
d2j

F4

F5

0,22

0,15

0,62*

0,51

0,49

0,39

0,17

0,25

0,72

0,28

0,09

0,38

0,44

0,54

0,46

0,34

0,12

0,50*

0,74

0,26

X5  hloubka orby

0,35

0,23

0,54*

0,01

0,51*

0,72

0,28

X6  kalendáøní týden orby

0,33

0,39

0,62*

0,02

0,03

0,65

0,35

X7  kalendáøní týden výsevu

0,63*

0,15

0,04

0,75

0,25

X8  poèet rostlin na 1 ha
X9  podíl vybìhlic pøi sklizni v %

0,19

0,55*

0,13

0,73*

0,12

0,41

0,04

0,74

0,26

0,30

0,77*

0,18

0,23

0,21

0,82

0,18

0,79*

0,01

0,72

0,28

0,02

0,12

0,92

0,08

X10  délka vegetaèní doby v týdnech

0,15

0,20

0,21

X11  výnos bulev v t.ha1

0,86*

0,40

0,04

X12  výnos chrástu v t.ha1

0,65*

0,09

0,50*

0,34

0,23

0,82

0,18

X13  týden první kultivace od zasetí (dojednocení)

0,01

0,66*

0,50*

0,17

0,20

0,75

0,25

V2p pro Fp

2,76

2,10

1,71

1,55

1,28

9,40

3,60

V2p % pro Fp

21,2

16,2

13,2

11,9

9,8

72,3

27,7

* významné hodnoty zátìí

dávky x1 o 1 kg zvýí teoretický výnos suiny o Dy = 0,106
(ve 100 kg.ha1), kdeto zvýení x2 o 1 kg zvýí teoretický výnos suiny pouze o Dy = 0,023. V uvedeném místì produkèní
funkce bez zmìny teoretického výnosu suiny celkem y nahradí 1 kg K2O pouze 0,22 kg N, kdeto na náhradu 1 kg N je
zapotøebí 4,59 kg K2O.
Pøíklad analýzy vypoètené produkèní funkce dokumentuje
monosti vyuití takto získaných výsledkù pro rozhodování pøi
optimalizaci pìstování cukrovky, zvlátì z hlediska dosaení
maximálního zisku z 1 ha. Podmínkou úspìné aplikace výsledkù je získání aktuálních dat pro konkrétní výrobní podmínky pìstování cukrovky i dat o cenách produkce i výrobních
faktorù. Kvalitu výsledkù ovlivní i výbìr vhodného typu produkèní funkce, která podle hodnot korelaèních charakteristik
poskytne spolehlivé pøedpovìdi charakteristik z výsledkù vypoètené funkce odvozované.
Pro výpoèet modelu faktorové analýzy byla pouita data
shromádìná Výzkumným ústavem øepaøským a semenáøským
v Semèicích v dobì povinného pìstování cukrovky (HEØMANSKÝ, 1980). Na souboru pozemkù v okresech Nymburk a Olomouc byl v kartì honu sledován velký poèet promìnných,
z nich 13 je vyuito pro výpoèet modelu faktorové analýzy.
Výhodou metody faktorové analýzy je, e vícerozmìrnou velièinu, kterou v hodnoceném modelu tvoøí 13 promìnných, charakterizujících úroveò pìstování cukrovky v daném regionu pøi

Obr. 1. Promìnné sdruené faktorem F
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výpoètu modelu FA (faktorové analýzy), lze povaovat za nedílný informaèní celek. Tím lze získat komplexnìjí informace
o promìnných a hodnocených statistických jednotkách (kterými jsou 1ha výmìry pìstování cukrovky), ne pøi jiných metodách statistické analýzy, které nejèastìji jednotlivé promìnné
hodnotí oddìlenì.
Výsledky vypoèteného modelu faktorové analýzy, do kterého je zaøazeno pìt spoleèných faktorù F1 a F5, jsou uvedeny
v tab. IV.
Pøestoe pìstování cukrovky vykázalo od doby poøízení
dat znaèné technologické zmìny, základní výsledky a závìry
k modelu faktorové analýzy zùstávají aktuálnì platné. První
nejsilnìjí spoleèný faktor F1 se závanými zátìemi (Iajp = 0,5)
vytvoøil tøídu pìti promìnných, které jsou navzájem mnohostrannì závislé. Promìnné se shodným znaménkem závané
zátìe jsou navzájem v pøímém (pøímoúmìrném) vztahu, promìnné s opaèným znaménkem zátìe ve vztahu nepøímém.
Promìnné s nejvyí absolutní hodnotou zátìe jsou v dané tøídì nejvýznamnìjí z hlediska tìsnosti vztahù k ostatním promìnným. Tøídu promìnných sdruených faktorem F1 je mono
zobrazit ve schématu obr. 1.
V pøímém vztahu (s významnou hodnotou zátìí) jsou ukazatelé úrovnì výnosu X11 a X12 a dále ukazatelé úrovnì prùmyslového a organického hnojení X2 a X4. V nepøímém vztahu k této
ètveøici promìnných je X7, vyí kalendáøní týden výsevu (opodìné setí). Uvedený výsledek umoòuje odvodit, co v daných
konkrétních výrobních podmínkách ovlivnilo výnosové ukazatele na 1 ha cukrovky pøíznivì (tj. X2 a X4) a co naopak nepøíznivì (X7). Podle vìcného významu promìnných ve tøídì faktoru F1 je mono faktor F1 nazvat jako faktor intenzity pìstování
cukrovky. Podobnì lze hodnotit i tøídy promìnných, které se
závanými hodnotami zátìí ajp vytvoøily v modelu dalí slabí
spoleèné faktory F2 a F5. Podle hodnot komunalit h2j je mono
hodnotit poøadí dùleitosti promìnných v hodnocené soustavì
(z hlediska významu závislostí s ostatními promìnnými). Podle

LCaØ 124, è. 4, duben 2008

BRABENEC, PULKRÁBEK: Hodnocení výsledkù pìstování cukrovky s vyuitím metod statistické analýzy dat

tohoto kritéria jsou nejvýznamnìjími promìnnými opìt ukazatelé hektarového výnosu bulev a chrástu (X11 a X12) a naproti
tomu relativnì nejménì významnou je výmìra pozemku (X1).
Sestupnou prioritu významu spoleèných faktorù je mono posoudit podle hodnot jejich pøíspìvkù v2p k vysvìtlení rozptylu
vech promìnných X1 a X13 (poslední dva øádky v tabulce IV.)
Z hodnoty celkové komunality h2 v procentech vyplývá, e vypoèteným modelem FA je rozptyl vech promìnných vysvìtlen
ze 72,3 %, zbývající nevysvìtlená èást rozptylu pøipadá na jedineènost (specifiènost) tìchto promìnných. Na uvedeném dílèím vyhodnocení vypoèteného modelu FA je naznaèeno, jak
irokou kálu informací mùe vyuití metody faktorové analýzy
poskytnout.

Závìr
Metody statistické analýzy dat namìøených v zemìdìlském
výzkumu umoòují podle celosvìtovì jednotných pravidel zobecòovat výsledky výzkumu pro praxi. Tato pravidla jsou zaloena na zákonech teorie pravdìpodobnosti, tzn. e pøipoutìjí
malou pøípustnou chybu odvozených závìrù, která by pøi vyhodnocení výsledkù testování statistických hypotéz mìla být
nií ne 5 %, eventuálnì i nií ne 1 %.
Nejèastìji pouívané metody pro testování statistických hypotéz (t-testy, analýza rozptylu) pro hodnocení výsledkù zemìdìlského výzkumu mohou významnì obohatit z hlediska informaèního vyuití získaných dat napø. produkèní funkce a metoda
faktorové analýzy, doplnìné odvozením aplikaènì vyuitelných
výsledkù pro praxi. Pøíklady pouití tìchto metod uvedli autoøi
tohoto pøíspìvku pro analýzu dat, zamìøených na výsledky
pìstování cukrovky.
Omezení pìstování cukrovky v Èeské republice po vstupu
ÈR do EU zpùsobily pøedevím pøísnì kontrolované kvóty výroby cukru. Situaci dále zkomplikovalo uzavøení tøí cukrovarù
spoleènosti Eastern Sugar ÈR, její výrobní kvóta byla vrácena
do Bruselu. Zbývající èeská výrobní kvóta nezajiuje souèasnou úroveò spotøeby cukru v ÈR. Významnou novou pøíleitostí pro pìstitele cukrovky je program výroby palivového etanolu.
Potoe cukrovka ze základních plodin rostlinné výroby umoní
nejvyí produkci biolihu na 1 ha výmìry, lze oèekávat (a pøát
si) v nejbliích letech oivení a rozíøení její výroby v ÈR.
V 1. pololetí roku 2007 bylo v rámci pùvodních smluv z ÈR jetì exportováno 60 tis. t cukru, které bude nutno po sníení
výrobní kvóty z jiných zemí opìt dovézt.

analýza umoòuje odvodit, které faktory (tj. kvantitativní statistické
znaky) ovlivòují výsledné ukazatele výroby cukrovky pøíznivì a které
naopak nepøíznivì. Pro výpoèet modelu faktorové analýzy byla
pouita data z velkého poètu promìnných, z nich 13 je vyuito
pro výpoèet modelu faktorové analýzy. Zpracovaná analýza umonila odvodit, co v daných konkrétních výrobních podmínkách ovlivnilo výnosové ukazatele cukrovky pøíznivì (tj. X2 dávka NKP a X4
dávka hnoje) a co naopak nepøíznivì (X7 kalendáøní týden výsevu).
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Brabenec V., Pulkrábek J.: Results evaluation of sugar beet
production based on statistical data analysis methods
In our article we present in detail from wide range of statistical data
analysis methods possibility of processing of obtained values by
use of production function and factor analysis. In production function results evaluation we derive optimal level of factors which influence sugar beet production, regarding maximum yield per 1 ha
based on calculation of economically optimum doses of factors (nitrogen and kalium dose). We derive, which factors (quantitative
statistical characters) favourably influence final indicators of sugar
beet production and which factors influence it unfavourably. To
calculate model of factor analysis we used data with high number
of variables, of which 13 is used for calculation of factor analysis
model. Analysis enabled us to derive, which factors influenced favourably under certain production conditions sugar beet yield indicators (X2 dose of NKP and X4 dose of manure) and which factors
influenced it unfavourably (X7 calendar week of sowing).

Souhrn
V pøíspìvku je na dvou konkrétních pøíkladech podrobnì ze iroké
kály metod statistické analýzy dat ukázána monost zpracování
získaných hodnot produkèní funkcí a výpoètem modelu faktorové
analýzy. Pøi hodnocení výsledkù produkèní funkce je odvozena
optimální úroveò faktorù produkci cukrovky ovlivòujících, z hlediska
dosaení maximálního zisku na 1 ha na základì výpoètu ekonomického optima dávek faktorù (dávka dusíku a draslíku). Faktorová
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