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VPLYV STIMULÁTOROV RASTU BIOMAGICPLUS A BLACKJAK NA 
UKAZOVATELE PRODUKČNÉHO PROCESU SLNEČNICE ROČNEJ 

Influence of plant growth stimulators BiomagicPlus and BlackJak on traits  
of sunflower production process 

Ivan ČERNÝ, Dávid ERNST, Ján MAREK 
Slovenská poľnohospodárska univerzitav Nitre 

Summary: The aim of the field poly-factorial experiment was to test the effect of two plant growth stimulators BiomagicPlus and Blac-
kJak on selected yield-forming parameters (number of plants, number of heads, head diameter, weight of head, weight of thousand 
seeds) and seed yield of sunflower. Experiment was performed under the conditions of the Plant Biology and Ecology Centre experi-
mental fields of the Faculty of Agrobiology and Food Resources of the Slovak University of Agriculture in Nitra in two experimental years 
2015 and 2016. Were used three sunflower hybrids, such as NK Neoma, SY Neostar and SY Estiva. The influence of bio-stimulators on 
parameters number of plants (63 786) and number of heads (63 859) was non-significant. The influence of bio-stimulators on parame-
ters head diameter (193 mm), weight of head (174.33 g), weight of thousand seeds (72.18 g) and seed yield (2.48 t/ha) of sunflower 
was high significant. The highest values of monitored parameters were determined in variants with mutual combination of the bio-
stimulators BiomagicPlus and BlackJak (number of plants 63 985, number of heads 64 049, head diameter 211 mm, weight of head 
186.55 g, weight of thousand seeds 80.97 g, seed yield 2.70 t/ha). 
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Súhrn: Cieľom polyfaktorového pokusu realizovaného v rokoch 2015 – 2016, na experimentálnom pozemku Strediska biológie a ekoló-
gie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, bolo zhodnotiť vplyv rastových 
stimulátorov BiomagicPlus a BlackJak  na vybrané úrodotvorné prvky (počet rastlín na jednotku plochy, počet úborov na jednotku plo-
chy, priemer úboru, hmotnosť úboru, hmotnosť tisícich nažiek) a úrodu nažiek hybridov slnečnice ročnej NK Neoma, SY Neostar a SY  
Estiva. Vplyv biostimulátorov rastu na priemerný počet rastlín (63 786) a počet úborov (63 859) bol štatisticky nesignifikantný. Pôsobe-
nie biostimulátorov rastu na priemerné hodnoty priemeru úboru (193 mm), hmotnosti úboru (174,33 g), HTN (72,18 g)  a úrody nažiek 
(2,48 t.ha-1) bolo štatisticky vysoko preukazné. Najvýznamnejšie výsledky boli dosiahnuté na variante s aplikáciou interaktívnej kombi-
nácie biostimulátorov rastu BiomagicPlus a BlackJak (priemerný počet rastlín 63 985, počet úborov 64 049, priemer úboru 211 mm, 
hmotnosť úboru 186,55 g, HTN 80,97 g, úroda nažiek 2,70 t.ha-1. 
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Úvod  

Zo zberovou plochou približne 25 miliónov 
hektárov je v súčasnosti je slnečnica ročná (Helianthus 
annuus L.) štvrtou najvýznamnejšou olejninou sveta. 
Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele produkčného 
procesu slnečnice ročnej ovplyvňuje jej nízka autore-
gulačná a kompenzačná schopnosť (Weiss, 2000) a 
náchylnosť k poliehaniu (Hall et al., 2010; Sposaro et 
al., 2010). Vplyv nepriaznivých faktorov na  produkč-
ný proces slnečnice ročnej je možné eliminovať niekto-
rými intenzifikačnými opatreniami. Jedným z takýchto 
opatrení (Černý, Kovár, 2015) je foliárna aplikácia 
stimulátorov rastu. Ich využívanie je podopreté 
o výskumy zaoberajúce sa ich vplyvom najmä na zdra-
votný stav, priebeh fotosyntézy, úrodotvorné prvky, 
úrodu nažiek a obsah oleja v nažkách (Toyota et al., 
2010; Wanderley et al., 2007).  

Pestovateľská prax nie vždy disponuje dostat-
kom relevantných informácií o možnostiach využitia 
stimulátorov rastu v technologickom systéme pestova-
nia slnečnice ročnej. Jedná sa predovšetkým 
o informácie vzťahujúce sa k optimálnej úrovni kon-
centrácií a kombinácií prípravkov a ich účinku 
v rôznych agroekologických podmienkach pestovania 
(Spitzer et al., 2011).  

Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv biosti-
mulátorov rastu BiomagicPlus a BlackJak na vybrané 
úrodotvorné prvky (počet rastlín na jednotku plochy, 
počet úborov na jednotku plochy, priemer úboru, 
hmotnosť úboru, hmotnosť tisícich nažiek) a úrodu 
nažiek slnečnice ročnej. 

 

Materiál a metódy 

Poľný maloparcelkový experiment bol realizo-
vaný v rokoch 2015 - 2016 na experimentálnej báze 
Strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ SPU v Nitre 
– Dolná Malanta. Lokalita sa nachádza v teplej kuku-
ričnej výrobnej oblasti (klimatická oblasť: teplá; klima-
tická podoblasť: suchá; klimatický okrsok: teplý, suchý 
s miernou zimou a dlhým slnečným svitom; pôda: 
hnedozem kultizemná).  

Osevný postup bol 7 honový, predplodinou sl-
nečnice ročnej (Helianthus annuus L.) bola pšenica 
letná forma ozimná (Triticum aestivum L.). Obrábanie 
pôdy (podmietka, hlboká  orba) a spôsob založenia 
porastu (medziriadková vzdialenosť: 0,70 m; vzdiale-
nosť v riadku: 0,22 m) boli realizované konvenčným 
spôsobom pestovania. Základné hnojenie bolo usku-
točnené na základe agrochemického rozboru pôdy na 
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predpokladanú výšku úrody 3 t.ha-1. K výpočtu dávok 
jednotlivých hnojív bola použitá bilančná metóda. 

Do experimentov boli zaradené dvojlíniové 
olejnaté hybridy: NK Neoma (stredne neskorý), 
SY Neostar (stredne skorý)  a SY Estiva (stredne sko-
rý) s normálnym typom oleja, vhodné pre ClearField 
technológiu pestovania. 

Foliárne boli aplikované nasledovné rastlinné 
biostimulátory rastu:  

BiomagicPlus: biostimulátor na báze baktérií 
Azospirillum sp. (fixujúcich N), Bacillus megaterium 
(baktéria sprístupňujúca P) a Frateuria aurentia (bak-
téria sprístupňujúca K).  

BlackJak: biostimulátor na báze humínových 
kyselín a fulvokyselín.  

Varianty ošetrenia slnečnice ročnej rastovými 
biostimulátormi sú uvedené v Tab. 1. 

Tabuľka 1 Varianty ošetrenia slnečnice ročnej rastovými biostimulátormi  

Variant Termín aplikácie Dávka 
Kontrola – – 

BiomagicPlus BBCH 15 2 l.ha-1 
BBCH 15 1,5 l.ha-1 

BlackJak 
BBCH 55 1,5 l.ha-1 

BiomagicPlus + BlackJak BBCH 15 2 l.ha-1 + 4 l.ha-1 

Tabuľka 2 Poveternostné podmienky experimentálneho stanovišťa 

Ideálna potreba (i) 2015 2016 Mesiac 
  ∑  mm X td °C ∑  mm X td °C ∑  mm X td °C 

IV. 27,5 10 25,6 8,5 248 9,3 
V. 77,6 12 83,0 12,8 89,0 13,6 
VI. 13,6 16 23,6 17,3 26,0 17,8 
VII. 14,6 19 26,4 21,0 127,0 18,8 
VIII. 95,4 18 77,4 21,2 50,0 16,8 
IX. 12,2 15 43,0 16,8 43,0 15,1 

 

Základné meteorologické údaje za jednotlivé 
experimentálne roky boli získané z Agrometeorologic-
kej stanice FZKI SPU v Nitre (Tab. 2). 

V experimente boli hodnotené nasledovné  uka-
zovatele: počet rastlín (ks.ha-1),  počet úborov (ks.ha-1), 
priemer úboru (mm), hmotnosť úboru (g), hmotnosť 
1000 nažiek – HTN (g), úroda nažiek (t.ha-1). 

Experiment bol založený metódou kolmo dele-
ných blokov s náhodným usporiadaním pokusných 
členov, v troch opakovaniach. Výsledky experimentu 
boli štatisticky vyhodnotené analýzou rozptylu pro-
stredníctvom štatistického programu Statistica 10. Pri 
testovaní kontrastov bol využitý Fisherov LSD test. 

 

Výsledky a diskusia 

Poveternostné podmienky v priebehu jednotli-
vých experimentálnych rokov boli teplotne a zrážkovo  
nevyrovnané. Ideálna potreba zrážok v priebehu vege-
tačného obdobia pri slnečnici ročnej  je na úrovni 
240 mm a priemerná teplota okolo 15 °C. V roku 2015 
bola priemerná mesačná teplota 15,95 °C a v roku 2016  
15,23 °C.  V porovnaní s fyziologickými nárokmi oba 
roky hodnotíme ako teplotne štandardné.  

Úhrn zrážok v priebehu  vegetačného obdobia 
roka 2015 bol 279,2 mm. V tom istom období roka 
2016 bol úhrn zrážok 359,8 mm.  Na základe zisteného 
úhrnu zrážok, v porovnaní s fyziologickou potrebou, 
obidva roky hodnotíme ako zrážkovo nadpriemerné. 
(Tab.2).  

Priemerný počet rastlín, v priemere vegetačného 
obdobia rokov 2015 – 2016, dosiahol úroveň 
63 786 ks.ha-1. Najvyšší počet rastlín bol  na variante 

s biostimulátorom rastu BlackJak, najnižší na kontrol-
nom variante (Tab. 3). Štatistickou analýzou, analýzou 
rozptylu (Tab. 4), nebola zistená závislosť počtu rastlín 
od aplikácie biostimulátorov rastu.  

Priemerný počet úborov bol 63 859 ks.ha-1 
(Tab. 3). Najvyšší počet úborov bol zistený na variante 
s aplikáciou biostimulátora BlackJak, najnižší na kont-
rolnom variante. Štatistická tendencia vplyvu biostimu-
látorov na hodnoty počtu úborov bola rovnaká ako 
v rozsahu hodnotenia priemerného počtu rastlín 
(Tab. 3).  

Prostredná hodnota priemeru úboru bola 
193 mm. Maximálna hodnota priemeru úboru bola 
zistená na variante s aplikáciou BiomagicPlus + Blac-
kJak. Najnižšia hodnota priemeru úboru bola zazname-
naná na kontrolnom variante. V porovnaní s najmenším 
priemerom úboru ide o nárast priemeru úboru o 17,8 % 
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(Tab. 3), čo z hľadiska štatistického je hodnotené vy-
soko preukazne (Tab. 4).  

Priemerná hmotnosť úboru dosiahla hodnotu 
174,33 g. Najnižšie dosiahnutá hmotnosť úboru bola 
zistená  na kontrolnom variante. Najvyššia hmotnosť 
úboru bola zistená na variante s aplikáciou biostimulá-
torov BiomagicPlus + BlackJak. Rozdiel medzi naj-
vyššou a najnižšou hmotnosťou úboru bol 21,5 g 
(Tab. 3), čo z hľadiska analýzy rozptylu je hodnotené 
vysoko preukazne (Tab. 4).  

Priemerná úroveň HTN bola 67,61 g (Tab. 3), 
pričom najnižší parameter HTN bol zistený na kontrol-
nom variante. Najvyššia HTN (+ 17,55 g v porovnaní 
s najnižšou hodnotou), bola zaznamená na variante 

s aplikáciou biostimulátorov BiomagicPlus + BlackJak. 
Uvedenú závislosť výsledkov považujeme za štatistic-
ky vysoko preukaznú (Tab. 4). 

Priemerná úroda nažiek, ako hlavný ukazovateľ 
produkčného procesu slnečnice ročnej bola štatisticky 
významne (vysokopreukazne)  ovplyvnená aplikáciou 
stimulátorov rastu. Priemerná úroda nažiek za sledova-
né obdobie bola  2,48 t.ha-1. Najnižšia úroda nažiek 
bola zistená na variante s aplikáciou prípravku Blac-
kJak. Úrodové maximum bolo zistené na variante 
s aplikáciou biostimulátorov BiomagicPlus + BlackJak, 
kde bol pozorovaný nárast úrody v porovnaní s  varian-
tom  BlackJak  (najnižšia úroda) o 21,62 % (Tab. 3).  

Tabuľka 3 Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele produkčného procesu slnečnice ročnej v rokoch 2015 – 2016, 
testovanie kontrastov – Fisherov LSD test (α = 0,01) 

Variant 
Počet rastlín 

(ks.ha-1) 
Počet úborov

(ks.ha-1) 

Priemer 
úboru 
 (mm) 

Hmotnosť 
úboru 
 (g) 

HTN      
(g) 

Úroda (t.ha-1)

Kontrola 63 516 a 63 557 a 179 a 165,05 a 63,42 a 2,28 b 
BiomagicPlus 63 653 a 63 736 a 190 ab 168,89 ab 70,02 b 2,43 a 

BlackJak 63 992 a 64 095 a 192 b 176,82 bc 74,30 c 2,22 a 
BiomagicPlus  + BlackJak 63 985 a 64 049 a 211 c 186,55 c 80,97 d 2,70 c 

Priemer 63 786 63 859 193 174,33 72,18 2,48 
 

Tabuľka 4 Analýza rozptylu (α = 0,01) pre kvantita-
tívne a kvalitatívne ukazovatele produkčného pro-

cesu slnečnice ročnej v rokoch 2015 - 2016 

 
Počet 
rast-
lín 

Počet 
úbo-
rov  

Pri-
emer 
úbo-
ru  

Hmot
nosť 
úbo-
ru  

HTN  
Úro-
da  

Va-
ri-
ant 

P 0,720 0,690 0,000 0,000 0,000 0,000

Štatisticky nepreukazné výsledky experimentov, 
ohľadom vplyvu biostimulátorov rastu na ukazovatele 
počet rastlín a počet úborov, demonštrujú aj Wanderley 

et al. (2007), ktorí konštatujú, že formovanie spomína-
ných úrodotvorných prvkov vykazuje vyššiu závislosť 
predovšetkým od faktorov týkajúcich sa optimálneho 
založenia porastu a nie od biostimulátorov rastu,  ktoré 
sú aplikované na vzídené rastliny.  

Nami zistené tendencie výsledkov ohľadom šta-
tistickej preukaznosti vplyvu biostimulátorov rastu  na 
priemer a hmotnosť úboru, hmotnosť tisíc nažiek  
a úrodu nažiek slnečnice ročnej sú v súlade 
s výsledkami aj iných autorov zaoberajúcich sa obdob-
nou problematikou (Hussain et al.,2012;  Kheybari et 
al., 2013; Heideri a Karami, 2014; Ernst, Kovár 
a Černý, 2016). 

 

Záver 

V poľných experimentoch, realizovaných  
v rokoch 2015 – 2016  v kukuričnej výrobnej ob-
lasti, bol hodnotený vplyv rastových biostimuláto-
rov na vybrané úrodotvorné prvky slnečnice 
ročnej (počet rastlín, počet úborov, priemer úboru, 
hmotnosť úboru, hmotnosť tisíc nažiek) a  hospo-
dársku úrodu nažiek. Vplyv biostimulátorov rastu 

na počet rastlín a počet úborov bol štatisticky 
nesignifikantný. Pôsobenie biostimulátorov rastu 
na hodnoty priemeru úboru, hmotnosti úboru, 
HTN, úrodu nažiek bolo štatisticky vysoko preu-
kazné. Najvýznamnejšie výsledky boli dosiahnuté 
na variante s aplikáciou vzájomnej kombinácie 
biostimulátorov rastu BiomagicPlus a BlackJak.  
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