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PRODUKČNÉ PARAMETRE ÚRODY SLNEČNICE ROČNEJ  
(Helianthus annuus L.) VPLYVOM POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK 
ROČNÍKA A MIMOKOREŇOVEJ APLIKÁCIE SUNAGREENU A ROUTU 

Production Parameters of Sunflower (Helianthus annuus L.) Yield Influenced by Year Weather Con-
ditions and Non-Root Application of Sunagreen and Route 

Ivan ČERNÝ, Martin MÁTYÁS 
SPU Nitra 

Summary: In field polyfactorial trials with sunflower was studied year weather conditions and foliar applied Sunagreen and Route im-
pact on production parameters of sunflower yield in experimental years 2010 - 2011. From two years experiments were observed statis-
tically high significant impact of year weather conditions and applied Sunagreen and Route on achene yield and fat content. In the range 
of applied substances were observed significant difference between Sunagreen and Route. Higher average yield (3.90 t.ha-1) and fat 
content (50.51 %) were reached in the year 2011. Foliar application of Route the most significantly influenced achene yield (3.34 t.ha-1) 
respectively fat content (46.65  
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Souhrn: V poľných polyfaktorových pokusoch so slnečnicou ročnou bol v experimentálnych rokoch 2010 – 2011 sledovaný vplyv pove-
ternostných podmienok ročníka a foliárnej aplikácie Sunagreenu a Routu na produkčné parametre úrody. Z dvojročných pokusov bol 
zistený štatisticky vysoko preukazný vplyv poveternostných podmienok ročníka a aplikácie Sunagreenu a Routu na úrodu nažiek 
a obsah tukov slnečnice ročnej. Z hľadiska použitých prípravkov bol zistený preukazný rozdiel medzi prípravkami Sunagreen a Route. 
Vyššia priemerná úroda (3,90 t.ha-1) a obsah oleja (50,51%) boli dosiahnuté v roku 2011. Foliárna aplikácia Routu najvýznamnejšie 
ovplyvnila úrodu nažiek (3,34 t.ha-1) resp. obsah tukov (46,65 %). 
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Úvod  

Produkčný proces poľných plodín sa realizuje 
za neustále sa meniacich podmienok prostredia v sys-
téme pôda - porast - atmosféra. Objektívnym výrob-
ným činiteľom v rastlinnej výrobe je počasie. Vplyv 
počasia na úrodu a kvalitu pestovaných plodín sa vý-
razne podieľa na ekonomike poľnohospodárstva 
(ŠOLTYSOVÁ, 2005). 

Extrémne počasie a veľké výkyvy teplôt počas 
vegetačného obdobia významne ovplyvňujú produkčný 
proces rastlín a tiež finálnu produkciu. Všetky zmeny 
poveternostných podmienok na danej lokalite, najmä 
počas kritických fáz vývoja rastlín môžu negatívne 
ovplyvniť ich produkčný proces čo môže viesť 
k významnej redukcii úrody (Banayan, 2010). 

Podobné stanovisko zastáva aj Lovell et al. 
(2007), ktorý považuje výrazné zmeny teplôt a zrážok 
za dve najvýznamnejšie príčiny variabity úrod. Vo 
svojej práci konštatuje, že intenzita vplyvu extrémneho 
počasia závisí od rastovej fázy v ktorej sa rastlina na-
chádza v čase výskytu extrémneho počasia.  

Významným faktorom ovplyvňujúcim produkč-
ný proces slnečnice ročnej je optimálna výživa makro a 
mikroelementami (Galliková, 2007).  

Hnojivami určenými na listovú výživu možno 
progresívnejšie optimalizovať výživu rastlín. Ich apli-
káciou s obsahom nielen základných makrobiogénnych 
prvkov (N, P, K, Mg, Ca a S), ale i mikroelementov a 
rôznych stimulačných látok, možno dosiahnuť maxi-
málne využitie produkčného potenciálu pestovanej 
rastliny (Varga, 2011).  

Význam listových hnojív možeme chápať aj ako 
podporný resp. stimulujúci. To znamená, že listové 
hnojivá svojou funkčnosťou vplývajú napr. aj na zako-
reňovanie a vitalitu rastlín. Sú absorbované listami a 
koreňmi a vzhľadom k tomu, že majú aj protistresový 
účinok, musia byť aplikované iba v priebehu aktívneho 
rastu plodiny (Černý, 2010). 

Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv pove-
ternostných podmienok ročníka a mimokoreňovej apli-
kácie prípravkov Sunagreen a Route na produkčné 
parametre úrody slnečnice ročnej.  

Materiál a metódy 

Cieľom experimentu bolo zhodnotiť vplyv po-
veternostných podmienok ročníka a mimokoreňovej 
aplikácie prípravkov Sunagreen a Route na produkčné 
parametre úrody slnečnice ročnej.  

Experimentálna úloha bola riešená v rokoch 
2010 a 2011 formou poľných polyfaktorových poku-
sov, založených v teplej kukuričnej výrobnej oblasti 
(klimatická oblasť: teplá; klimatická podoblasť: suchá; 

klimatický okrsok: teplý, suchý s miernou zimou 
a dlhým slnečným svitom, hnedozem kultizemná) na 
pozemkoch Strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ 
SPU v Nitre Dolná Malanta. 

Predplodinou slnečnice ročnej (Helianthus an-
nuus L.), v rámci 7 honového osevného postupu, bol 
jačmeň siaty jarný (Hordeum vulgare L.). Obrábanie 
pôdy a spôsob založenia porastu (medziriadková vzdia-
lenosť 0,70 m, vzdialenosť v riadku 0,22 m) boli usku-
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točňované v súlade so zásadami konvenčnej technoló-
gie pestovania slnečnice ročnej.  

Pokus bol založený metódou kolmo delených 
blokov s náhodným usporiadaním v troch opakovani-
ach.  

Graf 1: Priemerné mesačné teploty za roky 

 
Poveternostné charakteristiky experimentálneho 

územia boli získané z Agrometeorologickej stanice 
FZKI SPU v Nitre (Tabuľka 1, 2).  

Základné hnojenie bolo uskutočnené bilančnou 
metódou, na základe agrochemického rozboru pôdy na 
predpokladanú výšku úrody 3 t.ha-1. V pokusoch boli 
realizované aplikácie prípravkov Sunagreen a Route. 

Stimulátor Sunagreen obsahuje synergickú zmes 
prekurzora auxínu a fenolického inhibítora (kyselina 2-

hydroxybenzoová). Prekurzorom auxínu je kyselina 2-
aminobenzoová. 

Route je podporné hnojivo, ktoré zlepšuje zako-
reňovanie, vitalitu rastlín a úrodu. Ide o roztokové 
hnojivo - Zn vo forme komplexu s octanom amónnym 
(8,5 %). 

Graf 2: Mesačný úhrn zrážok za roky 2010 a 2011 
2010 a 2011(°C) (mm) 

a 
 

Variant Termín ošetrenia 
Dávka l.ha-

1 
Kontrola - - 

(15 – 25) vyvinutých 5 – 8 pravých 
listov 

Sunagreen 
BBCH (53 – 61) priemer kvetného 
puku od 50 mm do začiatku kvetu. 

0,5 

Route 
BBCH 14 – 16 (4 – 6 pravých 
listov) 

0,8 

 

Výsledky a diskusia 

Produkčný proces olejnín je vo veľkej miere 
ovplyvňovaný zosúladením teplotných a vlhkostných 
podmienok v priebehu vegetačného obdobia. Z tohto 
dôvodu je úroveň adaptability slnečnice ročnej na 
konkrétne agroekologické podmienky prostredia, 
vzhľadom na použitý biologický material a variant 
ošetrenia rozdielna (Černý et al., 2011). Poveternostné 
podmienky počas experimentálnych rokov mali rozdi-
elny priebeh, najmä rozdelenie zrážok počas vege-
tačného obdobia bolo rozdielne. Rok 2010 bol charak-
teristický intenzívnym nárastom zrážok na začiatku 
vegetačného obdobia a následným poklesom v mesiaci 
jún. V roku 2011 sa množstvo zrážok postupne zväčšo-
valo od začiatku vegetačného obdobia až do augusta, 
kedy nastal pokles úhrnu zrážok a tento pokračoval až 
do konca vegetačného obdobia (Graf 1 a 2).  

Priemerná úroda nažiek za sledované obdobie 
rokov 2010 a 2011 bola 3,26 t.ha-1 a priemerný obsah 
tukov za sledované obdobie bol 46,08 %. Nerovnomer-
né rozdelenie zrážok počas vegetačného obdobia sa 
prejavilo na úrode nažiek aj obsahu oleja. Z hľadiska 
dosiahnutej úrody nažiek (3,90 t.ha-1) a obsahu oleja 
(50,51 %) bol pre pestovanie slnečnice ročnej vhodnej-
ší rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 kedy bola dosi-
ahnutá nižšia úroda nažiek (2,95 t.ha-1) a aj obsah tu-
kov (41,64 %) (Graf č. 1, 2 ). Vplyv poveternostných 

podmienok ročníka na výšku úrody nažiek a obsah 
tukov bol štatisticky vysoko preukazný (Tab. 1, 2). 

Počas experimentálnych rokov 2010 a 2011 bol 
zistený štatisticky vysoko preukazný vplyv listových 
preparátov Route a Sunagreen na úrodu nažiek a obsah 
tukov slnečnice ročnej, štatisticky vysoko preukazný 
rozdiel medzi ošetrením stimulátorom Sunagreen a 
hnojivom Route a tiež štatistický vysoko preukazný 
rozdiel medzi ošetrením stimulátorom Sunagreen 
a kontrolným variantom. Medzi variantom ošetreným 
hnojivom Route a kontrolným variantom bol zistený 
štatisticky nepreukazný rozdiel (Tab. 3, 4). Podobné 
závery uvádzajú aj Černý et al. (2011), ktorý uvádza 
vysoko preukazný vplyv použitých preparátov na ob-
sah tukov a Tahsin (2005), ktorý konštatuje preukazný 
vplyv listových preparátov na úrodu nažiek a obsah 
tukov, ale nepreukazný rozdiel medzi jednotlivými 
variantmi ošetrenia.  

V rozsahu experimentálnych rokov 2010 a 2011 
bola dosiahnutá vyššia úroda nažiek na variante 
s hnojivom Route (3,34 t.ha-1). Nižšia úroda bola pozo-
rovaná na variante so stimulátorom rastu Sunagreen 
(3,04 t.ha-1). V roku 2010 bola dosiahnutá vyššia úroda 
nažiek na variante s hnojivom Route (2,63 t.ha-1) a 
nižšia so stimulátorom Sunagreen (2,56 t.ha-1). V roku 
2011 bola tendencia tvorby úrody rovnaká, t. j. vyššia 
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úroda na variante s hnojivom Route (4,04 t.ha-1), nižšia 
so stimulátorom Sunagreen (3,52 t.ha-1) (Tab. 5 ). 

Z hľadiska obsahu tukov bol v rokoch 2010 a 
2011 dosiahnutý vyšší obsah tukov na variante 
s hnojivom Route (46,65 %) a nižší na variante so 
stimulátorom Sunagreen (44,60 %). V roku 2010 bol 

vyšší obsah tukov na variante s hnojivom Route (40,99 
%), nižší obsah tukov bol na variante so stimulátorom 
Sunagreen (40,64 %). V roku 2011 bol vyšší obsah 
tukov na variante s hnojivom Route (52,32 %), nižší 
obsah tukov bol na variante so stimulátorom Sunagreen 
(48,56 %) (Tab. 5 ).  

Tabuľka 1 Analýza rozptylu pre urodu nažiek  

  Stupne SČ PČ F p 
Abs. člen 1 570,3100 570,3100 9788,951 0,000000 

rok 1 24,3076 24,3076 417,223 0,000000 
ošetrenie 2 1,1937 0,5968 10,244 0,000458 

Tabuľka 2 Analýza rozptylu pre obsah tuku v nažkách 

  Stupne SČ PČ F p 
Abs. člen 1 114659,0 114659,0 34778,19 0,000000 

rok 1 1064,3 1064,3 322,81 0,000000 
ošetrenie 2 59,8 29,9 9,07 0,000917 

Tabuľka 3 Vplyv variantu ošetrenia na úrodu nažiek LSD test 

Ošetrenie Úroda nažiek 1 2 
Sunagreen 3,04  **** 

Route 3,34 ****  
Kontrola 3,37 ****  

Tabuľka 4 Vplyv variantu ošetrenia na obsah tuku LSD test 

Ošetrenie Obsah tuku 1 2 
Sunagreen 44,60  **** 

Route 46,65 ****  
Kontrola 46,98 ****  

Tabuľka 5 Priemerné hodnoty úrod nažiek a obsahu tukov v rámci foliárneho ošetrenia za obdobie rokov 2010 - 2011 

Rok Merná jednotka kontrola Sunagreen Route 
t.ha-1 2,66 2,56 2,63 

2010 
% 43,29 40,64 40,99 

t.ha-1 4,14 3,52 4,04 
2011 

% 50,65 48,56 52,32 

 

Záver 

Z poľných pokusov realizovaných 
v experimentálnych rokoch 2010 – 2011 založe-
ných na experimentálnej báze Dolná Malanta, bol 
zaznamenaný štatisticky vysoko preukazný vplyv 
poveternostných podmienok ročníka na úrodu 
nažiek a obsah tukov slnečnice ročnej. Pre pesto-
vanie slnečnice ročnej sa z hľadiska poveternost-
ných podmienok pozitívnejšie prejavil rok 2011, 
v ktorom bola dosiahnutá vyššia úroda nažiek 
(3,90 t.ha-1) a aj obsah tukov (50,51%).  

Vplyv použitých prípravkov bol štatisticky 
vysoko preukazný na úrodu nažiek a obsah tukov. 
Vysoko preukazný rozdiel bol zaznamenaný med-
zi ošetrením rastovým stimulátorom Sunagreen 
a hnojivom Route. Najvyššia úroda nažiek bola 
dosiahnutá na variante s podporným hnojivom 
Route (4,04 t.ha-1) a najvyšší obsah tuku bol ziste-
ný na variante s podporným hnojivom Route 
(52,32 %).  
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