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Abstract
This article shows the research results of outside factors, gap and emergence rates, vegetation density influence on sugar-
beet tubers quality during harvesting. The paper summarizes research period of the years 2006 – 2008. Results of sugar-beet
mechanical characteristics research are also mentioned. Relationship of travel speed, density and crop cover gap-rate with
sugar-beet quality and tubers losses was verified in vegetation with number of units from 50 000 to 108 000 per 1 ha in two
variants of the gape-rate (V = high 23 - 25 % and N = low to 12 %). Increased proportion of uncut tubers is shown for high
density of crops and high gap-rates (above 23 %) particularly at unsuitable harvest speed of 7 km.h-1 and higher. The
harvest losses amount increases from acceptable values of 3.5 to 6 % to the high losses values of 8 to 9 %. Inappropriately
selected harvesting and cleaning organs speed increasing sugar-beet tubers damage.
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Úvod

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

VLIV VNĚJŠÍCH  FAKTORŮ, MEZEROVITOSTI, VZEŠLOSTI A HUSTOTY POROSTU
NA KVALITU PRODUKCE

THE INFLUENCE OF OUTSIDE FACTORS, GAP RATES AND VEGETATION DENSITY ON PRODUCTION QUALITY

Hustota porostu je jedním ze zemědělcem ovlivnitelných
faktorů při tvorbě výnosu cukrovky. Kolik jedinců na hek-
taru plochy umožní dosáhnout nejvyšších výnosů? Odpo-
věď na tuto otázku poskytují výsledky četných pokusů,
které prokázaly, že při zvyšování hustoty porostu od 50 tis.
do 90 tis. jedinců na 1 ha stoupá i výnos čistého cukru.
Tento nárůst je způsoben nejen zvýšením výnosu bulev,
ale i zlepšením jejich zpracovatelské kvality. Nejen díky vel-
kému zlepšení kvality osiva (klíčivosti, polní vzcházivosti a
zejména odolnosti vůči chorobám), ale i velkém zlepšení
kvality práce sklízecí techniky. Proto je v současné době
zemědělské praxi doporučována hustota porostu kolem
90 tis. jedinců.ha-1.

Materiál a metody
Hustota porostu v závislosti na výsevní vzdálenosti a polní
vzcházivosti osiva

Zemědělec se při výsevu musí podle hustoty porostu,
kterou chce dosáhnout, a v závislosti na polních podmín-
kách a očekávané vzešlosti porostu rozhodnout pro urči-
tou výsevní vzdálenost. Je to rozhodnutí těžké především
proto, že polní vzcházivost osiva není stoprocentně před-
vídatelná a závisí na souhrnu všech faktorů.

Usiluje-li pěstitel volbou nízké výsevní vzdálenosti o
založení porostů s 90 tis. jedinci.ha-1, může při velmi dob-
rých podmínkách, za kterých bude dosažená lepší vzešlost
porostu než s jakou původně počítal, docílit porosty s více

  Rok 2006 2007 2008 
Hustota porostu / podíl mezer 50 / V 51 / V 59 / V 

V = vysoký 75 / V 77 / V 79 / V (počet tis. jedinců.ha-1) 
N = nízký 82 / N 80 / N 95 / N 

    108 / N 105 / N 108 / N 

Sklizňová rychlost       

optimální 3,5 5,0 5,0 (km.h-1) 
vysoká 5,5 7,0 7,0 

 

Tab. 1:  Stupně zkoušených faktorů Hustota porostu a Sklizňová rychlost v pokusných
letech 2006 - 2008
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než 100 tis. jedinci.ha-1 a vyvstává další otázka. Ohrožuje
tato vysoká hustota porostu skutečně kvalitu sklizně, jak
se někteří pěstitelé obávají?

Některé odpovědi na tuto otázku jsou obsaženy
v pokusech provedených v letech 2006-2008. V praxi
v provozních podmínkách byl sledován vliv porostů
s rozdílným počtem rostlin a mezerovitostí na kvalitu skliz-
ně (tab. 1). Porosty s kombinací rozdílných hustot porostů
a podílu mezer byly založeny pomocí odlišné výsevní vzdá-
lenosti a vzcházivosti porostu. Nízké vzcházivosti rostlin
bylo dosaženo přimíšením neklíčivého osiva do osiva dob-
rého. Současně byl zkoumán vliv optimální a příliš rychlé
pojezdové rychlosti sklízeče na kvalitu sklizně. Optimální
sklizňová rychlost byla přizpůsobena půdním podmínkám
(tab. 1), které se v těchto letech významně lišily. Na podzim
roku 2006 zapříčinily silné srážky vysokou vlhkost půdy,
díky které musela být zvolena nižší pojezdová rychlost při
sklizni než v roce 2007 a 2008.

Jednotlivé pokusné parcely byly 200 m dlouhé a 2,7 m
široké. Šířka parcely s šesti řepnými řádky odpovídá pra-
covnímu záběru sklízeče. Sklizeň (jednofázová) byla prove-
dena samojízdným šestiřádkovým zásobníkovým sklízečem
značky HOLMER. Nastavení tohoto sklízeče bylo prove-
deno podle okamžitého stavu porostu a provedených cha-
rakteristik dle metodiky pro každou hustotu porostu a rych-
lost zvlášť. Pro nastavení stroje byly v pokusu navíc zalo-
ženy šestiřádkové parcely. Kvalita sklizně byla hodnocena
na základě dosažené kvality sřezu, poškození bulev a cel-
kových ztrát.

V roce 2006 dosáhl výnos cukrovky v průměru porostů
60 t.ha-1, v roce 2007 68 t.ha-1 a v roce 2008 69 t.ha-1 a stou-
pal přitom v těchto letech s rostoucí hustotou porostu.
Celkové ztráty výnosu cukrovky jsou tvořeny všemi po
sklizni na povrchu i v ornici zanechávanými celými bulvami
s maximálním průměrem větším než 4,5 cm a odlomenými
špičkami kořenů s více než 2 cm na místě zlomu. Celé bulvy
byly po sklizni z pole sesbírány, zatímco hmotnost zlomu
kořenů byla na základě průměru místa zlomu a k němu pře-
dem stanoveného hmotnostního faktoru vypočítána opět
dle metody IIRB.

Výsledky
Kvalita sřezu bulev

Kvalita sřezu byla hodnocena na základě metody IIRB.
Špatná kvalita sřezu se vyznačuje vysokým podílem hlubo-
ce seříznutých nebo neseříznutých bulev. Hlubokým sře-
zem se zvyšují objemové ztráty, které zůstávají po sklizni na
poli. Na grafech 1 - 6 je možno sledovat, že stejně jako
v prvním roce nebyl ani v dalších pokusných letech zjištěn
významný vliv hustoty porostu na podíl hluboko seříznu-
tých bulev, jejich podíl byl silně závislý na ročníku. V roce
2007 jinak než v roce 2006, stoupal podíl takto seříznutých
řep s výjimkou nejnižší hustoty porostu při příliš vysoké
pojezdové rychlosti sklízeče. Obdobně i v roce 2008.

Zůstanou-li bulvy naopak neseříznuté, zhoršuje se je-
jich zpracovatelská hodnota v cukrovaru. Významný vliv
hustoty porostu na podíl neseříznutých bulev nebyl pro-
kázán až do hustoty porostu 80 - 90 tis. jedinců.ha-1 v roce
2006. Při hustotě porostu přes 100 tis. jedinců.ha-1 se ná-
růst podílu neseříznutých bulev zvyšuje u všech testova-
ných variant mezerovitosti (vysoké - V, nízké - N). V pokus-
ném roce 2007 byl podíl neseříznutých bulev celkově vyš-
ší. Se zvyšující rychlostí sklizně se podíl neseříznutých
bulev zvyšoval v těchto letech.

Z výsledků experimentů v letech 2006 - 2008 vyplývá,
že hustota porostu není rozhodujícím faktorem kvality skliz-
ně. Spolu s dalšími faktory, kterými je mezerovitost poros-
tu, optimální nastavení ořezávacího ústrojí sklízeče a vlh-
kost při sklizni, významně tuto kvalitu ovlivňují. Zvýšený
podíl neseříznutých bulev se však vždy projeví u vyso-
kých hustot porostů s velkou mezerovitostí a v případě, že
ještě zvolíme nevhodnou rychlost sklízeče při sklizni může-
me dosáhnout až 20 % podílu neořezaných a nebo vysoko
ořezaných bulev (porost z hlediska mechanizované sklizně
je nevyrovnaný a sklízeč lze jen obtížně seřídit). Z hlediska
dalšího zpracování bulev se jedná o obtížně zpracovatelný
materiál.

Podíl hluboce (nízko) seříznutých bulev je z hlediska
výnosu vždy hodnocen jako ztráta. V roce 2007 se jako
nejdůležitější faktor ovlivňující podíl hlubokých (nízkých)
sřezů bulev projevil faktor pojezdové rychlosti sklízeče.
Vyšší rychlost 7 km.h-1 byla vždy příčinou nárůstu podílu
(až 7 %) hluboko (nízko) ořezaných bulev u porostů více i
méně mezerovitých s hustotou nad 70 tis. jedinců.ha-1.

Naproti tomu v roce 2006 se vliv pojezdové rychlosti
3,5 - 5,5 km.h-1 na podíl hluboko (nízko) ořezaných bulev
téměř neprojevil. Celkově podíl hluboce (nízko) ořezaných
bulev poklesl na průměrných a přijatelných 8 %. Klesající
podíl mezerovitosti vysoké V a nízké N u rozdílných stou-
pajících hustot porostů od cca 60 tis. jedinců.ha-1 do 90 tis.
jedinců.ha-1 způsobil nárůst podílu hluboko (nízko) seříz-
nutých bulev pouze o 3,5 %, při vysoké hustotě porostu
kolem 100 tis. jedinců.ha-1 se začíná tento podíl zvyšovat až
na 12 % u sklizňové rychlosti 3,5 km.h-1. Z toho je možné
usuzovat na nedostatečnou možnost reakce seřízení stroje
na vysokou hustotu porostu s velmi malou mezerovitostí.
Obdobných výsledků bylo dosaženo i v roce 2008.

Ztráty

Sklizňové ztráty cukrovky jsou členěny na:
- ztráty vyoráváním
- ztráty zlomem kořene
- ztráty při ořezávání
- ztráty poškozením bulev na povrchu
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Obr. 1:  Podíl neseříznutých bulev cukrovky v závislosti na hustotě porostu, mezerovitosti a
                     sklizňové rychlosti, 2006
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Obr. 2: Podíl hluboko seříznutých bulev cukrovky v závislosti na hustotě porostu,
 mezerovitosti a sklizňové rychlosti, 2006
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Obr. 3: Podíl neseříznutých bulev cukrovky v závislosti na hustotě porostu, mezerovitosti a
                     sklizňové rychlosti, 2007
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Obr. 4: Podíl hluboko seříznutých bulev cukrovky v závislosti na hustotě porostu,
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Obr. 5: Podíl neseříznutých bulev cukrovky v závislosti na hustotě porostu, mezerovitosti a
           sklizňové rychlosti, 2008
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Obr. 6: Podíl hluboko seříznutých bulev cukrovky v závislosti na hustotě porostu,
 mezerovitosti a sklizňové rychlosti, 2008
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Velikost sklizňových ztrát do 3,5 % je obecně považová-
na za ztráty velmi malé, ztráty 3,5 - 6 % jsou ztráty přijatelné,
ztráty 6 - 8 % jsou ztráty vyšší a ztráty nad 8 % jsou ztráty
vysoké. Celkové ztráty se vyšplhaly na 5 - 9 % biologické-
ho výnosu, přičemž nebyl zjištěn jednoznačný vliv hustoty
porostu (grafy 7 - 9).

Nejmenší ztráty celých řep byly pozorovány v prostorech
s nejnižším počtem jedinců na hektar. V roce 2007 byly za-
znamenány nejvyšší ztráty u porostu se 105 tis. jedinci na
hektar. Především malé řepy, které se v takovýchto poros-
tech často vyskytují, mohou obzvláště na čistících ústro-
jích sklízecího stroje vypadnout. Je proto třeba zvýšenou
měrou dbát na seřízení sklízeče, zejména na velikosti mezer
mezi čistícími rošty a prosévacími koly. V roce 2006 napo-
mohla vedle optimálního nastavení sklízeče i za vlhkých
podmínek na bulvách ulpělá zemina k tomu, že byly ve srov-
nání s rokem 2007 ztráty celých bulev nízké. Zvyšovala objem
malých bulev a zabránila tak jejich propadu v první fázi je-
jich čištění. Rok 2008 byl v hodnocení podobný roku 2007.

Převážný podíl celkových ztrát (nejčastěji přes 70 %)
tvořily v všech letech ztráty zlomem špiček kořene. Zatím-
co je hustota porostu neovlivňovala, narůstaly ztráty zlo-
mem špiček kořene při sklizni příliš vysokou rychlostí. V roce

2007 byly celkově vyšší než v roce 2006. Toto bylo způso-
beno zvolenou vyšší sklizňovou rychlostí v roce 2007, kte-
rá společně s vyšším výnosem zapříčinila, že na čistícím
ústrojí sklízeče bylo najednou čištěno větší množství řep.
Z tohoto důvodu na sebe řepy častěji a s větší energií na-
rážejí, což vyvolává zlom špiček kořene. Další příčinou ztrát
bylo otupení vyorávacích radlic, k němuž došlo v sušším
roce 2007. Rok 2008 je v hodnocení podobný roku 2007.
Celkově sušší sklizňová sezona 2008 umožnila využít vyšší
sklizňové rychlosti 5 a 7 km.h-1. Ztráty celých bulev se po-
hybovaly v přijatelné úrovni do 1,5 % až do počtu 90 tis.
jedinců, obdobně i podíl ztrát zlomem kořene je nízký. Na
hustém porostu 108 tis. jedinců na 1 ha narůstá podíl ztrát
zlomem kořene a to až 80 %. Celkové ztráty se zvýší až na
9 %.

Všechny příčiny zlomu špiček řepných bulev se nedají
jednoznačně určit, neboť mohou vznikat jak při navádění,
ořezávání, vyorávání a čištění řep, tak i při přepravě do
zásobníku nebo při jeho vyprazdňování.
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Obr. 7: Ztráta zlomem kořenových špiček a ztráta celých bulev v závislosti na hustotě
      porostu, mezerovitosti a pojezdové rychlosti, 2006

Potřebná síla na uvolnění bulvy z půdy v závislosti na
její hmotnosti a hloubce zakořenění byla vyhodnocena podle
již dříve zpracované metodiky. Hodnoty byly zpracované
do tabulek a vyjádřeny v grafu. Je patrné, že síla potřebná
k uvolnění je přímo úměrná její hmotnosti za daných pod-
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Obr. 8: Ztráta zlomem kořenových špiček a ztráta celých bulev v závislosti na hustotě
      porostu, mezerovitosti a pojezdové rychlosti, 2007

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59 / V / 5,0 59 / V / 7,0 79 / V / 5,0 79 / V / 7,0 95 / N / 5,0 95 / N / 7,0 108 / N / 5,0 108 / N / 7,0

Hustota porostu (tis. jedinců.ha-1) / podíl mezer (V = vysoký, N = nízký) / 
sklizňová rychlost (km.h-1)

Zt
rá

ta
 (%

 h
m

)

ztráta celých bulev ztráta zlomem kořene

Obr. 9: Ztráta zlomem kořenových špiček a ztráta celých bulev v závislosti na hustotě
      porostu, mezerovitosti a pojezdové rychlosti, 2008
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Průměr váhového intervalu (kg) 
Místo měření Vlhkost (%) 

0,35 0,65 0,95 1,25 1,55 1,85 2,15 2,45 2,75 3,05 
1 12 - 13 21,4 23,1 28,1 28,8 33,0 30,2 29,8 33,0 36,7 38,3 
2 12 - 14 17,8 18,8 20,3 21,3 21,8 22,4 26,6 29,2 33,0 33,4 
3 14 - 16 19,4 24,3 27,2 29,2 26,9 26,9 31,1 31,0 35,8 37,5 
4 18 - 20 17,5 18,0 18,8 20,8 21,5 23,4 23,5 28,1 34,3 35,4 

 

 Tab. 2: Síla potřebná k uvolnění bulev z půdy

Místo měření číslo Druh půdy 
1 hlinitá 
2 hlinitá 
3 hlinitá 
4 jílovito-hlinitá 

 

Tab. 3: Druhy půdy

Průměrná hloubka zakořenění (mm) 50 75 96 116 135 154 174 195 215 
Průměrná síla na vytržení (N) 152 160 174 192 213 216 238 248 280 
 

Tab.4: Vliv hloubky zakořenění na sílu potřebnou k uvolnění bulvy z půdy

y = 1,2822x - 132,4
R2 = 0,978
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Obr. 10: Vliv hloubky zakořenění na sílu potřebnou k uvolnění bulvy z půdy
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mínek vlhkosti a druhu půdy. Toto tvrzení platí o průměr-
ných hodnotách. Poměr rozptylu mezi hmotnostními třída-
mi i uvnitř tříd je malý. Obdobně malý je i rozdíl stanoviště
(pokusných parcel). Porovnají-li se jednotlivá měření, lze
konstatovat opět u všech hmotnostních kategorií, že
s rostoucí vlhkostí půdy klesá síla potřebná k uvolnění bulvy
z půdy. Střední síla k uvolnění bulev se podle porostu a
vlhkosti půdy pohybuje od 170 do 270 N. Maximální hod-
nota pro uvolnění byla cca 500 N a to u bulev s hmotností
převyšující 3 kg.

Diskuze
Zjištěné výsledky ukazují, že při vyšších hustotách

porostů se riziko vzniku ztrát celých bulev stejně jako špi-
ček kořenů výrazně nezvyšuje. Pěstování cukrovky
v současnosti doporučovaných porostech s přibližně 90
tis. jedinci.ha-1 umožňuje dosažení maximálního výnosu
bulev s nejlepší zpracovatelskou kvalitou. Pěstitel se ne-
musí ani při výborné vzešlosti, na jejímž základě mohou být
porosty s více jak 100 tis. jedinci.ha-1, obávat nízké kvality
sřezu ani vysokých ztrát. Neboť přesné, individuální na-
stavení moderních sklízečů na sklízený porost umožní kva-
litní sklizeň porostů s hustotou do 110 tis. jedinců.ha-1.
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Příspěvek byl zpracován na základě výsledků výzkum-
ného projektu 1G46038 „Technika a technologické systémy
pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství

Anotace
Článek uvádí výsledky výzkumu vlivu vnějších faktorů, mezerovitosti, vzešlosti a hustoty porostu na kvalitu bulev cukrov-
ky při sklizni. Shrnuje výzkumné období let 2006 – 2008. Jsou rovněž uvedeny výsledky výzkumu mechanických vlastností
řepy. Vztah pojezdové rychlosti, hustoty a mezerovitosti porostu na kvalitu cukrovky a ztráty bulev byl ověřen na porostech
s počtem jedinců 50 tis. až 108 tis. na 1 ha ve 2 variantách mezerovitosti             (V = vysoké 23 - 25 %) a N = nízké do 12 %).
Zvýšený podíl neseříznutých bulev se projevuje u vysokých hustot porostů a vysokých mezerovitostí (nad 23 %) zejména
při nevhodně zvolené sklizňové rychlosti 7 km.h-1 a vyšší. Velikost sklizňových ztrát narůstá z přijatelných hodnot 3,5 - 6 %
na hodnoty ztrát vysokých 8 - 9 %. Nevhodně zvolená pojezdová rychlost sklízeče a otáčky čistících orgánů zvyšují
poškození bulev
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