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Téma: Zvýšení produkčního potenciálu brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí 

Hypotéza:  
Doplňková kapková závlaha raných brambor aplikovaná v průběhu jejich vegetačního období 

prokazatelně zvýší výnos a výtěžnost tržních hlíz proti tradiční závlaze postřikem, sníží proti ní 
spotřebu vody minimálně o 30%, ve spojení s fertigací sníží spotřebu dusíkatých hnojiv alespoň o 
10% (lepší využití živin), sníží vyplavování dusičnanů (ochrana životního prostředí) a náklady na 
aplikaci dusíkatých hnojiv. Při uvedených přednostech se její ekonomická efektivnost ve víceletém 
průměru minimálně vyrovná závlaze postřikem.  

 
Anotace:  

Brambory patří vzhledem k řídkému a mělkému kořenovému systému k plodinám citlivým ke 
stresu suchem, což může být omezujícím faktorem pro dosažení ekonomicky efektivního výnosu. 
Rané brambory se proto v ČR v hlavních oblastech jejich pěstování tradičně pěstují pod závlahou. 
Od devadesátých let se v ranobramborářské oblasti více rozšířilo i pěstování ostatních konzumních 
brambor a závlaha i u nich pomáhá stabilizovat výnosy. Nejrozšířenějším způsobem závlahy 
brambor je v ČR postřik, který je náročný na potřebu závlahové vody i elektrické energie. S 
postupným růstem cen energie, vody i probíhajících klimatických změn se zvyšuje a dále bude 
zvyšovat význam opatření vedoucích k výrazným úsporám v dodávce závlahové vody.  

Z důvodů úspor závlahové vody a energie se jeví jako perspektivní  kapková závlaha. Ta 
umožňuje přesné dávkování závlahové vody v souladu s potřebami rostlin a navíc i fertigaci, tj.  
přihnojování minerálními hnojivy s lepším využitím živin rostlinami.  

Cílem práce je zhodnotit v přesných polních pokusech vliv kapkové závlahy a kapkové 
závlahy s fertigací na výnos tržních hlíz, na spotřebu vody, na úsporu a náklady na aplikaci N hnojiv,  
na vyplavování dusičnanů i na kvalitativní parametry hlíz u raných i ostatních konzumních brambor v 
porovnání s nezavlažovanou variantou i s variantou zavlažovanou tradičním postřikem.  

 
Zdroj financování práce: Práce by byla hrazena z dohod a z prostředků katedry      
 


