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Pôda vo vzťahu k cukrovej repe vystupuje ako prostredie 
zabezpečujúce zakoreňovanie rastlín, prísun vody a minerálnych 
látok k jej koreňom. Preto je pôda aj s jej úrodnosťou jedným 
z faktorov získania dobrých a kvalitných úrod cukrovej repy. 
Dôležitým ukazovateľom úrodnosti pôdy je pôdna reakcia, 
ktorá vplýva na rast a vývoj pestovaných plodín, na činnosť 
mikroorganizmov v pôde a má veľký význam v pôdotvornom 
procese. Kyslosť pôdy vplýva na mobilitu a prístupnosť naj dô le
ži tej ších rastlinných živín, najmä fosforu a draslíka. Nepriaznivý 
vplyv pôdnej reakcie je spojený aj s pohyblivosťou katiónov 
hliníka a železa. V kyslých pôdach sa vytvárajú ťažko rozpustné 
fosfo rečnany hliníka a železa, v ktorých je fosfor pre rastliny 
prakticky neprístupný (1). Podľa Hraška et al. (2) je jednou z príčin 

okysľovania pôd vylúhovanie bázických katiónov. IvanIč, Ha velka 
a knop (3) zistili, že rovnaký stupeň kyslosti pôdy zná šajú rastliny 
lepšie v pôdnom roztoku bohatom na katióny v po rov naní 
s roz tokom chudobným na katióny. 

Je známe, že cukrová repa vyžaduje neutrálnu až mierne 
alkalickú pôdnu reakciu. Krajné rozpätie pôdnej reakcie je širšie, 
ale nemalo by klesnúť pod pH 6,0 a prekročiť hodnotu pH 7,5. Pri 
extrémnych hodnotách pôdnej reakcie pri cukrovej repe podľa 
Wanga et al. (4) dochádza k ultraštrukturálnym a ana to mickým 
zmenám a následne k výraznému zníženiu dopes to vanej úrody. 
Ovplyvňuje sa predovšetkým koreňový systém, prísun živín 
a vody do rastliny a narúšajú sa základné bio che mické funkcie 
plodiny. 
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Obr. 1. Vzorky pôd: a – piesočnatá pôda, M. Horeš; b – ílovito-hlinitá pôda, Pozdišovce; c – hlinitá pôda, Oborín; d – hlinitá pôda, Vysoká
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Cukrová repa patrí k plodinám, pod ktoré je vhodné reali
zo vať vápnenie, pokiaľ si to vyžaduje stanovená hodnota pôdnej 
reakcie. Vápniť by sa malo na jeseň po zbere predplodiny, pred 
orga nickým hnojením, alebo k predplodine. Na vápnenie je 
vhodné využívať nielen vápenaté a dolomitické vápence, ale aj 
satu račné kaly, ktoré sú zdrojom živín, či rôzne pôdne pomocné 
látky obsahujúce vápnik. K takýmto pôdnym pomocným látkam, 

certi fiko vaným aj pre ekologické hospodárenie na pôde, patria 
rôzne pre paráty využívané k urýchleniu rozkladu pozberových 
zvyš kov, k regenerácii pôdy, na zlepšenie pôdnej štruktúry 
a zvý šenie využiteľnosti disponibilných zásob živín v pôde. Balla 
et al. (5) po aplikácii pôdnych pomocných látok zaznamenali 
zvý šenie hodnôt pôdnej reakcie v rozmedzí od 0,14 do 0,65. 

Vápnením pôdy saturačnými kalmi v dávkach 15 a 30 t·ha–1 
antunovIć et al. (6) zaznamenali zvýšenie pôdnej reakcie z pH 
(v KCl) 4,2 na 5,8, resp. 7,3. Zároveň v prvom roku po vápnení 
pôdy bolo zistené zvýšenie úrod kukurice z 3,97 t·ha–1 (0 t·ha–1 
saturačných kalov) na 4,47 t·ha–1 (15 t·ha–1), resp. na 7,98 t·ha–1 
(30 t·ha–1). V druhom roku po vápnení saturačnými kalmi bolo 
zistené aj zvýšenie úrod cukrovej repy z 39,6 t·ha–1 (0 t·ha–1) na 
49,2 t·ha–1 (15 t·ha–1), resp. na 60,9 t·ha–1 (30 t·ha–1). Vyššie úrody 
cukrovej repy po aplikácii humínových kyselín a priemyselných 
hnojív než na variantoch len s použitím priemyselných hnojív 
zaznamenali aj WilczeWski et al. (7). Autori potvrdili skutočnosť, 
že vápnením, resp. humínovými preparátmi sa zvyšuje efektív
nosť hnojenia priemyselnými hnojivami.  

čumakov (8) zistil, že pri aktívnom pH nad 7,2 boli získa né 
naj vyššie úrody cukrovej repy. Zníženie pôdnej reakcie pod 
uve denú hranicu spôsobilo zníženie úrod buliev cukrovej repy.

Pridaním vápenatých hnojív Fenn, taylor a Burks (9) zistili 
zvýšenie úrod buliev cukrovej repy o 26 % oproti kontrole bez 
apli kácie vápenatých hnojív. V pokusoch na ľahkej piesočnatej 
pôde GutmaňskI (10) sledoval vplyv vápnenia, aplikácie maš taľ
ného hnoja a termínu zberu na účinnosť dávok dusíka apli ko
va ných pod cukrovú repu. Najväčší vplyv na úrodu a kvalitu 
cuk rovej repy malo predĺženie vegetácie na 200 dní, potom 
maš taľný hnoj a vápnenie. 

Vápnik stimuluje translokáciu asimilátov z listov do koreňov 
a urýchľuje dozrievanie cukrovej repy. Priamym výsledkom apli
kácie vápenatých hmôt do pôdy je úprava pôdnej reakcie (11) 
a nepriamym výsledkom sú následné zmeny ďalších pôdnych 
vlastností, ktoré s hodnotou pôdnej reakcie korelujú.

Úlohou vápnenia je dosiahnuť a udržať optimálnu hodnotu 
pôdnej reakcie, teda predmetom vápnenia je pôda. Vápenaté 
hnojivá sú alkalicky pôsobiace látky, ktoré majú pokryť ročné 
straty vápnika cez jeho vymývanie z pôdy, odber plodinami, 
pôsobenie priemyselných hnojív a vplyv mokrého atmosférického 

Tab. I.a Pôvod a typológia pôdnych vzoriek

Lokalita odberu Pôdny druh Zrnitostná kategória

Vysoká nad Uhom stredne ťažká pôda hlinitá

Malý Horeš ľahká pôda piesočnatá

Pozdišovce ťažká pôda ílovito-hlinitá

Oborín stredne ťažká pôda hlinitá

Tab. I.b Zrnitostné zloženie pôdy

Parameter

Vysoká 
nad 

Uhom

Malý 
Horeš

Pozdi-
šovce Oborín

Obsah frakcií  (%)

1. frakcia:  < 0,001 mm 17,15 3,67 23,14 20,92

2. frakcia:  0,001 – 0,01 mm 25,58 4,56 23,01 18,50

3. frakcia:  0,01 – 0,05 mm 37,93 8,79 39,00 44,37

4. frakcia:  0,05 – 0,25 mm 18,52 67,66 13,18 15,20

5. frakcia: 0,25 – 2,0 mm 0,82 15,32 1,67 1,01

Obsah častíc I. kategórie 42,73 8,23 46,15 39,42

Zrnitostné zloženie pôdy, klasifikácia pôdneho druhu na základe percen-
tuálneho obsahu častíc I. kategórie (< 0,01 mm) podľa Novákovej klasi-
fikačnej stupnice, 1. frakcia – íl, 2. frakcia – jemný a stredný prach, 
3. frak cia – hrubý prach, 4. frakcia – jemný piesok, 5. frakcia – stredný piesok.

Obr. 2. Tes to vané materiály: a – humino-vápenatý kompozit Cal-
cium Carbo Forte 10 v použitej frakcii; b – humino-vápe-
natý kompozit Calcium Carbo Ultra 30 v použitej frakcii; 
c – humínový preparát  HUMAC Agro v použitej frakcii
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spadu, ktoré podľa Bízika a kol. (12) sú na úrovni 
350 kg·ha–1 CaO. Pre zamedzenie acidifikácie pôdy 
je nevyhnutné celkové straty vápnika doplniť 
po mocou pravidelného udržiavacieho vápnenia 
pôdy. Dosiahnuť optimálnu hodnotu pôdnej 
reakcie umožní vápnenie pôdy využívajúce ročné 
nor matívy dávok vápe natých hnojív (v  t·ha–1 CaO), 
ktoré závisia od druhu pôdy a pôdnej reakcie. Na 
potrebu pravidelného vápnenia pôdy upo zor ňujú 
aj VigoVskis et al. (13). 

Vápnik zohráva významnú úlohu nielen vo 
výžive rastlín, ale hlavne pri tvorbe pôdnej úrod
nosti. Ovplyvňuje prístupnosť ostatných makro 
a mik ro ele mentov v pôde, čo sa prejavuje na 
úro dách a kvalitatívnych parametroch produkcie. 
Váp nik neutralizuje pôdnu kyslosť a tým inhibuje 
príjem ťažkých kovov (14). Po vápnení pôd sa 
menia v celom komplexe pôdne vlastnosti a vytvá
rajú sa priaznivejšie podmienky pre rozvoj pôdnej 
mik roflóry. 

TóTH a spol.: Vplyv pôdnej reakcie na repu, vápnenie a účinnosť kompozitných humino-vápenatých pôdnych preparátov na zmenu pH pôdy

Tab. II. Stanovené agrochemické parametre pôdy 

Parameter Vysoká 
nad Uhom

Malý
Horeš

Pozdi-
šovce

Oborín

Celkový dusík – Nt  (%) 0,197 0,082 0,168 0,184

Prístupný fosfor –  P  (mg•kg–1) 17,3 114,9 19,8 135,8

Prístupný draslík –  K  (mg•kg–1) 149,8 463,8 313,8 299,2

Prístupný horčík –  Mg  (mg•kg–1) 371,5 82,0 284,1 277,5

Prístupný vápnik –  Ca  (mg•kg–1) 3 106 929 2 628 2 541

Výmenná pôdna reakcia – pH/KCl 6,22 5,36 4,67 5,45

Pôdny organický uhlík – C (%) 1,59 0,77 1,32 1,55

Humus  (%) 2,74 1,33 2,27 2,67

Obsah celkového dusíka bol stanovený podľa Kjeldalha (17), obsah prístupných živín (P, K, 
Mg, Ca) stanovený podľa metódy Mehlich III (18), obsah výmennej pôdnej reakcie stanovený 
potenciometricky (19), pôdny organický uhlík a humus stanovený metódou podľa Tjurina (20).

Obr. 3. Vplyv dávky preparátu Calcium Carbo Forte 10 na zmenu pH pôdy rozdiel-
nych pôdnych vzoriek (lokality Oborín – Malý Horeš – Pozdi šovce – Vysoká 
nad Uhom) po 30 dňoch od aplikácie

Ex-situ pokus

Pre vyhodnotenie vplyvu (účinnosti) kompozitných humi
nová penatých pôdnych preparátov na zmenu pôdnej reakcie 
pH/KCl diferencovaných pôdnych druhov, sme v roku 2021 
zalo žili polyfaktoriálny exsitu nádobový pokus. 

Hlavný parameter, výmenná pôdna reakcia – pH/KCl bol 
sle do vaný podľa metodického predpisu ISO 2.11 (STN ISO 10390). 
Tes to vaným materiálom boli:
– 4 pôdne druhy, resp. pôdna mat rica odobratá z orničnej 

vrstvy typologicky rozličných parciel na VSN. Vlastnosti pôd
nych vzoriek sú uvedené v tab. I. až III., príslušnosť k pôd
nemu druhu je určená na základe podielu častíc I. kategórie 
(tab. I.a,b).

Pôdne vzorky boli odobraté 2. augusta 2021 z pôdneho 
profilu 0 – 20 cm. Po odbere boli vzorky voľne sušené pri izbovej 
teplote 20 – 25 oC po dobu 7 dní, po usušení boli preosiate sitom 
s otvormi 2 × 2 mm, čím boli zároveň homogenizované.

Granule testovaných preparátov boli pred použitím roz
dr vené v laboratórnom mažiari, následne boli preosiate sitom 
s otvormi 0,5 × 0,5 mm, čím boli zároveň homogenizované.

Polyfaktoriálny exsitu nádobový pokus bol založený 12. au
gusta 2021 a ukončený 11. septembra 2021. Zostavený bol 
z 3 fak torov (pôdny druh – pôdny preparát – dávka pôdneho 
pre pa rátu) a mal 248 členov, z toho 240 ošetrených členov 
(4 pôd ne druhy × 3 pre pa ráty × 10 ošetrení/dávok × 2 opa ko
vania), 8 neošetrených kon trol ných členov (4 pôdne druhy × 
2 opa ko vania).

– 3 pôdne preparáty, z toho 2 kompozitné 
hu mi novápenaté a 1 kon trolný, pôvodný 
pre parát na báze humínových kyselín. Vápe
natú zložku kompozitných preparátov tvorí 
krieda, usa dená hornina – drobivý, pórovitý 
a slabo spevnený ekvivalent vápenca, vyzna
čujúci sa vysokým stupňom čistoty s obsahom 
uhli či tanu vápe natého až 90 %. Humínové 
kyseliny, prírodný stimu látor úrod nosti pôdy 
sú prídavnou látkou zamiešanou v množ stve 
10 %, resp. 30 %. Ide o pôdnu pomocnú 
látku, ktorá sa zís kava úpra vou leonarditu, 
po drob nejší popis použitého humí no vého 
pre pa rátu a jeho vplyv na cukrovú repu sme 
uviedli v pred chád za júcej práci (15).

V rámci testo vania účinnosti bolo z me
to dologického a legislatívneho hľa diska po
treb né riešiť variantné dávkovanie prepa rátov 
a zároveň pre cie lenú zme nu pôdnej reakcie 
v pôdnom pro file 0 – 20 cm, v zmysle Zákona 
o ochrane a vy uží vaní poľnohospodárskej pôdy 
Zákon č. 220/2004 Z. z. (16). Preverený rozsah, 
resp. dávky tes to va ných preparátov sú súčasťou 
hodnotiacich grafov (obr. 3. až 5.).
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Každý pokusný člen bol vložený utlačením 
do samostatnej nádoby o objeme 96 cm3, 
po vložení a opätovnom utlačení bol každý 
pokusný člen zaliaty vodou o objeme 20 cm3.

Pokus trval 30 dní, bol udržiavaný pri 
izbovej teplote 20 – 25 oC, z toho prvých 21 dní 
v zavlažovacom režime a po sled ných 9 dní bez 
zavlažovania. Spolu bolo použitých 6 zálie vok 
s cel kovým objemom použitej vody 50 cm3 na 
každý pokusný člen. 

Účinnosť kompozitných preparátov

Ako to znázorňuje syntetický graf (obr. 6.), 
účinnosť oboch testo va ných kompozitných 
huminovápenatých preparátov na zmenu pôd
nej reakcie po 30 dňoch je vysoká, pri čom vzá
jomný rozdiel v sledovanej „rých lej účinnosti“ 
je minimálny až takmer za ned bateľný. 

Pri vápnení uhličitanovými formami vápe
natých hmôt podľa dávok a jemnosti mletia 
je účinok vápnenia najvyšší v 2. až 4. roku, 
potom postupne doznieva. „Rýchla účinnosť“ 
vápe natých hmôt je spájaná s najjemnejšou 
frak ciou, pri frakcii o veľkosti do 1 mm sa 
naj vyšší účinok vápnenia dostavuje už po 
3 – 4 týž dňoch od aplikácie.

Pôvodná formulácia testovaných pôdnych 
preparátov sú granule o veľkosti do 8 mm, 
čo z hľadiska rýchlosti nástupu účin nosti na 
pôdnu reakciu znamená pozvoľnejší priebeh. 
Záro veň to znamená zníženie strát úletom, 
z hľa diska aplikačného. 

Z hľadiska zloženia testovaných kom
po zitných huminová pe natých preparátov, 
pod statný rozdiel je v pridanom množ stve humí
nových kyselín, ktoré sú všeobecne známe svo
jím priaz ni vým efektom na celý rad che mických, 
fyzi kál nych a fyzikálnoche mic kých vlastností 
pôdy, ako aj pod po rou mikro biál neho života 
v pôde. Priaznivý účinok humí nových kyselín 
a váp nika je vzá jomne kom ple men tárny až 
syner gický, napr. priaznivý vplyv humí nových 
kyselín na tvorbu vodo odol ných štruk túr
nych pôd nych agregátov je pod mienený Ca2+. 
A opačne, humí nové kyse liny zvyšujú sorpčnú 
kapacitu pôdy, ktorá bráni stratám CaO z pôdy. 
Priemerné ročné straty CaO, len dôsled kom 
vypla vovania činia v pod mienkach Slovenska 

Ošetrenie pokusných členov spočívalo v dôkladnom pre
mie šaní navážky pôdnej vzorky s navážkou preparátu, pričom 
navážka vzorky pre každý pokusný člen bola 87,0 g suchej pôdy, 
navážky preparátov (v rozsahu 0,021 – 1,500 g) boli ade kvátne 
dávkam 0,734 – 1,472 – 2,207 – 2,941 – 3,690 – 4,414 – 6,621 – 
14,724 – 36,897 – 51,724 t·ha–1. V prepočte na kilo gram suchej 
pôdy ide o dávky preparátov v rozmedzí 0,245 – 17,241 g·kg–1. 
S ohľa dom na 90% obsah CaCO3 v kriede a podľa pre parátu 
tiež na 10%, resp. 30% obsah kompozitnej humínovej zložky 
ide o dávky CaO v roz medzí 0,333 – 23,471 t·ha–1 pri Calcium 
Carbo Forte 10 a 0,259 – 18,255 t·ha–1 pri Calcium Carbo Ultra 30.

Obr. 4. Vplyv dávky preparátu Calcium Carbo Ultra 30 na zmenu pH pôdy rozdiel-
nych pôdnych vzoriek (lokality Oborín – Malý Horeš – Pozdi šovce – Vysoká 
nad Uhom) po 30 dňoch od aplikácie

Obr. 5. Vplyv dávky preparátu HUMAC Agro na zmenu pH pôdy rozdiel nych pôd-
nych vzoriek (lokality Oborín – Malý Horeš – Pozdi šovce – Vysoká nad Uhom) 
po 30 dňoch od aplikácie

160 kg·ha–1. Ďalšie merné straty CaO sú spôsobené priemyselnými 
hno jivami (eliminácia fyzio lo gicky kyslých hnojív) a vodnými 
atmo sfé rickými zrážkami, pred stavujú ročne zhruba 70 kg·ha–1. 
Odber samotnou úrodou plodín predstavuje ročne v priemere 
30 kg·ha–1, t.j. priemerná intenzita udržiavacieho vápnenia v SR 
činí 260 kg·ha–1 CaO. To pri systéme jednorazového vápnenia 
za osevný postup, pri 8ročnej rotácii činí potrebu 2,1 t·ha–1 CaO, 
resp. 3,7 t·ha–1 CaCO3 (pre po čítavací koeficient 1,785).

S odlišným dôrazom, oba testované kompozitné pôdne pre
pa ráty poskytujú komplementárne vylepšené vlastnosti humí no
vých kyselín a vápenatých hmôt, pričom vplyv na pôdnu reak ciu  
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Tab. V. Prepočet odporúčaných dávok pre ornú pôdu, ovocné 
sady, chmeľnice a vinice na dosiahnutie cieľového pH vo 
vrstve 0 – 0,2 m, pri zanedbanej čistote kriedy

Hodnota 
pH/KCl
pôdy

Druh pôdy

ľahká str. ťažká ťažká ľahká str. ťažká ťažká

Odporúčaná dávka (t•ha–1)

Calcium Carbo Forte 10 Calcium Carbo Ultra 30

4,0 – 4,1 5,9 12,2 15,1 7,0 14,4 17,9

4,2 – 4,3 5,3 11,2 14,1 6,3 13,2 16,7

4,4 – 4,5 4,7 10,2 13,0 5,6 12,1 15,3

4,6 – 4,7 4,1 9,2 12,0 4,9 10,9 14,2

4,8 – 4,9 3,5 8,2 10,8 4,2 9,7 12,8

5,0 – 5,1 2,9 7,3 9,8 3,5 8,6 11,6

5,2 – 5,3 2,4 6,3 8,6 2,8 7,4 10,2

5,4 – 5,5 1,8 5,3 7,7 2,1 6,3 9,0

5,6 – 5,7 1,2 4,3 6,5 1,4 5,1 7,7

5,8 – 5,9 0,6 3,3 5,5 0,7 3,9 6,5

6,0 – 6,1 2,4 4,3 2,8 5,1

6,2 – 6,3 1,4 3,3 1,6 3,9

6,4 – 6,5 0,4 2,2 0,5 2,6

6,6 – 6,7 1,2 1,4

6,8 – 6,9

7,0 <

Tab. III. Vybrané parametre pôdnych vzoriek pred ošetrením

Lokalita Vlhkosť
(%)

Teplota 
(°C)

Vodivosť
(mS•cm–1)

Vysoká nad Uhom 6,8 24,5 0,015

Malý Horeš 4,2 25,0 0,004

Pozdišovce 3,5 24,0 0,009

Oborín 2,6 24,8 0,006

je vysoký a sú vhodné pre úpravu pôdnej reakcie. Vý sledné 
grafy (obr. 3. až 5.) sú skoncipovane spôsobom, ktorý umož ňuje 
stanoviť poža dovanú dávku oboch preparátov pre cie lenú zmenu 
pôdnej reakcie v pôdnom profile 0 – 20 cm, podľa pôdnych druhov. 
Preto pri dávkovaní oboch testovaných prepa rátov odpo rú čame 
postupovať v nezmenenej podobe podľa sys tému dávkovania 
vápenatých hmôt (CaO v t·ha–1), ktorý je sta no vený citovaným 
Zákonom o ochrane a využívaní poľno hos po dárskej pôdy, Zákon 
č. 220/2004 Z. z., kde v bode 4. „Váp nenie poľnohospodárskej 
pôdy“ prílohy č. 1 sú uvedené „Dávky vápe natých hmôt (CaO 
v t·ha–1) pre ornú pôdu, ovocné sady, chmeľ nice a vinice na 
do siahnutie cieľového pH vo vrstve 0 – 0,2 m“ a „Dávky vápe na
tých hmôt (CaO v t·ha–1) pre trvalé trávne porasty na dosiahnutie 
cieľového pH vo vrstve 0 – 0,2 m“. Dávky stanovené v tabuľkách 
citovaného zákona je možné (po treb né) korigovať:
– s ohľadom na čistotu samotnej kriedy, tzn. zvýšenie o 10 % 

(pri čistote 90 %),
– s ohľadom na obsah zmesného partnera, tzn. zvýšenie o ďalších 

10 %, resp. 30 %.
– prepočtom CaO na CaCO3, prepočítavacím koeficientom 1,785.

Maximálna dávka CaO je 1,5 – 3,0 – 5,0 t·ha–1 ročne, podľa 
pôdneho druhu na ľahkej – strednej – ťažkej pôde. Preto, pokiaľ 
pri zanedbanej čistote kriedy potreba vápnenia prekročí 2,9 – 5,9 – 
9,8 t·ha–1 pri Calcium Carbo Forte 10, resp. 3,5 – 6,9 – 11,6 t·ha–1 
pri Calcium Carbo Ultra 30, zvyšnú dávku je potrebné aplikovať 
až na ďalší rok.

Súhrn

Predkladaná práca je zameraná na zhrnutie vplyvu pôdnej reakcie 
na porasty cukrovej repy vrátane zásad vápnenia pôdy a zároveň aj 
na zhrnutie účinnosti kompozitných huminovápenatých pôdnych 
preparátov na zmenu pH pôdy. 
Účinnosť kompozitných preparátov bola testovaná v polyfaktoriálnom 
exsitu nádobovom pokuse, založenom na štyroch typoch/druhoch 
pôd a využitím odľahlého rozsahu pri variantnosti dávok. Testované 
boli 3 pôdne preparáty, z toho 2 huminovápenaté a 1 preparát 
na báze humínových kyselín. Vápenatú zložku kompozitných 

preparátov tvorí krieda, prírodný ekvivalent vápenca vyznačujúci sa 
vysokým stupňom čistoty a až 90 % obsahom uhličitanu vápenatého. 
Humínové kyseliny, prírodný stimulátor úrodnosti pôdy sú prídavnou 
látkou zamiešanou v množstve 10 %, resp. 30 %. Výsledky pokusu, 
ktorý pri štandardných podmienkach trval 30 dní, potvrdzujú vysokú 
účinnosť huminovápenatých preparátov na zmenu pôdnej reakcie. 

Kľúčové slová: cukrová repa, pôdna reakcia, humino-vápenatý kompozit, 
pôdny preparát.

Tab. IV. Identita a zloženie pôdnych preparátov

Preparát Krieda
(%)

Humínový 
preparát (%) pH/H2O

Calcium Carbo Forte 10 90 10 8,4

Calcium Carbo Ultra 30 70 30 8,2

HUMAC Agro 0 100 7,5

Obr. 6. Vplyv dávky preparátov Calcium Carbo Forte 10, Calcium 
Carbo Ultra 30 a HUMAC Agro na zmenu pôdnej reakcie  
po uplynutí 30 dní od aplikácie preparátov
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Tóth Š., Šoltysová B., Porvaz P.: Soil Reaction and Sugar 
Beet (Influence of Soil Liming and Rapid Effectiveness 
of Composite Humino-Calcium Soil Preparations on Soil 
pH Change)

The presented work focuses on summarizing the effect of soil 
reaction on sugar beet stands, including the principles of soil liming, 
and also on summarizing the effectiveness of composite humic
calcined soil preparations on soil pH change.
The efficacy of the composite preparations was tested in a poly fac
torial exsitu experiment, based on four soil types and using a remote 
range with dose variability. Three soil preparations were tested, of 
which 2 humiccalcium and 1 soil conditioner based on humic acids. 
The calcium component of the composite preparations consists of 
chalk, the natural equivalent of limestone characterized by a high 
degree of purity and a calcium carbonate content of up to 90%. 
Humic acids, a natural stimulator of soil fertility, are an additive 
mixed in an amount of 10% or 30%. The results of the experiment, 
which lasted 30 days under standard conditions, confirm the high 
effectiveness of those preparations in changing the soil pH.

Key words: sugar beet, soil reaction, humino-calcium composite, soil 
preparation.
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Obr. 7. Laboratorný pH-meter HI 2210

Obr. 8. Vápnenie pôdy – pH je dôležité pri pestovaní repy cukrovej


