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Abstract  
In the field small-plot trials we observed the influence of biopreparations TRICHOMIL and BETA-LIQ on sugar 
beet quantitative and qualitative parameters formation. The trials were realized on experimental base of 
Department of Crop Production of Slovak Agricultural University in Nitra in the years 2004 and 2005. We used two 
sugar beet varieties – Terano and Swing. The results show that application of Trichomil and Beta-liq positively 
(statistically high significant) influenced the root yield, polarized sugar yield and the refined sugar yield in average 
of both varieties. The qualitative parameters – digestion values (°S) and refined sugar extraction (%) were not 
influenced by bio-preparations application.  
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Úvod 
Ako uvádzajú Slamka et al. (2003), Lehotská, 
Klimeková (2004) jedným zo základných princípov 
trvalo udržateľného hospodárenia na pôde je 
ochrana humusu a bezdeficitná bilancia organických 
látok v systéme hospodárenia. Po roku 1990 nastali 
v rastlinnej a živočíšnej výrobe v SR významné 
štrukturálne zmeny, ktoré viedli k dramatickému 
poklesu stavu hospodárskych zvierat, najmä 
hovädzieho dobytka a významného poklesu výroby 
organických hnojív, čím sa začal vytvárať 
a postupne prehlbovať deficit organických látok 
v pôde. Preto sa postupne  začínajú uplatňovať 
v rastlinnej výrobe biopreparáty, ktoré majú 
priaznivý vplyv na rozklad pozberových zvyškov, 
zmeny pôdnych vlastností na supresivitu pôdy a tým 
na rast, vývin a úrody pestovaných plodín (Hudec 
2000).  
Repa cukrová  patrí k plodinám, pri ktorých hnojenie 
organickými hnojivami je pokladané za základ 
systému hnojenia (Bajči et al. 1997). Pri súčasnej 
redukcii, resp. absencii živočíšnej výroby v mnohých 
poľnohospodárskych podnikoch sa stáva veľmi 
aktuálne využitie biopreparátov, organicko-
minerálnych substrátov zabezpečujúcich optimálnu 
bilanciu organickej hmoty pre uvedenú plodinu 
(Zaujec et al. 2003). Možnosťami ovplyvnenia 
formovania kvantitatívnych a kvalitatívnych 
parametrov repy cukrovej vyššie uvedenými látkami 
sa vo svojich prácach zaoberali Pulkrábek (1995), 
Karabínová, Pačuta (1998), Zahradníček (1999), 
Šoltýsová (1999), a ďalší. Sekerková a Drímal 
(2002, 2005) uvádzajú vo svojej práci výsledky 
pôsobenia ekologicky nezávadného biopreparátu 
Trichomil, ktorý je vyrobený na báze vláknitých 
saprofytických húb, s účinkom podporujúcim rozklad 
organických pozberových zvyškov a zvyšujúcim 
pôdnu supresivitu. Beta-liq je organominerálne 
hnojivo chránené v ČR patentom č. 278603. 
Pochádza zo spracovaných výpalkov repnej melasy, 
má variabilný pomer N:P:K, neobsahuje toxické ani 
škodlivé zlúčeniny. Jeho pozitívne účinky na 
pozberové zvyšky a humusovú bilanciu koštatujú 
Šimanský et al. (2006). 

 
V predkladanom článku je zhodnotenie účinku 
biopreparátov Trichomil a Beta-liq na formovanie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov repy 
cukrovej. 
 
Materiál a metódy 
Problematika bola riešená v rámci poľných pokusov 
v roku 2004 a 2005 na Katedre rastlinnej výroby 
SPU v Nitre na pozemkoch experimentálnej bázy 
Dolná Malanta. Pokusné miesto sa nachádza 
v kukuričnej výrobnej oblasti, ktorá patrí do veľmi 
teplej agroklimatickej oblasti a veľmi suchej 
podoblasti (nadmorská výška 201 m n. m., 
priemerná ročná teplota 9,6 °C a ročný úhrn zrážok 
590 mm). Úhrn zrážok počas roku 2004 činil 514 
mm, t.j. 91,7 % kl. n a priemerná teplota počas roka 
bola 9,9 °C (+ 0,3 °C n). V roku 2005 úhrn zrážok za 
mesiace I.-XII. činil 638 mm, t.j. 113,8 % kl. n 
a priemerná teplota počas mesiacov I.-XII. bola 9,5 
°C (- 0,2 °C n). Pokusy boli založené na stredne 
ťažkej hlinitej pôde, pôdnom type hnedozem 
kultizemná.  
V rámci pokusu boli zaradené nasledovné varianty: 
K - kontrolný variant – maštaľný hnoj + NPK 
(hnojenie podľa bilančnej metódy na základe 
agrochemického rozboru pôdy na úrodu 50 t.ha-1). 
T - maštaľný hnoj + NPK (hnojenie vykonané 
bilančnou metódou na základe agrochemického 
rozboru pôdy na úrodu 50 t.ha-1) + aplikácia 
Trichomilu pred orbou v množstve 2 % roztok na 
400 litrov vody na hektár. 
BQ - maštaľný hnoj + NPK (hnojenie vykonané 
bilančnou metódou na základe agrochemického 
rozboru pôdy na úrodu 50 t.ha-1) + Beta-liqu  pred 
orbou v množstve 1500 l. ha-1. 
Do pokusu boli zaradené dve odrody repy cukrovej 
– Terano a Swing. 
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Výsledky a diskusia  
 
Dvojročné výsledky, ktoré sme získali v poľných 
maloparcelkových pokusoch s repou cukrovou 
naznačujú štatisticky významné rozdiely 
v kvantitatívnych parametroch v poveternostne 
odlišných ročníkoch. V pestovateľskom ročníku 
2005, ktorý bol pre rast a vývin poveternostne 
priaznivý najmä z hľadiska optimálneho rozloženia 
zrážok, výška úrody buliev pri odrode Terano 
dosiahla hodnotu 59,40 t.ha-1 a pri Swing 60,66   
t.ha-1, čo sú hodnoty výrazne vyššie ako v ročníku 
2004.  Podobné štatisticky vysoko preukazné 
rozdiely vplyvom pestovateľského ročníka boli 
zistené i pri úrode polarizačného cukru a úrode 
rafinády. Okrem uvedených poveternostne 
odlišných podmienok výšku úrod buliev štatisticky 
vysoko preukazne ovplyvnila aplikácia 
biopreparátov Trichomil a Beta-liq (tab. 1), ale 
s rozdielnou tendenciou vplyvu podľa rokov. Zatiaľ 
čo v pestovateľskom ročníku 2005 účinok prípravku 
Trichomil bol pri odrode Terano 11,4 % a pri odrode 
Swing 11,2 %, v priemere za odrody 11,3 %, účinok 
biopreparátu Beta-liq v danom roku bol pri odrode 
Terano 11,4 % a pri odrode Swing 11,0 % 
priemerne 11,2 %. V roku 2004 prírastok úrod 
vplyvom aplikácie biopreparátov bol pri odrode 
Terano 10,9 % a odrode Swing 9,7 % pri 
biopreparáte Trichomil a 10,8 % pri odrode Terano 
a 9,0 % pri odrode Swing s použitým biopreparátom 
Beta-liq, čo sú hodnoty výrazne nižšie, ako 
v poveternostne priaznivejšom ročníku 2005.
  
Podobne ako úrodu buliev aj výšku úrody 
polarizačného cukru, ktorá súvisí s úrodou 
a digesciou vysoko preukazne ovplyvnili použité 
biopreparáty (tab. 3), ale opäť s rozdielnou 
tendenciou vplyvu v rámci ročníkov. Výraznejší 
účinok aplikovaných biopreparátov bol 
zaznamenaný v ročníku s vyšším úhrnom zrážok  
(2005), s prírastkom úrody polarizačného cukru  
12,0 % (Terano) a 12,2 % (Swing), zatiaľ čo 
v ročníku menej priaznivom prírastok úrody 
polarizačného cukru vplyvom aplikácie 
biopreparátov činil 10,76 %, resp. 11,3 %. 
Ako z výsledkov vyplýva, priebeh počasia 
v jednotlivých rokoch významne  (vysoko 
preukazne) zasiahol i do formovania kvalitatívnych 
parametrov repy cukrovej, z ktorých v práci 
uvádzame digesiu v °S (tab. 2). Vyššie hodnoty 
digescie, t.j. 20,66 °S pri odrode Terano a 20,95 °S 
pri odrode Swing boli zaznamenané v ročníku 
s vlahovým deficitom (2004), zatiaľ čo v ročníku 
s vysokým úhrnom zrážok v mesiacoch  august 
a september (127 až 163 % n) cukornatosť bola 
nižšia a dosiahla hodnotu pri odrode Terano 17,91 
°S a pri odrode Swing 19,19 °S, znížená 
v porovnaní s ročníkom 2004 o 11,28 %, resp. 
11,01 %.  
 
Záver 
Analyzovaním dosiahnutých výsledkov repy 
cukrovej, odrody Terano a Swing v rokoch 2004 
a 2005 sa zistil štatisticky významný vplyv 
pestovateľského ročníka a aplikovaného 
biopreparátu Trichomil na kvantitatívne parametre 
repy cukrovej, t.j. úrodu buliev, úrodu polarizačného 

cukru a úrodu rafinády. Vplyv aplikovaných 
biopreparátov na parametre kvality, t.j. cukornatosť 
a výťažnosť rafinády bol v našich pokusoch 
štatisticky nepreukazný.  
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Súhrn 
V poľných maloparcelkových pokusoch v rokoch 
2004 a 2005 realizovaných na pokusnej báze 
Katedry rastlinnej výroby SPU v Nitre bol sledovaný 
vplyv biopreparátov Trichomil a Beta-liq na 
formovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych 
parametrov dvoch odrôd repy cukrovej (Terano 
a Swing). Z výsledkov aplikácie biopreparátov 
Trichomil a Beta-liq v priemere za odrody vyplýva 
pozitívny (štatisticky vysokopreukazný) vplyv na 
úrodu buliev, úrodu polarizačného cukru a úrodu 
rafinády.  Kvalitatívne parametre – digescia (°S) 
a výťažnosť rafinády (%) boli aplikovanými 
prípravkami ovplyvnené nevýrazne (štatisticky 
nepreukazne). Rozdiely v hodnotených parametroch 
v rámci odrôd boli nepreukazné.  
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Tabuľka 1 Vplyv biopreparátov Trichomil a Beta-liq 
na kvantitatívne parametre repy cukrovej 
Table 1 Influence of biopreparations Trichomil and 
Beta-lig on the sugar beet quantity. 

Úroda (t.ha-1) 

Buliev Polarizačného 
cukru Rafinády Odroda Variant 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

K 41,1 53,54 8,70 9,50 7,63 7,81 

T 44,81 61,22 9,20 11,07 8,10 9,35 

B 44,15 63,44 9,05 11,33 7,95 9,74 
Terano 

x 43,35 59,4 8,98 10,63 7,86 8,96 

K 41,49 56,54 8,84 10,75 7,35 9,14 

T 43,78 63,46 9,13 11,81 7,94 10,81

B 43,03 61,99 9,03 11,61 7,91 9,87 
Swing 

x 42,76 60,66 9,00 11,39 7,73 9,94 

K 41,29 55,04 8,77 10,13 7,49 8,48 

T 44,29 62,34 9,16 11,44 7,97 9,25 

B 43,59 62,72 9,04 11,47 7,93 9,81 

 ⎯x za 
odrody 

x 43,05 60,03 8,99 11,01 7,80 9,45 
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Obrázok 1 Priemerné teploty za roky 2004 – 2005 
na lokalite Nitra – Dolná Malanta 

Picture 1 Average temperatures during years 2004 
– 2005 on locality Nitra – Dolná Malanta 
 
Tabuľka 2: Vplyv biopreparátov Trichomil a Beta-liq 
na kvalitatívne parametre repy cukrovej 
Table 2 Influence of biopreparations Trichomil and 
Beta-lig on the sugar beet quality. 

 

Digescia      
(°S) 

Výťažnosť 
rafinády     (v 

%) 

α -amino 
dusík  

 (mmol.100g-

1) 
Odroda Variant

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

K 21,16 17,74 18,57 14.18 3,45 3,18 

T 20,27 18,09 17,72 15,25 3,46 3,31 

B 20,56 17,90 18,03 15,30 3,89 3,23 
Terano 

x 20,66 17,91 18,01 14,91 3,60 3,24 

K 21,31 18,88 17,72 16,09 3,72 3,09 

T 20,67 19,82 18,19 16,89 4,41 3,10 

B 20,88 18,87 18,39 17,27 3,97 3,73 
Swing 

x 20,95 19,19 18,10 16,75 4,03 3,31 

K 21,23 18,31 18,14 15,14 3,58 3,14 

T 20,47 18,96 17,80 16,07 3,93 3,21 

B 20,72 18,39 18,21 16,26 3,93 3,48 
 ⎯x za 
odrody 

x 20,81 18,55 18,05 15,83 3,81 3,28 

 
Tabuľka 3 Analýza rozptylu kvantitatívnych a 
kvalitatívnych parametrov repy cukrovej 
Table 3 Analysis of variance the sugar beet quantity 
and quality 

F-vypočítané hodnoty 
Zdroj  

variability 
Stupeň 

voľnosti Úroda 
 buliev 

Úroda  
pol. 

 cukru 
Produkcia  
rafinády Digescia 

Výťaž-
nosť  

rafinády 

Odroda  1 
0,077 

- 
0,269 

- 
0,692 

- 
23,944 

++ 
7,392 

- 

Rok  2 
429.107

++ 
138,178 

++ 
168,206 

++ 
650,152 

++ 
47,464 

++ 

Ošetrenie  1 
89,607 

++ 
97,107 

++ 
129,422 

++ 
43,845 

++ 
3,304 

- 

Opakovanie 2 
2,362 

- 
1,484 

- 
1,529 

- 
2,065 

- 
0,244 

- 
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Obrázok 2 Priemerné zrážky za roky 2004 – 2005 
na lokalite Nitra – Dolná Malanta 
Picture 2 Average precipitations during years 2004 
– 2005 on locality Nitra – Dolná Malanta 
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