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EKOLOGICKÉ A KONVEN�NÍ P�STOVÁNÍ HRACHU 
Organic and conventional growing of peas 

Hana Honsová, Libor Mi�ák 
�eská zem�d�lská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby 

Summary: For three years from 2004 to 2006 at Research station in Prague – Uh�ín�ves conventional and organic way 
of peas growing were tested. Influence of year, way of growing and variety to field emergence, yield and weight of 
thousand seed proceeded. 
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Souhrn: V t�íletých pokusech založených v letech 2004 až 2006 na Výzkumné stanici v Praze – Uh�ín�vsi jsme 
porovnávali konven�ní a ekologický zp�sob p�stování hrachu. Projevil se vliv ro�níku, zp�sobu p�stování i odr�dy na 
polní vzcházivost, výnos i HTS. 
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Úvod  

Luskoviny mají velmi cenné agronomické 
vlastnosti, p�ízniv� ovliv�ují p�dní úrodnost. V osevních 
sledech p�edstavují leguminózy plodiny s vysokou 
p�edplodinovou hodnotou. K dalším p�íznivým 
vlastnostem luskovin pat�í schopnost vázat vzdušný 
dusík pomocí hlízkových baktérií na ko�enech. 

Mezi negativní vlastnosti luskovin pat�í jejich 
malá výnosová stabilita. K p�í�inám kolísání výnosu 
leguminóz pat�í silná závislost tvorby hospodá�ského 
výnosu na pov�trnostních podmínkách ro�níku. 
Luskoviny jsou také zna�n� náchylné k chorobám a 
šk�dc�m. 

Materiál a metody  

V t�íletých maloparcelních pokusech založených 
v letech 2004 až 2006 na Výzkumné stanici katedry 
rostlinné výroby v Praze – Uh�ín�vsi jsme porovnávali 
konven�ní a ekologický zp�sob p�stování hrachu.  

Do pokus� bylo za�azeno p�t odr�d hrachu – 
Grana, Hardy, Gotik, Canis a Zekon. P�i obou zp�sobech 
p�stování se vysévalo sto klí�ivých semen na metr 
�tvere�ní.. 

Na parcelách o skliz�ové ploše deset metr� 
�tvere�ních jsme sledovali polní vzcházivost, výnos 
semen, hmotnost tisíce semen a v letech 2004 a 2005 
také výskyt zrnokaze hrachového ve sklizeném osivu. 

Polní vzcházivost byla zjiš�ována odpo�tem 
vzešlých rostlin z plochy dvakrát �tvrt metru na každé 
parcele. 

Výnos semen byl stanoven zvážením sklizeného 
vy�išt�ného osiva a p�epo�ten na �trnáctiprocentní 
vlhkost.  

Hmotnost tisíce semen byla zjišt�na podle �SN 
460610 zvážením dvakrát p�ti set semen. Jestliže se 
hodnoty lišily o více než p�t procent od pr�m�ru, 
stanovila se HTS jako pr�m�r 3 x 500 semen.  

Výsledky 

V t�íletých pokusech se projevil silný vliv ro�níku 
p�stování, zp�sobu p�stování i odr�dy na všechny 
sledované faktory (tab. 1 a 2). 

Polní vzcházivost byla na ekologické ploše 
obecn� ve všech sledovaných letech nižší než p�i 
konven�ním zp�sobu p�stování. V celkovém pr�m�ru 
dosahovala na konven�ní ploše 67 % a na ekologické 
ploše 59 %. Z odr�d m�la p�i obou zp�sobech p�stování 
nejlepší polní vzcházivost odr�da Grana. 

Výnosy v jednotlivých ro�nících zna�n� kolísaly 
podle stávajících pov�trnostních podmínek. Vysokého 
výnosu bylo dosaženo ze sklizn� 2004. Naopak nejhorší 
byl ro�ník 2005. Obecn� bylo na ekologické ploše 
dosahováno nižších výnos� než na konvenci.  

V pr�m�ru všech sledovaných let dosáhly výnosy 
na konven�ní ploše 4,38 t/ha, zatímco p�i ekologickém 
zp�sobu p�stování byly o tém�� polovinu nižší. V roce 
2006 byly rozdíly ve výnosech mezi jednotlivými 
zp�soby p�stování nejv�tší. Výnosy v jednotlivých 
letech kolísaly také mezi odr�dami. 

Zp�sob p�stování m�l vliv i na hmotnost tisíce 
semen, která byla v pr�m�ru t�í let na ekologické ploše 
nižší než na konven�ní. Hmotnost tisíce semen je sice 
dána odr�dou, ale v jednotlivých ro�nících zna�n� 
kolísala. V roce 2005 byl zaznamenán nejv�tší rozdíl 
HTS mezi ekologickým a konven�ním osivem. V roce 
2004 HTS ekologického osiva mírn� p�evyšovala HTS 
osiva konven�ního. 
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V letech 2004 a 2005 byl sledován výskyt 
zrnokaze hrachového, který znamená vážné nebezpe�í 
pro ekologické zem�d�lce. Na ekologické ploše se 

vyskytoval v hojné mí�e – v roce 2004 napadl v pr�m�ru 
t�icet procent semen a v roce 2005 dokonce tém�� 
šedesát procent osiva. 

Tabulka 1: Konven�ní p�stování hrachu 
Conventional growing of peas 

Rostliny na 1m2 
Plants 

Výnos (t/ha) 
Yield  

HTS (g) 
WTS Odr�da 

variety 
2004 2005 2006 pr�m�r 

average 2004 2005 2006 pr�m�r 
average 2004 2005 2006 pr�m�r 

average 
Grana 94 68 60 74 6,01 2,87 2,68 3,86 229,6 235,8 224,78 230,1 
Hardy 90 77 50 72 6,90 2,98 4,46 4,78 231,9 232,4 248,09 237,5 
Gotik 72 74 51 66 6,19 2,89 4,50 4,53 219,2 233,7 234,56 229,2 
Canis 68 75 52 65 5,95 2,90 4,67 4,51 213,5 220,2 217,71 217,1 
Zekon 52 74 44 57 4,91 3,26 4,50 4,23 248,6 240,6 249,84 246,3 
pr�m�r 
average 75 74 51 67 5,99 2,98 4,16 4,38 228,6 232,5 235,0 232,0 

Tabulka 2 Ekologické p�stování hrachu 
Organic growing of peas 

 Rostliny na 1m2 
Plants 

Výnos (t/ha) 
Yield  

HTS (g) 
WTS odr�da 

variety 
2004 2005 2006 pr�m�r 

average 2004 2005 2006 pr�m�r 
average 2004 2005 2006 pr�m�r 

average 
Grana 94 66 46 69 4,81 1,82 1,50 2,71 247,3 207,6 222,5 225,8 
Hardy 74 58 43 58 4,08 1,33 1,48 2,29 232,7 205,6 228,2 222,2 
Gotik 64 56 41 54 4,43 1,53 1,79 2,58 222,5 199,3 225,2 215,7 
Canis 60 69 47 59 3,83 1,82 2,40 2,68 226,0 197,5 216,2 213,2 
Zekon 52 70 45 56 3,32 2,16 2,28 2,59 235,8 210,3 239,1 228,4 
pr�m�r 
average 69 64 44 59 4,09 1,73 1,89 2,57 232,8 204,1 226,3 221,1 

 

Záv�r 

V t�íletých pokusech (2004-2006) jsme 
porovnávali konven�ní a ekologický zp�sob p�stování 
hrachu. Projevil se silný vliv ro�níku, zp�sobu p�stování 
i odr�dy na všechny sledované faktory – polní 
vzcházivost, výnos i hmotnost tisíce semen. 

Polní vzcházivost, výnos i hmotnost tisíce semen 
byly na ekologické ploše obecn� ve všech sledovaných 
letech nižší než p�i konven�ním zp�sobu p�stování.  

Celkov� nejlépe vzcházela odr�da Grana. Na výši 
výnosu se to však kladn� projevilo pouze na ekologické 
ploše, zatímco p�i konven�ním zp�sobu p�stování 
poskytla tato odr�da v pr�m�ru nejnižší výnos. 

Výnosy v jednotlivých ro�nících zna�n� kolísaly 
podle stávajících pov�trnostních podmínek. Vysokého 
výnosu bylo dosaženo ze sklizn� 2004. Naopak nejhorší 
byl ro�ník 2005. Výnosy v jednotlivých letech kolísaly 
také mezi odr�dami. 

Zp�sob p�stování m�l vliv i na hmotnost tisíce 
semen, která byla v pr�m�ru t�í let na ekologické ploše 
nižší než na konven�ní. Hmotnost tisíce semen 
v jednotlivých ro�nících zna�n� kolísala.  

Na ekologické ploše se v hojné mí�e vyskytoval 
zrnokaz hrachový, který v roce 2005 napadl tém�� 
šedesát procent semen. 
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