
1

 LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR
 LOCAL   APPLICATION  MINERAL   N-FERTILIZERS  ON  POTATO

V. Mayer1), P. Kasal2)
1) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha,

2) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.

Abstract
Effect of local application of both solid and liquid mineral N-fertilizers in potato planting was investigated in the field plot
trial at Valečov of the PRI Ltd Havlíčkův Brod and under operational conditions at ZD Vysočina Želiv located in the potato
production area of the Bohemian-Moravian Highland within 2004 – 2006. Investigated was effect of mineral fertilizers
application under conditions of land cultivation by technology for stone removal on tubers yield and production quality.
Monitored also was content and motion of mineral nitrogen in soil. These figures are not presented in that contribution. The
positive effect of mineral fertilizers local application was found during planting as well as their utilization. The highest tubers
yield was reached by variants with local application of liquid mineral fertilizer DAM 390. In local application of solid mineral
fertilizer during planting the possibility of fertilizer portion reduction was proved when tubers yield is maintained in compa-
rison with fertilizer area application. From a view of tubers qualitative indicators no any evident differences were found
between individual tested variants. The operational experiments have confirmed results of the plot trials. In the variant with
additional fertilization by the liquid fertilizer the growth by 13 % of real yield was found as compared with a control area
without additional fertilization and by 10 % in comparison with variant of additional fertilization by solid NPK fertilizer. The
higher share of 15 % of big tubers above 50 mm was found in variant with liquid fertilizer as compared with solid fertilizer
variant. The lower were found for application of liquid fertilizers as compared with the solid fertilizers utilization with the
similar yields level.

Keywords: potatoes, mineral fertilizers application, mineral nitrogen, yield, quality, costs.

Úvod
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.. Praha

(VÚZT, v.v.i.) a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův
Brod s.r.o. (VÚB) ověřovaly v minulém období v polně-la-
boratorních parcelních pokusech a provozních podmínkách
inovaci systému hnojení lokální aplikací minerálních hnojiv
při sázení brambor se zřetelem na ochranu životního pro-
středí v rámci řešení výzkumného projektu NAZV MZe ČR.

Cílem bylo ověřit vliv možného snížení dávek minerál-
ních hnojiv jejich lokálním umístěním v pásu v blízkosti hlíz
a jejich lepší využití při snížení celkové dávky hnojiva, ze-
jména dusíkatého, na výnos a kvalitu brambor. Při tradič-
ním způsobu aplikace hnojiva na široko a následném kyp-
ření půdy při záhonovém odkamenění dochází k jeho roz-
ptýlení do větší vrstvy půdy, snížení jeho koncentrace a
tím i využitelnosti plodinou. Přitom stoupá riziko zamoření
povrchových a podzemních vod vyplavením živin a tím
ohrožení dodržování nitrátové směrnice. Jak lze při lokální
aplikaci hnojiva dosáhnout snížení dávky i nákladů na hno-
jení, zejména dusíkem, bylo zjišťováno jak v polních par-
celních, tak i poloprovozních pokusech.

Technologie přípravy půdy odkameňováním před záho-
novým sázením brambor je řešením pro eliminaci nepřízni-
vého působení kamenů a hrud v ornici. Technologie přispí-
vá ke zlepšení kvality sklízených hlíz, ale vzhledem
k prokypření půdy se současně projevuje větší intenzitou

mineralizačních a nitrifikačních procesů v půdě. Před sáze-
ním brambor jsou proto často používány zbytečně vysoké
dávky dusíkatých minerálních hnojiv. Kromě minerálních
hnojiv jsou k bramborám většinou aplikována také statko-
vá hnojiva. Množství nitrátového dusíku v půdě před za-
čátkem příjmu rostlinami tak často u této technologie dosa-
huje hodnot 150 – 200 kg.ha-1.Vzhledem ke skutečnosti, že
v bramborářské výrobní oblasti převažují střední až lehké
písčité půdy, je zde předpoklad vyššího vyplavování nitrá-
tů z půdy do povrchových i podzemních vod. Většina půd
v oblastech pěstování brambor je z tohoto hlediska zařaze-
na do tzv. zranitelných oblastí (nařízení vlády č. 103/2003
Sb.). S vývojem technologie pěstování brambor je měněn
též systém hnojení. Důsledné využívání způsobu lokální
aplikace minerálních hnojiv (především dusíkatých) by vý-
znamně přispělo k omezení rizika ztrát dusíku a následnému
znečišťování povrchových i podzemních vod. Dále je tímto
způsobem zajištěno optimální uložení živin v kořenové zóně
rostlin, takže rostliny mají k dispozici živiny v době jejich
potřeby intenzivního příjmu.

Technologie přípravy půdy odkameňováním před záho-
novým sázením brambor ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy.
Pozitivní vliv technologie byl prokázán na nižší stupeň zhut-
nění půdy, výskyt hrud, objemovou hmotnost i pórovitost.
Vliv na vlhkostní charakteristiky půdy (max. kapilární vod-
ní kapacita, okamžitá vlhkost a relativní vlhkost půdy) je
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však méně příznivý. Lze konstatovat, že půda je kyprá po
celou dobu vegetace, má však sklon k vyššímu vysychání.
Technologie celkově velice kladně působí na výnos hlíz a
jejich mechanické poškození (Čepl, Kasal, 1999). Fér (1995)
uvádí, že střední a menší kameny a hroudy se při separaci
půdy ukládají na dno rýh, kde tvoří drenážní vrstvu. Odtok
nadbytečné vody v okolí uložených kamenů má sice přízni-
vý vliv na omezení eroze, ale v sušších letech se může ne-
příznivě projevit rychlejším odtokem srážkové vody a zhor-
šením vláhových podmínek v půdě (Diviš, 2000).

Vzhledem k vyššímu prokypření půdy zpracované tech-
nologií odkameňování a rychlejšímu prohřívání půdy do-
chází k vyšší intenzitě mineralizačních a nitrifikačních pro-
cesů. Pěstování brambor představuje relativně vysoké rizi-
ko ztrát dusíku (Neeteson, 1995) a navíc bylo zjištěno, že při
pěstování brambor mohou být významné také plynné ztrá-
ty dusíku (Ruser et al., 1998). Riziko vyplavení nitrátů do
povrchových a spodních vod před i v průběhu vegetační-
ho období a po sklizni brambor zvyšuje vysoký obsah du-
síku v půdě (především v nitrátové formě) (Haberle, Svo-
boda, Krejčová, 2002). Za příčiny tohoto rizika autoři uvá-
dějí několik faktorů: pěstování brambor na lehčí půdě a půdě
s propustnou spodinou, stanoviště s vyššími srážkami nebo
pod závlahou u raných brambor, pozdní začátek vegetace,
vysoké dávky dusíkatých hnojiv, vysoký obsah půdního
dusíku z organického hnojení aplikovaného na podzim, měl-
ký až středně hluboký kořenový systém brambor, nerovno-
měrné prosakování vody, vysoký obsah reziduálního dusí-
ku po sklizni brambor.

K omezení tvorby nitrátového dusíku a snížení rizika zne-
čištění vod přispívá lokální aplikace minerálních hnojiv při
sázení, kterou je možné využít zejména při technologii od-
kameňování. Cílem tohoto systému je zajištění potřebných
živin pro rostlinu během vegetačního období co možná
nejrovnoměrněji. Hnojivo se nachází v oblasti intenzivního
zakořeňování a proto lze očekávat lepší využití dodaného
množství hnojiva. To může vést k vyšším výnosům nebo
úspoře hnojiva (Pickny, Grocholl, 2003). Maidl et al. (2002)
popisuje vliv způsobu a doby aplikace na využití dusíku
bramborami za pomoci 15N značeného dusičnanu amonné-
ho. Hnojivo bylo aplikováno plošně nebo do hrůbku
v dávce 150 kg N.ha-1 buď při sázení nebo v dělené dávce.
Hnojení do brázd při sázení mělo pozitivní vliv na výtěž-
nost dusíku, především při aplikaci jednorázové dávky při
sázení. Při lokální aplikaci dusíkatých minerálních hnojiv
však dochází k ročníkovým rozdílům ve využití dusíku rost-
linami. Srážky mezi obdobím sázení a začátkem růstu a pod-
mínky omezující vývoj v počátečních růstových fázích sou-
visí se ztrátami dusíku. Proto pozitivní vliv způsobu hnoje-
ní do brázd nejpravděpodobněji nastává při nepříznivých
růstových podmínkách.

Maindl,F.X. (2000) doporučuje z důvodu vysokého zhod-
nocení dusíkatého hnojení u brambor zásady správného
načasování aplikace s přizpůsobením růstu, neaplikovat
dusík při sázení s výjimkou raných brambor, aplikaci

v blízkosti kořenů ne však na suchých stanovištích a vy-
šlechtění odrůd dobře prokořeňujících půdu.

Metodika
Cílem výzkumu bylo na založených polních parcelních

pokusech ve Výzkumné stanici Valečov VÚB Havlíčkův
Brod s využitím různých způsobů hnojení a zakládání po-
rostu brambor sledovat změny obsahu anorganického du-
síku v půdě. Zjistit a vyhodnotit vliv variant pokusu na
ukazatele výnosu a kvality hlíz.

Cílem provozních pokusů bylo ověření možností snížení
aplikace tuhých dusíkatých hnojiv v provozních podmín-
kách ZD Vysočina Želiv a porovnání s lokální aplikací ka-
palného hnojiva pomocí dávkovacího aplikátoru a vlivu na
výnos a velikostní složení hlíz brambor.

Charakteristiky parcelních pokusů stanoviště Valečov
Místo: pracoviště VÚB Havlíčkův Brod s.r.o. – Výzkumná
stanice Valečov
Nadmořská výška: 460 m
Zemědělská výrobní oblast: bramborářská (BVT)
Průměrná roční teplota vzduchu: 7,0°C
Průměrný roční úhrn srážek: 652 mm

V pokusu byly sledovány faktory
2 technologie pěstování brambor

- konvenční technologie (systém omezené mechanické
kultivace)

- technologie záhonového odkameňování
2 způsoby aplikace minerálního N hnojiva

- aplikace na široko rozmetáním
- lokální aplikace při výsadbě

2 dávky N v minerálním hnojivu
- 80 kg.ha-1

-120 kg.ha-1

2 formy minerálního N hnojiva
- pevná – granulovaný síran amonný
- kapalná – DAM 390

Pokusy byly prováděny v letech 2004 – 2006. Varianty
pokusu s lokální aplikací kapalného hnojiva DAM 390 (var.
3 a 4) byly zařazeny od roku 2005.

Na pokusech byla testována polopozdní konzumní od-
růda brambor SAMANTANA. Před zakládáním pokusu byla
použita standardní agrotechnika. Organické hnojení a hno-
jení živinami P, K, Mg bylo provedeno jednotně na celé
ploše pokusu.

V průběhu vegetace (ve fázi poupat a ve fázi květu po-
rostu) byl zjišťován výživný stav porostu nedestruktivní
metodou měření obsahu chlorofylu pomocí přístroje N-tes-
ter.

Bezprostředně po sklizni byl zjištěn výnos hlíz. U sklize-
ných hlíz byla dále sledována výtěžnost hlíz ve velikost-
ních třídách do 35 mm, 35 – 55 mm a nad 55 mm.

Pro sledování obsahu nitrátového dusíku v půdě byly
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Konvenční technologie Technologie odkameňování 

aplikace pevného min. 
 N hnojiva na široko 

lokální aplikace 
kapalného min. N hnojiva 

aplikace pevného min. N 
hnojiva na široko 

lokální aplikace pevného 
min. N hnojiva 

80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 

var. 1 var. 2 var. 3 var.4 var. 5 var. 6 var. 7 var. 8 

 

Schéma variant polního parcelního pokusu

odebírány půdní vzorky ze dvou hloubek 0 - 0,3 m a 0,3 - 0,6
m. U každého vpichu byl odebrán nejprve vzorek z hloubky
0 - 0,3 m a poté z hloubky 0,3 - 0,6 m.
1. odběr – před  aplikací  minerálních  hnojiv  a  jejich ná-

sledném zapravení (kultivátorování) – z obou hloubek,
z celé plochy pozemku

2. odběr – po vzejití porostu před začátkem odběru dusí-
ku  z  půdy rostlinami  –  z  obou  hloubek,  ze  všech
variant

3. odběr – ve fázi plně vyvinutých poupat, z obou  hlou-
bek, ze všech variant

4. odběr  –  po sklizni pokusu,  z obou hloubek, ze všech
variant

Získané výsledky byly statisticky hodnoceny analýzou
rozptylu. Pro statistické zpracování byl použit program
UPAV GEP.

Charakteristika  provozních  pokusů  stanoviště  Želiv-
lokalita  Jiřice
Místo: pracoviště VÚZT v.v.i., Praha – ZD Vysočina Želiv,
lokalita Jiřice
Nadmořská výška: 560 m
Zemědělská výrobní oblast: bramborářská (BVT)
Průměrná roční teplota vzduchu: 8,2°C
Průměrná teplota vzduchu během vegetace: 14,3°C
Průměrný roční úhrn srážek: 637 mm
Průměrný úhrn srážek během vegetace: 454 mm
Provozní pokusy byly prováděny v roce 2006.

Podmínky měření
Pro polně-provozní zkoušky aplikačních zařízení a zalo-

žení pokusných provozních ploch bylo v roce 2006 zajiště-
no pracoviště ve spolupracujícím zemědělském podniku
ZD Vysočina Želiv. Pro lokální přihnojení pevnými hnojivy
byla využita vlastní technika i hnojiva uvedeného podni-
ku. Aplikaci kapalných hnojiv zajistil VÚZT, v.v.i., Praha v
ZD Vysočina Želiv na pokusné lokalitě navrženým funkč-
ním modelem (obr. 1) zapravovacího zařízení pro aplikaci
kapalných hnojiv při sázení. Zařízení je složeno
z aplikačního rámu s nožovými krojidly s trubkami a trys-
kami, nádrže na hnojivo, čerpadla a potřebné regulace dáv-
kování hnojiva.

Provozní ověřování lokálního hnojení tuhým dusíkatým
hnojivem NPK (15 %, 15 %, 15 %) i kapalným hnojivem
DAM 390 probíhalo na pozemcích ZD Vysočina Želiv. Pro-
vádělo se na pozemcích ZD v lokalitě Jiřice (obr. 2). Pokus-
né pozemky byly nakypřeny a odkameněny soupravou rý-
hovače záhonů s rotavátorem Reekie a separátorem Reekie-
Reliance 500.

K sázení s aplikací tuhého hnojiva se použil dvouřádko-
vý sazeč Grimme GL 32B s adaptérem na lokální aplikaci
pevných hnojiv Reekie pracující v soupravě s traktorem John
Deere JD 6910.

Podmínky při měření na pokusném pozemku s aplikací
tuhého hnojiva
Předplodina: pšenice ozimá
Zásobní hnojení:  směsné hnojivo 60kg N , 50kg P, 60kg K
Výživa na list: 2 x 8kg N v močovině.
Zasázená výměra pokusu: 15,5 ha
Dávka hnojiva NPK: 160 kg.ha-1

Průměrný výnos: 34,6 t.ha-1

Cena hnojiva: 6600 Kč.t-1

Náklady na hnojivo: 1056 Kč.ha-1

Provozní ověření lokální aplikace kapalného hnojiva DAM
při sázení brambor se provádělo na vedlejším pozemku téže
lokality se shodnými parametry sázení. Na rám dvouřádko-
vého sazeče Cramer Jumbo Maraton byla namontována pří-
mo 4 nožová krojidla zapravovacího zařízení VÚZT. Nádrž a
elektricky poháněné čerpadlo byly namontovány nad záva-
ží před přední nápravou traktoru Z 10545.

Podmínky při měření na pokusném pozemku s aplikací ka-
palného hnojiva:
Předplodina: pšenice ozimá
Zásobní hnojení:   směsné hnojivo 60kg N , 50kg P, 60kg K
Výživa na list: 2 x 8kg N v močovině.
Zasázena výměra na pokusu: 15,06 ha
Průměrný výnos: 38,02 t.ha-1

Dávka hnojiva DAM: 98 l.ha-1

    (  = 1,3) 127,4 kg.ha-1

  ћivin 38,2 kg N.ha-1

Cena hnojiva: 4930Kč.t-1

Náklady na hnojivo: 628 Kč.ha-1
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Výsledky a diskuse
Výsledky polních parcelních pokusů na stanovišti Valečov

Průběh klimatických podmínek ve vegetačním období let
2004 – 2006 udává tabulka 1.

V roce 2004 lze vegetační období teplotně charakterizo-
vat jako normální. Odchylky od dlouhodobého normálu
v jednotlivých měsících nebyly výrazné. Také frekvence
výskytu dnů s maximální teplotou 30 °C a nad 30 °C byla
nízká (pouze 2 dny v srpnu). Srážkově byla většina vege-
tačního období podnormální, normál byl překročen pouze
v měsíci červnu a to pouze o 4,1 %. Rozložení srážek ve
vegetaci pak mělo za následek nedostatek vláhy, zejména
pak v měsíci srpnu (naměřeno pouze 56,2 % normálu měsíč-
ního úhrnu srážek).

Vegetační období roku 2005 lze charakterizovat jako mír-
ně chladnější. Z hlediska srážek byla pro vegetaci význam-
ná druhá polovina června, kdy se projevil nedostatek srá-
žek (34,9 mm srážek tvořilo pouze 38 % dlouhodobého nor-
málu) a začátek měsíce července, který se naopak vyznačo-
val intenzivními srážkami s úhrnem vysoko přesahujícím
normál (215,2 mm, což je 266 % normálu).

Začátek vegetačního období v roce 2006 ovlivnila dlou-
hotrvající zima se sněhovou pokrývkou, která přetrvala do
konce měsíce března. Pro průběh vegetace však měl zásad-
ní vliv měsíc červenec (cca 55 % srážek dlouhodobého prů-
měru a o 4,1 °C vyšší průměrná teplota vzduchu). Měsíc
srpen pak byl teplotně mírně podnormální, avšak úhrn srá-
žek dosáhl 212 % dlouhodobého průměru. Srážkové úhrny
však dosahovaly v měsíci září pouze 14,5 % a v říjnu 58,8 %
dlouhodobého průměru

Při hodnocení výživného stavu porostu (tabulka 2) bylo
příznivějších hodnot dosahováno u variant s lokální apli-
kací pevného hnojiva (var. 7, 8) ve srovnání s plošnou apli-
kací při technologii odkameňování. V průběhu pokusu též
byly sledovány diference hodnot N-tester mezi variantami
s plošnou aplikací pevného minerálního hnojiva při použití
klasické technologie přípravy půdy (var. 1, 2) a variantami
s odkameňováním (var. 5, 6). Tendence nižších hodnot se
projevila u technologie odkameňování. Tyto diference však
nebyly statisticky průkazné. Průkazně nižší hodnoty však
byly zjištěny u variant s lokální aplikací kapalného hnojiva
DAM 390 (var. 3, 4), a to zejména v roce 2005 k variantám 1
a 2 (klasické technologii zpracování půdy s použitím ploš-
né aplikace pevných minerálních hnojiv. Statisticky prů-
kazně nižší hodnoty byly zjištěny i ve vztahu k variantám 7
a 8 s lokální aplikací pevného minerálního hnojiva při stej-
ných dávkách živin.

Vliv variant na výnos hlíz je shrnut v grafu na obr. 3.
V jednotlivých letech se výrazně lišila výnosová úroveň,
nejnižší byla v roce 2004 a nejvyšší v roce 2005.

V roce 2004 nebyly mezi jednotlivými variantami zjištěny
statisticky významné rozdíly. Výnosové výsledky získané
z variant s lokální aplikací minerálních hnojiv při výsadbě
(var. 7, 8) však převyšují varianty s plošnou aplikací mine-
rálních hnojiv v podmínkách technologie odkameňování i

konvenční technologie při stejné dávce živin.
V dalších letech bylo nejvyšších výnosů dosaženo na

variantách s lokální aplikací kapalného minerálního hnoji-
va DAM 390 (var. 3, 4). V roce 2005 byl výnos hlíz na vari-
antě 3 (dávka N 80 kg.ha-1) statisticky průkazně vyšší než
var. 5 (stejná dávka N v pevném minerálním hnojivu apliko-
vaném na široko) a než var. 8 (N 120 kg.ha-1 aplikovaného
lokálně ve formě pevného hnojiva). Stejná situace byla i u
var. 4, tj. var. s lokální aplikací 120 kgN.ha-1. Srovnání vý-
sledků variant s konvenčním způsobem přípravy půdy a
plošné aplikace min. hnojiva (var. 1, 2) se stejnými varianta-
mi minerálního hnojení v podmínkách technologie odka-
meňování (var. 5, 6) ukazuje vyšší výnos u variant 1 a 2. Při
srovnání těchto výsledků již nebyly nalezeny statisticky
průkazné diference, tendenčně však potvrzují obecnou hy-
potézu o nižší koncentraci živin v půdě při jejím hlubším
zpracování.

V roce 2006 bylo u obou technologií zpracování půdy i u
všech variant aplikace minerálních N hnojiv dosaženo vyš-
šího výnosu při nižší dávce N (80 kg.ha-1). Tento stav byl
pravděpodobně zapříčiněn průběhem povětrnostních pod-
mínek ve vegetačním období roku 2006 – především nad-
průměrnými teplotami a nedostatkem srážek, především
v měsících červenci a září. Nejvyšší výnos byl opět zazna-
menán na variantách s lokální aplikací kapalného minerál-
ního hnojiva. Var. 4 statisticky průkazně převyšovala vý-
nos hlíz na variantách s lokální aplikací pevného hnojiva
(var. 8) a plošnou aplikací v podmínkách konvenčního způ-
sobu zpracování půdy (var. 2) ve stejných dávkách N.

Z hlediska výtěžnosti hlíz v jednotlivých velikostních tří-
dách (tabulka 3) byly nejpříznivější výsledky zjištěny opět
u variant s lokální aplikací kapalných minerálních hnojiv.
Vyšší výtěžnost hlíz dosahovaly tyto varianty ve velikost-
ních třídách 35 – 55 mm a nad 35 mm. V roce 2005 byly
diference u těchto variant statisticky průkazné téměř se vše-
mi ostatními sledovanými variantami ve velikostní třídě 35
– 55 mm.

Výsledky provozních pokusů na stanovišti Želiv-lokalita
Jiřice

Při zakládání provozních pokusů sázení s aplikací tuhých
i kapalných průmyslových hnojiv byly naměřeny časové
snímky použité strojní odkameňovací linky firmy REEKIE
pro přípravu půdy před sázením záhonovým odkameněním
půdy.

Provozně byly sledovány a měřeny časové snímky při
sázení sazečem firmy GRIMME s adaptérem pro aplikaci
pevných hnojiv (obr. 2) i při sázení s přihnojením kapalným
hnojivem dvouřádkovým sazečem Cramer Jumbo maratón,
na kterém byla namontována 4 nožová krojidla zapravova-
cího zařízení dle VÚZT v.v.i Praha (obr. 1).

Na každé založené pokusné provozní ploše byly vyne-
chány 2 záhony po 1,8 m nepřihnojené jako kontrolní. Po-
kusné plochy i kontrolní úseky na nich byly přesně zaměře-
ny a byl zjištěn odhad výnosu brambor z odebraných vzor-
ků na pokusu a kontrole před sklizní a skutečný výnos při
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sklizni. Bylo vyhodnoceno velikostní spektrum brambor.
Výsledky měření a vyhodnocení jsou v tabulce 4. Výsledky
porovnání velikostního složení brambor a odhadu výnosů
z odebraných vzorků z pokusných ploch těsně před sklizní
a skutečný výnos při sklizni jsou znázorněny na grafech
(obr. 4 a 5). Z porovnání vlivu přihnojení na výnos u vari-
anty přihnojení kapalným hnojivem DAM byl zjištěn ná-
růst odhadovaného výnosu o 20 % a skutečného výnosu
o 13 % oproti kontrolní nepřihnojené ploše a o 10 % byl
vyšší než u varianty přihnojení tuhým hnojivem NPK. U
varianty s přihnojením NPK byl odhad nárůstu výnosu 29
%, ale ve skutečném celkovém výnosu z pokusné plochy
se neprojevil. Z hlediska velikostního spektra vypěstova-
ných hlíz na provozním pokusu byl zjištěn vyšší podíl vel-
kých hlíz nad 50 mm u varianty s kapalným hnojivem DAM,
kde činil 55 a 65%, než u varianty s tuhým hnojivem NPK,
kde byl tento podíl 40 – 50 % na úkor středních velikostí
hlíz. Podíl drobných hlíz pod 30mm byl u všech variant
srovnatelný a činil 5 %.

Pro zjištění do jaké míry byly dosavadní výsledky ovliv-
něny průběhem počasí a stanovištěm, bude nutno pokusy
opakovat a ověřit v dalších parcelních i provozních poku-
sech založených v letošním roce.

Závěr
Z výsledků polně-laboratorních parcelních pokusů zís-

kaných v jednotlivých letech pokusu je patrný velice silný
vliv průběhu povětrnostních podmínek na všechny sledo-

vané ukazatele. Pozitivní vliv lokální aplikace pevného mi-
nerálního N hnojiva se projevil již při sledování výživného
stavu porostu ve vegetaci. Z hlediska výnosu hlíz byly
nejlepší výsledky získány při použití lokální aplikace kapal-
ného minerálního hnojiva DAM 390, které bylo do pokusů
zařazeno v letech 2005 a 2006. Také varianty s lokální apli-
kací pevného minerálního hnojiva výnosově převyšovaly
varianty s plošnou aplikací. Na základě dosavadních pol-
ních pokusů tj.výsledků ze tří let lze konstatovat, že lokální
aplikací lze snížit dávku dusíku v minerálním hnojivu ve
srovnání s plošnou aplikací při zachování výnosu hlíz.

Z výsledků provozního pokusu lze konstatovat obdob-
né výnosové i kvalitativní parametry vypěstovaných bram-
bor jako při polně-laboratorních parcelních pokusech. Lep-
ší výsledky využití hnojiva byly zjištěny při lokání aplikaci
kapalného hnojiva než u tuhého hnojiva. Při porovnání obou
způsobů lokální aplikace (pevné – kapalné hnojivo) z jed-
noletého provozního ověření vyplývá, že při obdobné úrov-
ni výnosu byly nižší náklady na kapalné hnojivo (628 Kč.ha-

1) než při použití pevného hnojiva (1056 Kč.ha-1). Vychází
tedy úspora na hnojivu 428 Kč.ha-1. Přímé náklady na tech-
niku sázení s přihnojením tuhým hnojivem byly vyhodno-
ceny o cca 100 Kč.ha-1 vyšší než u kapalného přihnojování.
Snazší je obsluha a plnění kapalného hnojiva do zásobníku
aplikátoru při sázení oproti ručnímu plnění sázeče tuhými
hnojivy z pytlů. Nevýhodou kapalných hnojiv jsou však
jejich vyšší nároky na bezpečnost skladování a manipulaci
v zemědělském podniku.

teplota vzduchu v °C duben květen červen červenec srpen září průměr/suma 
dlouhodobý průměr 7,3 11,6 15,2 16,5 16,4 12,3 13,2 
rok 2004 8,0 10,2 14,3 16,4 17,8 12,1 13,1 
rok 2005 8,0 12,0 13,6 16,4 14,5 10,3 12,5 
rok 2006 8,3 13,0 16,3 20,6 15,1 16,0 14,9 
srážky v mm               
dlouhodobý průměr 42,5 76,3 91,4 80,9 86,6 48,2 425,8 
rok 2004 57,2 62,9 96,5 69,9 49,1 55,5 391,1 
rok 2005 26,8 86,3 34,9 215,2 86,3 3,7 453,2 
rok 2006 77,7 104,6 99,4 44,7 183,8 7,0 517,2 
 

Tab. 1: Průměrné teploty vzduchu a měsíční úhrny srážek v letech 2004 - 2006 - lokalita VS Valečov

Uvedené údaje a materiály v tomto článku byly získány
při řešení výzkumného projektu NAZV Ministerstva Země-
dělství ČR č. QF 4081 o názvu Inovace systému hnojení
brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na
ochranu životního prostředí.
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  Fáze poupat Fáze květu 

2004 hodnota N-
tester F test Průkazné 

diference 
hodnota N-

tester F test Průkazné 
diference 

1 576,7 584,7 
2 620,7 629,7 
3 - 

  
- 

  

4 - 5 % - 42,6 - 5 % - 61,6 
5 584,7 1 % - 53,8 620,2 1 % - 77,7 
6 595,5 607,5 
7 630,0 612,0 
8 654,5 

10,33** 

  
646,7 

2,46* 

  

2005            
1 609,7 563,2 
2 601,5 548,7 
3 578,0 

  
484,0 

  

4 575,5 5 % - 20,9 461,0 5 % - 51,5 
5 596,2 1 % - 25,5 530,2 1 % - 63,0 
6 587,5 515,7 
7 593,7 537,0 
8 600,0 

7,17** 

  
495,7 

10,17** 

  

2006            
1 666,7 657,7 
2 567,2 660,5 
3 638,2 

  
679,7 

  

4 626,5 5 % - 105,2 654,5 5 % - 60,3 
5 641,0 1 % - 128,5 662,0 1 % - 73,8 
6 635,7 684,5 
7 652,7 682,5 
8 674,2 

2,18* 

  
723,0 

3,15* 

  

 

 do 35 mm 35 - 55 mm nad 55 mm 

2004 t.ha-1 F test Průkazné 
diference t.ha-1 F test Průkazné 

diference t.ha-1 F test Průkazné 
diference 

1 2,98 30,57 40,12 
2 2,48 29,28 45,24 
3 - 

  
- 

  
- 

  

4 - 5 % - 2,6 - 5 % - 8,7 - 5 % - 7,3 
5 2,30 1 % - 3,3 32,97 1 % - 10,9 43,59 1 % - 9,2 
6 1,74 29,37 46,05 
7 2,28 29,10 43,09 
8 3,33 

1,18 

  
32,54 

0,84 

  
45,99 

2,05 

  

2005                   
1 0,51 27,92 55,85 
2 0,91 30,44 58,72 
3 1,79 

  
51,16 

  
60,41 

  

4 1,90 5 % - 1,6 47,49 5 % - 13,0 59,81 5 % - 8,4 
5 1,66 1 % - 2,0 32,09 1 % - 15,9 51,11 1 % - 10,3 
6 1,39 38,66 53,27 
7 0,92 35,19 55,87 
8 0,91 

2,17 

  
30,66 

9,57** 

  
51,62 

4,16* 

  

2006                   
1 2,03 34,18 43,44 
2 2,69 31,89 40,59 
3 3,10 

  
36,93 

  
47,12 

  

4 2,72 5 % - 3,2 36,65 5 % - 10,6 44,68 5 % - 7,9 
5 2,66 1 % - 3,9 33,88 1 % - 12,9 46,22 1 % - 9,6 
6 1,82 28,78 42,75 
7 2,05 31,75 45,22 
8 1,55 

0,65 

  
29,32 

1,86 

  
41,19 

1,97 

  

 

Tab. 3: Vliv variant na výtěžnost hlíz v t.ha-1 dle velikostních frakcí v jednotlivých pokusných letech

Tab. 2: Vliv variant na výživný stav porostu během vegetace hodnocený přístrojem N-tester v pokusných letech
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Obr. 1: Detail zapravovacího zařízení pro aplikaci ka-
palných hnojiv podle VÚZT v.v.i. Praha na sázeči Cramer
Jumbo Maraton na stanovišti Želiv - Jiřice při provozním
pokusu

Obr. 2: Sázeč brambor GRIMME s adaptérem pro aplika-
ci tuhého hnojiva při sázení na provozním pokusném po-
zemku stanoviště Želiv-Jiřice

0
10

20
30

40
50
60

70

V
ýn

os
  [

t.h
a-

1]

1 2 3 4 5 6 7 8
varianta

Výnos hlíz v letech 2004 - 2006

2004 2005 2006

Obr. 3: Vliv variant hnojení na výnos v polních parcelních pokusech na stanovišti Valečov

Obr. 4: Velikostní spektra hlíz brambor z odebraných vzorků před sklizní na provozních pokusech stanoviště Želiv – Jiřice.
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Obr. 5: Skutečný výnos a odhad výnosu hlíz brambor podle variant hnojení při provozních pokusech na stanovišti Želiv – Jiřice

Anotace
Vliv lokální aplikace pevných i kapalných minerálních dusíkatých hnojiv při sázení brambor byl v polních parcelních poku-
sech sledován ve VS Valečov při VÚB Havlíčkův Brod s.r.o. a v provozních podmínkách v ZD Vysočina Želiv v podmínkách
bramborářské oblasti Českomoravské vysočiny v letech 2004 – 2006. Sledován byl vliv způsobu aplikace minerálních hnojiv
na výnos hlíz a kvalitu produkce v podmínkách přípravy půdy technologií odkameňování. Sledován byl i v tomto příspěvku
neuvedený obsah a pohyb minerálního dusíku v půdě. Zjištěn byl pozitivní vliv lokální aplikace minerálních hnojiv při
sázení na jejich využití. Nejvyššího výnosu hlíz bylo dosahováno u variant s lokální aplikací kapalného minerálního hnojiva
DAM 390. U lokální aplikace pevného minerálního hnojiva při sázení byla prokázána možnost snížení dávky hnojiva při
zachování výnosu hlíz ve srovnání s plošnou aplikací hnojiva. Z hlediska kvalitativních ukazatelů hlíz nebyly mezi jednot-
livými zkoušenými variantami ve většině případů zjištěny průkazné rozdíly. Provozní pokusy potvrdily výsledky parcelních
pokusů. U varianty přihnojení kapalným hnojivem byl zjištěn nárůst skutečného výnosu o 13 % oproti kontrolní nepřihno-
jené ploše a o 10 % v porovnání s variantou přihnojení tuhým hnojivem NPK. Byl zjištěn o 15 % vyšší podíl velkých hlíz nad
50 mm u varianty s kapalným hnojivem oproti variantě s tuhým hnojivem. Při obdobné úrovni výnosů byly zjištěny nižší
náklady na aplikaci kapalných hnojiv než při použití tuhých hnojiv.

Klíčová slova: brambory, aplikace minerálních hnojiv, minerální dusík, výnos, kvalita, náklady.
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