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VPLYV FOLIÁRNEJ FORTIFIKÁCIE SELÉNOM  
NA KVANTITU ÚRODY SEMENA REPKY OLEJNEJ 

Effect of selenium foliar fortification on yield of seed of oilseed rape 
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Summary: In small-plot field experiments the effect of foliar application of selenium (sodium selenite) at Se dose 50 g, 100 g and 150 g 
per hectare on seed yield of oilseed rape (locality of Vigľaš-Pstruša) during experimental year 2017/2018 was investigated. Foliar spray 
application of Se was applied at the growth stage onset of prolongation (30 BBCH). The average results showed that selenium applied 
as selenate sodium at dose 50 g, 100 g and 150 g Se per hectare resulted in increase seed yield of oilseed rape by 14.0%, 61% or. 
55% compared with  control treatment without of selenium applied. This study provides additional evidence for a beneficial role for Se in 
higher plants. 
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Súhrn: V maloparcelovom poľnom pokuse (lokalita Vígľaš - Pstruša) sme v pestovateľskom roku 2017/2018 sledovali vplyv foliárnej 
aplikácie selénanu sodného (v dávkach selénu 50 g, 100 g a 150 g Se.ha-1) na výšku úrodu semena repky olejnej. Foliárna aplikácia Se 
sa realizovala na začiatku predlžovacieho rastu v rastovej fáze BBCH 30. V porovnaní s kontrolným variantom (bez aplikovaného selé-
nu) foliárna aplikácia selénu  v dávkach 50 g.ha-1 ,100 g.ha-1 a 150 g.ha-1  vo forme selénanu sodného spôsobila štatisticky preukazný 
nárast úrody semena repky olejnej o 14 %, 61 % resp. 55 %.  Táto štúdia poskytuje ďalšie dôkazy o prospešnej úlohe Se vo vyšších 
rastlinách. 
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Úvod  

Selén je nevyhnutný stopový prvok pre ľudí, zvie-
ratá a niektoré nižšie rastliny a jeho množstvá v svetových 
potravinových systémoch sú značne nerovnomerné (He-
gedüs et al., 2007, Lyons, 2010, Pilon-Smits et al., 2017). 
Tento prvok vstupuje do potravového reťazca cez rastliny 
a v dôsledku toho, je vysoko závislý na biologickej do-
stupnosti v pôde. Vyššie rastliny majú schopnosť akumu-
lovať a transformovať selén do bioaktívnych zlúčenín, 
čím sú dôležité pre ľudskú výživu, zdravie a pre výživu 
hospodárskych zvierat. Vysoké, alebo naopak príliš nízke 

koncentrácie Se v potrave, môžu byť letálne pre ľudí aj 
zvieratá (Combs 2001). Za najefektívnejší spôsob zvyšo-
vania obsahu selénu v rastlinách sa považuje šľachtenie 
rastlín (genetická biofortifikácia) a obohacovanie hnojív 
selénom (agronomická biofortifikácia) (Banuelos et al., 
2017).  

Cieľom pokusu bolo sledovanie vplyvu foliárnej 
aplikácie selénu vo forme selénanu sodného na kvantitu 
dopestovanej produkcie semena repky olejnej.  

Materiál a metódy 

Maloparcelový poľný výživársky pokus sme za-
kladali v poslednej dekáde augusta v roku 2017 na 
Výskumno-šľachtiteľskej stanici (VŠS) Vígľaš – 
Pstruša. Vysievaná bola odroda kapusty repkovej pra-
vej (Brassica napus L.) ES Monaco. Pokus bol realizo-
vaný na pôdnom type pseudoglej luvizemná. Pre zalo-
ženie pokusu bola použitá bloková metóda s veľkosťou 
pokusných parciel 10 m2 v štyroch opakovaniach. Vý-
sevok predstavoval 0,5 milióna klíčivých semien na ha.  

Výrobný typ je zemiakovo pšeničný (III-C2) 
s nadmorskou výškou 375 m n.m. Pokusná lokalita je 
charakterizovaná teplým, mierne vlhkým podnebím 
s priemernou ročnou teplotou 7,8 °C a priemerným 
ročným úhrnom atmosférických zrážok 666 mm.      

V maloparcelovom poľnom pokuse bol sledo-
vaný vplyv foliárne aplikovaných solí selénu na úrodu 
semena kapusty repkovej pravej. Základné hnojenie sa 
realizovalo pred sejbou vo forme 100 kg LAD (27 % 
N), 100 kg 60 % KCl (60 % K2O) a 100 kg amofosu 
(12 % N a 52 % P2O5). Uvedenými hnojivami sa apli-
kovalo 39 kg dusíka, 49,8 kg draslíka a 22,9 kg fosforu 
na 1 ha. Regeneračné hnojenie sa realizovalo vo forme 
hnojiva DASA (26/13) v dávke 80 kg N.ha-1. Selén sa 

aplikoval foliárne dávkami 50 g, 100 g a 150 g Se.ha-1 
podľa jednotlivých variantov. Na hnojenie sa použili 
roztoky selénanu sodného (Na2SeO4). Prihnojenie 
selénom sa realizovalo ručne (rosičom značky STIHL). 
Postrekovacia dávka roztokov bola 400 l.ha-1. Postrek 
sa vykonal na začiatku predlžovacieho rastu vo fenolo-
gickej fáze BBCH 30. Schéma variantov hnojenia je 
uvedená v tabuľke 1.  

Tabuľka 1: Varianty hnojenia kapusty repkovej 
pravej v pokusnom roku 2017/2018   

Variant 
Dávka Se (g.ha-1) 

(BBCH 30) 
1DASA 0 

2DASA+Se50 50 
3DASA+Se100 100 
4DASA+Se150 150 

Zber pokusov sa uskutočnil maloparcelovým 
zberovým kombajnom. Po zbere sa sledoval vplyv 
variantov hnojenia na úrodu semena. Dosiahnuté úrody 
boli vyhodnotené štatisticky metódou analýzy rozptylu 
a následne bola testovaná preukaznosť rozdielov medzi 
variantmi LSD testom. 
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Výsledky a diskusia 

Z výsledkov mnohých pokusov vyplýva, že 
úrody pestovaných plodín (napr. pšenica, kukurica) nie 
sú dávkami selénu do 100 g na hektár výraznejšie 
ovplyvňované (Broadley et al., 2010,, Ducsay a Ložek, 
2006).   V poslednom období pribúdajú dôkazy o tom, 
že Se môže mať pozitívne účinky na rast, tvorbu úrody 
a toleranciu rastlín voči stresu (Hartikainen a Xue 
1999, Ríos et al. 2009). Fyziologické, biochemické a 
molekulárne mechanizmy zodpovedné za stimuláciu 
rastu a zvýšenie odolnosti neboli zatiaľ determinované. 
Zvýšená antioxidačná kapacita a účinnejšie akumulácia 
sacharidov (Turakainen et al., 2004), sú považované za 
faktory ktoré prispievajú k lepšej výkonnosti rastlín.  

V pokusnom roku 2017/2018 v podmienkach 
Výskumno-šľachtiteľskej stanici (VŠS) Vígľaš – Pstru-
ša  sme na variante 2DASA+Se50, 3DASA+Se100 a 4DASA+Se150 
s pridaním selénu vo forme selénanu zistili úrodu se-
mena kapusty repkovej pravej 3,11 t.ha-1,  4,39 t.ha-1 
resp. 4,21 t.ha-1 (tab. 2). V porovnaní s kontrolným 
variantom 1DASA bez pridania selénu to v relatívnom 
percentuálnom vyjadrení znamenalo nárast o 14 %, 
61 % resp. 55 %. Seppänen et al. (2010) zistil, že vply-
vom foliárnej aplikácie selénu v dávke 30 g.ha-1, keď 

selén bol aplikovaný vo fáze listovej ružice približne 
mesiac po sejbe vo forme seleničitanu sodného 
(Na2SeO3) a selénanu sodného (Na2SeO4), nedošlo ku 
preukaznej zmene vo výške dopestovanej úrody seme-
na a obsahu oleja v semene kapusty repkovej pravej.  

Na druhej strane Lyons et al., 2009 zistili, že 
vplyvom aplikácie selénu došlo k nárastu úrody semien 
Brassica rapa L. o 43 % v porovnaní v variantom bez 
prídavku selénu.    

Tabuľka 2: Vplyv variantov hnojenia na výšku 
úrody semena (prepočítané na 15 % - nú vlhkosť) 

kapusty repkovej pravej  

Úroda (t.ha-1) 
Variant 

2015/2016 Relatívne % 
1DASA 2,72a 100 

2DASA+Se50 3,11a 114 
3DASA+Se100 4,39b 161 
4DASA+Se150 4,21b 155 

LSD varianty 0,05 0,78 - 
Rozdiely medzi variantmi sú štatisticky preukazné na hladine výz-

namnosti α= 0,05 (malé písmená)  

Záver 

V maloparcelovom poľnom pokuse založenom 
v pestovateľskom roku 2017/2018 bol sledovaný vplyv 
foliárnej aplikácie selénu vo forme selénanu na výšku 
úrody semena kapusty repkovej pravej.  V porovnaní 
s kontrolným variantom, foliárna aplikácia selénu  

v dávkach 50  g.ha-1  , 100 g.ha-1   a 150 g.ha-1  vo 
forme  selénanu spôsobila nárast úrody semena kapusty 
repkovej pravej o 14 %, 61 % resp. 55 %. Táto štúdia 
poskytuje ďalšie dôkazy o prospešnej úlohe Se vo 
vyšších rastlinách.  
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