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Organizace porostu ovlivòuje produkci
ekologicky pìstované krmné øepy
CANOPY ESTABLISHMENT INFLUENCES PRODUCTION OF ECOLOGICAL GROWN FODDER BEET

Hana Honsová, Lucie Beèková  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

V ekologickém zpùsobu pìstování plodin, kdy se nemohou pouívat herbicidy, vyvstávají problémy se zaplevelením.
Krmná øepa, jako irokoøádková plodina s pomalým poèáteèním vývojem, nemùe plevelùm konkurovat. Tento problém by
se dal èásteènì vyøeit zmìnou organizace porostu, napøíklad
zúením meziøádkové vzdálenosti. Musí vak zùstat zachována
monost pleèkování meziøádkù v období pøed zapojením porostu.

Materiál a metody
Pokusy s krmnou øepou odrùdy Monro byly zaloeny
v letech 2005 a 2007 na certifikované a kontrolované ekologické ploe Pokusné stanice katedry rostlinné výroby Èeské
zemìdìlské univerzity v Praze-Uhøínìvsi.
Cílem projektu bylo dosaení optimální struktury porostu
krmné øepy pøi ekologickém zpùsobu pìstování s ohledem na
zaplevelení, napadení rostlin listovými chorobami a produkci.
Problematika regulace plevelù se øeila zmìnou organizace
porostu. K dosaení døívìjího zakrytí øádkù se zkouelo zúení
meziøádkové vzdálenosti z 45 cm na 37,5 cm. V pokusech byly
posuzovány zmìny dané rùznou organizací porostu a dalími
oetøeními (tab. I.) na produkèní ukazatele. Bìhem vegetace
bylo hodnoceno zaplevelení a stupeò napadení rostlin listovými chorobami.
Výsledky byly vyhodnoceny pomocí statistického programu SAS analýzou rozptylu na hladinì významnosti a = 0,05
(prùkaznì odliné hodnoty jsou oznaèeny rùznými písmeny 
a,b,c,d a neprùkazné ns).

Tab. I. Varianty organizace porostu a zpùsobu regulace plevelù
v pokusech s krmnou øepou
Meziøádková
vzdálenost
(cm)

Hustota
porostu
(ks.ha1)

Výsledky a diskuse
V tøíletých pokusech v ekologickém zemìdìlství s krmnou
øepou odrùdy Monro bylo v jednotlivých letech dosaeno rozdílných výsledkù. Na koneèném výnosu se, kromì organizace
porostu, podílela zejména dosaená polní vzcházivost. Hustotu
porostu v první øadì ovlivnil prùbìh poèasí v jednotlivých roènících pìstování. Vliv povìtrnostních podmínek na výslednou
strukturu porostu uvádí øada autorù, napøíklad WYSZYÒSKI (1),
který sledoval polní vzcházivost cukrové øepy.
Nejlépe vzely porosty krmné øepy v roce 2005, kdy bylo
také dosaeno v kontrolních bezplevelných variantách nejvyích výnosù. V letech 2006 a 2007 se horí polní vzcházivost,

Obr. 1. Výnos bulev krmné øepy

Obr. 2. Prùmìrná hmotnost jedné bulvy
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LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Zpùsob regulace plevelù prùkaznì ovlivnil
v roce 2005 napadení rostlin listovými chorobami. Varianty, u kterých nebyly regulovány plevele v øádku, ale pouze v meziøádku, byly bìhem
vegetace prùkaznì více napadeny listovými chorobami. Na konci vegetace byly naopak více napadeny listy øepy na bezplevelných variantách.
Pøed sklizní 2006 byla statisticky prùkaznì nejménì napadena chorobami bezplevelná varianta
irích øádkù (34 %) a nejvíce varianta uích øádkù s pleèkováním a okopáváním (39 %). Napadení chorobami dosahovalo v roce 2006 u vech sledovaných variant na konci vegetace v prùmìru
pouze 35 %.
V roce 2007 se pøed sklizní rozdíly stíraly,
napadení listovými chorobami bylo mezi porovnávanými variantami neprùkazné. V celkovém prùmìru vech sledovaných variant dosahovalo napadení chorobami v roce 2007 na konci vegetace
64 %.
Produkce bulev byla v letech 2005 i 2006
významnì ovlivnìna zpùsobem regulace plevelù
(obr. 1.). V roce 2005 pøi obou hustotách porostu
Obr. 4. Nejvyí výnos poskytly kontrolní varianty, na kterých se plevele od(daných odlinou meziøádkovou vzdáleností 
straòovaly po celou vegetaci
45 cm a 37,5 cm) dosáhla nejvyího výnosu kontrolní varianta bez plevelù.
V roce 2006 nejvyího výnosu dosáhla varianta irích øádkù s okopávkou (86,8 t.ha1)
a kontrolní varianta s uími øádky bez plevelù
(83,8 t.ha1). Nejhùøe dopadly varianty uích øádkù
s pleèkováním, uích øádkù s pleèkováním
a okopávkou a varianta s uími øádky bez plevelù s vìtí vzdáleností rostlin v øádku.
Prùmìrná hmotnost jedné bulvy (obr. 2.) byla
v roce 2006 nejvyí u bezplevelné varianty
s uími øádky a vìtí vzdáleností rostlin v øádku
(1 490 g). Poèet cévních svazkù nebyl, stejnì jako
v roce 2005, organizací porostu nijak ovlivnìn.
Hodnoty výe výnosu, hmotnosti jedné bulvy
a poètu svazkù cévních byly v roce 2006 statisticky neprùkazné.
Vyích výnosù v roce 2007 bylo dosaeno
u variant uích øádkù v porovnání s irími øádky. Nejvyího výnosu dosáhla varianta uích
øádkù s okopávkou. Rozdíly mezi dosaenými
výnosy byly neprùkazné.
zpùsobená nedostatkem vláhy v jarním období, negativnì poPrùmìrná hmotnost jedné bulvy byla v roce 2007, stejnì
depsala na koneèných výnosech. Vzhledem k celkovì meníjako v roce 2006, nejvyí u bezplevelné varianty s uími øádmu zaplevelení porostù v letech 2006 a 2007 nebyly rozdíly
ky a vìtí vzdáleností rostlin v øádku (1 160 g). Poèet cévních
mezi variantami s rùzným zpùsobem odstraòování plevelù tak
svazkù nebyl organizací porostu nijak ovlivnìn. Hodnoty hmotvýrazné, jako v roce 2005.
nosti jedné bulvy byly mezi porovnávanými variantami statisticNejvyí napadení rostlin listovými chorobami (v prùmìru
ky neprùkazné.
89 %) bylo zaznamenáno v roce 2005 (tab. II.), kdy zmìna orVzhledem k pomìrnì malému zaplevelení byla produkce
ganizace porostu nemìla na napadení rostlin vliv. V letech 2006
bulev v roce 2007 ovlivnìna více organizací porostu, ne zpùa 2007 vak organizace porostu a zpùsob regulace plevelù nasobem regulace plevelù. Obecnì dosáhly vyího výnosu varipadení rostlin listovými chorobami ovlivnily.
anty uích øádkù v porovnání s irími øádky.
Statistickým vyhodnocením výsledkù skliznì 2005 se neV tøíletém prùmìru dosáhly nejvyích výnosù, nad devaprokázal vliv zmìny meziøádkové vzdálenosti a hustoty porostu
desát tun na hektar, vechny bezplevelné varianty (tab. II.), co
na výnos bulev. Prùmìrnou hmotnost jedné bulvy ovlivnila orsvìdèí o nutnosti odplevelování porostu v prùbìhu vegetace.
ganizace porostu a regulace zaplevelení. Poèet cévních svazkù
Nejnií výnos poskytly varianty, kde se pouze pleèkovaly menebyl organizací porostu ovlivnìn.
ziøádky. Zaplevelení sniovalo i hmotnost bulev.
Obr. 3. Zaplevelení porostù sniuje výnos
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Závìr

Tab. II. Napadení listovými chorobami a výnosové ukazatele
Napadení listovými chorbami

Výnos

Hmotnost

Zmìna organizace porostu krmné øepy
pøed sklizní
bulev
1 bulvy
Vzdálenost
Technologie
(%)
(t.ha1)
(g)
odrùdy Monro v roce 2005 nemìla prùøádkù
(cm)
kazný vliv na napadení rostlin listovými
2005
2006
2007
Prùmìr 20052007
chorobami ani výnos bulev, ale zpùsob
regulace plevelù významnì ovlivnil napa45
bez plevelù
99 c
34 c
65
93,7
1 090
dení rostlin listovými chorobami i produk46
pleèkování
94 bc
37 abc
65
59,6
667
ci bulev. Nejvyího výnosu bylo dosae47
pleèkování a okopávka
85 ab
35 abc
65
75,3
982
no na kontrolní bezplevelné variantì.
37,5
bez plevelù
82 ab
35 b
64
93,7
806
V roce 2006, kdy bylo napadení listo37,5
pleèkování
92 abc
38 ab
63
63,2
739
vými chorobami u vech sledovaných va37,5
pleèkování a okopávka
89 abc
39 a
66
78,7
784
riant nízké, ovlivnila zmìna organizace
porostu napadení rostlin listovými choro37,5*
bez plevelù
80 a
33 c
64 ns
91,3
1 233
bami i výnos bulev. Pøed sklizní 2006 byly
statisticky prùkaznì nejménì napadeny
* 25 cm v øádku.
chorobami rostliny krmné øepy na bezplevelné variantì irích øádkù. Produkci buHonsová, H., Beèková, L.: Canopy establishment influenlev v roce 2006 ovlivnil zpùsob regulace plevelù  nejvyího
ces production of ecological grown fodder beet
výnosu dosáhly varianty irích øádkù s okopávkou a kontrolní
varianta uích øádkù bez plevelù.
In three years trials, esbablished in 2005, 2006 and 2007 at ecological
V roce 2007 neovlivnila zmìna organizace porostu napadearea in Prague-Uhøínìves various growing technologies of fodder beet
ní rostlin listovými chorobami, ale mìla vliv na výnos bulev.
differ with row distance (45 cm and 37.5 cm), plant distance in row
Vyích výnosù bylo dosaeno u variant uích øádkù. Rozdíly
(18 and 25 cm) and weed regulation were compared. Ranking with
mezi jednotlivými variantami v napadení chorobami byly v roce
weeds, attack by leaf diseases, and yield of roots were evaluated.
2007 statisticky neprùkazné.
Significant influence of year was discovered. In 2005 exchange of
V tøíletém prùmìru dosáhly nejvyích výnosù vechny tøi
canopy organization did not exchange plant attack by leaf diseases
bezplevelné varianty bez ohledu na íøku øádkù a vzdálenost
and bulb yield and way of weed regulation had significant influence
rostlin v øádku. Nejnií výnos poskytly varianty, u kterých se
to plant attack by leaf diseases and bulb production. In 2006 exchange of canopy organization exchanged plant attack by leaf diseases.
pouze pleèkovaly meziøádky.
Výzkum byl podporován výzkumným zámìrem MSM 6046070901
Setrvalé zemìdìlství, kvalita zemìdìlské produkce, krajinné a pøírodní zdroje a granty VaV 1C/4/8/04 a Q 650034.

Souhrn
V tøíletých pokusech, zaloených v letech 2005, 2006 a 2007 na
certifikované ekologické ploe v Praze-Uhøínìvsi, byly porovnávány rùzné pìstitelské technologie krmné øepy liící se rùznou íøkou
øádkù (45 cm a 37,5 cm), vzdáleností rostlin v øádku (18 a 25 cm)
a zpùsobem regulace plevelù. Bylo hodnoceno zaplevelení, napadení listovými chorobami a výnos bulev. Byl zjitìn významný vliv
roèníku na vechny sledované faktory. V roce 2005 zmìna organizace porostu neovlivnila napadení rostlin listovými chorobami ani
výnos bulev. Zpùsob regulace plevelù mìl významný vliv na napadení rostlin listovými chorobami i na produkci bulev. V roce 2006
zmìna organizace porostu ovlivnila napadení rostlin listovými chorobami a výnos bulev. Produkce bulev krmné øepy byla ovlivnìna
i zpùsobem regulace plevelù. V roce 2007 zmìna organizace porostu neovlivnila napadení rostlin listovými chorobami, ale mìla
vliv na výnos bulev, vyích výnosù bylo dosaeno u variant s uími øádky.
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Bulb yield was influenced by way of weed regulation. In 2007 exchange of canopy organization did not influence to plant attack by
leaf diseases but it influenced the bulb production, higher yield were
reached at the variants of narrower rows.
Key words: fodder beet, technologies, ecological farming.
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Bioetanol z (hemi-) celulosových surovin
(Hemi-) cellulosic bioethanol

Materiály obsahující hemicelulosu a celulosu jsou stále v popøedí
zájmu jako suroviny tzv. druhé generace pro výrobu lihu. K ji
publikovaným postupùm se øadí i pouití obilných otrub: otruby byly rozemlety na velikost èástic 500 mm, smíseny s destilovanou vodou a 25% H2SO4. Suspenze o pH 3 a teplotì 60 oC
s obsahem suiny 18 % byla zahøívána 10 min. na 148 oC, potom
ochlazena na 85 oC, pomocí KOH bylo upraveno pH na 5,3
a za 1 h byla pøidána a-amylasa. Po fermentaci a ochlazení na
55 oC byl obsah reaktoru naoèkován glukoamylasou, ochlazen
na 32 oC a smíchán s drodím. Po 20 h bylo získáno 30 g etanolu z 1 l zápary, obsah xylosy, fruktosy a glukosy byl asi 1 g/l.
Zuckerind., 133, 2008, è.6, s. 397.
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