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Rùzné technologie zpracování pùdy k cukrovce
a jejich vliv na obsah pùdního humusu
a výnos plodiny
DIFFERENT TECHNOLOGY OF SOIL TILLAGE TO SUGAR BEET
AND THEIR INFLUENCE OVER CONTENT SOIL HUMUS AND SUGAR BEET YIELD

Barbora Badalíková  Výzkumný ústav pícnináøský, s. r. o., Troubsko
Jan Èervinka  Mendlova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì

Cílem øeení bylo získání poznatkù o vzájemných vztazích
rùzného zpracování pùdy k cukrovce a jeho vlivu na výnos
a pohyb humusu v pùdì. Existují rùzné názory na vhodnost
a potøebu agrotechnických zásahù pøi pìstování cukrovky pro
dosaení uspokojivých výnosù. Nejvìtí názorová rozdílnost je
v pojetí nárokù cukrovky na fyzikální vlastnosti pùdy, zvlátì
na ulehlost èi kyprost, které podmiòují biologické a chemické
dìje v pùdì. Napø. HOMOLKA (1) ve svých pokusech zjistil, e
cukrovka pøíznivì reaguje na vyí pùdní ulehlost a byl zjitìn
i vyí obsah cukru v bulvách. Podle nìkterých autorù (2, 3)
zvýená objemová hmotnost nemá významný vliv na rùst a výnos cukrovky.
Základním pøedpokladem pìstování cukrovky, technologií
redukovaného zpracování pùdy, je udrení pøípadnì zvýení
pùdní úrodnosti a sníení energetických vstupù. Podle MUCHOVÉ
ET AL. (4) rùzné zpùsoby zpracování pùdy mají vliv na zmìny

parametrù technologické kvality cukrové øepy. PROCHOT (5)
a FECENKO, OLTYSOVÁ (6) poukazují na pozitivní pùsobení nìkterých stimulátorù rùstu z hlediska oivení pùdního prostøedí, co
vede ke zvýení aktivace rizosféry. Mùe se pak s výhodou
uplatnit technologie mìlkého zpracování pùdy.
Klasickým základním zpracováním pùdy na podzim pro
cukrovku je orba a na jaøe pøedseová pøíprava, redukované
zpracování pùdy a setí se provádí hlavnì z hlediska ekonomického i èasového. Redukované zpracování pùdy lze vyuít formou bezorebného zpracování, mìlkého zpracování pùdy, setí
do vymrzajících meziplodin jako ochrana proti vìtrné i vodní
erozi. Takovéto pìstování cukrovky lze doporuèit na svaitém
terénu, protoe je to plodina øadící se mezi plodiny irokoøádkové a je zde tedy nebezpeèí vodní eroze zvlátì v jarním období. SKALICKÝ (7) a HÙLA (8) hodnotí ekologicky pøínosné technologie, napø. setí do vymrzajících meziplodin, ve srovnání
s konvenèními. Tvrdí, e nelze pøedpokládat u tìchto technologií významné úspory
nákladù èi zvýení výnosù, ale chrání pùdu
Tab. I. Obsah humusu pøi rùzném zpracování pùdy k cukrovce 20042006
pøed vodní erozí. Dobré výsledky jsou
Veleovice
Morkovice
Bohuòovice
s mìlkým zpracováním pùdy do hloubky
Var.
Hloubka
zprac.
odbìru
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
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0,18 m s vyuitím víceradlièkového kypøipùdy
(m)
èe na podzim a na jaøe pak pøíprava komObsah humusu (%)
paktorem a setí.
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2,58
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3,27

3,99

4,02
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1,68
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3,40

1,48
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2,88

3,84

3,64

1,19

1,46

2,07
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3,67

4,16

4,12
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1,88

2,36

1,93

2,78

1,73

AI  hloubkové kypøení do 0,35 m, AII  mìlké kypøení do 0,18 m, B  orba do 0,25 m.
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Materiál a metody
Pokusy za úèelem porovnání rùzných
technologií zpracování pùdy k cukrovce
a jejich vliv na vývoj, rùst, výnos a pohyb
humusu v pùdì byly provádìny v letech
2004 a 2006 v polních provozních podmínkách na tøech lokalitách v øepaøské
výrobní oblasti s odlinými pùdními i klimatickými charakteristikami. Na vech lokalitách byla zaøazena jednotná odrùda
cukrovky Polaris. Pøedplodinou byl vdy
jeèmen jarní.
Na vech tøech lokalitách byl proveden poèáteèní odbìr pùdních vzorkù pro
zjitìní obsahu humusu a jeho kvalitativních sloek, stanovení pùdní reakce a poèáteèný ivinný stav pùdy. Odbìry pùdních vzorkù probìhly na zaèátku vegetace
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a po sklizni pøedplodiny ze ètyø hloubek: 00,10 m; 0,100,20 m;
0,200,30 m a 0,300,40 m. Celkový obsah humusu resp. oxidometrické stanovení pùdní organické hmoty bylo provedeno metodou Walkley-Black, modifikací Novák-Pelíek. Na sledovaných
lokalitách byl kontrolován biologický výnos podle metodiky
MINXE (9). V kadé variantì byla ruènì sklizena plocha 10 m2
v pìti opakováních. Bulvy byly oèitìny suchou cestou, zváeny a vybrán reprezentativní vzorek pro laboratorní zjitìní cukernatosti. Na lokalitì Bohuòovice nebyla hodnocena z technických
dùvodù v roce 2005 varianta AI (hluboké kypøení).
Na vech tøech lokalitách byly zaloeny tøi varianty s rùznými technologiemi pìstování cukrovky. Varianty zpracování pùdy:
AI  hloubkové kypøení do 0,35 m,
AII  mìlké kypøení do 0,18 m,
B  orba do 0,25 m.

Pùdní a klimatické charakteristiky jednotlivých lokalit

Obr. 1. Rovnice trendu obsahu humusu v lokalitì Veleovice

Obr. 2. Rovnice trendu obsahu humusu v lokalitì Morkovice

Rakovec, a. s., Veleovice, okr. Vykov
Pùda je charakterizována jako èernozem modální na sprai,
varieta karbonátová, zrnité struktury, hlinité, hloubka ornice do
30 cm. Pùdní reakce neutrální a alkalická, obsah pøístupného P
støední, K vysoký, Mg vysoký a celkového dusíku støední. Dlouhodobý roèní prùmìr sráek 490 mm, dlouhodobá prùmìrná
roèní teplota je 8,7 oC.
Agrodrustvo Morkovice, a. s., okr. Kromìøí
Pùdy jsou zde charakterizovány jako èernozem modální na
sprai, hlinité, zrnité struktury, bez skeletu, hloubka ornice do
28 cm. Pùdní reakce byla zjitìna neutrální, obsah pøístupného P støední, K dobrý, Mg vysoký a celkového dusíku støední.
Dlouhodobý roèní prùmìr sráek 615 mm, dlouhodobá prùmìrná roèní teplota je 8,5 oC.
Obr. 3. Rovnice trendu obsahu humusu v lokalitì Bohuòovice

ZD Bohuòovice, spol. s r. o., okr. Olomouc
Pùda je charakterizována jako hnìdozem luvická na spraové hlínì, drobtovité struktury pøecházející v lístkovitou, hlinité-jílovitohlinité, hloubka ornice do 31 cm. Pùdní reakce slabì
kyselá, obsah pøístupného P støední, K støední, Mg dobrý a celkového dusíku støední. Dlouhodobý roèní prùmìr sráek je
570 mm, dlouhodobá prùmìrná roèní teplota je 8,7 oC.

Výsledky a diskuze
Obsah humusu
Rùznými autory byl studován vliv zpracování pùdy na rozmístìní a rozklad organické hmoty. Napø. pøi orbì jsou posklizòové zbytky zapravovány hloubìji, co zrychluje rozklad organické hmoty  mineralizaci (10). Je to dáno zvýením obsahu
vzduchu v nakypøené ornici. Výsledkem je momentálnì vìtí
mnoství uvolnìných ivin pro následnou plodinu, ale souèasnì vzrùstá degradace pùdní organické hmoty, kdy velká èást
uvolnìných ivin je vyplavena nebo odnesena erozí. U minimalizaèních technologií zpracování pùdy byl zaznamenán
v povrchové vrstvì o 100 % vyí obsah organické hmoty ne
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u orby, co vede k celkovì zesilující zásobì humusu v povrchové
vrstvì pùdy. Dlouhodobìjí pøívod organické hmoty do pùdy
pøíznivì ovlivòuje její vlhkost a strukturotvorný vývoj ve prospìch agronomicky cenných strukturních elementù. Pøi vyím
mnoství organické hmoty v pùdì dochází k vyí akumulaci
cukru v bulvì cukrovky a zvýené aktivitì specifických syntéz,
jak zjistili MÄCK, HOFFMANN (11).
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í obsah humusu ze vech tøech variant
byl analyzován u varianty B (orané), a sice
v prùmìru 3,67 %. Co se týèe rozvrstvení
humusu, tak byl opìt nejvyí ve svrchní
vrstvì pùdy. V roce 2005 byl v prùmìru
nejvyí obsah humusu u varianty AI,
4,31 %. V horizontálním rozloení byl nejvyí ve vrstvì 0,100,30 m. U varianty AII
byl obsah humusu v prùmìru nejnií,
3,23 % a u varianty B byl obsah v prùmìru
4,16 %. Vyí obsah byl zjitìn vdy ve
svrchních vrstvách pùdy, pravdìpodobnì
nedostateèným promísením ornice. V roce
2006 byl v prùmìru nejvyí obsah humusu u varianty AII a nejnií u varianty AI.
U vech variant zpracování pùdy byl nejvyí obsah humusu ve svrchní vrstvì
pùdy. Graficky (obr. 1.) jsou znázornìny
rovnice trendu obsahu humusu u jednotlivých variant zpracování pùdy bìhem tøí
sledovaných let z nich plyne, e nejvyí
zvýení obsah humusu bylo u varianty
s mìlkým kypøením (var. AII), následnì
u varianty hluboce kypøené (var. AI) a nejpomalejí zvýení bylo zaznamenáno
u varianty orané (var. B).

Obr. 4. Veleovice  porost cukrovky po mìlkém kypøení

foto: B. Badalíková

Lokalita Morkovice
Prùmìrné hodnoty obsahu humusu za sledované roky
v jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v tab. I. V roce 2004 byl
humus zjiován po sklizni jeèmene jako poèáteèní stav na vech
lokalitách.
Lokalita Veleovice
V roce 2004 byl obsah humusu u varianty AI (hluboce podrývané) v prùmìru 2,81 %. Nejvyí obsah byl ve svrchní vrstvì
pùdy do 0,10 m, a to 3,64 %, a nejnií ve spodní vrstvì 0,30 a
0,40 m, 1,61 %. U varianty AII (mìlce podrývané) byl obsah
humusu v prùmìru obdobný, a to 2,76 %. Ve svrchní vrstvì
pùdy do 0,10 m byl opìt zjitìn nejvyí obsah (3,24 %). Nejvy-

Tab. II. Výnosy cukrovky a její cukernatost pøi rùzném zpracování pùdy v roce 2005
Lokalita

Bohuòovice

Morkovice

Veleovice
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Varianta

Výnos bulev
(t/ha)

Cukernatost
(%)

Výnos pøi 16%
cukernatosti (t/ha)

AII

70,3

18,9

83,0

B

70,0

19,4

84,9

AI

91,7

18,8

107,8

AII

91,4

18,5

105,6

B

88,9

19,0

105,6

AI

84,3

19,3

101,7

AII

86,6

18,9

102,3

B

75,6

18,3

86,5

Zde byl obsah humusu na poèátku sledovaného období
v roce 2004 nejvyí u varianty AI, a to 2,16 % v prùmìru.
U varianty AII byl nejnií ze vech variant, 1,57 %. U vech
variant byl obsah humusu vyí ve vrstvách pùdy do 0,30 m.
V roce 2005 byl naopak nejvyí obsah humusu u varianty AII
a nejnií u varianty AI. Svrchní vrstvy pùdy byly lépe zásobeny
humusem u vech variant zpracování pùdy. V roce 2006 byly
hodnoty obsahu humusu celkem vyrovnány u vech variant.
V prùmìru byl zjitìn nejvyí obsah u varianty AI, 2,84 %
a nejnií u varianty B, 2,36 %. Nejvyí hodnoty byly zjitìny
ve svrchní vrstvì pùdy do 0,10 m. Na obr. 2. ukazují zobrazené
rovnice trendu na této lokalitì nejrychlejí nárùst obsahu humusu opìt u varianty s mìlkým kypøením (var. AII), potom u varianty hluboce kypøené (var. AI) a nejmení zvýení bylo zaznamenáno u varianty orané (var. B), tedy stejný trend jako na
lokalitì Veleovice.
Lokalita Bohuòovice
Na této lokalitì byl zjitìn nejnií obsah humusu ze vech
lokalit. Pùdy na této lokalitì jsou vak odliné od pøedchozích
dvou lokalit, jedná se o hnìdozemì. Poèáteèní stav humusu
v roce 2004 byl zjitìn u varianty AI 1,92 %, u varianty AII 1,70 %
a u varianty B, 1,93 %. Ve vrstvì od 0,10 do 0,20 m byly hodnoty zjitìny vyí ne ve spodních vrstvách pùdy. V roce 2005
byly porovnávány pouze dvì varianty, protoe z technických
dùvodù byla vynechána varianta AI (hloubkové kypøení).
U varianty AII byl obsah humusu v prùmìru 1,76 % a u varianty B, 2,78 %, tedy mnohem vyí. Co se týèe rozloení humusu
v jednotlivých horizontech, byl vyí ve spodních vrstvách pùdy
od 0,20 do 0,40 m. V roce 2006 byl namìøen v prùmìru nejvyí
obsah humusu u varianty AI, 2,05 % a nejnií u varianty AII,
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1,54 %. Rozmístìní humusu v jednotlivých horizontech bylo odliné u jednotlivých variant
zpracování pùdy. U varianty AI byl zjitìn
nejvyí obsah v povrchové vrstvì pùdy do
0,10 m, u varianty AII ve vrstvì 0,200,30 m
a u varianty B ve vrstvì 0,100,20 m. Graficky
znázornìná rovnice trendu na této lokalitì
(obr. 3.) mìla záporný charakter u variant AII
a B, mírné zvýení obsahu humusu nastalo pouze u varianty AI. U variant AII a B byl tedy zaznamenán sniující se trend obsahu humusu.
Z dostupných prací je známo, e utuenìjí vrstva pùdy lépe prospívá rùstu cukrovky z hlediska pomalejí tvorby humusu, lepího pøíjmu kapilární vody k osivu a kypøejí
vrstva nad osivem zaruèuje lepí výmìnu plynù a ulehèuje vzcházení (12). V obdobných
výzkumech byl zjitìn nejvìtí obsah humusu
u orby, ale kvalita humusu byla lepí u technologií s mìlkým kypøením (13).

Obr. 5. Veleovice  porost cukrovky po orbì

Výnosy cukrovky
Vechny sledované varianty na pokusných parcelkách byly ruènì sklizeny, oèitìny
suchou cestou a pøímo v polních podmínkách
byla zjitìna hmotnost bulev u jednotlivých
variant. Z kadé varianty a lokality byl vybrán reprezentativní vzorek ke stanovení cukernatosti.
Co s týèe výnosù v roce 2005 na lokalitì
Veleovice, projevila cukrovka silnou vyrovnávací schopnost, kdy nií poèet rostlin byl
kompenzován vyí hmotností bulev. Na lokalitì Morkovice bylo dosaeno velmi vyrovnaného výnosu u vech variant zpracování pùdy.
Na lokalitì Bohuòovice bylo u varianty s orbou
a bez orby dosaeno jen nepatrných rozdílù
ve výnosu. ÈERNÝ ET AL. (14) vak zjistil ve své práci, e nejvyí
výnos bulev cukrové øepy byl dosaen u varianty se zeleným
hnojením a hlubokou orbou.
V roce 2006 byla dosaena v Bohuòovicích a v Morkovicích
vyí cukernatost, ne ve Veleovicích. Pro srovnání výnosu
jednotlivých variant a lokalit byl kvalitativní parametr (cukernatost) a kvantitativní parametr (výnos) hodnocen jako pøepoètený výnos pøi 16% cukernatosti. V tab. II. a tab. III., kde je posouzena cukernatost øepy, nebyly zjitìny významné rozdíly mezi
variantami zpracování pùdy.
Výnosy u jednotlivých variant jsou uvedeny také v tab. II.
a tab. III. V roce 2006 byl v Bohuòovicích dosaen nejvyí pøepoètený výnos 92,2 t.ha1 u varianty AII (mìlké kypøení), nejmení
byl u varianty s orbou (15, 16). Na sledovaném pozemku v Morkovicích byl nejvyí pøepoètený výnos u varianty s orbou
(105,9 t.ha1),varianta AI dosáhla 101,8 t.ha1. Nejvyí rozdíly
ve výnosech byly zaznamenány na lokalitì Veleovice, kde nejvyí pøepoètený výnos dosáhla varianta AII (mìlké kypøení).
Viditelné rozdíly v porostu cukrovky mezi variantou mìlce kypøenou a oranou jsou znatelné na obr. 4. a obr. 5.
I pøes rozdílné výnosy v jednotlivých lokalitách dosahovaly
varianty A (pìstování cukrovky bez orby) srovnatelné výsledky
s klasickým zpracováním pùdy, tj. s orbou.
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foto: B. Badalíková

Sledování obsahu pùdního humusu u rùzných variant zpracování pùdy nás dovedlo k závìru, e je to velièina, která se
mìní v prùbìhu vegetaèního roku nejen podle klimatických

Tab. III. Výnosy cukrovky a její cukernatost pøi rùzném zpracování pùdy v roce 2006
Lokalita

Bohuòovice

Morkovice

Veleovice

Varianta

Výnos bulev
(t/ha)

Cukernatost
(%)

Výnos pøi 16%
cukernatosti (t/ha)

AI

83,5

17,5

91,3

AII

78,1

18,9

92,2

B

74,7

18,8

87,8

AI

88,5

18,4

101,8

AII

75,8

17,5

82,9

B

89,2

19,0

105,9

AI

77,3

17,2

83,1

AII

89,9

17,8

100,0

B

74,9

17,8

83,3
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a pùdních podmínek, ale i dle zpracování pùdy. Doba tøí let je
sice krátká pro ucelené závìry, nicménì trend závislosti na antropogenním pùsobení na pùdu ukázal, e zpracování pùdy
s minimálními zásahy do pùdy nebo pøímé setí bez zpracování
pùdy napomáhají ke zvýené tvorbì humusu. V prùbìhu sledovaných let byl zjitìn stoupající trend obsahu humusu u vech
variant zpracování pùdy na lokalitì Veleovice a Morkovice,
tedy na èernozemních pùdách. Podle vypoèítaných hodnot
korelaèního koeficientu nebylo zvýení obsahu humusu statisticky významné.

Závìr
Na základì získaných výsledkù mùeme konstatovat, e na
pùdách èernozemního typu ve Veleovicích a Morkovicích byl
obsah humusu ve vech sledovaných letech ve prospìch mìlkého kypøení. Na hnìdozemi v Bohuòovicích byl obsah humusu zvýen pouze u varianty hluboce kypøené. U vech variant
zpracování pùdy k cukrovce byl vyí obsah humusu ve svrchních vrstvách pùdy do 0,20 m. Z tøíletého sledování bylo zjitìno, e k vyímu obsahu a pohybu humusu pøispìlo mìlké
kypøení u èernozemních pùd, ale u hnìdozemí byl vyí obsah
spíe u varianty hloubkovì kypøené.
Na vech lokalitách bylo dosaeno v rámci variant obdobného výnosu. V roce 2005 bylo na lokalitì Veleovice a Morkovice dosaeno niího výnosu u varianty s orbou a lepích výnosù u variant redukovaného zpracování pùdy. V roce 2006
byly výnosové výsledky na jednotlivých lokalitách rozdílné,
varianty pìstování bez orby neprokázaly jednoznaènì odliné
výsledky proti klasickému zpracování pùdy, tj. orbì. Nebylo
tedy jednoznaènì prokázáno, e u technologií redukujících zpracování pùdy bude dosaen vyí výnos bulev cukrovky i cukru
(po pøepoètu), mùeme u nich pozorovat jen mírné neprùkazné zvýení výnosu.
Pøíspìvek byl zpracován v rámci projektu Mze ÈR, NAZV pod
è. 1G46038.
Souhrn
V tøíletém pokusu byly získány poznatky o vzájemných vztazích
rùzných technologií zpracování pùdy k cukrovce a o jejich vlivu na
pohyb humusu v pùdì a výnos cukrovky. Na základì výsledkù na
èernozemních a hnìdozemních pùdách v øepaøské výrobní oblasti
bylo zjitìno, e obsah humusu pøíznivì reaguje na mìlké kypøení
u èernozemních pùd, kdeto u hnìdozemních pùd byl vyí obsah
humusu u hloubkového kypøení. U vech zvolených variant zpracování pùdy byl vyí obsah humusu ve svrchní vrstvì pùdy.
Ze sledování zatím nevyplývá jednoznaèné ovlivnìní rùzného zpracování pùdy k cukrovce na její výnos u rùzných typù pùd. Na vech
lokalitách bylo dosaeno v rámci variant obdobného výnosu. Mírnì
zvyující se neprùkazný trend výnosu cukrovky byl patrný u redukovaného zpracování pùdy.
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Badalíková B., Èervinka J.: Different technology of soil
tillage to sugar beet and their influence over content soil
humus and sugar beet yield
In triennial experiment were established results about reciprocal
relations of different technology of soil tillage to sugar beet and
their influence on movement humus in soil and sugar beet yield.
On the base of records on the chernosem and brown soils in the
sugar beet growing region was found, that the humus content highly responses to the shallow loosening on the chernosem, while on
the brown soils was higher humus content at deep loosening. The
all specific variants of the soil tillage were with higher humus content in top level of soil. Distinct effect on sugar beet yields, eventually their connection do not follow by different soil tillage. On all
locations was found analogical yield intra-variants. Reduced soil
tillage has increasing trend of sugar beet yields.
Key words: sugar beet, soil tillage, humus, root yield.

Klíèová slova: cukrovka, zpracování pùdy, humus, výnos bulev.

Literatura
1. HOMOLKA L.: Poadavky cukrovky na fyzikální vlastnosti pùdy.
Rostl. výr., 21 (XLVIII), 1975 (11), s. 11971213.

310

Kontaktní adresa  Contact address:
Ing. Barbora Badalíková, Výzkumný ústav pícnináøský, spol. s r. o., Oddìlení agrotechniky, Zahradní 1, 664 41 Troubsko, Èeská republika, e-mail:
badalikova@vupt.cz

LCaØ 124, è. 11, listopad 2008

