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Produkčným a energetickým potenciálom je repa cukrová 
najvýkonnejšou plodinou mierneho pásma a má významnú 
úlohu aj ako predplodina v osevnom postupe (1, 2, 3). Je tiež 
dôle žitou priemyselnou plodinou. Je náročná na živiny a dobre 
reaguje na organické hnojenie a na mimokoreňovú výživu (4, 
5, 6). Porasty bývajú často ohrozené deficitom živín v rôznych 
fázach vegetácie a pestovateľ musí byť pripravený na uvedenú 
skutočnosť včas reagovať (7). Optimálnu výživu pre rastliny 
repy cukrovej zabezpečíme hnojením organickými hnojivami, 
základ nými makroživinami obsiahnutými v priemyselných hno ji
vách v kombinácii s vhodnou aplikáciou listových hnojív a bio
preparátov obsahujúcich mikroprvky a bioaktívne látky (4, 5, 7).

Materiál a metódy

Poľný pokus s repou cukrovou bol založený na experi
mentálnej báze (EXBA) SPU v Nitre, Dolná Malanta v rokoch 
2012–2014. Daná lokalita patrí do kukuričnej výrobnej oblasti 

so stredne ťažkou hlinitou pôdou a do teplého a mierne 
suchého klimatického regiónu. Experiment bol založený v troch 
opakovaniach metódou delených blokov (8). Do pokusu boli 
zaradené dve odrody repy cukrovej, Predator a Expert, a tri 
varianty hnojenia:
– MH – aplikácia maštaľného hnoja v dávke 50 t.ha–1 (jeseň) + 

priemyselné hnojivá (300 kg.ha–1 DASA 26/13); 
– SK – aplikácia saturačných kalov v dávke 10 t.ha–1 (jeseň) + 

priemyselné hnojivá (300 kg.ha–1 DASA 26/13); 
– PH – aplikácia len priemyselných hnojív (300 kg.ha–1 DASA 

26/13).

Saturačný kal vyrába Považský cukor, a. s., ako vedľajší 
produkt pri spracovaní repy cukrovej. Obsah sušiny má okolo 
70 % a pozostáva z nasledujúcich dôležitých živín:
– min. 45 % CaCO3 (zodpovedá 25 % CaO),
– 0,3–0,4 % dusíka (N),
– 1,2–1,7 % fosforu (P2O5),
– 0,07–0,10 % draslíka (K2O),
– 0,8–1,3 % horčíka (MgO),
– 0,2–0,4 % síry (S),
– stopových prvkov.

Aplikovaný kal je v zozname povolených hnojív a pôdnych 
pomocných látok v ekologickom poľnohospodárstve pod č.j. 
2124/2010620. Predplodinou bola každoročne pšenica letná 
forma ozimná. Príprava pôdy a spôsob založenia pokusu boli 
v súlade so zásadami technológie pestovania repy cukrovej 
s výsevom na konečnú vzdialenosť. V pokuse bol sledovaný 
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Tab. I. Analýza rozptylu (ANOVA) v rokoch 2012, 2013 a 2014

Zdroj
variability

Sledovaný parameter

Úb Dg Úpc

Odroda 0,000** 0,000** 0,000**

Hnojenie 0,000** 0,654 0,000**

Tab. II. Priemerné hodnoty vo vnútri faktora odroda cukrovej repy 
a vzťah medzi nimi

Faktor
odroda

Úb  (t.ha–1) Dg  (%) Úpc  (t.ha–1)

priemer HG priemer HG priemer HG

Predator 60,76 b 16,98 a 10,28 b

Expert 50,94 a 17,66 b 9,06 a

Rozdielne indexy (a, b) pri hodnotách indikujú štatisticky preukazný rozdiel, 
Tukeyov test (95%), HG – homogénne skupiny

Tab. III. Priemerné hodnoty vo vnútri faktora hnojenie a vzťah  
medzi nimi

Faktor
hnojenie

Úb  (t.ha–1) Dg  (%) Úpc  (t.ha–1)

priemer HG priemer HG priemer HG

MH 64,36 c 17,32 a 11,13 c

SK 54,06 b 17,40 a   9,47 b

PH 49,13 a 17,24 a   8,41 a

Rozdielne indexy (a, b, c) pri hodnotách indikujú štatisticky preukazný 
rozdiel, Tukeyov test (95%), HG – homogénne skupiny
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vplyv poveternostných podmienok pokusných rokov, dvoch odrôd a troch variantov 
hnojenia na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru. Výsledky poľných 
pokusov boli spracované analýzou rozptylu v štatistickom programe Statistica 10.

Výsledky a diskusia

Úroda buliev (Úb)

Celkový vplyv odrody a variantov hnojenia na úrodu buliev bol v priemere troch 
rokov pokusu štatisticky vysoko preukazný (tab. I.). Z hľadiska dosiahnutých výsledkov 
jednotlivých odrôd sme v priemere pokusu zistili vyššiu úrodu buliev pri odrode 
Predator 60,76 t.ha–1 v porovnaní s odrodou Expert 50,94 t.ha–1 (obr. 1.). Rozdiel medzi 
odrodami (+ 9,82 t.ha–1, rel. 16,16 %) bol štatisticky preukazný (tab. II.). V priemere 
odrôd bola najvyššia úroda zistená na variante s maštaľným hnojom (MH) 64,36 t.ha–1, 
čo je rozdiel oproti variantu s aplikáciou saturačných kalov (SK) + 10,30 t.ha–1 (rel. 
16,00 %), resp. + 15,23 t.ha–1 (rel. 23,66 %) v porovnaní s variantom s priemyselnými 
hnojivami (PH). Pri hodnotení variantov SK a PH bol rozdiel v prospech variantu 
s aplikáciou saturačných kalov + 4,93 t.ha–1 (rel. 9,12 %). Všetky rozdiely medzi 
variantmi boli štatisticky preukazné (tab. III.). Z hľadiska úrody buliev sa potvrdilo, 
že pôdna organická hmota je neoddeliteľnou súčasťou pôdy a má rozhodujúci vplyv 
na formovanie jej úrodnosti a následne výslednej produkcie, čo potvrdili viacerí autori 
(1, 2, 7, 10). V rámci interakcie odroda × hnojenie × rok sme najvyššie úrody buliev 
zistili vo všetkých sledovaných rokoch pri odrode Predator na variante s MH. Pri 
odrode Expert boli najvyššie úrody buliev dosiahnuté v rokoch 2012 a 2014 na tom 
istom variante s MH. V roku 2013 však bola najvyššia úroda buliev pri tejto odrode 
zistená na variante s aplikáciou saturačných kalov (obr. I.).

Cukornatosť (Dg)

Aj vplyv odrody na cukornatosť (obr. 2.) bol štatisticky preukazný (tab. II.). 
V rámci hodnotenia obsahu cukru sme zistili jeho vyššie hodnoty pri odrode Expert 
17,66 % v porovnaní s odrodou Predator 16,98 %, pričom rozdiel bol + 0,68 %. 
V rámci porovnania hodnôt Dg na jednotlivých variantoch hnojenia sme prakticky 
nezistili štatisticky preukazné rozdiely (MH 17,32 %; SK 17,40 %; PH 17,24 %). V rámci 
interakcie odroda × hnojenie × rok sme najvyššiu cukornatosť zistili v roku 2012 pri 
odrode Expert na variante so SK 18,49 %, čo bol rozdiel v porovnaní s najnižšou 
cukornatosťou +2,79 % zistenou v roku 2014 pri odrode Predator na variante s maštaľ 
ným hnojom.
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Úroda polarizačného cukru (Úpc)

Úroda polarizačného cukru je vy
po čítaná hodnota z dosiahnutej úrody 
buliev a cukornatosti. Tieto parametre 
ju z uvedeného dôvodu významne de
ter minujú. Odroda ovplyvnila úrodu 
polarizačného cukru (Úpc) vysoko pre
ukazne (tab. I., obr. 3.). Vyššiu Úpc sme 
zistili pri odrode Predator 10,28 t.ha–1, 
čo bol rozdiel +1,22 t.ha–1, rel. 11,86 % 
v porovnaní s odrodou Expert. Podľa 
Pulkrábeka et al. (7), Pačutu et al. (4, 5) 
genetický potenciál odrôd sa môže 
významne prejaviť na výslednej produkcii, 
hlavne v interakcii s prostredím, čo sa 
potvrdilo aj v našich pokusoch. Výrazné 
rozdiely, štatis tic ky vysoko preukazné 
sme zistili aj medzi jed no tlivými variant mi 
hnojenia. Naj vyš šia Úpc bola na variante 
s MH 11,13 t.ha–1, rozdiel v porovnaní 
s variantom kde boli aplikované SK bol 
+1,66 t.ha–1 a s PH +2,72 t.ha–1.

Záver

V pokuse s repou cukrovou sme zis
tili štatisticky vysoko preukaz ný vplyv 
odrody na úrodu buliev, cukornatosť 
a úrodu polarizačného cukru. Zo sle do
vaných odrôd dosiahla v daných pod
mienkach lepšie parametre Úb a Úpc 
odroda Predator. Pri odrode Expert sme 
zistili priaznivejšie hod noty cukornatosti. 
Všetky rozdiely v rámci hodnotených 
parametrov boli šta tis ticky preukazné. 
Vplyv variantov hnojenia na úrodu 
buliev a úrodu polarizačného cukru bol 
štatisticky preukazný. Varianty hnojenia 
štatisticky neovplyvnili hodnoty obsahu 
cukru. Na variante s maštaľným hnojom 
sme dosiahli najvyššiu, štatisticky preukaz
nú úrodu buliev a úrodu polarizačného 
cukru. Preukazne vyššiu úrodu buliev aj 
úrodu polarizačného cukru sme zistili 
aj na variante s aplikáciou saturačných 
kalov v porovnaní s variantom, kde boli 
použité iba priemyselné hnojivá.

Poďakovanie: Príspevok vznikol za finan-
čnej podpory projektu VEGA 1/0237/11 
Produkcia a kvalita významných dru-
hov poľných plodín pri uplatnení prv-
kov racionalizačných technológií v pod-
mienkach klimatickej zmeny a projektu 
VEGA 1/0359/14 Racionalizácia pestova-
teľských systémov hlavných druhov poľ-
ných plodín vo vzťahu k výslednej pro-
dukcii a jej kvalite.

Obr. 3. Úroda polarizačného cukru – interakcie rok × odroda × hnojenie

Obr. 2. Obsah cukru – interakcie rok × odroda × hnojenie

Obr. 1. Úroda buliev – interakcie rok × odroda × hnojenie
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Súhrn

V poľnom polyfaktorovom pokuse s repou cukrovou bol sledovaný 
vplyv odrody a rôzneho hnojenia na úrodu buliev, cukornatosť 
(digesciu) a úrodu polarizačného cukru. Pokus bol realizovaný 
v rokoch 2012, 2013 a 2014 na pozemkoch EXBA SPU v Nitre – 
Dolná Malanta. V pokuse boli sledované dve odrody repy cukrovej 
(Predator a Expert) a tri varianty hnojenia: MH – aplikácia maštaľného 
hnoja v dávke 50 t.ha–1 (jeseň) + priemyselné hnojivá (300 kg.ha–1 
DASA 26/13); SK – aplikácia saturačných kalov v dávke 10 t.ha–1 

(jeseň) + priemyselné hnojivá (300 kg.ha–1 DASA 26/13); PH – 
aplikované len priemyselné hnojivá (300 kg.ha–1 DASA 26/13). Zo 
sledovaných odrôd dosiahla v daných pôdnoklimatických 
podmienkach lepšie parametre úrody buliev a úrody polarizačného 
cukru odroda Predator. Pri odrode Expert sme zistili priaznivejšie 
hodnoty cukornatosti. Všetky rozdiely v rámci hodnotených 
parametrov boli štatisticky preukazné. Vplyv variantov hnojenia na 
úrodu buliev a úrodu polarizačného cukru bol štatisticky preukazný. 
Varianty hnojenia štatisticky neovplyvnili hodnoty obsahu cukru. 
Na variante s maštaľným hnojom sme dosiahli najvyššiu, štatisticky 
preukaznú úrodu buliev a úrodu polarizačného cukru. Preukazne 
vyššiu úrodu buliev aj úrodu polarizačného cukru sme zistili aj na 
variante s aplikáciou saturačných kalov v porovnaní s variantom, 
kde boli použité iba priemyselné hnojivá. 

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, hnojenie, úroda buliev, cukornatosť, 
úroda polarizačného cukru.
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Pačuta V., Krebs M., Ondrišík P., Buday M., Rašovský M.: 
Influence of Organic Fertilizers, Mineral Fertilizers and Car-
bolime on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar 
Yield of Sugar Beet

A field polyfactor experiment with sugar beet investigated the 
influence of variety and different fertilizing on root yield, sugar 
content and polarized sugar yield. The experiment was carried out 
in years 2012, 2013 and 2014 at EXBA SPU in Nitra – Dolná Malanta. 
In the experiment two sugar beet varieties (Predator and Expert) 

PAČUTA a spol.: Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na úrodu, cukronatosť a úrodu cukru repy cukrovej

and three variants of fertilizing were monitored: MH – application 
of cattle manure in dose 50 t ha–1 (autumn) + mineral fertilizers 
(300 kg ha–1 DASA 26/13); SK – application of carbolime in dose 
10 t ha–1 (autumn) + mineral fertilizers (300 kg ha–1 DASA 26/13); 
PH – application of mineral fertilizers only (300 kg ha–1 DASA 26/13). 
Among the investigated varieties in the given soilclimatic conditions, 
the Predator variety achieved better parameters of root yield and 
polarized sugar yield. The Expert variety had better results in sugar 
content. All the differences in the investigated parameters were 
statistically significant. The influence of fertilizing variants on root 
yield and polarized sugar yield was statistically significant. Fertilizing 
variant did not statistically influence sugar content. The variant with 
cattle manure had highest statistically significant root yield and 
polarized sugar yield. We also found significantly higher root yield 
and polarized sugar yield in the variant with carbolime application 
compared to the variant that used only mineral fertilizers.

Key words: sugar beet, variety, fertilizing, root yield, sugar content, 
polarized sugar yield.
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Vliv genotypu, sklizňové technologie a sklizňových 
podmínek na skladování cukrovky, tvorba a akumu-
lace invertního cukru při dlouhodobém skladování  
cukrovky (Impact of genotype, harvest technology and 
harvesting conditions on storage of sugar beet formation  
and invert sugar accumulation during long-term stora-
ge of sugar beet)

Cílem studie bylo stanovit vliv genotypu, rychlosti sklizně, 
odstranění vlhké zeminy, kvality sřezu, poranění povrchu bulev, 
skladování nahnilých řep a akumulace invert ního cukru při 
dlouhodobém skladování řepy. V ná vaz nosti byly hodnoceny 
rozdíly ve skladovatelnosti řep sklizených různými typy sklízečů. 
Vliv genotypu dominoval nad všemi ostatními vlivy.
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Delecourt R., Marsal L.
Vývoj technologie elektroporační extrakce PEF  
firmou Maguin (Development of PEF extraction tech-
nology by Maguin)

Francouzská firma Maguin je stále aktivní v aplikaci technologie 
pulzního elektrického pole PEF při extrakci řepných řízků. Na 
základě provozních zkoušek na šnekovém zařízení s kapacitou 
10 t.h–1 vyvinuli nový systém s válcovou technologií. Tato 
technologie nabízí široké možnosti aplikace a je flexibilní jak 
z hlediska výkonu, tak zpracovávaného materiálu.
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