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HRÁCH V EKOLOGICKÉM A KONVE�NÍM P�STEBNÍM SYSTÉMU 
Peas in the cropping systems on organic farming and in conventional conditions 

Jana Fachadas Hrachovinová, Václav Hosnedl, Marie Pazderková 
�eská zem�d�lská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby 

Summary: Confirmative difference between pea yields in organic farming system and in conventional system was 
determined by agrotechnical experiments. Higher yields were always achieved in variants from conventional system, 
where control variant with growing technology identical with organic system achieved in 2002 a yield of 4,39 t.ha-1 and 
in 2003 it was 3,71 t.ha-1. Pea yield in variants from organic growing system reached only 1.14 t.ha-1 and 2,49 t.ha-1, in 
dependence on year. We did not find any difference between cultivar of leaf and semileafless type. Based on criteria of 
seed production quality decreased germination and seeds vigour was found in pea from organic system. Important 
factor, which could limit possibility of pea growing in organic systems, is occurrence of insects, i.e. seed beetle. 
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Souhrn: Agrotechnickými pokusy byla stanovena pr�kazná diference mezi výnosy hrachu v ekologickém systému a 
výnosy variant na pozemku s konve�ními prvky agrotechniky. Vyšší výnosy byly vždy docíleny u variant konven�ního 
systému, kde kontrolní varianta, s p�stební technologií shodnou s ekologickým systémem, dosáhla v roce 2002 výnosu 
4,39 a v roce následujícím 3,71 t.ha-1. Výnos hrachu variant za�azených do ekologického p�stebního systému dosahoval 
pouze pr�m�ru 1,14 t.ha-1 a 2,49 t.ha-1, v závislosti na ro�níku. Nebyly zjišt�ny rozdíly mezi odr�dou listového a 
semileafless typu. Ze kritérií semená�ské kvality produkce byla zjišt�na u hrachu z ekologického systému snížená 
klí�ivost a vitalita semen. Významným faktorem, který m�že zcela limitovat možnost p�stování hrachu v ekologických 
systémech je výskyt šk�dc�, p�edevším zrnokaze hrachového. 
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Úvod  

Hrách náleží k plodinám se zna�nou citlivostí na 
p�stební podmínky. Jde o plodinu s n�kterými velmi 
pozitivními vlastnostmi, které ovliv�ují p�dní úrodnost 
i efekt p�stování následných plodin. Práv� vysoká 
p�edplodinová hodnota byla motivujícím zám�rem pro 
v�tší uplatn�ní hrachu v ekologickém systému 
hospoda�ení. P�stitelé ale mají zkušeností s negativními 
vlastnosti této luskoviny, které vedou k ur�ité nestabilit� 
výnos�. Zásadní vliv na produk�ní pochody u hrachu 
mají pov�trnostní podmínky, dále uplat�ované p�stební 
systémy a agrotechnická (ne)káze�. Studiu stupn� 

využití výnosového potenciálu odr�d hrachu 
v ekologickém p�stebním systému a hodnocení kvality 
této produkce z hlediska semená�ského byl zam��en 
výzkum v letech 2002 a 2003. Odlišnosti ekologického 
systému nespo�ívají jen ve využívání chemických látek 
(pesticidy, pr�myslová hnojiva, desikanty), ale m�la by 
to být nap�. též v�tší pestrost druhové skladby plodin. 
Tím m�že teoreticky nar�stat podíl kvalitních p�edplodin 
v osevních sledech a tím vylu�ovat ze systému plodiny 
problematické, ke kterým náleží práv� hrách. Kritickými 
se zde mohou stát biotické faktory. 

Materiál a metody  

Polní pokus byl realizován na pokusné 
stanici katedry rostlinné výroby v Praze - Uh�ín�vsi. 
Certifikovaná ekologická plocha byla základnou 
p�stebního systému ekologického, na konven�ní ploše 
stejného pozemku byly uplatn�ny varianty s mo�ením 
osiva, dusíkatým hnojením, fungicidní ochranou a 
s aplikací desika�ních p�ípravk�. (tab.1). Pokus byl 
uspo�ádán metodou náhodných dílc� v letech 2002 a 
2003. Hodnoceny byly výnosové prvky a u semen 
d�ležité biologické hodnoty, klí�ivost a laboratorní 

vzcházivost a vitalita osiva (konduktometrickým testem). 
Vvýzkum byl uskute�n�n na 2 modelových odr�dách 
GOTIK (typ semileafless) a GRANA (typ listový). 

Hodnocení poškození semen zrnokazem 
hrachovým bylo založeno na zjišt�ní výskytu 
poškozených semen ve vzorcích 5 odr�d p�stovaných v 
podmínkách systému ekologického a konven�ního 
(Uh�ín�ves) a na dalších lokalitách ÚKZÚZ v r. 2004-
2006. 

Tab. 1. P�stební varianty hrachu a jejich vliv na výnos a semená�skou kvalitu produkce (Uh�ín�ves 2002 a 2003) 

P�stební varianty (intenzity) Mo�ení osiva Hnojení dusíkem Fungicid Desikace p�ed sklizní 
K – konven�ní p�stební systémy  
K1 – kontrola  - - - - 
K2- hnojení N + + - - 
K3 – hnojení N + fungicid  + + + Harvade 25 F  
E – ekologický systém  - - - - 
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Výsledky 

Dvouleté polní pokusy potvrdily silnou závislost 
výnos� hrachu na ro�níku a agrotechnice. Komplexn�jší 
a výrazn�jší vliv má celý p�stební systém. Jedine�nost 
hodnocení je v existenci dvou p�stebních systém� 
v p�ímé návaznosti pokusných pozemk�. Jeden systém 
zcela spl�uje kritéria ekologického zem�d�lství (E) a 
druhá �ást pozemku tento statut nemá. (K - konven�ní). 
Trvalé uspo�ádání dvou p�stebních systém� ve shodných 
p�dních a klimatických podmínkách vytvá�í podmínky 
k objektivním výsledk�m p�i posuzování komplexního 
vlivu systém� nap�. na tvorbu výnosu a kvality. Potvrzen 
byl výrazný vliv ro�níku (pov�trnostních podmínek) na 
produktivitu hrachu v obou systémech. Výsledky 
zárove� potvrzují p�edpoklad o zvyšování významu 
negativních vlastností ekologickém systému. (Tab. 2). 
Zatímco všechny varianty hrachu p�stované na 
konven�ní ploše (K1-K3) dosahovaly v roce 2002 
výnosu nad 4,22  t.ha-1 a v roce 2003 výnosu nad 
3,66 t.ha-1, hrách v podmínkách ekologického systému 
vykázal pr�m�rný výnos 1,14 t.ha-1 v prvním roce 
pokus� a 2,49 t.ha-1 v roce následujícím. Redukce 
výnosu v ekologickém p�stebním systému (var. E) tak 
dosáhla p�i srovnání s kontrolou 54,8 %, respektive 
57,8 % (K1 se shodovala s prvky agrotechniky 
ekologické varianty E). V p�ímém vyjád�ení byl výnos 
nižší o 2,19 t.ha-1. Porovnání s variantou o vyšší intenzit� 
(K3) tuto výnosovou diferenci dále navyšuje. 

Na výsledky u hrachu v ekologickém systému 
mohla mít nevhodná struktura plodin. Omezená skladba 
plodin i realizovaný osevní sled (jetel – obilnina – 
luskovina). p�i zakládání pokus� vytvá�ely prost�edí, 
které mohlo umoc�ovat p�sobení a rozvoj redukujících 
faktor�. Negativní vliv m�la též malá vzdálenost 
ekologických pokus� od variant v systému konven�ním. 
Uvedené podmínky se mohly podílet na nar�stajícím 
podílu semen poškozených zrnokazem hrachovým. 

Jaké jsou p�í�iny tak vysoké redukce výnos� 
hrachu v p�stebním ekologickém systému? Zam��íme se 
na dva faktory, na strukturu výnosových prvk� (tvorba 
výnosu) a na redukci výnosu p�sobením škodlivých 
faktor�, konkrétn� zrnokaze hrachového. U polní 
vzcházivosti testovaných p�stebních systém� nebyly 
zjišt�ny pr�kazné rozdíly, což vypovídá o kvalit� osiva 
do pokus� (v daném �ase bylo možné využívat nemo�ené 
osivo, které nepocházelo z ekologické produkce). 

Období rychlého r�stu již provázely odchylky 
mezi studovanými systémy. Pomalejší rychlost r�stu 
i celková délka rostlin byly typické pro varianty 
ekologického systému, u listové odr�dy Grana byla 
pozorována i menší velikost list�. Na konci vegetace 
rostliny z ekologického systému byly v pr�m�ru o 207 a 
269 mm kratší než rostliny variant konven�ních. 
K nejvýznamn�jším rozdíl�m mezi systémy došlo u 
dalšího výnosového prvku, u po�tu vyvinutých lusk� na 
rostlin�.. Zatímco varianty konven�ní (K1-K3) 
v pr�m�ru dvou let m�ly v období zralosti 5,8 a 
6,9 lusk� na rostlin�, u variant ekologických byl tento 
výnosový prvek redukován na 2,9 respektive 2,7 lusk�. 

Další výnosový prvek, po�et semen v lusku, byl 
logicky vyšší u rostlin z ekologického systému (zvýšení 
o 0,14 – 0,38 semen). Výsledek však nelze považovat za 
vliv systému, ale lze vycházet ze zp�sobu realizace 
generativních orgán�, nebo� dolní patra generativní �ásti 
rostliny mají lepší podmínky pro vývin v�tšího po�tu 
semen než u lusk� výše nasazených Poslední prvek 
výnosu, hmotnost tisíce semen, je op�t podmínkami 
p�stebního systému ovlivn�n. Snížení HTS o 52,0 anebo 
o 41,4 g v závislosti na odr�d� a roku produkce 
p�estavuje vysoký podíl na uvedené redukci výnosu. 
K p�í�inám k poklesu HTS až o 20 % lze za�adit 
zdravotní stav porostu, p�edevším výskyt kyjatky 
hrachové (rok 2002), obale�e hrachového a zejména 
poškození semen zrnokazem hrachovým (HTS byla 
stanovena pouze u semen nepoškozených). 

V protikladu s pozitivními výsledky produkce 
ekologického osiva ozimé pšenice (Hosnedl, 2005) byla 
u hrachu semená�ská hodnota snižována. Negativní vliv 
byl zaznamenán snížením procenta laboratorní klí�ivosti 
i vitality semen (konduktometrický test - tab. 2). Tyto 
výsledky nejsou p�íznivé pro zabezpe�ování kvalitního 
osiva hrachu. Závislost kvality osiva hrachu na 
podmínkách p�írodních je známá ze všech p�stebních 
systém�. Protože ekologickému zem�d�lství jsou cizí a 
nerealizovatelné zp�soby chemické ochrany porost� 
anebo osiva, riziko snižování kvality produkce se 
zvyšuje. Sklize� a poskliz�ové ošet�ení a výskyt 
patogen� jsou další rizikové faktory výnos� a kvality 
produkce hrachu, vliv p�stebního systému zde bude 
významn� potla�en. 

Tab. 2. Vliv p�stebního systému a ro�níku na výnos a semená�ské vlastnosti hrachu (Praha Uh�ín�ves, 2002 a 
2003, odr�dy Gotik a Grana) 

P�stební varianty 
Výnos semen 

2002 
(t.ha-1) 

Výnos semen 
2003 

(t.ha-1) 

HTS* 
(g) 

Obsah* 
N látek 

(%) 

Klí�ivost* 
(%) 

Klí�ivost*  
za anoxie 
K100 (%) 

Vitalita*  
kondukt. 

hodnota (�S.g-1) 
K - konven�ní systém: 
K1 – kontrola 4,39 3,71 246,4  19,5 92,1 92,4 24,7  
K2 4,22  3,62 245,6  19,0 91,1 89,1 25,2 
K3 4,36  4,23 245,8  19,4 90,5 91,1 24,3 
E ekologický systém 1,14 2,49 199,7 19,3 70,8 60,9 38,2 
* pr�m�rné hodnoty rok� 2002 a 2003 
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Tab.3.: Výskyt zrnokaze hrachového v letech 2004 – 2006 – význam p�stebního systému a faktor� p�íznivých pro 
rozvoj šk�dce 

% poškozených semen* 
P�vod vzork�  P�stební systém hrachu rok 

2004 
rok 
2005 

rok 
2006 

ekologický  29,8 58,4 20,4 Praha Uh�ín�ves  
integrovaný  x 13,8 4,8 

Sta�kov (Domažlice) integrovaný  0,6 0 0,4 
V�rovany (Olomouc) integrovaný  0 0 0,2 
max. a min. % semen hrachu poškozených zrnokazem u odr�d z ekologické p�stební 
varianty  22 – 39 49 - 71 14 - 25 

* Pr�m�rné hodnoty stanovené u 5 odr�d 
 

Vysoce negativní vliv na množení ekologického 
osiva m�že mít výskyt zrnokaze hrachového. 
K posouzení škod tímto hmyzem byl v letech 2004 - 
2006 hodnocen jeho výskyt (tab. 3) u semen 
z ekologických a konven�ních variant pokus� 
v Uh�ín�vsi a u vzork� hrachu z vybraných odr�dových 
zkušeben ÚKZÚZ. Výsledky uvedené v tabulce 3 
poskytují jednozna�nou odpov�� upozor�ující na vysoké 
riziko rozši�ování tohoto šk�dce v ekologických 
systémech. Napadení semen hrachu v tomto systému 
bylo n�kolikanásobn� vyšší než výskyt šk�dce u variant 

hrachu konven�ního systému. Podíl semen poškozených 
zrnokazem (semen muškovitých) dosáhl v roce 2005 
u ekologických porost� v Uh�ín�vsi v pr�m�ru 59 % , 
zatímco u variant s konven�ními prvky hospoda�ení 
pouze 13,8 %. Hrách z odr�dových zkušeben ÚKZÚZ 
v tomto roce byl zcela bez výskytu zrnokaze. Pr�m�rné 
napadení semen hrachu u ekologického systému bylo 
v závislosti na ro�níku v období 3 let v rozmezí 
20 - 59 %, zatímco výskyt zrnokaze u odr�dových 
pokus� ÚKZÚZ nedosahoval ani hodnoty 1 %. 

Záv�r 

P�stování hrachu v ekologickém zem�d�lství má 
mnoho nedostatk�, které �iní tento systém pro hrách 
rizikovým. B�žn� známá výnosová nestabilta nar�stá 
nejen následkem podmínek prost�edí (po�así), ale také 
rozši�ováním šk�dc� omezujících tvorbu výnosu. 
K redukci výnos� dochází nap�. v d�sledku menšího 
po�tu lusk� na rostlin� a nižší hmotnosti tisíce semen. 
Ší�ení šk�dc� se projevuje na kvalit� semen hrachu 

velmi nep�ízniv�. Úrove� poškození semen m�že 
dosáhnout až takového stupn�, která znemožní další 
komer�ní využití produkce. Nízká kvalita osiva hrachu 
a problémy související s jeho množením mohou být 
p�í�inou špatné dostupnosti osiv na trhu. 
K nejzávažn�jším šk�dc�m významn� limitujících 
kvalitu semen pat�í zrnokaz hrachový. 
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