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Vliv sucha ve støedních Èechách
na výnos bulev cukrovky
DROUGHTS IN THE CENTRAL BOHEMIA REGION AND THEIR INFLUENCE ON THE YIELD OF SUGAR BEET

Lubo Türkott, Vera Potop, Vìra Konarová  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

Pìstování cukrovky v regionu støedních Èech má dlouholetou tradici a výnosy, kterých zde bylo a je dosahováno, jsou
velmi dobré. V souèasné dobì dochází k soustøedìní pìstebních
ploch do nìkolika málo regionù typických øepaøských oblastí
v blízkosti cukrovarù (zde Dobrovice). Tím vak vyvstává riziko
výrazného sníení produkce bulev vyvolané mimo jiné i poèasím
na daném stanoviti. Nepøíznivé a rizikové meteorologické jevy
determinované synoptickou situací, kdy tlakové útvary, vzduchové hmoty a atmosférické fronty pokrývají sice rozsáhlá území,
ale intenzita jejich projevù má èasto lokální charakter, jsou
v souèasné dobì faktorem podílejícím se na ekonomice pìstování. Projevy tìchto jevù mohou být velmi odliné a obvykle
jsou charakterizovány jako zima, teplo, mokro nebo sucho.
V posledních letech se nejen v Èeské republice, ale i v ostatních zemích Evropy stále èastìji setkáváme s výskytem sucha,
které má za následek znaèné ekonomické ztráty a to zejména
v zemìdìlství. Dle informací Mezinárodního panelu klimatických
zmìn byla 90. léta dvacátého století nejteplejí dekádou tisíciletí
(1). Vyí teploty v dùsledku moné klimatické zmìny vedou ke
zvýení klimatických rizik na regionální úrovni. Sucha jsou nejnákladnìjí ivelná pohroma svìta a ovlivòují více lidí ne jakákoliv
jiná ivelná pohroma (2). Nedávná vlna epizodického sucha
v letech 2000, 2002, 2003, 2006 a 2007 procházela nejen jiní, ale
i centrální Evropou vèetnì teritoria ÈR (3, 4, 5).
S ohledem na vysoké nároky cukrovky na úhrn sráek, a to
nejen na jejich mnoství, ale i na rozloení bìhem vegetace, jsou
atmosférické sráky ve støední Evropì a zejména v ÈR zpravidla
limitujícím faktorem pøi produkci cukrovky (6). Proto je

v souèasné dobì vìnována znaèná pozornost problémùm týkajících se výskytu sucha a suchých období.
Definovat pojem sucho je úkol pomìrnì sloitý navzdory
obecné pøedstavì, e se jedná o pojem se zcela jednoznaèným
výkladem. V odborné literatuøe se mùeme setkat s pomìrnì
rozsáhlým velmi rùznorodým souborem definic, které se snaí
popsat uvedený jev. Obvykle se rozliuje sucho meteorologické, agronomické a nahodilé.
Sucho meteorologické je nejèastìji definováno èasovými
a prostorovými srákovými pomìry, sucho agronomické je nedostatek vody v pùdì ovlivnìný pøedchozím, nebo jetì stále
trvajícím výskytem meteorologického sucha. Z dalích vlivù mají
znaèný význam vlastnosti pùdy, úroveò zemìdìlské techniky
a celá øada dalích faktorù. Sucho nahodilé je nepravidelnì se
vyskytující období podnormálních sráek, trvající nìkolik týdnù, mìsícù i rokù. Ve vegetaèním období bývá srákový deficit
doprovázen èasto i nadnormálními teplotami, nií relativní vlhkostí vzduchu, zmenenou oblaèností a delí dobou trvání sluneèního svitu. Tyto meteorologické faktory mají pak za následek vìtí evapotranspiraci, èím se dále zvyuje nedostatek vody
v pùdì. Sucho nahodilé je velmi nebezpeèné právì svým neoèekávaným a nepravidelným výskytem. Vzájemná provázanost
tìchto jevù (7) je znázornìna na obr. 1. Jak je patrné, hodnocení sucha je velmi problematické, úèinky mají zpravidla kumulativní charakter. Z praktických dùvodù se proto pro hodnocení
pouívají rùzné indexy. Pøi jejich aplikaci je nutné mít na pamìti, e mají celou øadu nedostatkù  velmi obtínì lze stanovit
zaèátek a konec, a tím i urèit dobu trvání. Neuvaují zásobu

Obr. 1. Meteorologické faktory ovlivòující sucho

Obr. 2. Geografická poloha stanic
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vody v pùdì a projevy sucha v prostoru
ovlivnìném reliéfem se objevují se
zpodìním a v rùzných stupních. Pro
objektivitu øeení lze pak povaovat
pouití nìkolika rùzných metod.

Tab. I. Parametry kvality modelu pouitého pro hodnocení vlivu sucha na výnos cukrovky
ve Støedoèeském kraji

konstanta

Materiál a metody

ikmost

p  hladina
významnosti
(%)

Odhad

Standardní
chyba

t

716,126

127,749

5,606

0,001

0,379

0,064

5,879

0,001

RMSE

5,799

Hladina
spolehlivosti
(%)

Y1
(t.ha1)

Y2
(t.ha1)

99

26,4

43,4

Pøi posuzování vlivu sucha a stanovení suchých období jsme vycházeli
ze statistické analýzy výnosù cukrovTab. II. Vyjádøení efektu sucha na sníení výnosu
ky v jednotlivých letech a vytvoøené0,5s ³ yi(T) > s
s ³ yi(T) > 1,5s
yi(T) £ 1,5s
ho katalogu let s nízkými výnosy
v dùsledku výskytu sucha o rùzné in£ 0,260
tenzitì. Dalím kritériem byla volba
modifikované Cm
0,085 a 0,160
0,170 a 0,250
optimálního modelu pro hodnocení
vliv na výnos
efekt mírného sucha
efekt silného sucha
efekt mimoøádného sucha
vlivu sucha na produkci cukrovky ve
Støedoèeském kraji. Jako základ pro
aplikaci modelu byla pouita agrodaZa pøedpokladu, e výnos konkrétního roku byl vìtí ne
tabáze zahrnující meteorologické charakteristiky  prùmìrnou
výnos pøedstavovaný prùmìrnou dynamickou velièinou yiO > yi(t),
denní teplotu vzduchu, prùmìrnou mìsíèní teplotu vzduchu,
byl konkrétní rok pro pìstování cukrovky z agrometeorologicdenní úhrn sráek a mìsíèní sumu sráek z vybraných lokalit.
kého hlediska pøíznivý. Bude-li yiO < yi(t), hodnotíme sledovaný
Pøi jejich výbìru byla zohlednìna zejména nadmoøská výka
rok jako nepøíznivý. Nevýznamné odchylky od prùmìrné dynajako klíèový faktor pro hodnocení zemìdìlsky vyuívaných ploch
mické velièiny byly z modelu odstranìny. Meziroèní odchylka
ve støedních Èechách (Tiice, 168 m; Podìbrady, 196 m; Semèiprùmìrného výnosu cukrovky v regionu mùe být vyjádøena:
ce, 234 m; Chotusice, 235 m; Praha-Ruzynì, 354 m; Kladno,
404 m a Ondøejov, 486 m). Jejich rozmístìní je na obr. 2.
Databáze dále obsahuje výnosy zemìdìlských plodin jed(3).
notlivých krajù ÈR. Ze souboru byly vybrány výnosy bulev cukrovky v intervalu let 19612006.
Pro stanovení variability výnosù byl pouit model klimaticNegativní odchylky byly primárním dùsledkem pùsobení
ké promìnlivosti výnosu (Cm). Hodnota Cm se stanoví jako suma
nepøíznivých povìtrnostních podmínek, zvlátì pak suchem.
dvou sloek: první sloka je prùmìrná hodnota výnosu urèovaParametry modelu jsou uvedeny v tab. I. Hladina významnosti
ná podle úrovnì technologií pouitých v zemìdìlství a podle
je mení ne 0,05 a úroveò spolehlivosti vìtí ne 95 %. V dalím
zvlátností klimatických podmínek daného území. Druhou sloku
kroku byly podle rovnice (3) stanoveny hranice intervalu pro
tvoøí hodnota výnosù ovlivnìných agrometeorologickými podroky s nízkými výnosy od yi(T) £ 0,5 s. Pro tyto úèely byly
mínkami jednotlivých let.
negativní odchylky výnosù cukrovky vyjádøeny v absolutní hodnotì (tab. II.). Pro rigorózní popis sucha byl doporuèen index
sucha Si (8):
(1),

kde: yi
y
yt
i
n







výnos za rok,
prùmìrný výnos,
výnos podle trendu,
konkrétní rok,
poèet sledovaných let.

(4).

Ostatní faktory (choroby, kùdci, rùzná úroveò managementu) mají proti meteorologickým podmínkám na produkci
zemìdìlských plodin èasto vìtí vliv. V rozboru dlouhodobého
vývoje produkce cukrovky v ÈR byly pozorovány poklesy
a vzestupy produkce determinované právì tìmito podmínkami. Proto byl pùvodní model modifikován pomocí rovnice

yiO = yi(t)+ yi(T)

(2),

kde: yi(t)  výnos pøedstavovaný prùm. dynamickou velièinou,
yi(T)  anomálie výnosù.
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Index Si pøedstavuje rozdíl mìsíèních odchylek teploty vzduchu (DT ) a úhrnu sráek (DR ), a jejich vlastní smìrodatné odchylky (sT, sR ), kde t je rok. Dle vypoètené hodnoty Si je
klasifikována míra atmosférického sucha: jestlie Si > 0 pozorujeme poèátek sucha; 1 £ Si < 2 pak nastává mírné sucho; 2 £ Si < 3
silné sucho a Si ³ 3 mimoøádné sucho.
Jako dalí monost hodnocení podmínek meteorologického sucha jsme zvolili metodu hodnocení pomocí termopluviogramu (9) zaloené na kombinaci základních statistických velièin u nejèastìji pouívaných klimatologických charakteristik
(prùmìrné mìsíèní teploty vzduchu a mìsíèního úhrnu sráek)
v èasové øadì 1961 a 2007. Vymezení rokù, které v daném
mìsíci lze charakterizovat kombinací vyí teploty vzduchu (teplé,
silnì teplé, mimoøádnì teplé) a malou srákovou aktivitou (suché, silnì suché a mimoøádnì suché) jako nebezpeèné a riziko-
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Obr. 3. Hodnocení povìtrnostních podmínek v dubnu pomocí
termopluviogramu

sráek v mìsíci byl z hlediska statistického zpracování pøekroèen napø. pøívalovým detìm. V takových pøípadech voda odtéká a není rostlinám k dispozici. Sucho lze také hodnotit na základì poètu dnù bez efektivních sráek. Za efektivní sráky
povaujeme tu èást, která zùstává v porostu a v pùdì po odtoku a výparu.
V naí práci jsou za bezsráková období povaovány èasové úseky, kdy po minimálnì deset po sobì jdoucích dní nebyly
na stanici namìøeny ádné mìøitelné sráky (tj. s mením úhrnem sráek ne 0,1 mm), pøipadnì byly srákové úhrny velmi
malé (0,1 mm, výjimeènì 1 mm) a úhrn sráek, který pøeruil
suché období dosáhl maximálnì 5 mm bìhem 1 a 5 dní.

Výsledky

Obr. 4. Hodnocení povìtrnostních podmínek v kvìtnu pomocí
termopluviogramu

Obr. 5. Hodnocení povìtrnostních podmínek v srpnu pomocí
termopluviogramu

Pøedloené výsledky dokládají nìkolik moných pohledù
na øeenou problematiku. První èást je zobrazena na termopluviogramu (obr. 3. a obr. 5.) vyjadøujícím teplotní a srákové
podmínky v jednotlivých mìsících s vymezením hranic podle
metodiky (9). Roky s výskytem rizikových období jsou diagnostifikovány v pravém dolním rohu.
V prùbìhu 46 let mìl výnos cukrovky rostoucí trend. Rozdíl mezi poèáteèní a koneènou hodnotou trendu byl 17 t.ha1
(tab. I.  Y1 a Y2). Dle modelu Cm byly za období 19612006
vyhodnoceny roky povìtrnostnì pøíznivé a povìtrnostnì nepøíznivé (obr. 6.).
Podle modelu byl stanoven výskyt let s nízkým výnosem
cukrovky zpùsobeným mimoøádným suchem 1´ ve sledovaném období 46 let, silným suchem 1´ za 6,6 rokù ve sledovaném období a mírným suchem 1´ za 7,7 rokù ve stejném èasovém intervalu. Potøeba vody za vegetaèní období cukrovky je
cca 500 mm (10). Této hodnoty nebylo dosaeno ani v jednom
z roèníkù klasifikovaných dle modelu jako mírnì suché, silnì

Tab. III. Katalog let s nízkými výnosy v dùsledku sucha rùzné intenzity (podle indexu Si) a úhrn sráek ve vegetaèním
období cukrovky

vé, je zaloeno na pravdìpodobnosti opakování urèené pomocí
kvantilù.
Èasto vak pro plodiny mùe být uiteènìjí hodnotit povìtrnostní podmínky v kratím intervalu (nìkolik dnù). Mìsíc mùe
být z hlediska srákové potøeby rostlin povaovaný za suchý,
i kdy úhrn sráek pøesáhl dlouhodobý prùmìr. Dochází k tomu
za situací, kdy distribuce sráek byla nerovnomìrná a deficit
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suché a mimoøádnì suché. Jako pøíklad lze uvést nejkritiètìjí rok sledovaného období 1976, kdy úhrn sráek za vegetaèní období cukrovky byl 222 mm. Docházelo
k sluneènímu úehu (úpalu), kdy øepný porost na poli doslova usychal. V tomto roce zasáhla sucha cukrovku v období
nejvìtích nárokù na vodu, a to v mìsících èervnu, èervenci
a srpnu. I kdy tato sucha byla klasifikována podle agrometeorologických indexù jako mírnì suchá, jejich kontinuita
zpùsobila výrazné sníení výnosu. V poøadí druhý kritický
rok byl 1990 se stejným úhrnem sráek za vegetaci 222 mm.
I kdy se v tomto roce vyskytlo mimoøádné sucho v èervenci,
negativní úèinek sucha byl díky dostatku sráek v èervnu
zmírnìn v porovnání s rokem 1976 (tab. III.).
V první polovinì 90. let byl hojný výskyt let s negativním
pùsobením sucha na výnos cukrovky, èemu napovídají
i velmi nízké úhrny sráek za vegetaèní období. Od druhé
poloviny 90. let dochází k vzestupu modifikované hodnoty Cm,
a to i v letech s nízkými srákovými úhrny v dobì vegetace
øepy. V roce 1998 byl srákový úhrn za vegetaèní období
cukrovky 279 mm, v roce 1999 dosáhl 286 mm a v roce
2003 pouhých 235 mm. Obdobné výsledky jsme zjistili i pøi
zpracování bezesrákových dní. Nejefektivnìjí metoda vymezení sucha a suchých období na území ÈR je na základì
denních, popøípadì mìsíèních údajù. Hodnocení delích
èasových úsekù nepøináí spolehlivé informace o èetnosti
a pravdìpodobnosti výskytu sucha. Pøi vyhodnocení denních meteorologických dat posledního desetiletí byly roky
2003 a 2006 oznaèeny jako nejsuí s nejvyím poètem dní
beze sráek, 130 a 144 (tab. IV.), avak výnos cukrovky byl
v obou letech nadprùmìrný.
Pøi porovnání roèních výnosù s prùmìrným výnosem
za roky 19902006 dosáhl v roce 2003 výnos cukrovky 113 %
prùmìru a v roce 2006 dokonce 128 % prùmìru. Tato skuteènost je zøejmì zpùsobena zmìnou v managementu pìstování a zpracování øepy (pøedevím zlepování agrotechniky, výivy a ochrany øepy). Pìstitelùm se ji nevyplatí
dopìstovat a sklidit oslabené porosty s potenciálnì nízkým
výnosem a dochází tak k zaorávkám. Tento trend má za následek sklizeò cukrovky jen z porostù s potenciálnì vysokým výnosem, co se projeví ve statistickém zpracování údajù
o výnosech zvýením prùmìrných hektarových výnosù za
regiony. V takových pøípadech dochází pøi modelování vlivu povìtrnostních podmínek na výnos plodin ke zkreslení
výstupu modelu. Pøi hodnocení meteorologického sucha za
období 19612007 nezávisle na výi výnosù byl výskyt sucha postihující Støedoèeský kraj u 12 roèníkù v dubnu,
v 11 letech v kvìtnu a v 5 letech v srpnu.

Závìr
U vìtiny let s nízkým výnosem je podle modelu za toto
sníení odpovìdné mimoøádné sucho vyskytující se v daném
roce. Jako nejménì pøíznivé pro rùst a vývoj cukrovky byly
vyhodnoceny roky 1976, 1990 a 1991. Nejvìtím rizikem
pro dobrý výnos cukrovky jsou sucha v období kvìtna, popøípadì èervna. Pokud sucho pokraèuje i v následných mìsících je sníení výnosu výraznìjí. Dle výsledkù èetnosti
výskytu sucha postihuje sucho území Støedoèeského kraje
jednou za 5 let ve sledovaném období 47 let a nejvíce postienými mìsíci jsou duben a èervenec.
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Obr. 6. Hodnocení kompatibilnosti modelu výnosu s agrometeorologickými indexy

Tab. IV. Hodnocení dnù bez sráek za období 19992007 ve Støedoèeském kraji
Poèet
suchých
období
v roce

Suma
dní bez
sráek

Nejdelí
období
bez sráek
(dny)

1999

4

47

2000

4

54

Rok

V posledních letech, v souvislosti se zmìnou managementu pìstování cukrovky a výroby cukru, dochází ke zvyování
prùmìrných výnosù za regiony a tento fakt negativnì ovlivòuje
výstupy modelu. Bude tedy nutné zpracovávat kratí èasové
øady a vytváøet dalí modifikace modelù.
Tento pøíspìvek byl vytvoøen za podpory výzkumného zámìru
MSM6046070901 Setrvalé zemìdìlství, kvalita zemìdìlské produkce, krajinné a pøírodní zdroje.

Doba trvání období
bez sráek
poèátek

konec

14

4. IX.

17. IX.

18

13. IV.

30. IV.

2001

2

20

10

22. VIII.

31. VIII.

2002

3

42

19

26. III.

13. IV.

2003

8

130

25

23. X.

16. XI.

2004

5

78

22

28. III.

18. IV.

2005

5

91

24

22. XI.

15. XII.

2006

9

144

23

5. IX.

27. IX.

2007

2

52

13

5. IV.

17. IV.

Souhrn
Problém sniování výnosù v dùsledku nepøíznivých a rizikových
meteorologických jevù patøí mezi stále aktuální témata vìdeckých
studií. Pøedloený pøíspìvek se zabývá analýzou distribuce sráek
ve vegetaèním období a s tím souvisejícím výskytem sucha a suchých
období. Poukazuje na obtínost srovnávání získaných výsledkù
v rámci rùzných pohledù, která souvisí také s obtíným definováním
základních pojmù. Autoøi proto doporuèují pouívat pro hodnocení
vdy více kritérií.

ROZHLEDY

Hesse F.

Pìstování biocukrovky (Zuckerrübenfeldtad der Biorübenanbauer)
Problémem pøi pìstování biocukrovky je v odstraòování plevelù, které musí být provádìno ruènì, co je nákladné. Proto se
stále zkouejí postupy, které by tuto operaci ulehèily, pøípadnì
zcela odstranily  osvìdèilo se spalování plevelù v øádcích velmi
horkým plamenem, byl té vyvinut agregát s výkyvnými radlicemi, který plevel v porostu mezi rostlinami nièí mechanicky. Zaøízení Pneumat stlaèeným vzduchem z trysek na konci radlice
odstraní plevel tak, e ménì zakoøenìné z øádkù vytrhne proudem vzduchu (hlubokokoøenící druhy ale na pozemku zùstanou).
Tento postup jetì vyaduje dalí vývoj, zejména lepí rozliení
plevele a øepy. Zkouí se optické senzory a mechanická èidla.
Zuckerrübe, 57, 2008, è.4, s. 217.

Èí
Volk L.

Správná volba pneumatik etøí naftu a chrání pùdu
(Diesel sparen und Boden schützen mit richtiger Reifenwall)
Hlavní zásady správné volby pneumatik pro zemìdìlské stroje:
- volit co nejirí pneumatiky, protoe stroj je vlastnì nesen objemem vzduchu,
- správnì nastavený tlak pro práci na poli je 0,8 bar,
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- tlak v pneumatikách pro jízdu po silnicích nastavit podle návodu, napø. na 1,21,5 bar,
- kadý 1 cm hloubky stopy znamená vyí spotøebu nafty o 10 %,
- kontrola pøedepsaného tlaku v pneumatikách a jeho nastavení
patøí k denní èinnosti obsluhy,
- pro obvyklé práce, vèetnì orby, mohou být pouity pneumatiky o íøce 65 a 71 cm,
- tlak v pneumatikách sklízeèù øepy nemá pøekroèit 2,5 bar.
Zuckerrübe, 57, 2008, è.4, s. 202205.

Èí
Schröder R.

Meziplodiny: Které doporuèit pro cukrovku? (Zwischenfrüchte: Welche sind für den Rübenanbau geeignet?)
Na pìstování meziplodin k cukrovce není jednoznaèný názor.
Hovoøí se o zlepení struktury pùdy, o ochranì proti erozi, spotøebì ivin na jedné stranì a o kodì zpùsobené spotøebou vody
a nutnost pøejídìní po poli, a tím utuování pùdy, na stranì
druhé. Nìkteøí vyuívají meziplodiny jako krmivo pøípadnì na
silá. Bylo posuzováno celkem 16 meziplodin k cukrovce z tìchto
hledisek: obohacení pùdy organickými látkami, utuení pùdy,
sypkost podornièí, fixace dusíku, likvidace háïátek a plevelù,
konzervace ivin a ochrana pùdy pøed erozí. Nejvíce se osvìdèila øepka olejná, hoøèice lutá a svazenka.
Zuckerrübenzeitung, 44, 2008, è.4, s. 16.

Èí
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K hodnocení sucha a suchých období provedli autoøi rozbor
výnosù cukrovky a agrometeorologickou analýzu rozsáhlé databáze zahrnující období 47 let. Jako kritéria pouili modifikovaný model klimatické promìnlivosti výnosù Cm, metodu
termopluviogramu a index sucha Si. Jako nejménì pøíznivé pro
rùst a vývoj cukrovky byly vyhodnoceny roky 1976, 1990 a 1991.
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Türkott L., Potop V., Konarová V.: Droughts in the Central Bohemia Region and their influence on the yield
of sugar beet
The problems concern to reducing yield determined of unfavourable and risk meteorological events belong always to actual subject of scientific studies. The submitted report deals with
analyses of distribution precipitation during the growing season
and related occurrence of drought and dry spells. This report is
adverts to the difficult comparison of results from different points of views. It results from problems of basic terms as dry and
wet period therefore the authors recommend to apply to classification more criterions.
The authors performed analyses both of databases including
period of 47 years (the sugar beet yield and agrometeorological
database) for the classification of drought and dry spells. The
modified model of climatic variability of yield Cm, method of
thermopluviogram and index of drought Si were applied as standards. The years 1976, 1990 and 1991 were evaluated as the
unfavourable for the growth and ontogenesis of sugar beet.
Key words:drought, index of drought Si, thermopluviogram, sugar beet.
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