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Summary: The aim of the study was evaluated effect of inter-row distance on parameters of quality of winter wheat
grain in organic farming. Except this other effects (effect of technique of cultivation, year and variety) on the
parameters of quality were measured. Two varieties of winter wheat – Ludwig and Sulamit grown in 3 inter-row
distances (125, 250 and 375 mm) were used for experiment in organic and conventional farming. After harvest
parameters of quality (protein content, wet gluten content, starch content and Zeleny sedimentation test) were measured.
The inter-row distance had statistically significant effect on protein content and wet gluten content. With higher
inter-row distance the parameters of quality grow. The highest food/bakery quality of grain in organic farming was
achieved in the widest inter-row distance (375 mm). This grain was comparable with conventional one from the quality
point of view.
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Souhrn: Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit vliv mezi ádkové vzdálenosti v ekologickém zp sobu p stování na
n které jakostní ukazatele kvality zrna ozimé pšenice. Mimoto byly hodnoceny i další faktory ovliv ující kvalitu zrna
(vliv zp sobu p stování, ro níku a odr dy). Pokus se 2 odr dami ozimé pšenice- Ludwig a Sulamit byl veden
v ekologickém i konven ním zp sobu p stování ve t ech mezi ádkových vzdálenostech (125, 250 a 375 mm). Po
sklizni byla zjiš ována peka ská jakost zrna (obsah N-látek, obsah mokrého lepku, obsah škrobu a Zelenyho
sedimenta ní test). Mezi ádková vzdálenost v ekologickém zem d lství m la nejv tší vliv na obsah N-látek a obsah
mokrého lepku. Se zvyšující se rozte í ze 125 mm na 375 mm se zvyšovaly hodnoty t chto jakostních ukazatel , takže
zrno pšenice z mezi ádkové vzdálenosti 375 mm dosáhlo nejvyšší potraviná ské/peka ské jakosti srovnatelné
s konven ními variantami.
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Úvod
Obilniny zaujímají kolem 50-ti % orné p dy.
Také v ekologickém zem d lství mají své nezastupitelné
místo. Nejd ležit jší obilninou v našich podmínkách je
pšenice. Její certifikovaná produkce v EZ inila v roce
2005 v R 9 689,1 t.

zrna pšenice. Jak uvádí Branlard et al. (1991) obsah
bílkovin významn koreluje zejména s obsahem
mokrého lepku, hodnotami zjiš ovanými v rámci
reologických m ení a zpravidla i se sedimenta ním
testem.

Nejv tším problém u potraviná ské pšenice
v systému EZ není její p stování, nýbrž dosažení
požadované peka ské kvality. Mnoho autor udává
negativní vliv ekologického zp sobu hospoda ení na
technologickou jakost, zejména tam, kde je rozhodující
obsah bílkovin (Moudrý a Prugar, 2002). Capouchová
(2004) uvádí, že u ekologicky vyp stované pšenice je
t eba po ítat s dvou až t í procentním deficitem obsahu
N-látek oproti pšenici konven ní. To zhoršuje možnosti
potraviná ského, zvlášt pekárenského zpracování.

Jistou možností zlepšení kvality zrna ozimé
pšenice v ekologickém zp sobu p stování je odlišná
organizace a struktura porostu (širší ádky, rozdílné
výsevky) oproti klasickému zp sobu zakládání porost
pšenice v úzkých ádcích. Förster et al. (2004) prokázal,
že p i rozší ení ádk se zvyšuje nejen obsah proteinu,
ale i hodnoty sedimentace. Výsledky pokus celkov
ukázaly, že pomocí této metody p stování lze dosahovat
vysoké peka ské kvality.

Tento deficit je zp soben zvýšenou pot ebou
dusíku zejména v pozdních vegeta ních fázích, kdy se
vytvá í a zraje zrno. V konven ním zem d lství se práv
pro toto kritické období aplikuje tzv. kvalitativní
p ihnojování dusíkem pro zlepšení technologické
hodnoty. Absence pr myslových, rychle p sobících
hnojiv v ekologickém systému je tedy astou p í inou
deficitu dusíku, který se v zrn projeví sníženou
akumulací zásobních bílkovin (Prugar, 1999).
Ekologický systém p stování neovliv uje pouze
obsah N-látek, ale i další ukazatele technologické jakosti
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Petr et al. (1998) uvádí, že p edpokladem úsp chu
p stování pšenice v ekologickém zem d lství je
využívání odr d z jakostní skupiny „E“- elitní a „A“kvalitní, nebo u nich lze zachovat geneticky založenou
dobrou mlyná skou a peka skou jakost p i r zných
zp sobech p stování, tedy i p i nižších vstupech.
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit vliv
mezi ádkové vzdálenosti v ekologickém zem d lství na
kvalitativní parametry zrna. Jinými slovy zda
optimalizací r stových (zejména sv telných) podmínek
r znou strukturou porostu m že být zvýšena syntéza
bílkovin zrna.
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Materiál a metody
Pokusy probíhaly ve dvou letech 2004/05 a
2005/06 na pokusné stanici Katedry rostlinné výroby
FAPPZ
ZU Praha v Uh ín vsi. Tato stanice je
certifikována pro vedení pokus ekologickým zp sobem
p stování, pokusy jsou vedeny podle zásad IFOAM a
Metodického pokynu pro ekologické zem d lství MZe
R, bez pr myslových hnojiv a pesticid .

ádk 250 a 375 mm byly 2x ple kovány Martínkovou
ru ní ple kou. Pro srovnání byl založen u obou
hodnocených odr d pšenice i pokus vedený konven ním
zp sobem, avšak pouze v klasických úzkých ádcích
(125 mm). V tomto pokusu byla použita dávka dusíku
100 kg N/ha, rozd lená do dávky regenera ní a
produk ní; dále byl použit herbicid.

P esné polní maloparcelkové pokusy se dv mi
odr dami ozimé pšenice (Triticum aestivum L.) Ludwig
a Sulamit (z jakostní skupiny E), byly vedené
v ekologickém zp sobu p stování p i t ech ší kách
ádk : 125, 250 a 375 mm). Pokusné varianty s rozte í

Poskliz ové rozbory zrna byly zam eny na
hodnocení obsahu N-látek (pomocí NIRS), obsahu
mokrého lepku, Zelenyho sedimenta ní test a obsahu
škrobu z jednotlivých pokusných variant.

Výsledky
Tabulka 1: Obsah N-látek, mokrého lepku, škrobu a Zelenyho sedimenta ní test v pr m ru let 2004/05 a 2005/06
Protein content, Wet gluten content, Sedi index and starch content
Mezi ádková
Obsah N-látek
Obsah mokrého
vzdálenost
v sušin zrna
lepku
Inter-row distance Protein content Wet Gluten content
(mm)
(%)
(%)
125
13,4
27,4
125
11,2 a
21,1 a
Ludwig
Ekologické
250
12,0 b
22,6 b
375
12,5 b
24,0 c
Konven ní
125
13,6
25,8
125
12,1 a
21,3 a
Sulamit
Ekologické
250
12,6 b
22,3 b
375
13,3 b
24,7 c
Pozn. pr m ry s r znými písmeny se stat. pr kazn liší na hladin významnosti =0,05
Odr da
Variety

Zp sob
p stování
Technique of
cultivation
Konven ní

Ro ník m l statisticky pr kazný vliv na obsah
N-látek a obsah škrobu. Tyto dva kvalitativní ukazatele
spolu velmi t sn negativn korelují, proto nár st jedné
hodnoty má za následek pokles druhé. To se projevilo
i v našich výsledcích. Vyšší obsah N-látek (zhruba
o 1 %) byl zaznamenán v roce 2006, což bylo
pravd podobn
zp sobeno
pr b hem
po así
p íhodn jším pro tvorbu bílkovin zrna (zejména
nadpr m rné teploty spojené s nízkými srážkami
v období tvorby a zrání zrna). Zhao et al. (2005) uvedl,
že vodní stres rostliny v období tvorby zrna (pln ní)
m že zvýšit obsah bílkovin v zrnu. Obsah škrobu byl
naopak vyšší v roce 2005. Ro ník nem l statisticky
pr kazný vliv na Zelenyho sedimenta ní test (udávající
kvalitu bílkovinného komplexu), což souvisí se zjišt ním
Bushuka a Bekese (2002), kte í uvedli, že zatímco obsah
bílkovin je závislý na vn jších faktorech, kvalita
bílkovin je ur ena p edevším geneticky.
Odr da m la statisticky pr kazný vliv na jakostní
parametry: obsah N-látek, obsah škrobu a Zelenyho
sedimenta ní test. Také Capouchová (2004) uvedla
statisticky významný vliv odr dy na obsah hrubého
proteinu. Odr da Sulamit m la v porovnání s odr dou
Ludwig vyšší obsah N-látek o 0,65 % a Zelenyho
indexu, zatímco obsah škrobu byl nižší, což poukazuje
na vyšší peka skou kvalitu této odr dy. Je to zp sobeno

Zelenyho
index
Sedi index
(ml)
46,6
38,2 a
39,2 a
44,4 a
53,3
47,1 a
47,8 a
51,7 a

Obsah
škrobu
Starch content
(%)
68,1
70,2 a
68,9 a
68,7 a
65,8
67,3 a
66,2 a
65,8 a

charakterem odr dy, nebo Sulamit pat í do jakostní
skupiny E, zatímco Ludwig do skupiny A-E).
Také zp sob p stování byl velmi významným
faktorem ovliv ujícím kvalitu zrna pšenice. Varianty
z konven ního zp sobu p stování dosáhly v pr m ru let
i odr d statisticky pr kazn vyšších hodnot u jakostních
ukazatel : obsah N-látek, obsah mokrého lepku a
Zelenyho index. Také Prugar (1999) a Capouchová
(2004) zjistili, že nejvýznamn jší rozdíly mezi
kvalitativními ukazateli obilovin vyp stovaných
v konven ním a ekologickém zp sobu p stování pat í
obsah N-látek a obsah mokrého lepku. Brümmer (1997)
a Capouchová (2004) uvádí nižší obsah N-látek
u ekologického zp sobu p stování p ibližn o 2-3 %. To
se potvrdilo i v našich výsledcích, kdy obsah N-látek
u ekologických variant byl nižší zhruba o 1,3 %. Nižší
obsah N-látek v sušin zrna ekologicky p stované
pšenice je zp soben absencí pr myslových dusíkatých
hnojiv (Seibel, 1983).
Hlavním cílem této studie však bylo zjiš ování
vlivu mezi ádkové vzdálenosti na jednotlivé jakostní
ukazatele. Na základ výsledk jsme dosp li k velmi
d ležitým poznatk m. Rozte ádk u ekologických
variant m la statisticky pr kazný vliv na obsah N-látek a
na obsah mokrého lepku, nebo tyto dva ukazatele spolu
velmi úzce korelují, jak uvádí nap . Scherromm et al.,
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1992, Hubík, 1995 a Bona et al., 2003. Obsah N-látek
v sušin zrna u variant z mezi ádkové vzdálenosti
125 mm se statisticky pr kazn lišil od variant
z mezi ádkových vzdáleností 250 a 375 mm. Nejvyšší
obsah N-látek v pr m ru let a odr d (12,9 %) byl
u ekologických variant zaznamenán u mezi ádkové
vzdálenosti 375 mm. To souhlasí se zjišt ním
Hiltbrunnera et al. (2005), kte í uvedli, že p i rozší ení
mezi ádkové vzdálenosti ze 157,5 mm na 375 mm
vzrostl statisticky významn obsah N-látek v sušin zrna
z 11,7 % na 12,7 %. Vyšší obsah N-látek v zrnu
u široko ádkových variant m že být vysv tlen lepším
slune ním zá ením v porostu, vyšším provzdušn ním a

snížením napadení houbovými chorobami, což má za
následek delší dobu fotosynteticky aktivní asimilace
rostlin (Petr a kol., 1987; Förster et al. 2004).
Obsah mokrého lepku se statisticky pr kazn lišil
u všech variant z jednotlivých mezi ádkových
vzdáleností v pr m ru let a odr d. Obsah mokrého
lepku, stejn jako obsah N-látek, vzr stal se zvyšující se
rozte í. Nejvyšší hodnota obsahu mokrého lepku
v sušin zrna (24,3 %) byla zjišt na u mezi ádkové
vzdálenosti 375 mm, zatímco ve 125 mm ádcích byla
hodnota lepku nižší o 3,3 %. Z toho vyplývá, že
použijeme-li širší mezi ádkovou vzdálenost, zvýšíme tím
obsah N-látek v sušin zrna i obsah mokrého lepku.

Záv r
Vliv ro níku se nejvíce promítl do obsahu N-látek
a obsahu škrobu. Pr b h po así s nízkými srážkami a
vysokými teplotami v období pln ní zrna se pozitivn
podepsal na obsahu N-látek v zrnu pšenice. Odr da m la
statisticky pr kazný vliv na obsah N-látek, obsah škrobu
a Zelenyho sedimenta ní test. Z výsledk je patrno, že
za azování odr d do jakostních skupin má své
opodstatn ní a pro podmínky ekologického zem d lství
je vhodné využívat pšenice z jakostní skupiny E pro
dosažení požadované peka ské kvality. Ekologický
zp sob p stování se statisticky významn promítl do

obsahu N-látek, obsahu mokrého lepku a Zelenyho
sedimenta ního indexu, kdy tyto hodnoty byly nižší než
v konven ním zp sobu. Mezi ádková vzdálenost m la
statisticky pr kazný vliv na obsah N-látek a na obsah
mokrého lepku, kdy s nar stající mezi ádkovou
vzdáleností vzr staly i hodnoty jakostních ukazatel . Pro
dosažení základních parametr peka ské kvality zrna
pšenice v ekologickém zem d lství se osv d ilo použití
širší mezi ádkové vzdálenosti (zejména 375 mm) oproti
klasickému založení porostu v úzkých 125 mm ádcích,
nebo je tím podpo ena syntéza bílkovin v zrnu.
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