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Repa cukrová predstavuje v podmienkach mierneho pás ma 
najvyššieho producenta energie. Proces tvorby úrody je po va
žovanýzafyziologickykomplexný,podmienenýinterakčným
pôsobenímindividuálnychfaktorovprostredia.Jednýmzroz
hodujúcichfaktorovtvorbyúrody,vspolupôsobenísagroekolo
gickýmipodmienkami,jeodrodaskonkrétnymihospodárskymi
atechnologickýmivlastnosťami.Jejpodielnaprodukciibieleho
cukrujevrozsahu30–60%(1).

Genetickyfixovanéhospodárskeatechnologickévlastnosti
odrôdviacmenejmanifestujúvkombináciisagroekologickými
podmienkami ročníka. Odroda disponuje nešpecifikovaným
množstvomznakovavlastností.Trebapoznamenať,žekaždá
odrodatypickýmspôsobomreagujenakonkrétnepodmienky
prostredia,čímdochádzakrozdielnemuvyužitiujejgenetického
potenciáluaformovaniureálnejúrody.Zklimatickýchfaktorov
jetopredovšetkýmteplotaaatmosférickézrážky,aleajsvetlo
aprúdenievzduchu(2).Všetkyuvedenéfaktory(3)majúvýrazný
vplyvnamnožstvoakvalituprodukcie.

Zmenyvklimatickýchzmenáchzaposlednýchstorokov
signalizujústálypoklessumyročnýchatmosférickýchvodných
zrážokazároveňpoklesrelatívnejvlhkostivzduchu.Spoklesom
zrážoksasúčasnezvyšujúpriemernéročnéteplotyvzduchu,atým
narastajúevapotranspiračnépožiadavkynavodu.Periódysucha
medziatmosférickýmizrážkamisapredlžujú,takžerastlinytrpia

nedostatkomvody,čoobmedzujerastaproduktiviturastlín(4).
Poprizrážkach(5,6),akorozhodujúcomklimatickomfaktore,
máznačnývýznamprepriebehfyziologickýchabiologických
procesovajteplotavzduchuaodnejodvodenáteplotapôdy
a pôdneho roztoku. Teplotný režim v období od apríla do
júnamávýraznývplyvnatvorbulistov,kýmteplotyvobdobí
júl–septemberovplyvňujúdynamikurastukoreňov(7).

Cieľomexperimentubolo,vspolupráciscukrovaromPo
važskýcukor,a. s.,TrenčianskaTeplá,zhodnotiťvplyvpove
ternostnýchpodmienokročníkanaprodukčnýpotenciálodrôd
repy cukrovej v podmienkach poľnohospodárskeho družstva
PDŠpačince.

Materiál a metódy

Pokusy boli založené na experimentálnych pozemkoch
PDŠpačincevrokoch2014–2016.Oblasťpatrímedziteplé,veľmi
suchéúzemiaSlovenska.Priemernéročnéteplotyzaposledných
desaťrokovsapohybujúod9,7do11,3 oC.Dlhodobýročný
priemerteplôtjevrozmedzí9–10oC.Najteplejšímmesiacomje
júl(19až21oC),najchladnejšímjanuár(–1až–2oC).Maximálne
teplotyvzduchusapohybujúnad35oC(absolútnemaximumje
cca40oC),minimásúpod–20oC(absolútneminimumcca–25oC).
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Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od cca 400mm
do700mmvzávislostiodzrážkovýchpomerov jednotlivých
rokov.Dlhodobýpriemerprenašeúzemieje560mm.Najviac
zrážokpadnevmesiacochjún–august,najmenejjanuár–marec.
CelkovopatríoblasťŠpačiniecmedzizrážkovodeficitnéúzemia.
SnehovápokrývkaležínaúzemíŠpačinieclen30–40dnídoroka,
snehvyššíako5cmlencca20dní.Priemernávýškasnehovej
pokrývkyje10cm.

Územiemá priemernú oblačnosť 48–50%, s najmenšou
koncomleta(40–50%)anajväčšoukoncomjeseneavzime
(65–75%).Slnkosvietipriemerne800hodínzarok,relatívne
jeto40–45%maximálnemožnéhočasu.Teplotyazrážkyboli
nameranénastrediskuPDŠpačinceautomatickoumeteorolo
gickoustanicou(obr.1.a2.).

Predplodinourepycukrovejbolapšenicaletnáformaozimná
(Triticum aestivumL.).Agrotechnickéúkony(obrábaniepôdy,
založenie,spôsobreguláciezaburinenosti,ochranaproticho
robámaškodcom)vexperimentesrepoucukrovoubolivsúlade
so zásadami technológie pestovania s výsevom na konečnú
vzdialenosť (0,18× 0,45m).Hnojenie bolo uskutočnené na
základeagrochemickéhorozborupôdy.Odrodyrepycukrovej
vpokusochboli(9):
–Gallant:diploidnáodrodaúrodovonormálnehotypu(Ntyp)
tolerantnákrizománii,cerkospóre,múčnatkearamulárii.

–Kant:triploidnáodrodanormálnehotypu(Ntyp),tolerantná
krizomániiacerkospóre.

–Kosmas: triploidná odroda normálneho normálneho typu
(Ntyp),tolerantnákrizománii.

–Natura KWS:diploidnáodrodanormálnehotypu(Ntyp),tole
rantnákrizomániiacerkospóre.

–SY Marvin:diploidnáodrodanormálnehotypu(Ntyp),tole
rantnákrizomániiacerkospóre.

–Antek: diploidná odroda normálneho až cukornatého typu
(N/Ctyp),tolerantnákrizomániiacerkospóre.

–Leopolda KWS:diploidnáodrodanormálnehoažcukornatého
typu(N/Ctyp),tolerantnákrizomániiacerkospóre.

–SY Angy:diploidnáodrodanormálnehoažcukornatéhotypu
(N/Ctyp),tolerantnárizomániiakcerkospóre.

–Tatry: diploidná odroda normálneho až cukornatého typu
(N/Ctyp),tolerantnákrizománii,cerkospóreamúčnatke.

–Varios:diploidnáodrodanormálnehoažcukornatého typu
(N/Ctyp),tolerantnákrizomániiacerkospóre.

–Galanta:diploidnáodrodacukornatéhotypu(Ctyp),tolerantná
krizomániiacerkospóre.

–Marenka KWS:diploidnáodrodacukornatéhotypu(Ctyp),
tolerantnákrizomániiacerkospóre.

–Plinius:diploidnáodrodacukornatéhotypu(Ctyp),tolerantná
krizomániiacerkospóre.

Tab. I. Hodnotenie cukornatosti a úrody repy cukrovej analýzou 
rozptylu (ANOVA) podľa odrôd

Zdroj variability
p-hodnota – hladina preukaznosti

cukornatosť úroda buliev

Odroda 0,000** 0,000**

Opakovanie 0,123 0,342

Ročník 0,000** 0,000**

** štatisticky vysoko preukazný vplyv faktora na hodnotený znak.

Tab. II. Výsledky hodnotenia cukornatosti a úrody repy cukrovej 
analýzou rozptylu (ANOVA) podľa typov odrôd

Zdroj variability
p-hodnota – hladina preukaznosti

cukornatosť úroda buliev

Typ odrody 0,000** 0,000**

Opakovanie 0,168 0,598

Ročník 0,000** 0,000**

** štatisticky vysoko preukazný vplyv faktora na hodnotený znak.
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Medzijednotlivýmitypmiodrôd(normálny,normálnocukornatý
acukornatý)bolpotvrdenýštatistickyvysokopreukaznýrozdiel
vcukornatostiavúrodebuliev.Podobnebolpotvrdenýštatisticky
vysokopreukaznývplyvročníkanaobahodnotenéznaky.

Detailnejšie informácie o priemerných hodnotách cukor
natostivzávislostiodtypuodrodyjemožnézískaťnaobr.3.
sozobrazenímvariabilitynameranýchhodnôtprostredníctvom
95%intervaluspoľahlivosti.Najvyššiapriemernácukornatosťbola
zaznamenaná v skupine cukornatýchodrôd (16,27%), ktoré
súštatistickypreukazneodlišnéodcukornatostiv skupinách
normálnocukornatých(15,78%)anormálnych(15,39%).

Podrobnejšieinformácieopriemernýchhodnotáchcukor
natostivskupinetestovanýchodrôdzoradenýchzostupneso
zohľadnením 95% intervalu spoľahlivosti súprezentovanéna
obr.4.Najvyššiapriemernácukornatosťbolazaznamenanápri
odrodecukornatéhotypuMarenkaKWS(16,3%).Vskupine

Výsledky pokusov boli vyhodnotené analýzou rozptylu
spoužitímTukeyovhotestukontrastov,korelačnouajednodu
chou regresnou analýzou pomocou štatistického programu
Statisticaver.10Cz(10).

Výsledky a diskusia

Úrodu a cukornatosť repy cukrovej ovplyvňuje viacero
faktorov,medziktorézaraďujemeajpriebehpoveternostných
podmienokprostrediaaodrodu.Priebehvývojacukornatosti
(obsahucukru),rovnakoakopriebehtvorbyúrodybuliev,je
významne ovplyvňovaný zosúladením priebehu jednotlivých
poveternostnýchcharakteristík.Nesúladmedzifyziologickými
požiadavkamirepycukrovejnateplotnéavlahovézabezpečenie,
s ich reálnym stavom (predovšetkým na konci vegetačného
obdobia),vediekzmenámmetabolizmudozrievajúcejrepy,čosa
prejavínadepresiitvorbycukruazníženíjehomnožstva(9,10).

Pri hodnotení experimentálneho súboru odrôd cukrovej
repyvrokoch2014až2016bolzistenýštatistickyvysokopreu
kazný rozdielmedzi testovanýmiodrodami ako vhodnotení
cukornatosti,takajprihodnoteníúrodybuliev(tab.I.).Štatis 
tickynepreukaznýrozdielvopakovaniachpotvrdilvyrovnané
podmienkypoľnéhoexperimentunavšetkypokusnéčleny.Vplyv
podmienokročníkabolštatistickyvysokopreukazný.Štatistic 
kouanalýzoucukornatostismevroku2014zaznamenalinajniž
šiupriemernúcukornatosť(14,6%)vporovnanísrokom2016
(16,21%),pričomtentorozdielbolnazákladeTukeyovhotestu
štatistickyvysokopreukazný.Najvyššiapriemernácukornatosť
zaznamenanávroku2015(16,41%),bolavysokopreukazne
vyššia než v roku 2014 a štatisticky preukazne vyššia než 
vroku2016.

Vprípadeúrodybulievcukrovejrepybolavroku2016za
znamenanánajvyššiapriemernáúroda(115,02t.ha–1),štatisticky
vysokopreukaznevyššia,nežbolapriemernáúrodavroku2014
(100,53t.ha–1)avroku2015(97,29t.ha–1).

Podobné výsledky boli zistené aj v prípade výsledkov
analýzycukornatostiaúrodybulievpodľatypovodrôd(tab.II.).

Obr. 3. Priemerná cukornatosť buliev repy cukrovej v závislosti 
od typu odrody za roky 2014–2016

Úsečka reprezentuje 95 % interval spoľahlivosti.
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ďalšíchštyrochodrôd,ktoré súštatistickyzhodnésodrodou
MarenkaKWSvhodnotáchcukornatosti,jeväčšinaodrôdpre
chodnéhotypu:Antek(16,09%),SyAngy(15,92%),NaturaKWS
(15,95%).LenodrodaPlinius(16,24%)je,rovnakoakoodroda
Marenka KWS, cukornatého typu. Celkové poradie uzatvára
odrodanormálnehotypuKosmas(15,15%),štatistickypreukazne
odlišnáodostatnýchodrôd,okremodrodyGalanta(15,41%),
SyMarvin(15,49%),Kant(15,51%)aVarios(15,55%).

Pri analýze úrod buliev repy cukrovej je rozdielmedzi
jednotlivýmitypmiodrôdzobrazenýnaobr.5.Vgrafesúpre
zentovanépriemernéúrodybulievsozohľadnenímvariability
vyjadrenejako95%intervalspoľahlivostiprevypočítanýpriemer
zaroky2014–2016.Najvyššiepriemernéúrodybolistanovené
priskupineodrôdnormálnehotypu(105,02t.ha–1),ktoréboli
praktickyzhodnéspriemernouvýškouúrodrieptypunormálno
cukornatého(105,01t.ha–1).Štatistickyvysokopreukaznýrozdiel
je len v porovnaní so skupinou cukornatých (100,26 t.ha–1)
odrôd. 

Podrobnejšieúdajeoúrodáchbulievvhodnotenejskupine
13odrôdzoradenýchzostupnepodľapriemeruúrodsúuvedené
naobr.6.Najvyššiupriemernúúrodubulievreprezentujeodroda
NaturaKWS(111,49t.ha–1)ktorájenormálnocukrovéhotypu.
Tátoodrodaposkytlaštatistickypreukaznenajvyššiuúroduoproti
ostatnýmodrodám,lenodrodaLeopoldaKWS(110,62t.ha–1),
tiežnormálnocukrovéhotypu,jenepreukazneodlišná.Najnižšia
úrodabulievbolazaznamenanápriodrodeSyAngy(97,31t.ha–1).
Knejsavúrodebulievradiaajštatistickynepreukazneodlišné
odrodyPlinius(99,78t.ha–1)aMarenkaKWS(100,74t.ha–1)obe
cukornatéhoprodukčnéhotypu.

Pripodrobnejšomskúmanícukornatostihodnotenýchodrôd
podľazoskupeniadoprodukčnýchtypovjemožnépotvrdiťna
základeTukeyovhotestuštatistickyvysokopreukaznýrozdiel
medzicukornatými(16,27%),normálnocukornatými(15,78%)
anormálnymitypmiodrôd(15,39%)(tab.III.).Štatistickérozdiely
bolipotvrdenéajpreúrodubuliev.Štatistickyvysokopreukazný
rozdiel je lenmedzicukornatými typmiodrôd(100,26 t.ha–1)
anormálnymi(105,02t.ha–1)akoajnormálnocukornatýmitypmi
odrôd(105,01t.ha–1).

Znašejanalýzyvyplýva,žeodrodyrepycukrovejvyšľach
tenépreurčitýprodukčnýtyppotvrdilisvojevlastnostivovzťahu
k cukornatosti, ale v prípade úrody bulievmá len skupina
cukornatých odrôd štatisticky preukazne nižšiu úrodnosť.
Vzhľadomnatentofaktsmeanalyzovaliajkonkrétnuzávislosť
medzicukornatosťouaúrodoubuliev.Vanalyzovanejskupine
odrôdbol tento vzťah stanovený akokladnánízkakorelácia
shodnotoukorelačnéhokoeficientu0,33(p = 0,036).Nazáklade
tejtokoreláciesmeurčili lineárnouregresnouanalýzouvzťah
medziúrodoubuliev a cukornatosťou, ktorý je vyjadrenývo
vzťahukprodukčnémutypuodrôdnaobr.7.Zpestovateľského
hľadiskasúzaujímavépredovšetkýmodrodynachádzajúcesa
nadregresnoupriamkou,priktorýchsašľachtiteľompodarilo
spojiťvyššiehodnotycukornatostispolusvyššouúrodoubuliev
vporovnanísostatnýmiodrodamitestovanéhosortimentu.Ako
vidieť z obr. 8., takou je predovšetkýmodrodaAntek, ktorá
vhodnespájavysokúprodukciuacukornatosť.Ajodrodyako

ROZHLEDY

Reuther M., Lang Ch., Grundel F. M. W.
Odrůdy cukrové řepy tolerantní vůči nematodům – 
rezistentní nebo citlivé vůči háďátku Heterodera  
schachti? (Nematode-tolerant sugar beet varieties – 
resistant or susceptible to the Beet Cyst Nematode  
Heterodera schachti?)

HáďátkořepnéHeterodera schachtijevýznamnýmparazitem
ohrožujícímvýnoscukrovéřepy.Standardníodrůdycukrovky
jsouvůčiháďátkucitlivé,narozdílodrezistentníchodrůd.
Urezistentníchodrůdcukrovéřepysesicesnížívýskytháďá
tek,alepotenciálnívýnos těchtoodrůd jenížší.Tolerantní
odrůdy se vyznačují vysokými výnosy, zatím ovšem není
známo,zdatolerantníodrůdyvpolníchpodmínkáchpodporují
nebosnižujízamořeníháďátkem.Autoři sledovalivlivpěti
tolerantníchodrůdnaúroveň zamořeníháďátkem řepným
na15lokalitáchpodobutříletasrovnávalijesrezistentními
acitlivýmiodrůdami.Výsledkyukázaly,žeúroveňzamoření
háďátkemřepnýmseuvšechtolerantníchodrůdcukrovky
pohybovalalameziúrovenízamořenícitlivýcharezistentních
odrůdam.Vzávěruautořidoporučují,abyuvedenáanalýza
bylazahrnutadooficiálníhoregistračníhopostupuhodnocení
háďátkautolerantníchodrůd.

Zuckerind. / Sugar Ind., 142, 2017, č.5, s. 277–284.
Kadlec

Obr. 4. Priemerná cukornatosť buliev testovaných odrôd repy 
cukrovej za roky 2014–2016 

Úsečka reprezentuje 95 % interval spoľahlivosti.

Tab. III. Priemerné hodnoty úrody buliev a cukornatosti repy cu
krovej podľa typu odrody

Typ odrody
Priemer

cukornatosť (%) úroda buliev (t.ha–1)

N 15,39 a 105,02 a

N/C 15,78 b 105,01 a

C 16,27 c 100,26 b

a,b,c – homogénne skupiny vytvorené na základe Tukeyovho testu (α=0,01).
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MarenkaKWS,PliniusaKantspájajúvyššiuúrodnosťsvyššou
cukornatosťou.

Záver

Z poloprevádzkových pokusov, realizovaných na expe
rimentálnych pozemkoch PD Špačince v rokoch 2014–2016,
bolzistenýštatistickyvysokopreukaznývplyvpestovateľského
ročníkavhodnotenícukornatostiaúrodybulievrepycukrovej.
Najvyššia priemerná cukornatosť bola zistená v roku 2015
(16,41%), vysoko preukazne vyššia než v roku 2014 a šta
tistickypreukaznevyššianežvroku2016.Vanalýzepriemernej
úrodybulievbolanajvyššiahodnotazaznamenanávroku2016
(115,02t.ha–1),štatistickyvysokopreukaznevyššianežpriemerná
úrodavroku2014(100,53t.ha–1)avroku2015(97,29t.ha–1).
Prirozdeleníodrôdpodľaprodukčnýchtypovsmevhodnotení
cukornatosti štatisticky preukazne rozlíšili cukornaté odrody
(priemernácukornatosť16,27%),normálnocukornatéodrody
(priemernácukornatosť15,78%)anormálneodrody(priemerná
cukornatosť15,39%).Znamená to,žekategorizovanieodrôd
do produkčných typov skutočne odrážalo rozdielnu úroveň
cukornatosti.Tentojavsmealenepotvrdilipridruhomsledo
vanomznaku–úrodebuliev.Odrodynormálnehotypu(sprie
mernou úrodou buliev 105,02 t.ha–1) boli štatisticky zhodné
s priemernou výškou úrod riep normálnocukornatého typu
(105,01t.ha–1).Rozdielsmepotvrdililenvporovnanísoskupinou
cukornatýchodrôd(spriemernouúrodoubuliev100,26t.ha–1).
Ztýchtovýsledkovjezrejmé,ževprípadevýberuodrôdpodľa
produkčného typu boli prechodné normálnocukornaté typy
schopnépriporovnateľnejúrodebulievzabezpečiťvyššiuúroveň
cukornatostinežnormálnetypy.Pricelkovomhodnotenískupiny
13odrôdrepycukrovejsmezároveňzaznamenalivsortimente
testovanýchodrôdslabúpozitívnuzávislosťmedziúrodoubuliev
acukornatosťou,čoznamená,ževďakaprácišľachtiteľovbol
prelomenýtradičnývzťah,kedyvysokáúrodaznamenánízku
cukornatosťanaopak.Testovanýsortimentodrôdprivyšších
úrodáchposkytovalajvyššiucukornatosť.Najlepšímpríkladom
tohtovzťahubolaodrodaAnteknormálnocukornatéhotypu.

Príspevok vznikol v spolupráci s cukrovarom Považský cukor, a. s., 
Trenčianska Teplá, poľnohospodárskym družstvom PD Špačince 
a Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre.

Súhrn

Vpoľnýchpokusochsrepoucukrovou,realizovanýchnaexperi
mentálnych pozemkoch PD Špačince v rokoch 2014–2016, bol
sledovanýazhodnotenývplyvpoveternostnýchpodmienokročníka
naúroduacukornatosťrepycukrovej,vrozsahu5odrôdnormálneho
typu (Kant, Kosmas, SYMarvin,Gallant, Natura KWS), 5 odrôd
normálnocukornatéhotypu(SYAngy,LeopoldaKWS,Tatry,Antek,
Varios)a3cukornatýchodrôd(MarenkaKWS,Plinius,Galanta).
Oblasťjecharakterizovanáakotepláaveľmisuchá.Priemernéročné
teplotyzaposlednýchdesaťrokovsú9,7–11,3oC.Priemernýročný
úhrnzrážokje400–700mmvzávislostiodzrážkovýchpomerov
jednotlivýchrokov.Rozdelenímodrôdpodľaprodukčnýchtypov
smevhodnotenícukornatostištatistickypreukaznerozlíšiliskupinu
cukornatýchodrôd(priemernácukornatosť16,27%),normálnocu
kornatýchodrôd (priemernácukornatosť15,78%)anormálnych
odrôd (priemerná cukornatosť 15,39%).Kategorizácia odrôddo
produkčnýchtypovreálneodrážalarozdielnuúroveňcukornatosti.
Prihodnoteníúrodbulievboliprechodnénormálnocukornatétypy
schopnépriporovnateľnejúrodebulievzabezpečiťvyššiuúroveň
cukornatostinežnormálnetypy.Vsortimentetestovanýchodrôd
smezaznamenali slabúpozitívnukoreláciumedziúrodoubuliev
acukornatosťou.

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, poveternostné podmienky, úroda 
buliev, cukornatosť.
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Černý I., Pačuta V., Ernst D., Gažo J.: Dependence of Yield 
Formation and Sugar Content on Sugar Beet Varieties and 
Annual Agroecological Conditions

Fieldexperimentswithsugarbeet,carriedoutintheyears2014–2016
onexperimentalplotsofPDŠpačince,monitoredtheinfluenceof
weatherconditionsoftheyearontherootyieldandsugarcontent,
with5varietiesofstandardtype(Kant,Kosmas,SYMarvin,Gallant,
NatureKWS),5varietiesofstandard–sugartype(SYAngy,Leopold
KWS,Tatry,Antek,Varios)and3varietiesofsugartype(Marenka
KWS, Plinius, Galanta). The area is characterized aswarm and
verydry.Theaverageannualtemperaturesoverthepasttenyears
are9.7–11.3oC.Theaverageannualprecipitationis400–700mm
dependingontheprecipitationrateofeachyear.Bydividingthe
varietiesaccording to theproduction type,we foundstatistically
significantdifferencesbetweenthegroupsofsugarvarieties(average
sugarcontent16.27%),thestandardsugarvarieties(averagesugar
content 15.78%) and standard varieties (average sugar content
15.39%).Categorizationofvarietiesintoproductiontypesactually
reflectedadifferent levelof sugarcontent. Inassessing the root
yield,standardsugartypeswereabletoprovidehighersugarcontent
comparedtonormalvarietieswithalackofstatisticalsignificancein
rootyield.Intheassortmentoftestedvarieties,werecordedaweak
positivecorrelationbetweentherootyieldandsugarcontent.

Key words: sugar beet, variety, weather conditions, root yield, sugar 
content.
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