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VLIV ORGANIZACE POROSTU NA PRODUK�NÍ UKAZATELE KRMNÉ 
�EPY P�STOVANÉ V EKOLOGICKÉM ZEM�D�LSTVÍ 

Canopy establishment influence to land capability of fodder beet technologies for growing in 
organic farming 

Hana Honsová, Lucie Be�ková, Josef Pulkrábek 
katedra rostlinné výroby FAPPZ, �eská zem�d�lská univerzita v Praze 

Summary: Various growing technologies were compared in trials at ecological area in Prague - Uh�ín�ves. In 2005 
exchange of canopy organisation did not exchange plant attack by leaf diseases and bulb yield and way of weed 
regulation had significant influence to plant attack by leaf diseases and bulb production. In 2006 exchange of canopy 
organisation exchanged plant attack by leaf diseases. Bulb yield was influenced by way of weed regulation. 
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Souhrn: V pokusech na ekologicky certifikované stanici v Praze - Uh�ín�vsi byly porovnávány r�zné p�stitelské 
technologie krmné �epy. V roce 2005 zm�na organizace porostu neovlivnila napadení rostlin listovými chorobami ani 
výnos bulev. Zp�sob regulace plevel� m�l významný vliv na napadení rostlin listovými chorobami i na produkci bulev. 
V roce 2006 zm�na organizace porostu ovlivnila napadení rostlin listovými chorobami a výnos bulev. Produkce 
bulev byla ovlivn�na zp�sobem regulace plevel�. 
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Úvod  

V ekologické produkci krmné �epy vidíme 
n�kolik nevy�ešených otázek, týkajících se p�edevším 
regulace zaplevelení, posílení konkurenceschopnosti 
�epy a zajišt�ní optimální hustoty porostu a s tím spojené 
výživy rostlin. Krmná �epa je široko�ádková plodina 
s pomalým po�áte�ním vývojem, což snižuje její 
konkureceschopnost v��i plevel�m. Cílem ekologického 
zem�d�lství nejsou pleveluprosté porosty p�stovaných 

plodin, ale vytvo�ení mnohostranné, biologicky a 
ekologicky vyvážené koexistence plevel� s nízkou 
produkcí biomasy a silné kulturní plodiny. Pro regulaci 
plevel� se využívá mnoho spolup�sobících, p�edevším 
preventivních opat�ení (osevní postup, opožd�ný výsev, 
soub�žné p�stování krycích podsev� a pod.), ale i p�ímé 
metody regulace, p�edevším vlá�ení a ple�kování (PETR - 
DLOUHÝ a kol., 1992). 

Materiál a metody  

Tab.1: Varianty organizace porostu a zp�sobu regulace plevel� v porostu krmné �epy – odr�da Monro 
Canopy organisation variants and weed regulation 

mezi�ádková vzdálenost 
(row distance) 

hustota porostu 
(canopy density) regulace zaplevelní (weed regulation) 

45 cm 100 tis.ha-1 bez plevel�  
45 cm 100 tis.ha-1 ple�kování (dle pot�eby) + 1x kopáno v �ádku p�i jednocení 
45 cm 100 tis.ha-1 ple�kování (dle pot�eby) + 1x kopáno v �ádku p�ed zapojením porostu 

37,5 cm 120 tis.ha-1 bez plevel� (kontrola) 
37,5 cm 120 tis.ha-1 ple�kování (dle pot�eby) + 1x kopáno v �ádku p�i jednocení 
37,5 cm 120 tis.ha-1 ple�kování (dle pot�eby) + 1x kopáno v �ádku p�ed zapojením porostu 
37,5 cm 100 tis.ha-1 bez plevel� 

 
Cílem pokusu je optimalizace struktury porostu 

krmné �epy p�i ekologickém zp�sobu p�stování 
s ohledem na zaplevelení, napadení rostlin listovými 
chorobami, výživnou plochu a produkci. 

V letech 2005 a 2006 byly založeny pokusy 
s krmnou �epou na certifikované a kontrolované 
ekologické ploše Výzkumné stanice Katedry rostlinné 
výroby v Uh�ín�vsi.  

Problematika regulace plevel� byla �ešena 
zm�nou organizace porostu. K dosažení d�ív�jšího 
zakrytí �ádk� jsme zkoušeli zúžení mezi�ádkové 
vzdálenosti z 45 cm na 37,5 cm.  

Posuzovali jsme zm�ny dané r�znou organizací 
porostu a dalšími ošet�eními (tab. 1) na podíl 
jednotlivých �ástí bulvy (hlava, krk a vlastní ko�en), na 
po�et kruh� cévních svazk� a na produk�ní ukazatele 
krmné �epy. U jednotlivých variant byl také sledován 
obsah chlorofylu p�enosným chlorofylmetrem 
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SPAD-502 (tab. 6). B�hem vegetace jsme hodnotili 
zaplevelení a stupe� napadení rostlin listovými 
chorobami. 

Výsledky byly vyhodnoceny pomocí statistického 
programu SAS analýzou rozptylu na hladin� 
významnosti � = 0,05. Pr�kazn� odlišné hodnoty jsou 
ozna�eny r�znými písmeny (a,b,c,d) a nepr�kazné NS. 

Výsledky 

Zm�na organizace porostu, daná zúžením 
mezi�ádkové vzdálenosti a zvýšením hustoty porostu, 
nezp�sobila pr�kazné zm�ny v napadení rostlin 
listovými chorobami v roce 2005 (tab. 5). V roce 2006 
však organizace porostu a zp�sob regulace plevel� 
napadení rostlin listovými chorobami ovlivnily. 
Za�átkem zá�í 2006 byla nejvíce napadena listovými 
chorobami varianta s užšími �ádky a v�tší vzdáleností 
rostlin v �ádku.  

Statistickým vyhodnocením výsledk� sklizn� 
2005 jsme neprokázali vliv zm�ny mezi�ádkové 
vzdálenosti a hustoty porostu na výnos bulev (tab. 2). 
Pr�m�rná hmotnost jedné bulvy byla nejvyšší u varianty 
se sponem 37,5 x 25 cm a nejnižší u hustšího porostu se 
sponem 37,5 x 18 cm. Po�et cévních svazk� nebyl 
organizací porostu ovlivn�n. 

Zp�sob regulace plevel� pr�kazn� ovlivnil v roce 
2005 napadení rostlin listovými chorobami (tab. 5). 
Varianty, u kterých nebyly regulovány plevele v �ádku, 
ale pouze v mezi�adí (ple�kováním) byly b�hem 
vegetace (hodnocení 28.7. a 12.8.) pr�kazn� více 
napadeny listovými chorobami. Na konci vegetace byly 
naopak více napadeny listy �epy na bezplevelných 
variantách. P�ed sklizní 2006 byla statisticky pr�kazn� 
nejmén� napadena chorobami bezplevelná varianta 
širších �ádk� (33,8 %) a nejvíce varianta užších �ádk� 
s ple�kováním a okopáváním (38,8 %). Napadení 
chorobami dosahovalo v roce 2006 u všech sledovaných 
variant na konci vegetace v pr�m�ru pouze t�iceti p�ti 
procent. 

Produkce bulev byla v roce 2005 i 2006 
významn� ovlivn�na zp�sobem regulace plevel� (tab. 2). 
V roce 2005 p�i obou hustotách porostu (daných 
odlišnou mezi�ádkovou vzdáleností – 45 cm a 37,5 cm) 
dosáhla nejvyššího výnosu kontrolní varianta bez plevel� 
(114,0 t.ha-1 p�i mezi�ádkové vzdálenosti 45 cm a 
102,5 t.ha-1 p�i mezi�ádkové vzdálenosti 37,5 cm). 

Srovnatelné výnosy (108,9 t.ha-1) s bezplevelnou 
variantou m�la v roce 2005 pouze krmná �epa, která byla 
ple�kována a 1x odplevelena kopáním plevel� v �ádku 
v dob� jednocení porostu (�epa ve fázi 4 pravých list�, 
18.5.). Oddálení okopávky na období zapojování porostu 
(27.6.) pr�kazn� snížilo výnos bulev na 52,0 % a 64,6 % 
výnosu bezplevelné varianty p�i mezi�ádku 45 cm a 
37,5 cm. Varianty, u nichž nebyla regulace plevel� 
v �ádku provedena m�ly velmi nízký výnos bulev: 
17,2 t.ha-1 resp. 23,9 t.ha-1 (p�i mezi�ádkové vzdálenosti 
45 cm resp. 37,5 cm). V roce 2006 nejvyššího výnosu 
dosáhla varianta širších �ádk� s okopávkou (86, t.ha-1) 
kontrolní varianta užších �ádk� bez plevel� (83, t.ha-1). 
Nejh��e dopadly varianty užších �ádk� s ple�kováním, 
užších �ádk� s ple�kováním a okopávkou a užší �ádky 
bezplevelné s v�tší vzdáleností rostlin v �ádku. 

Pr�m�rná hmotnost jedné bulvy byla v roce 2006 
nejvyšší u bezplevelné varianty s užšími �ádky a v�tší 
vzdáleností rostlin v �ádku (1490 g). Po�et cévních 
svazk� nebyl, stejn� jako v roce 2005, organizací porostu 
nijak ovlivn�n (tab. 3). Hodnoty výše výnosu, hmotnosti 
jedné bulvy a po�tu svazk� cévních byly v roce 2006 
statisticky nepr�kazné. 

Tab.2: Výnos a hmotnost bulev, odr�da Monro v roce 2006 
Yield and weiht of bulbs 

Mezi�ádek (cm) 
(row distance) 

technologie 
(technology) 

Pr�m�rná hmotnost 1 bulvy (g) 
(1 bulb average weight) 

Výnos bulev (t.ha-1) 
(yield) 

  2005 2006 2005 2006 
45 bezplevelná 1095 1080 114,0c 79,1 
45 ple�kování 1051 1200 108,9c 74,4 
45 ple�kování a okopávka 596 1300 59,4b 86,8 

37,5 bezplevelná 204 1330 17,2a 83,8 
37,5 ple�kování 884 1120 102,5c 70,7 
37,5 ple�kování a okopávka 586 1180 66,5b 72,5 
37,5 bezplevelná (25 cm v �ádku) 213 1490 23,9a 72,8 

   NS  NS 
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Tab.3: Produk�ní charakteristiky bulev krmné �epy p�i r�zné organizaci porostu, odr�da Monro 
Yield characteristics of bulbs 

Mezi�ádek (cm) 
(row distance) 

technologie 
(technology) 

hlava (%) 
(head) 

krk (%) 
(neck) 

ko�en (%) 
(root) 

Po�et cévních  
svazk� 

45 bezplevelná 16 13 31 25 53 62 6,0 7,9 
45 ple�kování 14 12 32 25 54 62 6,4 7,9 
45 ple�kování a okopávka 16 13 31 21 52 67 5,8 8,1 

37,5 bezplevelná 17 12 33 23 50 66 5,8 7,8 
37,5 ple�kování 15 13 33 25 53 62 6,1 7,7 
37,5 ple�kování a okopávka 14 14 33 24 53 63 5,9 8,2 
37,5 bezplevelná (25 cm v �ádku) 17 14 32 29 51 57 5,6 8,5 

        NS NS 

Tab.4: Zaplevelení porostu p�i r�zném zp�sobu regulace plevel�, odr�da Monro v roce 2006 
Weeds in canopy 

po�et plevel� na 1 m2 (weed number at 1 m2) 
2005 2006 

Mezi�ádek (cm) 
(Row distance) 

Zp�sob regulace plevel� 
(weed reguletion way) 

28.7.  11. 7.  11. 8. 22. 8. 6. 9. 22. 9. 
45 bezplevelná 0 0 0 0 0 0 
45 ple�kování 2,9 8,3 7,5 7,8 10,0 10,3 
45 ple�kování a okopávka 1,4 7,3 6,0 4,8 6,5 7,0 

37,5 bezplevelná 0 0 0 0 0 0 
37,5 ple�kování 23,6 9,5 8,1 7,3 12,0 11,0 
37,5 ple�kování a okopávka 1,5 7,8 6,4 4,8 8,3 9,5 

37,5 (25 cm v �ádku) bezplevelná 0 0 0 0 0 0 

Tab.5: Napadení rostlin listovými chorobami p�i r�zném zp�sobu regulace plevel�, odr�da Monro v roce 2006  
Plant attack by leaf diseases in 2006 

% napadených list� v roce 2006 
(% of attacked leaves) 

% napadených list� v roce 2005 
(% of attacked leaves) 

Mezi�ádek 
(cm) 

(Row distance) 

Zp�sob regulace plevel� 
(weed reguletion way) 

6. 9. 22. 9. 28.7. 12.8. 4.10. 
45 bezplevelná 25,0 33,8 c 13a 27a 99c 
45 ple�kování 29,8 36,3 abc 15ab 31ab 94bc 
45 ple�kování a okopávka 28,8 35,3 abc 9w 35ab 85ab 

37,5 bezplevelná 25,5 35,0 b 22bc 41ab 82ab 
37,5 ple�kování 23,0 38,3 ab 10a 31ab 92abc 
37,5 ple�kování a okopávka  32,0 38,8 a 14ab 33ab 89abc 
37,5 bezplevelná (25 cm v �ádku) 23,2 32,8c 27c 49b 80a 

  NS     

Tab.6: Obsah chlorofylu stanovený p�enosným chlorofylmetrem SPAD-502 v roce 2006  
Chlorophyle content 

Mezi�ádek (cm) 
(Row distance) 

Technologie 
(technology) 14. 6. 13. 7. 11. 8. 23. 8. 

45 Bezplevelná 40,5 40,0 45,3 42,7 
45 Ple�kování 39,6 35,2 40,1 39,5 
45 ple�kování a okopávka 37,8 37,6 41,6 42,0 

37,5 Bezplevelná 37,8 38,0 42,8 38,7 
37,5 Ple�kování 44,3 40,5 41,8 40,9 
37,5 ple�kování a okopávka 39,2 38,6 42,8 39,8 
37,5 Bezplevelná (rostliny vzdálené v �ádku 25 cm) 37,5 38,8 42,5 42,2 

Záv�r 

Zm�na organizace porostu daná zm�nou 
mezi�ádkové vzdálenosti (45 cm a 37,5 cm) a 

vzdálenosti rostlin v �ádku neovlivnila v roce 2005 
pr�kazn� napadení rostlin listovými chorobami ani 
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výnos bulev. Zp�sob regulace plevel� m�l významný 
vliv na napadení rostlin listovými chorobami i na 
produkci bulev. Srovnatelné výsledky s kontrolní - 
bezplevelnou variantou m�la v roce 2005 pouze krmná 
�epa, která byla ple�kována a 1x odplevelena kopáním 
plevel� v �ádku v dob� jednocení porostu (�epa ve fázi 4 
pravých list�). 

Napadení listovými chorobami bylo v roce 2006 
u všech sledovaných variant výrazn� nižší než v roce 
2005. Zm�na organizace porostu daná zm�nou 

mezi�ádkové vzdálenosti (45 cm a 37,5 cm) a 
vzdálenosti rostlin v �ádku ovlivnila napadení rostlin 
listovými chorobami i výnos bulev. P�ed sklizní 2006 
byla statisticky pr�kazn� nejmén� napadena chorobami 
bezplevelná varianta v širších �ádcích a nejvíce varianta 
v užších �ádcích s ple�kováním a okopáváním. 

Produkce bulev v roce 2006 byla ovlivn�na 
zp�sobem regulace plevel�. Nejvyššího výnosu dosáhly 
varianty širších �ádk� s okopávkou a kontrolní varianta 
užších �ádk� bez plevel�. 
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