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Variety choice, structure of growing and yield of the main varieties of cereals in organic farming
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Summary: Cereals, those yield is strongly influenced by a well-selected variety, belong to the most important crops
of organic farming, grown on arable land. The questionnaire study has been executed among organic farmers in 2006.
Its purpose was to gain information concerning the choice of variety, structure of growing and yield of cereals. Wheat is
the most common variety of cereals (proportion of 43%), oat and triticale follow it. The choice of variety and seeds are
influenced especially by a sufficient amount of seeds at the market and requirements of demanders. Most of
the respondends would also appreciate a possibility of growing of a special breeded organic variety in good health
conditions, a competitive variety to weeds and a variety characterised by the regionalization for certain land-climatic
conditions. The average yield of cereals is 2.7 t.ha-1 and it is characterised by the fluctuation by 1-2 t.ha-1 each year.
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Souhrn: Mezi nejd ležit jší plodiny p stované na orné p d v ekologickém zem d lství pat í obilniny, jejichž výnosy
výrazn ovliv uje správn zvolená odr da. V roce 2006 se uskute nilo dotazníkové šet ení mezi ekologickými farmá i
s cílem získat informace o volb odr dy, struktu e p stování a výnosu obilnin. Nejp stovan jším obilním druhem je
pšenice (43% podíl), dále oves a triticale. Volbu druhu a odr dy obilniny ovliv uje hlavn dostatek osiva na trhu a
požadavky odb ratel . V tšina respondent by také p ivítala možnost p stovat odr du vyšlecht nou pro ekologické
zem d lství s dobrým zdravotním stavem, vysokou konkurenceschopností v i plevel m a rajonizací do konkrétních
p dn -klimatických podmínek. Výnosy obilnin dosahují v pr m ru 2,7 t.ha-1 a jsou charakteristické kolísáním
v jednotlivých letech o 1-2 t.ha-1.
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Úvod
V sou asné dob je ale slabinou eského
ekologického zem d lství nízký podíl orné p dy, který
v roce 2005
inil 8,1 % (p ibližn
20 000 ha)
(ROZSYPAL, 2006). Podíl obilnin z celkové plochy sice
nep esahuje ve v tšin
ekologicky hospoda ících
podnik
50 %, obilniny ale mají v ekologickém
zem d lství co do rozsahu p stování nejv tší význam
(DREYER, 1994).

genetická výbava byla co nejvhodn jší pro jejich
p stování intenzivním zp sobem, tj. p i použití zna ných
dávek pr myslových hnojiv (zvlášt lehce rozpustných
dusíkatých) (ZÍDEK et al., 1992), herbicid , fungicid ,
insekticid , r stových regulátor
a dalších látek
(ANONYM, 2006b). Odr dy jsou tak p izp sobeny
p stitelské, skliz ové a zpracovatelské technologii
(ZÍDEK et al., 1992).

Zákon o ekologickém zem d lství ukládá
p stitel m povinnost používat pouze rozmnožovací
materiál pocházející z rostlin, které byly p stovány
v souladu s uvedeným zákonem (MACHÁ , 2003).
Ekologi tí farmá i tak musejí využívat osivo
z konven ních šlechtitelských program , protože dob e
p izp sobené odr dy pro hospoda ení se sníženými
vstupy zatím nejsou vyšlecht ny (ANONYM, 2006a).
Sou asné odr dy obilnin jsou šlecht ny tak, aby jejich

V EZ jsou výnosy výrazn ovlivn ny interakcí
genotypu a prost edí. Proto je první zásadou p i výb ru
druh a odr d ur ení vhodnosti pro dané stanovišt . Jak
uvádí WOLFE (2002), u odr d vhodných pro ekologické
zem d lství je pot ebné zohlednit zajišt ní dostate né
výživy rostlin, vysoká konkuren ní schopnost v i
plevel m, odolnost v i chorobám a šk dc m a
požadované kvalitativní parametry produkce.

Materiál a metody
V kv tnu a ervnu 2006 bylo uskute n no
dotazníkové šet ení „Odr dy obilnin v ekologickém
zem d lství“. Respondenti byli vybráni z databáze svazu
ekologických zem d lc
PRO-BIO (cca 50 %
ekologicky hospoda ících farem v R) a podmínkou
bylo, aby p stovali obilniny. Osloveno bylo celkem 81

farem (p ibližn 50 % podnik p stujících obilniny
v ekologickém systému v R). Zadáno bylo celkem 14
otázek, které byly shrnuty do n kolika okruh . Pro
sestavení tabulky 1. byly použity údaje z databáze
vedené ÚKZUZ.

Výsledky
Z 81 odeslaných dotazník
se
kompletn vypln ných. Návratnost tedy

vrátilo 13
inila 16 %.

Ve sledovaném souboru nebyly za azeny pseudoobilniny
(pohanka, proso).
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Graf 1: Struktura p stování obilních druh v EZ
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P stované druhy obilnin
Jak je patrné z grafu 1, nejp stovan jším obilním
druhem v roce 2006 je pšenice (43% podíl).
Ve výb rovém souboru farem byla nejp stovan jší
pšenice jarní (35 % subjekt ), špalda (22 % subjekt ) a
ozimá pšenice (17 % subjekt ). N kolik podnik p stuje
také jednozrnku a dvouzrnku. Zjišt ný podíl p stování
ozimé pšenice neodpovídá údaji, který uvádí
ŽIV LOVÁ et al. (2006), kdy v souboru ekologických
farem, u kterých byla hodnocena ekonomika
ekologického zem d lství, p stovalo ozimou pšenici
31 % subjekt . Druhým nejp stovan jším obilním
druhem je oves (25% podíl). 16 % podnik p stuje
ozimé nebo jarní triticale. Je men jarní pak 10 % a žito
pouze 6 % farem.
Po et druh p stovaných na farm a podíl obilnin na
orné p d
Z hodnoceného souboru farem p stuje pouze
jeden obilní druh 1 farma (7,7 %). Dva, t i a ty i obilní
druhy p stují vždy t i farmy (23 %). Šest a sedm
obilních druh p stuje vždy jedna farma (7,7 %).
Rekordních dev t druh p stuje jedna farma (7,7 %).
Pr m rný podíl obilnin na orné p d
ve sledovaných podnicích iní 38,5 %. Podíváme-li se na
tuto hodnotu v pr m ru za všechny farmy, tak
zastoupení obilnin nep esahuje 50 %. Nižší zastoupení
obilnin v osevním postupu tak nesnižuje jeho pestrost a
nep ispívá tolik k ší ení chorob, šk dc a plevel
(MOUDRÝ, 1997). Ve sledovaném souboru jsou t i
farmy, které tuto doporu ovanou hranici p ekra ují
(60 %, 70 % a 80 % podíl obilnin).
Kritéria volby druhu obilniny, odr dy
Jako hlavní kritérium uvád jí respondenti
„zajišt ní odbytu“. V p ípad farem, které p stují
obilniny pro krmné ú ely, p evládá „krmná hodnota“.
Mezi další odpov di pat í „vhodnost pro dané p dn klimatické podmínky“, „osevní postup“, „rychlý jarní
r st, konkurence v i plevel m a zdravotní stav“, ale
také „zkušenosti vlastní, koleg a poradc “ a „zajišt ní
dostatku slámy“.
Volbu odr dy ovliv uje p edevším dosažitelnost
osiva v „Bio kvalit “ (54 % odpov dí). 31 % podnik
dále zohled uje p dn -klimatické podmínky a
mrazuvzdornost. Mezi další odpov di pat í také „rychlý
jarní r st, konkurenceschopnost v i plevel m a
zdravotní stav“ a „vhodnost odr dy pro kone n
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použití“. 38 % farmá
pak up ednost uje kvalitu
produkce, 38 % podnik hledá kompromis mezi kvalitou
a výnosem a pouze 16 % respondent dává p ednost
výnosu.
Odr dy šlecht né pro ekologické zem d lství a jejich
vlastnosti
Pom rn jednozna n odpovídají respondenti na
otázku, zda by uvítali na trhu tzv. „biologické odr dy“
šlecht né s ohledem na specifika systému hospoda ení se
sníženými vstupy. Zcela jednozna n kladn odpovídá
92 % dotázaných. 69 % dotázaných klade d raz na
zdravotní stav rostlin, 38 % na konkurenceschopnost
v i plevel m a vhodnost pro p dn -klimatické
podmínky farmy. Mezi mén
asté odpov dí pat í
„výnos“, „vyšší vzr st“, „kvalita“, odolnost v i
poléhání“ a „délka vegeta ní doby“. P i smluvním
zajišt ní odbytu by bylo ochotno krom „biologických“
odr d p stovat odr dy se specifickými kvalitativními
parametry 62 % respondent , 15 % ne a 23 % neví.
Prodej produkce ze dvora a zkušenosti s touto formou
prodeje
54 % podnik se snaží prodávat alespo
ást
produkce p ímo, 46 % se touto formou prodeje nezabývá
a nemá žádné zkušenosti s prodejem. U podnik , které
prodávají produkci p ímo, pak p evažují spíše negativní
zkušenosti (31 %) oproti pozitivním zkušenostem p i
prodeji (23 %).
Nej ast jší problémy p i p stování obilnin
Nejv tším problémem p i p stování obilnin je
zaplevelení (39 % odpov dí), p edevším pchá em
osetem a pýrem plazivým. Mezi další problémy pat í
„nízký výnos a kvalita“, „problémy s p ezimováním“ a
„nízká úrove
technického vybavení farmy a
poskliz ového ošet ení“.
Výnosy a jejich kolísání
Za celou skupinu obilnin iní pr m rný výnos ze
všech farem 2,7 t.ha-1. Tato hodnota se shoduje také
s údaji ŽIV LOVÉ et al. (2006), která uvádí pr m rný
výnos ozimé pšenice na shodné úrovni. P i porovnání
s konven ním zem d lstvím iní výnosy pouze 50 %,
což je v rozporu s tvrzením MOUDRÉHO (1997), který
uvádí po dokon ení p echodného období stabilizaci
výnos na 80-90 % p vodní úrovn .
Zna ným problémem ekologického p stování
obilnin v R je rozkolísanost výnos . Nej ast ji uvád jí
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respondenti rozdíly mezi výnosy ve jednotlivých letech
ve výši 1 t.ha-1 (37% rozdíl ve výnosech). Výjimkou
nejsou ani rozdíly 2 t.ha-1 (74% rozdíl ve výnosech).
Osivo, jeho evidence a dostupnost
23 % podnik používá výhradn nakoupené
certifikované osivo. Shodný po et farem obm uje 50 %
osiva každý rok (podíl vlastního a nakoupeného osiva
iní 50/50). 39 % podnik používá 75 % osiva vlastního
a 25 % nakoupeného a výhradn vlastní osivo vysévá
15 % podnik .
Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ byl pov en MZe
(odborem rozvoje venkova a ekologie) vedením databáze

osiv pro ekologické zem d lství. Vedení této databáze je
v souladu s na ízením Komise 1452/2003. ÚKZÚZ
eviduje množitelské plochy a osivo pro ekologické
zem d lství na stránkách http://www.ukzuz.cz. Struktura
nabízených osiv koresponduje se zjišt nou strukturou
p stovaných plodin b hem šet ení. Jedinou výjimkou je
jarní je men, který je plodinou produk ních oblastí,
zatímco v tšina respondent
hospoda í spíše ve
znevýhodn ných oblastech. Op t se potvrdil velmi nízký
podíl žita (4,4 %). Dostupné také není ani osivo
pluchatých pšenic (jednozrnka a dvouzrnka). Dostupné
je osivo pouze od jednoho dodavatele v celkovém
množství, které vysta í na osetí plochy asi 1 000 ha.

Tabulka 1: Prodané certifikované osivo pro ekologické zem d lství v hospodá ském roce 2005/2006
Plodina
Prodej osiva (t)
% podíl
Pšenice (celkem)
88,9
41,7
jarní
48,75
22,9
ozimá
36
16,9
špalda
4,15
1,9
Je men jarní
48,5
22,7
Žito
9,3
4,4
Zdroj: Evidence osiva pro ekologické zem d lství

Plodina
Oves (celkem)
setý
nahý
Triticale (celkem)
ozimé
jarní

Prodej osiva (t)
47,58
39,9
7,68
19,1
11,1
8

% podíl
22,3
18,7
3,6
8,9
5,2
3,7

Záv r
Z dotazníkového šet ení je patrné, že hlavním
kritériem volby odr dy je její dostupnost na trhu, nikoli
vhodnost pro p dn -klimatické podmínky farmy,
zdravotní stav, kvalitativní parametry apod. V R je
dostupné osivo pouze od jednoho dodavatele v množství,
kterým je možné osít plochu orné p dy o vým e asi
1000 ha. Nejp stovan jším obilním druhem je pšenice
(nejvíce farem p stuje jarní odr dy – 35 %, špaldu –
22 % a ozimou – 17 % subjekt ). P ekvapivý je velmi
nízký podíl žita (p stuje jej pouze 6 % respondent , jeho
podíl na prodaném osivu pro ekologické zem d lství iní

4,4 %). V tšina respondent by p ivítala možnost
p stovat tzv. „low input“ odr dy. Mezi jejich
nejd ležit jší vlastnosti by m l pat it zdravotní stav
rostlin, konkurenceschopnost v i plevel m a vhodnost
pro p dn -klimatické podmínky farmy. Nej ast jšími
problémy p i p stování je zaplevelení porostu a nízké
a zna n rozkolísané výnosy. Za celou skupinu obilnin
iní pr m rný výnos ze všech farem za rok 2005 pouze
2,7 t.ha-1, tedy necelých 50 % výnosu konven ního
zem d lství (v konven ním systému to bylo 5,47 t.ha-1
v roce 2005).
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