ODR DY PŠENICE SETÉ VHODNÉ PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ
Wheat variety suitable for ecological agriculture
Zden k Št rba, Petr Konvalina, Jan Moudrý, Martina Šebestová
Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, Zem d lská fakulta
Summary: The actual cultivars of wheat are breeded to be suitable for intensive farming. On the contrary, yield and
quality of organically grown crops are influenced by the interaction of genotype and environment. Therefore, not all
the actual cultivars are suitable for organic farming. This work is aimed to asses the pertinence wheat austria genotypes
for ecological agriculture in Czech Republic. In years 2004-2005 were established small-area experiments at locality in
eské Bud jovice using for winter wheat genotypes (Capo, Belmondo, SE 407/05, SE 314/05). The result section is
aimed on the evaluation postharvest samples – plant length, tiller number, spike number, spike length, coefficient of
productive tillering, grain number per spike, thousand grain weight and theoretical and real yield of grain. The grain
yields of winter wheat were relatively high, all the yield parameters (spike number, grain number per spike and
thousand grain weight) were on corresponding level. The tested austria genotypes of winter wheat chalk out
the possibility exercise in ecological agriculture in Czech Republic.
Key words: winter wheat, ecological agriculture, genotype
Souhrn: Sou asné odr dy jsou šlecht ny tak, aby jejich genetická výbava byla co nejvhodn jší pro jejich p stování
intenzivním zp sobem. Výnos plodin a kvalitu produkt ovliv uje v ekologickém zem d lství genotyp a prost edí v tší
m rou, než v zem d lstvím konven ním. V p ísp vku jsme se zam ili na posouzení vhodnosti rakouských genotyp
pšenice ozimé pro podmínky ekologického zem d lství R. Pokud byl založen na stanovišti eské Bud jovice v letech
2004-2005 se ty mi genotypy (Capo, Belmondo,SE 407/05, SE 314/05).Výsledková ást je zam ena p evážn na
hodnocení poskliz ových vzork – délka rostliny, po et odnoží, po et klas , koeficient produktivního odnožení, délka
klasu, po et zrn v klasu a HTZ. Sou ástí je rovn ž hodnoceni teoretického a skute ného výnosu. Výnosy zrna pšenice
ozimé byly pom rn vysoké, všechny výnosové prvky (po et klas , po et zrn v klasu a HTZ) byly na odpovídající
úrovni. Zkoušené rakouské genotypy nastínily možnost uplatn ní i v podmínkách ekologického zem d lství eské
republiky.
Klí ová slova: pšenice ozimá, ekologické zem d lství, genotyp
Úvod
Ekologické zem d lství je zp sob hospoda ení,
který nevyužívá syntetické pesticidy ani um lá hnojiva,
klade zna ný d raz na opat ení chránící p du a p írodu a
zajiš uje ohleduplné zacházení se zví aty. Ješt p ed
n kolika lety bylo okrajovou specialitou malé skupiny
farmá i zákazník . B hem devadesátých let se ale jeho
postavení dramaticky zm nilo. Ekologické zem d lství
se p edevším v evropských zemích stává b žným a
zboží, které nabízí, v mnoha obchodech samoz ejmostí
(KOTECKÝ, 2002).
Obilniny mají v ekologickém zem d lství co do
rozsahu p stování nejv tší význam. P edevším jsou to
chleboviny, pšenice a žito, ale také oves na výrobu
vlo ek a sladovnický je men pro výrobu biopiva hrají
stále v tší roli. Obiloviny je možné prodávat mlýn m
(pro ekologické zpracování), zákazník m p ímo ze dvora
(po vy išt ní, kartá ování) nebo je zpracovat na chléb i
další produkty a ty pak prodávat (DREYER, 1994). Podíl
obilnin z celkové plochy orné p dy nep esahuje ve
v tšin ekologických podnik 50%. To má velký
význam pro p edcházení chorobám obilovin a uleh uje
to redukci plevel (DREYER, 1994).
V ekologickém zem d lství se aplikují p edevším
organická hnojiva a jen t žko rozpustná anorganická
hnojiva (p edevším horninové mou ky). Chemické
p ípravky na ochranu rostlin se nepoužívají. Tím se

vytvá í zcela jiné p stební podmínky než v konven ním
zem d lství (PETR a DLOUHÝ, 1992).
Po
p stování
v ekologickém zem d lství
vybíráme takové druhy a odr dy, které mají vlastnosti
vhodné pro naše stanovištní podmínky a mají vysokou
odolnost proti chorobám a šk dc m a dobrou
konkuren ní schopnost v i plevel m (MOUDRÝ,
1997). Ideální odr da obilnin pro ekologické
zem d lství se vyzna uje vysokou odolností proti
houbovým chorobám, p edevším klasovým (fuzariózy a
septorióza). Má dlouhé podklasové internodium
zajiš ující asimilaci v dob tvorby zrna i p i poškození
list houbovými chorobami (rzi). Ostatní internodia jsou
kratší, ímž se zvyšuje odolnost proti poléhání (URBAN
a ŠARAPATKA, 2003). Vhodné jsou druhy a odr dy
s vyšší tvorbou ko enové hmoty, lepším osvojováním
živin z p dy, zvlášt pak rychlým osvojením na ja e
u ozim , rychlou tvorbou nadzemní hmoty zpo átku
vegetace (zakrytí p dy – konkurence plevel m), ale
pomalejším r stem i vývinem b hem vegetace
(MOUDRÝ, 1997). Pro ekologické zem d lství jsou
vhodné odr dy se st edním až dlouhým stéblem, mén
odnožující, tvo ící výnos produktivitou klasu (v tší po et
a hmotnost zrn). Jejich výhoda spo ívá v tom, že
nepot ebují dusík pro podporu odnožování ( asn na ja e
pomalu probíhá mineralizace) a v dob v tší pot eby
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dusíku pro tvorbu klásk – zrn je ho již více k dispozici,
vlivem vyšších teplot. Dostupnost dusíku asn na ja e je
hlavní problém p i p stování ozim v ekologickém

zem d lství (MOUDRÝ, 1994). Univerzální ekologické
odr dy neexistují. Proto volíme b žné odr dy z Listiny
povolených odr d (MOUDRÝ, 1997).

Materiál a metody
byly založeny v systému ekologického zem d lství b hem vegetace nebylo použito žádných pesticidních
p ípravk
ani
se
neprovád lo
p ihnojování
pr myslovými hnojivy. Sklize
byla provedena
maloparcelkovou
sklízecí
mláti kou
WINTERSTEIGER. V našem p ísp vku jsme se
zam ili na výsledky rozbor poskliz ových vzork .
Byla hodnocena délka rostliny, po et odnoží, po et
klas , koeficient produktivního odnožení (KPO), délka
klasu, hmotnost klasu, po et zrn v klasu, hmotnost tisíce
zrn (HTZ). Ze zjišt ných hodnot výnosových prvk byl
vypo ten teoretický výnos, který byl porovnán se
skute ným výnosem zjišt ným vážením. Výsledky byly
vyhodnoceny jednofaktorovou analýzou variancí
v programu STATISTICA C z 6.

Maloparcelkové pokusy byly založeny v letech
2004-2005 na pokusném pozemku v areálu Zem d lské
fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích
(BVT, 380 m.n.v, p dní typ kambizem pseudoglejová,
p dní druh pís itohlinitý, pH 6,4, mírn teplá oblast,
ro ní pr m. teplota vzduchu 7,8°C, ro ní pr m. úhrn
srážek 620 mm) metodou znáhodn ných blok . Byly
za azeny rakouské genotypy pšenice ozimé – CAPO
(1989),
BELMONDO
(1997),
SE
407/05
(novošlecht ní), SE 314/05 (novošlecht ní).
Jednotlivé genotypy byly zasety ve dvou
opakováních na ploše 10 m² maloparcelkovým
bezezbytkovým secím strojem zna ky HEGE (výsevek
3,5 MKS.ha-1, Š 12,5 cm, hloubka setí 3 cm). Pokusy
Výsledky
Tab 1: Výsledky rozbor poskliz ových vzork pšenice
Genotyp
Capo
Belmondo
SE 407/05
SE 314/05

Pr m.
délka
rostlin
(cm)
104,33
100,955
99,345
104,33

Po et
odnoží/m2
844
876
756
868

Po et
KPO
klas /m2
644
684
630
730

1,30
1,29
1,30
1,18

Pr m.
délka
klasu
(cm)
8,1
9,8
7,7
9,1

Pr m.
hmotnost
klasu
(g)
2,83
2,75
2,46
2,32

Pr m.
po et zrn HTZ
v klasu
(g)
(ks)
42,45
46,35
40,0
47,5
39,0
45,6
33,0
46,95

Výnos zrna
teoretický/
skute ný
(t/ha)
12,67 / 7,05
12,99 / 6,25
11,67 / 7,35
11,20 / 7,05

Tab 2: Analýza variancí pr m rné délky klas ozimé pšenice v závislosti na genotypu
Zdroj
Sou et
Stupe volnosti
Pr m rný tverec
F
Hladina
prom nlivosti
tverc
(d. f.)
Vypo tené
p
5,7684
3
1,9228
7,325
0,042115
Genotyp
1,0501
4
0,2625
Chyba
6,8185
7
2,1853
Celkem
Mezi ov ovanými genotypy pšenice ozimé analýzou variancí pr m rné délky klas byl zjišt n statistický významný
rozdíl (p<0,05).
Tab 3: Pr m rná délka klas ozimé pšenice s vyzna ením homogenních skupin na hl. pravd podobnosti P0,05
Genotyp

Délka klas pr m r (cm)

SE 407/05
Capo
SE 314/05
Belmondo

7,65
8,10
9,10
9,825

V rámci statistického hodnocení byl zjišt n
statisticky významný rozdíl pouze u délky klasu, jak je
uvedeno v tab. 2-3.
URBAN a ŠARAPATKA (2003) uvádí, že
odr dy obilnin vhodné pro ekologické zem d lství mají
mít dlouhé podklasové internodium a ostatní internodia
mají být kratší, ímž se zvyšuje odolnost proti poléhání.
U obilnin, u kterých byly provád ny pokusy, nebylo
62

1
****
****

Homogenní skupiny P0,05
2
****
****

poléhání u jednotlivých genotyp
je mene jarního zjišt no.

3
****
****

pšenice ozimé a

Strategie ekologické ochrany obilnin v i
chorobám a šk dc m je založena na využití p irozeného
odporu prost edí (PETR a DLOUHÝ, 1992). Genotypy
obilnin pšenice ozimé byly z chorob napadeny
pyknidiální listovou skvrnitostí (brani natkou pšeni nou)
a fuzariózami. KAZDA ( 2001) uvádí, že nejsiln jší
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riziko masové infekce rostlin brani natkou pšeni nou je
na p elomu kv tna a ervna. To odpovídá našemu
zjišt ní, kdy dne 3. 6. 2005 bylo zjišt no u genotyp
pšenice ozimé nejv tší procentické zastoupení této
choroby na horních listech rostlin.

Capo nedosáhl doporu eného po tu odnoží. MOUDRÝ
(1994) uvádí, že pro ekologické zem d lství jsou vhodné
odr dy mén odnožující, tvo ící výnos produktivitou
klasu (v tší po et a hmotnost zrn). Jejich výhoda spo ívá
v tom, že nepot ebují dusík pro podporu odnožování.

Fuzariózám obilnin se k rychlému rozší ení
houby dosta ují nízké teploty, vysoká vzdušná vlhkost,
pomalé odtávání sn hu napadaného na nezmrzlou p du
( A A, 1990). U genotyp pšenice ozimé fuzarióza
napadla klasy, které zb laly. Výskyt byl však pouze
ojedin lý.

Podle odhadu SÚ k 15. 9. 2005 byl skute ný
pr m rný výnos v roce 2005 u pšenice ozimé 5,62 t.ha-¹
(MZe R, 2005). Nejvyššího teoretického vypo teného
výnosu dosáhl genotyp Belmondo (12,99 t.ha-¹).
Genotyp Belmnodo vykázal i nejvyšší pr m rnou HTZ
(47,5 g). Po tem klas dosáhl genotyp (684 ks/m²), což
je podle PETRA (1997) doporu ené optimum.
Pr m rným po tem zrn z jednoho klasu genotyp
Belmondo vykázal (40 ks). Nejmenší teoretický výnos
dosáhl genotyp SE 314/05 (11,20 t.ha-¹), p estože
vykázal nejvyšší po et klas (730 ks/m²) a dosáhl
pr m rného po tu zrn z jednoho klasu (37 ks), což byl
nejmenší pr m rný po et zrn ze všech genotyp pšenice
ozimé. Reálná produktivita klasu je 28 – 35 zrn
v jednom pr m rném klasu. P i takovém po tu obilek se
pohybuje hmotnost 1 000 zrn v rozmezí 40 – 46 gram
(PETR, 1997). Všechny rakouské genotypy dosáhly,
respektive p ekro ily hodnot uvedených PETREM
(1997).

Výchozím stavem pro tvorbu výnosu u ozimé
pšenice je optimální po et rostlin na plošné jednotce.
Po et všech odnoží m že p esahovat 2 000 v dob
sloupkování a v dob sklizn by pak m lo z stat 600 –
750 klas na 1 m² (PETR, 1997). U genotyp pšenice
ozimé, u kterých byla dne 27. 4. 2005 zjišt na r stová
fáze 28 DC, byl po et odnoží nejvyšší u genotypu Capo
(1 281 ks/m²) a u genotypu SE 314/05 byl naopak
nejnižší po et odnoží (958 ks/m²). P ed sklizní m l
nejvyšší po et produktivních odnoží genotyp SE 407/05
(659 ks/m²) a naopak nejmenší po et produktivních
odnoží m l genotyp Capo (554 ks/m²). Genotyp SE
407/05 dosáhl doporu ení PETRA (1997) a genotyp
Záv r
Procentický výskyt chorob u rakouských
genotyp pšenice ozimé byl nízký. I p esto, že nebylo
osivo mo ené a b hem vegetace nebyly použity
fungicidy, byla odolnost t chto rakouských genotyp
v i chorobám i šk dc m pom rn vysoká. Z výsledk
lze rovn ž usuzovat na vyšší konkuren ní schopnost
genotyp v i plevel m. P estože nebyly použity
ochranné prost edky na výskyt plevel (herbicidy),
nedošlo ve v tšin p ípad k p er stání pšenice plevely,
ani k v tšímu potla ení porostu. Výnosy zrna pšenice

ozimé byly pom rn vysoké, všechny výnosové prvky
(po et klas , po et zrn v klasu a HTZ) byly na
odpovídající úrovni. Zkoušené rakouské genotypy
nastínily
možnost
uplatn ní
i
v podmínkách
ekologického zem d lství
eské republiky. Byl
prokázán význam volby odr dy. Vhodná volba odr dy je
rozhodujícím
faktorem
pi
p stování,
který
v podmínkách ekologického zem d lství vystupuje ješt
více do pop edí.
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