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Jednou z cest snižování nákladů na pěstování cukrové řepy 
je uplatňování principů precizního zemědělství v pěstitelských 
technologiích. Precizní zemědělství je synonymem pro moderní 
přístupy k hospodaření v rostlinné výrobě, res pek tující přirozenou 
variabilitu krajinného prostoru. Pracují s jeho kon zer vativními 
a progresivními prvky s cílem využít jeho pro duk ční potenciál.
Vedou k dosažení požadované ren ta bilní produkce zeměděl
ských plodin, tedy i cukrové řepy, při za cho vání setrvalého 
fun gování krajiny.

Současný vývoj techniky a technologických postupů umož
ňuje značnou diferenciaci v uplatňovaných technologiích. Brant 
et al. (1) uvádějí, že precizní zemědělství je základem pro trvalé 
zemědělské využívání krajiny ve vztahu k zachování energie 
a hmoty, včetně eliminace negativního vlivu hospodaření na 
životní prostředí. Je to postupná cesta k biotickým inten zi fi kacím 
posta vená na moderních poznatcích z oblastí navigací, senzoriky, 
elek troniky a informačních technologií (1). 

Významným faktorem, zvyšujícím produktivitu rostlinné 
výroby, je rozvoj nových technologických řešení a postupů, 

které se ale mnohdy rozvíjí mnohem rychleji, než naše znalosti 
bio logických principů pěstovaných rostlin. Nezbytnost nástupu 
nových technologií při uplatňování principů precizního země
děl ství zdůrazňují také novák et al. (2). Ekonomické přínosy 
při pomínají Pánková et al. (3).

Řada autorů uvádí, že komplexní a harmonická výživa rostlin 
slouží nejen k cílenému řízení růstu a vývoje pol ních plodin, 
ale také k vytváření podmínek pro vyšší odol nost rostlin vůči 
stresovým faktorům (4, 5). Žalud et al. (6) zdů raz ňují klima ticky 
podmíněná či stimulovaná aktuální rizika pro pěstování cukrové 
řepy a z toho vyplývající nezbytnost hledání nových technologií. 
Hájková et al. (7) naznačují základní adap tační opatření proti 
mě ní cím se klimatickým podmínkám. To vše hovoří o potřebě 
hle dání nových cest, které přispějí nejen k vyšší produkci, ale 
pře devším k její stabilitě. 

V moderní technologii pěstování cukrové řepy se rozhodně 
vyplatí hledat a využívat pěstitelská opatření (8, 9), jež by sta
bi lizovala produkci a snižovala vliv stresorů (10, 11). Možnou 
cestou k posílení viability (životascholnosti) cukrovky je i apli kace 
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Obr. 1. Yara N-Sensor ALS s vlastním zdrojem světla a s dávkovacím zařízením a zásobníkem na hnojivo
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vhodných biologicky aktivních látek a vhodných 
listových hnojiv (12, 13, 14). 

Jedním z cílů precizního zemědělství je specificky 
lokali zovaná aplikace hnojiva, kdy jeho optimální 
dávka přispívá ke zvýšení potenciálu dané plodiny na 
celém půdním bloku, zvýšení účinnosti hnojiva, sní žení 
po skliz ňového zbytkového dusíku a vyšší ho mo ge
nitě kvality (15). Požadavky na dusík jsou varia bilní 
a z roku na rok i pro určité pole se výrazně liší (16). 

V praxi se více než 15 let využívají přístroje, 
schopné na základě měření spektrální charakteris
tiky listů odvodit obsah chlorofylu, případně dusíku. 
Z toho lze následně diagnostikovat výživný stav rostlin 
a optimalizovat potřebu hnojení dané plodiny se spo
lehlivostí blízkou s tradičními výživářskovýrobními 
roz bory rostlin. Využívá se odrazu elektromagnetického 
záření (svě tel ného spektra) dopadajícího na porost, 
namě řeného sní ma cími senzory. Bezkontaktní meto
dy pro variabilní hnojení dusí kem využívají tzv. 
Nsen zory, které snímají převážně odraz svě telného 
spektra od porostu o vlnových délkách 400 – 700 nm 
(vidi tel nou oblast). Jsou umístěny na střeše kabiny 
trak toru, absor bují sou časně diagonálně na několika 
místech odraz světel ného spektra od porostu v roz
sahu záběru stroje. Další senzor, orien tovaný svisle 
vzhůru, měří intenzitu slunečního záření pro kalib raci 
intenzity odrazu světla od porostu. Údaje jsou pře
ne seny do počítače a vyhodnoceny. Jsou zde pro 
kon krétní plodinu a odrůdu uloženy kalibrované 
hod noty, ze kterých se vypo čítává optimální dávka 
du síku. Obecně výrobci uvádějí, že při stejné dávce 
dusí ku apli ko vané stejnoměrně (uniformně) nebo 
pro měn livě (varia bilně) vede hnojení s proměnlivým 
dáv ko váním k vyš ším výnosům v průměru o 1 %. 
Nárůst vý nosů se zvyšuje s ros toucí variabilitou a vý
mě rou pozemků (17).

Agronomické knowhow systému obsahuje algo
ritmy pro stanovení optimální místně specifické dávky 
dusíku pro různé plodiny. Kombinace pokročilé tech
nologie (měření prováděné na velké ploše pod šik
mým úhlem s optimalizovanými spektrálními kanály)  
a agronomické znalosti zajišťují spolehlivou detekci 
varia bility na každém pozemku a stanovení opti mální 
dávky dusí katého hnojiva pro každou část pozemku, 
na kterém se aplikuje (17). 

Tento systém optického Nsenzoru však není zatím 
kalib rován pro snímání a vyhodnocování výživného 
stavu rostlin cukrové řepy dusíkem. Úspěšné využívání 
optických N senzorů u obilnin a dal ších plodin nás 
vede k potřebě ověření i u cuk rové řepy, která je 
zpra vidla také během vege tace přihnojována dusí kem. 
Pro cukrovou řepu chybí i ověření v dlouhodobých 
velko ploš ných polních pokusech. Pro tuto plodinu by 
šlo o tech nologii relativně novou, vhodně využitelnou 
při kyp ření mezi řádků cukrovky za vegetace. 

Ověřením u cukrové řepy se již zabývali Brant 
et al. (1), kteří v roce 2018 aplikovali hnojivo LAV 
27,5 % v dávce 200 kg·ha–1 (55 kg·ha–1 N) stan dardně 
(uni formně) a precizně (variabilně). U variabilní 
apli kace byla zvolena dávka 45 – 60 kg·ha–1 N. Pro 
varia bilní dávku hnojiva vycházeli z mapy výnosového 
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Obr. 2. Příprava N-senzoru pro variabilní přihnojení – ten načítá variabilitu 
po rostu pro nastavení citlivosti senzoru pro variabilitu dávky hnojiva

Obr. 4. Kontrola hloubky uložení hnojiva vedle rostliny řepy

Obr. 3. Meziřádek kypří dvě radličky, které současně ukládají hnojivo do 
půdy co nejblíž k rostlině a třetí radlička kypří prostor uprostřed a 
pracuje nejhlouběji



LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

LCaŘ 137, č. 5 – 6, květen – červen 2021186

Tab. I. Vliv uniformního a variabilního přihnojení při plečkování na produkční ukazatele cukrové řepy (Unčovice 2019)

Varianta

Výnos
řepy

Počet
bulev

Cuker-
natost

Výnos
polar.
cukru

Obsah melasotvorných l. Zůstatek
cukru

v melase

Teoret.
výtěž-
nost

Výnos 
bílého 
cukru

Výnos 
řepy
16%K Na α-N

(t·ha–1) (tis. ks·ha–1) (%) (t·ha–1) (mmol·100 g–1) (%) (%) (t·ha–1) (t·ha–1)

K1    0 + 0 N 45,3 107 14,27 6,5 2,89 2,26 1,94 2,24 12,14 5,5 39,2

K2    p 70 + 0 N 50,7 104 14,63 7,4 2,63 1,71 1,97 1,96 12,58 6,4 45,4

K3    p 70 + 60 N 53,3 104 14,17 7,5 2,71 1,80 2,08 2,03 12,04 6,4 45,7

V1    p 50 + 20 N 52,5 102 14,67 7,7 2,67 1,89 1,65 2,01 12,74 6,7 47,1

V2    v 50 + 20 N variabilně 52,2 102 14,53 7,6 2,65 1,97 1,54 2,02 12,66 6,6 46,4

V3    p 10 + 60 N 49,6 100 14,30 7,1 2,67 2,07 1,72 2,08 12,34 6,1 43,2

V4    v 10 + 60 N variabilně 50,2 100 14,33 7,2 2,74 2,24 1,82 2,17 12,31 6,2 43,8

V5    p 50 + 20 N + 10 S 51,4 112 14,27 7,3 2,70 2,02 2,02 2,10 12,17 6,3 44,5

V6    v 50 + 20 N + 10 S variabilně 55,8 112 14,37 8,0 2,85 1,96 1,75 2,11 12,33 6,9 48,8

V7    p 10 + 60 N +30 S 52,1 104 14,40 7,5 2,74 1,70 1,58 1,96 12,48 6,5 45,7

V8    v 10 + 60 N + 30 S variabilně 56,6 104 14,60 8,3 2,81 1,57 1,76 1,96 12,58 7,1 50,5

Vyjádřeno v podílu nepřihnojené kontroly (%)

K1    0 + 0 N 89,3 102,7 97,5 87,1 109,8 132,2 98,3 113,9 96,5 86,2 86,5

K2    p 70 + 0 N 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

K3    p 70 + 60 N 105,1 100,0 96,8 101,7 103,0 105,5 105,6 103,6 95,7 100,5 100,9

V1    p 50 + 20 N 103,6 98,2 100,2 103,8 101,4 110,7 83,8 102,3 101,3 104,9 103,9

V2    v 50 + 20 N variabilně 103,1 98,2 99,3 102,4 100,8 115,4 78,2 102,9 100,6 103,8 102,2

V3    p 10 + 60 N 98,0 96,4 97,7 95,7 101,5 121,5 87,5 105,9 98,1 96,1 95,2

V4    v 10 + 60 N variabilně 99,0 96,4 97,9 97,0 104,3 131,4 92,4 110,6 97,8 96,9 96,5

V5    p 50 + 20 N + 10 S 101,4 108,2 97,5 98,9 102,8 118,2 102,5 106,9 96,7 98,1 98,2

V6    v 50 + 20 N + 10 S variabilně 110,1 108,2 98,2 108,1 108,4 115,0 88,8 107,3 98,0 107,9 107,5

V7    p 10 + 60 N +30 S 102,8 100,0 98,4 101,1 104,3 99,6 80,2 100,0 99,2 101,9 100,7

V8    v 10 + 60 N + 30 S variabilně 111,7 100,0 99,8 111,5 106,8 92,0 89,5 99,8 100,0 111,7 111,4

poten ciálu pozemku, protože listová plocha rostlin 
nebyla v době aplikace dostatečně vyvi nutá pro 
snímání optickými senzory. U uniformní dávky 
bylo na základě záznamu skutečně aplikováno 
67 kg·ha–1 N. Prů měrná dávka 55 kg·ha–1 N na 
ploše pozemku s varia bilní aplikací se uplatnila 
na cca 56 % plochy, 21 % plochy bylo přihno jeno 
vyšší dávkou a na 23 % plochy byla dávka hnojiva 
snížena. U takto hnojeného porostu cukrové řepy 
nebyl sledován výrazný rozdíl ve výnosu bulev 
mezi variabilní a uniformní apli kací hnojiva. Autoři 
uvádí, že nelze hovořit o snížení dávky hnojiva, 
ovšem hnojivo, a to platí i u ostatních plodin, bylo 
roz děleno efektivněji (1). 

Předkládaný příspěvek vychází z řešení pod
po ře ného projektu Programu rozvoje venkova, 
cílem výzku mu je homo genizovat (vyrovnat) pod
mínky pro výživu porostů řepy dusíkem (dusíkem 
se sírou) a vy hod notit její vliv na pro duk ční ukaza
tele cukrové řepy. Před mětem byl vývoj a imple
men tace kalibrace a po stupu diagnostiky potřebné 

Obr. 5. Diagram optimální dynamiky nárůstu nadzemní biomasy cukrové řepy 
a biologický příjem dusíku porostem u dosažitelných vysokých a prů-
měr ných výnosů bulev (Agroeko Žamberk, databáze měření z období 
2006 – 2018, n = 265)
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Tab. II. Variabilita hmotnosti sušiny rostlin a příjmu dusíku cukrovkou před přihnojením 29. 5. 2020

Zóna – velikost Růstová fáze
(BBCH)

Hmotnost 
sušiny

1 rostliny 
(g)

Hmotnost 
čerstvé 

biomasy 
(g)

Hmotnost 
sušiny 

nadzemní 
biomasy 
(kg·ha–1)

Příjem N 
v čerstvé 
biomase 
(kg·ha–1)

Příjem N 
(kg·ha–1)

Naplnění 
optima 
výživy 

v růstové 
fázi (%)

Malé rostliny 5. až 6. list (15 – 16) 0,485 97,5 57,2 0,27 2,83 110

Střední rostliny 6. až 7. list (16 – 17) 1,440 151,0 169,9 0,78 8,55 112

Velké rostliny 8. až 9. list (18 – 19) 2,900 157,1 342,2 1,47 16,49 108

Rozdíl 284,8 13,66

variabilní dávky dusíku pro vzešlý porost cukrovky. Doporučení 
zároveň musí být kom patibilní s pra cov ním rozhraním ovládacího 
soft ware zakoupeného senzoru.

Materiál a metody

V rámci řešení projektu nazvaného „Vývoj tech nologie redu
ko va ného zpra co vání a hnojení půdy pro plodiny s nízkou 
ochran nou funkcí“ jsme ově řo vali možnost využití Nsen zoru 
k opti ma lizaci dáv ky dusíku pro přihnojení cukrové řepy přímo 
k rost li nám při meziřádkové kultivaci půdy. V rámci řešení 
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Obr. 6. Souprava pro variabilní přihnojení se zapravením hnojiva do půdy při plečkování

záběru mezi řád kového kypřiče byl umístěn relativně nízko nad 
zemí na čelně neseném zásobníku hnojiva na traktoru, hod notil 
výživný stav porostu a na jeho základě pak byla aplikována 
diagnostikovaná variabilní dávka hnojiva, které bylo zapraveno 
radličkami do půdy z každé strany řádků rostlin. 

Yara NSensor ALS (Active Light Source = aktivní zdroj světla) 
je nová generace známé technologie NSensor s vlast ním zdrojem 
světla. Systém umí detekovat stav dusíkaté výživy a hus totu 
bio masy porostu měřením reflektance světla. Ino va tivní, paten
to vaná technologie NSensor ALS umožňuje variabilní dávkování 
dusíku podle zbarvení porostu za pojezdu aplikátoru, a to bez 
ohledu na intenzitu slunečního světla, tzn. 24 hodin denně.

pro jektu byl na jaře roku 2020 
pořízen aktivní optický senzor 
Yara NSensor ALS, který 
do ká že zvlá dat tyto operace, 
a na víc ještě ko mu nikovat 
přes po čí tačové rozhraní 
s lo kál ním přihnojováním 
integ ro vaném na 18řádko
vém me zi řádkovém kypřiči 
(Row Master RN 9000 S) se 
zá sob níkem pro hnojivo 
a s ha di co vými vývody do 
jed not li vých meziřádků cuk
rové řepy. Op tický senzor 
pro snímání 9m pracovního 
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Díky své unikátní technolo gii může NSensor ALS provádět ak
tiv ní měření na poměrně velkou vzdá lenost a skenuje podstatnou 
část porostu v pracovním záběru roz me tadla, postřikovače nebo 
v na šem případě 18řádkového mezi řád ko vého kypřiče (plečky) 

a následně na základě obsahu du síku v rost lině. Návrh velikosti 
a va riabi lity dávky pro přihnojení dusí kem v ob dobí zapo jení 
rostlin v řádku byl pro veden podle dia gra mu ná růstu nad
zemní bio masy řepy (18). Diagram prů běhu ná růs tu hmot nosti 

Tab. III. Obsah dusíku v půdě dne  24. 6. 2020 po přihnojení dusíkem

Plodina Hloubka
(cm)

Sušina
(%)

N-NO3

(mg·kg–1)
N-NH4

(mg·kg–1)
Nmin

(mg·kg–1)
Kategorie Zásoba

(kg·ha–1)

C1-1  bez hnojení 0 – 30 84,45 7,51 1,75 9,26 malá 39

C1-2  bez hnojení 0 – 30 84,88 5,03 1,68 6,71 malá 28

C1-3  bez hnojení 0 – 30 84,55 4,74 1,70 6,44 malá 27

Celkem 0 – 30 84,63 5,76 1,71 7,47 malá 31

s ± 0,23 1,52 0,04 1,56 6,5

Variační rozpětí ± 12

C2-1  uniformně 0 – 30 84,82 16,90 6,04 22,98 dobrá 97

C2-2  uniformně 0 – 30 84,96 20,60 12,00 32,59 dobrá 137

C2-3  uniformně 0 – 30 84,62 23,10 5,82 28,90 dobrá 121

Celkem 0 – 30 84,80 20,20 7,95 28,16 dobrá 118

s ± 0,17 3,12 3,51 4,85 20,4

Variační rozpětí ± 40

C3-1  variabilně 0 – 30 84,30 16,40 1,78 18,15 střední 76

C3-2  variabilně 0 – 30 84,53 15,00 6,21 21,25 dobrá 89

C3-3  variabilně 0 – 30 84,03 17,80 2,53 20,32 dobrá 85

Celkem 0 – 30 84,29 16,40 3,51 19,91 dobrá 84

s ± 0,25 1,40 2,37 1,59 6,7

Variační rozpětí ±13

se zá sob  ní kem na hnojivo a s mož
ností jeho zapravení do půdy vedle 
ros toucí rostliny řepy. Svě tel  ným 
zdro jem NSensoru ALS je xeno nová 
blesková lampa posky tu jící mul ti
spektrální světlo vysoké in ten zity. 
Část světla odrážená od po rostu je 
analyzována detekto rem pou ží va
jícím čtyři spektrální ka nály (vlnové 
délky), které jsou nej vhod nější pro 
odvození infor mace o sta vu výživy 
dusíkem a o hus totě bio masy (17). 

K zajištění dostatečného dia
go nálního snímání odrazu zelené 
barvy porostu je nutná dostatečná 
po kryv nost pozemku zelenou bar
vou, tedy je nutná převaha listové 
plo chy nad plochou půdy. Rostliny 
cukrové řepy musí mít potřebné 
množ ství lis tové plochy. 

Poloprovozní pokusy byly za
lo ženy v ZD Unčovice v roce 2019  
a 2020. Cukrovka byla pěs to vána 
tradiční technologií. Prvním úko
lem bylo navrhnout kalib raci pro 
přihnojení cukrové řepy dusíkem 
při plečkování. Zakou pený sen zor 
zatím nemá potřebnou kali braci 
pro variabilní při hno jo vání řepy 
dusíkem. Základem pro opti ma
li zaci dávky dusíku na po zem ku 
byla průměrná potřeba hnojení 
dusí kem podle zjištěného obsahu 
mine rál ního dusíku (Nmin) v půdě 

sušiny rostlin a bio lo gic kého příj mu 
dusíku řepným po ros tem vychází 
z dlouhodobých zku še ností s vý
živou rostlin firmou Agro eko Žam
berk, s. r. o. (obr. 5.).

Pro volbu variabilní dávky 
(sta no vení maxi mální a minimální 
dávky) dusíku byly před hno je ním 
v růstové fázi 5. až 6. listu odebrány 
v porostu rostliny pro stanovení 
obsahu dusíku v su šině listů (které 
byly rozděleny na malé, střední 
a velké) i vzorky půdy pro analýzu 
obsahu minerálního dusíku. V roce 
2019 byly odběry rostlin provedeny 
14. 5. a vlastní přihnojení dusí kem 
při pleč ko vání pak 17. 5. V ná sle
dujícím roce byly odběry rostlin 
pro ve deny 29. 5. a následné přihno
jení s pleč ko váním 2. 6.

Na základě výsledků z rozborů 
půd bylo kon sta továno, že zásoba 
dusíku v půdě před setím cukrové 

Obr.7. Porost po přihnojení a plečkování (dlátování) do hloubky přibližně 10 cm
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Výsledky a diskuse

V pokusech v roce 2019 byly založeny varianty s nižší (20 – 45, 
v průměru 20 kg·ha–1 N) a vyšší (50 – 80, v průměru 60 kg·ha–1 N) 
variabilní dávkou dusíkatého hnojiva pro období řízeného 
přihnojení vzešlých porostů. Pro nižší úroveň přihnojení během 
vegetace bylo před setím provedeno základní hnojení dusíkem 
v dávce 50 kg·ha–1 a pro vyšší úroveň přihnojení dusíkem bylo 
provedeno předseťové hnojení v dávce 10 kg·ha–1 N. Celková 
diagnostikovaná potřeba hnojení dusíkem byla podle obsahu Nmin. 
v půdě, předplodiny a úrovně předešlého organického hnojení 
optimalizována na 70 kg·ha–1 N. Z výsledků pokusů v roce 2019 
je patrné, že ve 2 případech ze 4 vykazovala řízená variabilní 
aplikace dusíku v granulovaných hnojivech ve vyšší dávce úsporu 
v rozpětí 0,5 – 2,5 kg·ha–1 N. Aplikovaná dusíkatá hnojiva pro 
přihnojení v nižší variabilní dávce vykazovala naopak přírůstek 
spotřeby na aplikační ploše v rozpětí 8,5 – 13,1 kg·ha–1 N. Je pa
trné, že na aplikační ploše se mohly nacházet převažující místa 
s nižší výživou rostlin dusíkem, tedy průměrná dávka variabilního 
rozsahu, dodatečně zadaná do software Nsenzoru 20 kg·ha–1 N, 
byla váhou výživářsky slabších míst zvýšena. Ve vý sledku mohlo 
dojít ke zvýšení spotřeby hnojiva a zvýšení průměrné dávky 
na aplikační ploše. Při vyšší přihnojované variabilní dávce 
50 – 80 kg·ha–1 N (v průměru dávka 60 kg·ha–1 N) se jevilo nastavení 
rozsahu dávky dle diagnostiky potřeby přesnější, místa s nižším 
a vyšším výživným stavem dusíkem byla zastoupena zřejmě 
s větší převahou lepších míst a v důsledku došlo k úspoře hnojiv.

řepy v roce 2019 byla střední, v rozpětí 42 – 60 kg·ha–1, proto 
byla diagnostikována rámcová dávka 70 kg·ha–1 N. Dávka byla 
rozdělena na základní před setím v intenzitě 10 nebo 50 kg·ha–1 N 
a zbývající část pro při hno jení po vzejití. Před přihnojením byly 
odebrány vzorky půdy a rostlin pro upřesnění potřeby hnojení. 
Byla stanovena variabilní dávka 20 – 45 kg·ha–1 N pro vyšší úroveň 
základní dávky dusíku a dávka 50 – 80 kg·ha–1 N pro nižší úroveň 
základní dávky dusíku před setím. Zásobenost půdy Nmin. byla 
v roce 2020 diagnostikována až po zasetí pro hlavní období 
hnojení po vzejití. Zásoba Nmin. po vzejití porostu ve 4. až 6. listu 
se 29. 5. pohybovala v rozpětí 105 – 131 kg·ha–1 N a potřeba 
dohnojení půdy byla malá. Podle zjištěné nejnižší a nejvyšší 
hodnoty biologického příjmu dusíku nadzemní biomasou 
rostlin (kg·ha–1 N) byla dopočtena variabilita apli kační dávky 
pro řízenou aplikaci ve vztahu k optimálnímu stavu. Na par
celách bylo v roce 2020 uniformně aplikováno granulo vané 
dusíkaté hnojivo LAD 27 v dávce 200 kg·ha–1 (55 kg·ha–1 N) 
a variabilně řízenou aplikací pomocí Nsenzoru dávka hnojiva 
50 – 70 kg·ha–1 N. 

V roce 2019 byl porost cukrové řepy sklizen 7. 10. a v roce 
2020 až 9. 11. Sklidila se přesná část pozemku (dvě opakování, 
sklízečem Hol mer Terra Dos T3), byla zvážena hmot nost bulev 
a následně byl výsledek přepočten na hektarový výnos. Dále 
byly odebrány bulvy pro hodnocení jakostních uka zatelů, které 
byly stanoveny v laboratoři společnosti SynTech Rese arch 
Czech, s. r. o., v Sem čicích. Získané hodnoty byly sta tis ticky 
vyhodnoceny.
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Nejvyšší výnos bulev byl v roce 2019 zjištěn na parcele V8, 
kde byla navíc s variabilní dávkou dusíku aplikována ještě va
ria bilní dávka síry ve směs ném hnojivu LADSA (24 % a 12 % S) 
v dávce 30 kg·ha–1 S. Výnos bulev činil v průměru 50,5 t·ha–1. 
Druhý nejvyšší výnos 48,8 t·ha–1 byl také na variantě s aplikovanou 
sírou, a to V6, kde dávka síry činila 10 kg·ha–1 S. Hnojení sírou 
bylo velmi efektivní, protože obsah síry v půdě byl v zásobě 
extrémně malé až velmi malé s diagnostikovanou potřebou 
hnojení min. 30 kg·ha–1 S.

Z výnosu bulev je patrné, že va ria bilní hno jení dusíkem se 
sírou bylo nejvýnosnějším opat ře ním (+24 – 29 % výnosu oproti 
ne při hno jené kontrole) a naplňuje cíle vývoje, tj. harmonizace 
a homogenizace pros torové variability ve výživě rostlin pomocí 
variabilní aplikace na ploše pozemku. Výnosná byla také nižší 
intenzita přihnojení dáv kou 20 kg·ha–1 N, avšak s mini mál ním 
rozdílem v uniformní (20 kg·ha–1 N) a variabilní (20 – 45 kg·ha–1 N) 
dávce hnojiva. Vysoká intenzita hnojení porostu cuk rové řepy 
(130 kg·ha–1 N) v půd něklimatických podmínkách ZD Unčovice 
nebyla efektivní, dosažený výnos odpovídal diagnostikované 
celkové potřebě dusíku před setím cukrovky pro celou vegetaci 
70 kg·ha–1 N.

Analýza půdy a rostlin pro variabilní přihnojení v roce 2020

I v roce 2020 byly na par ce lách paralelně k odběrům půdy 
pro ve de ny odběry všech vy sky tu jí cích se velikostí rostlin v po
rostu (malých, středních a vel kých) tak, aby mohla být diag nos
tikována maximální i mini mální dávka a byly zastoupeny všechny 
aktuální velikosti rostlin. Rozdíl mezi velkou a malou hmotností 
sušiny nad zemní bio masy rostlin byl až 2,5 g a rozdíly ve hmot
nosti sušiny činily až 300 kg·ha–1 v ob dobí vyvinutí 4 – 6 listů. 
Z hle diska obsahu dusíku v sušině se vyskytovaly v poros tech 
jedinci všech hmot nostních kategorií na optimu až nad optimem. 

Výživný stav rostlin byl před přihnojením dusí kem v rozpětí 
108 – 112 % optima s ohledem na růstovou fázi rostlin v porostu. 
Příjem dusíku nad zem ní biomasou byl však zjištěn v širokém 
rozpětí mezi 2,8 – 16,5 kg·ha–1 N. Potřeba pokrytí rozdílu hnojení 
dusíkem činila 13,7 kg·ha–1 N. Společně s diagnostikovanou půdní 
variabilitou obsahu Nmin. činila potřeba pokrytí rozdílu podmínek 
výživy porostu dusíkem 39,7 kg·ha–1 N. Diagnostikovaný příjem 
dusíku nad zemní bio ma sou blízce odpovídal algoritmům sta no
vení SNin dexu stavu po rostu cukrovky rozpětí 2 – 18,2, který je 
vyhod nocován optic kým senzorem pro řízení rozsahu dávky.

Obr. 8. Vztah mezi biologickým příjmem dusíku porostem a výstupem měření 
optického senzoru hodnotící stav výživy dusíkem tzv. SN-indexem, 
který je předpisem pro intenzitu dávky dusíku během aplikace hnojiva 
v nastaveném rozsahu předpisu volné kalibrace
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Na základě výživářskovýrobních rozborů 
půdy a rostlin před přihnojením porostu byl vy
tvo řen mapový předpis roz sahu variabilní dávky 
dusíku pro hnojivo LAD 27, použité pro při hno
jení cukrové řepy během vegetace v roce 2020. 
Diag nos tikovaná potřeba přihnojení s ohledem na 
před plodinu a do savadní hnojení před setím byla 
v roce 2020 sta no vena 54 kg·ha–1 N pro uni formní 
aplikaci. Pro optický senzor řídící varia bil ní dávku 
byla nastavena maxi mální dávka 70 kg·ha–1 N pro 
nejslabší zóny výživy dusíkem a mini mální dávka 
50 kg·ha–1 N pro nejsilnější zóny porostu. Rozdíl 
ve variabilní dávce z primárně diagnostikovaných 
40 kg·ha–1 N snížený na 20 kg·ha–1 N byl stanoven 
na základě průměru rozdílu potřeby hnojení půdy 
a průměru pro homogenizaci výživného stavu 
rostlin pro vyne chávku přímého organického 
hnojení k řepě, při které je zpra vidla nutné 
aplikovat vyšší dávku du síku. Pro průměrné 
rost liny (průměrně dusí kem vyživené) byla 
v ovlá dacím modulu optic kého senzoru zadána 
prů měrná dávka dusíku 55 kg·ha–1 N. 

Tab. IV. Výživný stav porostu po přihnojení dusíkem v roce 2020

Datum
odběru

Zóna
parcela

Růstová 
fáze

(BBCH)

Hmotnost 
sušiny

1 rostliny
(g)

Počet
rostlin

(tis. ks·ha–1)

Hmotnost 
čerstvé 

biomasy
(g)

Příjem N 
v čerstvé 
biomase
(kg·ha–1)

Hmotnost 
sušiny 

nadzemní 
biomasy
(kg·ha–1)

Obsah N 
v sušině

(%)

Naplnění 
optima výživy 

v růstové
fázi
(%) 

24. 6. 2020

C1 bez hnojení 42 17,225 117 748,2 6,63 2 009,6 3,80 102

C2 uniformně 42 43,400 113 943,2 17,71 4 918,7 4,12 111

C3 variabilně 42 38,400 103 869,6 14,28 3 968,0 4,24 114

27. 7. 2020

C1 bez hnojení 46 124,200 117 1 104,9 33,54 14 490,0 2,19 59

C2 uniformně 46 103,099 113 870,3 28,29 11 684,6 2,18 59

C3 variabilně 46 92,300 103 858,7 25,72 9 537,7 2,64 71
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Tab. V. Vliv uniformního a variabilního přihnojení při plečkování na produkční ukazatele cukrové řepy  (Unčovice 2020)

Varianta

Výnos
řepy

Počet
bulev

Cuker-
natost

Výnos
polar.
cukru

Obsah melasotvorných l. Zůstatek
cukru

v melase

Teoret.
výtěž-
nost

Výnos 
bílého 
cukru

Výnos 
řepy
16%K Na α-N

(t·ha–1) (tis. ks·ha–1) (%) (t·ha–1) (mmol·100 g–1) (%) (%) (t·ha–1) (t·ha–1)

C1 Nehnojeno při plečkování 83,1 97,6 17,7 14,7 3,10 0,37 0,96 1,57 16,1 13,4 93,9

C2 Uniformně 55 kg N při plečkování v LAV 84,7 98,4 17,4 14,7 3,08 0,48 1,10 1,61 15,8 13,4 93,8

C3 Varabilně 50 – 70 kg N při plečkování v LAV 85,1 96,0 17,5 14,9 3,11 0,47 1,29 1,64 15,8 13,5 94,7

C3 Varabilně 50 – 70 kg N při plečkování v LAV 83,2 95,6 17,9 14,9 3,11 0,41 1,05 1,59 16,3 13,6 95,3

Vyjádřeno v podílu nepřihnojené kontroly (%)

C1 Nehnojeno při plečkování 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C2 Uniformně 55 kg N při plečkování v LAV 102,0 100,8 98,3 100,2 99,2 128,6 114,2 102,6 97,9 99,8 99,9

C3 Varabilně 50 – 70 kg N při plečkování v LAV 102,5 98,4 98,7 101,1 100,4 126,8 133,9 104,4 98,1 100,6 100,9

C3 Varabilně 50 – 70 kg N při plečkování v LAV 100,1 98,0 101,1 101,2 100,3 108,9 109,0 101,5 101,1 101,2 101,5

Změny obsahu dusíku v půdě po přihnojení v roce 2020

Na začátku června (2. 6.) bylo provedeno řízené přihnojení 
porostů dusíkem a o 22 dní později byla provedena kontrola 
porostu a odběr vzorků rostlin i půdy pro stanovení výživného 
stavu a vyhodnocení účinku variabilního přihnojení při plečkování. 

Jednotlivé parcely byly ještě rozděleny na monitorované 
zóny 1 – 3 pro lepší zobrazení vyhodnocení variability pozemku 
v obsahu Nmin. v půdě (tab. III.). Vyvíjený systém variabilní dávky 
dusíku v porostu cukrovky řízený optickým senzorem snížil 
variabilitu obsahu Nmin. v půdě na pokusných parcelách oproti 
konvenční uniformní dávce, která vykazovala nejvyšší variabilitu  
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v obsahu Nmin. pod porostem po přihnojení. Na parcele C1 (kon
trola bez přihnojování, pouze pleč ko vaná) byla aktuální zásoba 
v den odběru 31 kg·ha–1 N. V par cele C2, kde byla dávka hno jiva 
uniformní, byla zásoba dusíku v půdě 118 kg·ha–1. Na poslední 
parcele C3, kde jsme apli ko vali hnojivo variabilně, byla zásoba 
dusíku v půdě 84 kg·ha–1. Z po drob nějšího rozboru parcel je pak 
patrné, že největší varia bilita obsahu N v půdě byla u parcely C2, 
kde se apli kovala uniformní dávka. Průměrná smě ro datná od
chyl ka byla 20,4 kg·ha–1 N, oproti variabilní dávce s 6,7 kg·ha–1 N. 

Další odběr vzorků půd byl proveden přibližně dva měsíce 
po aplikaci hnojiva, a to 27. 7. 2020. Do tohoto data již došlo 
k razantnímu odběru dusíku porostem a v půdě se tak nacházela 
pouze malá záso ba Nmin mezi 13 – 16 kg·ha–1. Největší zásoba 
zůstala ve va ria bilní variantě, shodná pak byla v uniformně 
hno jené a ve variantě bez apli kace hnojiva, a to po 13 kg·ha–1 N. 

Vliv vývoje na výživný stav rostlin po přihnojení v roce 2020

Při odběru 24. 6. 2020 byla nejlepší varianta z hlediska 
hmot nosti sušiny nadzemní biomasy C2 hnojená uniformní dáv
kou (tab. IV.). Porost řepy přihnojený variabilní dávkou dusíku 
vyka zoval srovnatelnou výživu s uniformní dávkou (obsah dusíku 
v rost lině byl 4,12 a 4,24 %). Dne 27. 7. byl po delším období 
po přihnojení již zjištěn výrazný nárůst hmotnosti nadzemní 
bio masy a příjem dusíku dosahoval vysokých hodnot v rozpětí 
210 – 496 kg·ha–1 N. Obsah dusíku v sušině listů řepy silně poklesl 
a před stavoval 59 – 71 % optima pro dosaženou růstovou fázi.

Nejvyšší výnos bulev řepy byl zaznamenán na parcele C3 
(85,1 t·ha–1) přihnojené při plečkování variabilně. Na této par cele 
bylo kypřeno a hnojeno za vegetace s pomocí optického sen zoru 
sní majícího stav rostlin, obdobně to bylo i na parcele C4. Výnosy 
bulev, pře počítané na 16% cukernatost, byly nejvyšší u variant C3 
a C4. Rozdíl mezi variabilně a uni formně hnojenými par celami 
není nijak velký (ca 2 t·ha–1), je však patrné, že vyvíjené lokální 
při hno jování mělo pozitivní účinek. Rozdíl ve výnosu bílého cukru 
byl ca 200 kg·ha–1. Cukernatost byla variabilní. Průměrný výnos 
bílého cukru vzrostl u varianty hnojené variabilně o 0,9 – 1,5 % proti 
nepři hno jené kontrole. Výsledky produkce ukazují, že po třeba 
dohnojení porostu ve sráž kově nadprůměrném roce byla malá.

Závěr

Řízené přihnojení porostu cukrovky dusíkem bylo ověřováno 
s integrovaným senzorem Yara NSensorem ALS a ino  vativně 
s meziřádkovým kypřičem ROw MASTER RN 9000 S vyba veným 
aplikačním zařízením pro granulovaná hnojiva. 

Rozdíl ve výnosu mezi uniformně a variabilně hnojenou 
varian tou byl velmi malý. Výnos bulev byl zvýšen oproti ploš nému 
uniformnímu hnojení ca o 1,5 t·ha–1 neboli o 2 %. Účinek varia
bilní aplikace dusíku na homogenizaci výživy porostu a vyš šího 
dosaženého výnosu posílila v roce 2019 aplikace dusíku se sírou. 
Hnojení sírou bylo efektivní pro velmi malou záso be nost půd. 

Ekonomický přínos není jednoznačně kalkulovatelný, pro
tože rozdíly ve výnosu mezi uniformní a řízenou variabilní 
dáv kou jsou malé, ale s ohledem na rozsah pěstované řepy 
v pod niku je u variabilní aplikace očekáváno snížení ná kla dů na 
dusí katá hnojiva. Hlavním přínosem varia bilní aplikace dusíku 
(dusíku se sírou) je jeho rovnoměrnější roz mís tění na pozemku, 
a to cíleně s ohledem na pros to ro vou variabilitu výživného stavu 
porostu a zásobenost půdy Nmin., což přispívá ke snížení zátěže 
životního prostředí a v dů sled ku ke stabilizaci pěstování plodiny.

Příspěvek vznikl za podpory Programu rozvoje venkova, operace 
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě, při řešení projektu Spolupráce „Vývoj 
technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny 
s nízkou ochrannou funkcí“ (č. 18/006/16210/671/000054).

Souhrn

Příspěvek je zaměřen na vyhodnocení variabilního přihnojení cukrové 
řepy dusíkem s využitím optického Yara NSensoru ALS spoje ného 
s 18řádkovým meziřádkovým kypřičem (Row Master RN 9000 S) 
se zá sobníkem pro hnojivo a hadicovými vývody do jed notlivých 
mezi řádků řepy se zapravením hnojiva do půdy z obou stran rostliny. 
Vyvíjený systém variabilního přihnojení dusí kem snížil variabilitu 
obsahu Nmin v půdě na pokusných par ce lách oproti konvenční 
uni formní dávce, která vykazovala nej vyšší variabilitu v obsahu Nmin 
pod porostem po přihnojení. Porost při hno jený variabilní dávkou 
dusíku vykazoval srovnatelnou výživu s uni formní dávkou. Rozdíl ve 
výnosu bulev mezi uniformně a varia bilně hnojenou variantou byl 
velmi malý. Oproti plošnému hnojení uni formní dávkou vzrostl výnos 

bulev u porostu, kde byla variabilní aplikace, o 1,5 t·ha–1 neboli 2 %.

Klíčová slova: technologie pěstování, řepa cukrová, hnojení dusíkem, 
N-senzor, plečkování, výnos, cukernatost, precizní zemědělství.

Literatura

1. Brant, v. et al.: 2020. Implementace principů precizního země
dělství do rostlinné výroby. České Budějovice: Kurent, 2020, 284 s., 
ISBN 9788087111819.

2. novák, v. et al.: welfare with IoT Technology Using Fuzzy Logic. 
AGRIS online Papers in Economics and Informatics, 12, 2020 (2), 
s. 111–118, DOI 10.7160/aol.2020.120210.

3. Pánková, l.; aulová, R.; JaRolímek, J.: Economic Aspects of Pre ci sion 
Agriculture Systems. AGRIS online Papers in Economics and 
Informatics, 12, 2020 (3), s. 59–67, DOI 10.7160/aol.2020.120306.

4. ČeRný I. et al.: Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závis
losti od genetického potenciálu odrody a agroekologických pod
mie nok ročníka. Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (12), s. 396–400.

5. Rašovský, m.; PaČuta, v.: Influence of selected agrotechnical mea
su res and climate conditions on root yield and digestion of sugar 
beet. J. Central European Agricult., 17, 2016 (4), s. 1070–1081.

6. Žalud, Z. et al.: Změna klimatu a její dopady pro polní produkci 
se zaměřením na cukrovou řepu v České republice. Listy cukrov. 
řepař., 136, 2020 (7–8), s. 248–255.

7. Hájková, l. et al.: Vliv klimatické změny na termíny setí, vzchá zení 
a sklizně cukrové řepy. Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (7–8), 
s. 256–261.



LCaŘ 137, č. 5 – 6, květen – červen 2021 193

8. aRtysZak, a. et al.: The yield and technological quality of sugar 
beet roots cultivated in mulches. Plant, Soil and Environment, 
60, 2014 (10), s. 464–469. 

9. HeRout, m. et al.: Impacts of technology and the width of rows 
on water infiltration and soil loss in the early development of 
maize on sloping lands. Plant, Soil and Environment, 64, 2018, 
s. 498–503.

10. mIcHalska-klImcZak, B. et al.: withinfield variability of plant and 
canopy traits of sugar beet and their relation to indi vidual root 
mass during harvest. Plant, Soil and Environment, 66, 2020, 
s. 437–445.

11. mIcHalska-klImcZak, B. et al.: Impact of sugar beet seedpriming 
on molasses components, sugar content and technological white 
sugar yield. Plant, Soil and Environment, 65, 2019, s. 41–45.

12. HřIvna, l. et al.: Komplexní výživa cukrovky. Maribo Seed, 2014, 
112 s.

13. PulkRáBek, J. et al.: Řepa cukrová: Pěstitelský rádce. Praha: Kurent 
pro ČZU, 2007, 64 s.

14. vaRga, I. et al.: Growth analysis of sugar beet in different sowing 
density during vegetation. Poljoprivreda/Agriculture, 21, 2015 
(1), s. 28–34.

15. Brant, v. et al.: Nižší výsevky a zonální aplikace hnojiv při pěsto
vání obilnin jako základ precizního zemědělství. Agro jour nal, 
2, 2015 (4), s. 58–61.

16. cHocHola, J.: Cukrovka: Průvodce pěstováním. Semčice: Řepařský 
institut v Semčicích, 2004, 70 s.

17. Yara NSensor ALS. Leadingfarmers, 2021, [online] https:// www.
leadingfarmers.cz /shop/detail/yaransensorals/12.

18. javor, t. et al.: Inovace technologie racionálního hnojení cukrové 
řepy. Úroda, 68, 2020 (10), s. 47–51. 

PULKRábEK, bRINAR, JAVOR, DVOŘáK, bEčKOVá, KUChTOVá, hUbáčKOVá: Zkušenosti s variabilním přihnojením cukrové řepy

Pulkrábek J., brinar J., Javor T., Dvořák P., bečková L., 
Kuch tová P., hubáčková J.: Experience with Variable Ferti
li za tion of Sugar beet

The paper focuses on the evaluation of nitrogen variable fertilization 
of sugar beet using the optical Yara N Sensor ALS connected to 
an 18row cultivator (Row Master RN 9000 S) with a fertilizer hop
per and hose outlets to individual rows of sugar beet and ferti lizer 
incorporation into the soil from both sides of the plant. The developed 
system of variable nitrogen fertilization reduced the variability of the 
Nmin content in the soil on the experimental plots compared to the 
conventional uniform dose, which showed the highest variability in 
the Nmin content under the stand after ferti lization. The stand fertilized 
with the variable dose of nitrogen showed comparable nutrition to 
the uniform dose. The difference in sugar beet yield between the 
uniformly and variably fertilized variant was very small. The yield 
slightly increased in the stand with variable nitrogen application 
by 1.5 t ha–1 resp. by 2% compared to surface fertilization with the 
uniform dose.

Key words: growing technology, sugar beet, yield, sugar content, nitrogen 
fertilization, N-sensor, hoeing, yield, sugar content, precision agriculture.
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