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Potatoes growing in the system of organic farming
Petr Dvo ák, Eva Bicanová
Katedra rostlinné výroby, eská zem d lská univerzita v Praze
Summary: This paper is addressed especially to producers of potatoes in the system of organic farming. It deals with
soil and agroecological conditions convenient for the growing of potatoes. The selection of site and variety,
the preparation of seed and planting are also discussed, as well as problems of diseases and insect pests’ protection,
where the main attention is devoted to potato late blight and colorado potato beetle.
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Souhrn: P ísp vek je ur en p edevším pro p stitele ekologických brambor. Zabývá se p dními a agroekologickými
podmínkami vhodnými pro p stování brambor a p ináší informace o výb ru stanovišt a odr dy, p íprav sadby a
výsadb . V krátkosti informuje také o ochran proti chorobám a šk dc m, kde je nejvíce pozornosti v nováno plísni
bramboru a mandelince bramborové.
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Úvod
Komodity p stované v systému ekologického
zem d lství tvo í pouze malé procento z celkové
rostlinné produkce, nap . produkce biobrambor byla
v roce 2005 cca 2,5 tis. tun, což odpovídá pouze 0,2 %
z celkové produkce brambor v R, podobn jsou na tom
i jiné plodiny- obilniny 0,3 % (23 tis. tun) a certifikovaná
zelenina 1 % (Anonym, 2006). Produkce brambor musí
nar stat spole n s poptávkou, avšak odbyt si najdou
pouze speciální produkty z obchodovaných komodit.
Odbytové
problémy
v systému
ekologického
zem d lství nastávají již v p echodném období. Proto by
produkce biobrambor m la být pro spot ebitele zajímavá
a motivující. Dále je nutné spot ebiteli p edložit metody,
které rozliší konven ní a ekologickou produkci.
V zahrani í se uvád jí následující metody –

spektroanalytické,
krystaliza ní,
elektrochemické
(Pet íková, 2006). Pro spot ebitele je nejd ležit jší cena
a kvalita, zejména vn jší kvalita brambor. Jedná se
o mechanické poškození hlíz, strupovitost, zelenání
(nap . zejména p i dlouhodobé expozici sv tla na pult )
a v neposlední ad také stolní hodnota. Proto by m l
p stitel mít tyto kvalitativní ukazatele na pam ti zejména
p i výb ru pozemku, odr dy a p i návrhu p stitelské
technologie. Pro rozši ování ekologického p stování a
zvyšování výnos je nutné objasnit a vy ešit specifické
problémy spojené s produkcí brambor v systému
ekologického zem d lství. Dobrých výsledk
lze
dosáhnout p i optimalizaci a správné inovaci p stitelské
technologie brambor pro podmínky ekologického
zem d lství.

P stební technologie brambor
P stování brambor v systému ekologického
zem d lství klade na p stitele zna né požadavky.
P stitelé se musí, podobn jako u jiných plodin,
vypo ádat s absencí chemických p ípravk na ochranu
rostlin, syntetických hnojiv, dosažením p ijatelného
výnosu, dobré kvality hlíz a s nutností uplat ovat
všechna opat ení k vytvo ení vyhovujících podmínek pro
r st a vývoj rostlin (Vokál a kol., 2004).
Osevní postup:
Okopaniny tvo í základ osevního postupu a podílí se na
ekonomické stabilit podniku. Z p stitelského hlediska
lze pozitivní vliv brambor v systému ekologického
zem d lství spat ovat zejména v regulaci a snižování
zaplevelení pozemk a v p íznivém p sobení na
p du (Neuerburg, Padel, 1994). Opakované p stování
brambor na témže pozemku m že vést k zamo ení ornice
karanténními chorobami a šk dci (há átko bramborové,
rakovina brambor), ale p edevším ke zvýšení tlaku b žn
se vyskytujících chorob jako je plíse bramboru
(Phytophthora infestans), vlo kovitost hlíz (Rhizoctonia
solani), obecná strupovistost (Streptomyces scabies)
a dalších (Vokál a kol., 2004). Brambory snáší r zné

p edplodiny, p esto jsou nej ast ji azeny po jednoletých
krmných plodinách a obilninách, jejichž nižší
p edplodinovou hodnotu je t eba zvýšit p stováním
meziplodin a zeleného hnojení (což má také vliv na
snížení strupovitosti hlíz). Vhodnými p edplodinami pro
brambory jsou jetel, vojt ška a víceleté trávy (u nichž
však hrozí nebezpe í vy erpání vody), avšak tyto
zlepšující p edplodiny jsou využívány pro náro n jší
plodiny. Brambory jako p edplodina zanechává p du
v dobrém kulturním stavu (dobré fyzikální vlastnosti
p dy po intenzivní mechanické kultivaci). Negativn je
hodnoceno nízké množství poskliz ových zbytk , které
je nutné dodat organickou hmotou (obvykle aplikací
hnoje, jehož následné p sobení zvyšuje p edplodinovou
hodnotu brambor).
Z hlediska výskytu plevel je t eba p ipomenout,
že zejména po mechanizované sklizni z stávají na
pozemku hlízy, které v hlubších vrstvách ornice
p e kávají zimu a zaplevelují následné plodiny, stávají
se shromaždišt m šk dc a p vodc n kterých chorob
(na plevelných bramborech pak patogen m že dokon it
sv j vývoj a dál se množit). Pro zamezení výskytu
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nebezpe ných karanténních chorob a ke snížení tlaku
b žných patogen se doporu uje min. 4 – 5tiletý odstup
brambor v osevním postupu p i množení sadby a 4letý
p i p stování konzumních brambor (Vokál a kol., 2004).
Výb r pozemku:
Obecn pro brambory vybíráme leh í p dy (v p ípad
raných brambor je d ležitá v asná p íprava p dy a
v asná výsadba – do konce dubna, proto vybíráme
pozemky s p dou lehce zpracovatelnou již asn na ja e)
a na otev ených lokalitách (vzdušné lokality s rychlým
osycháním rostlin jsou významným faktorem v omezení
výskytu plísn bramboru). Dále vybíráme p dy, které
nejsou náchylné k tvorb hrud, což v p ípad azení
brambor v osevním postupu po ozimích meziplodinách,
umožní jarní orbu bez negativních následk
a
mechanickou kultivaci za vlh ích podmínek. P i výb ru
pozemku je nutný ohled na svažitost pozemku (max. do
8 %), na podíl kamene v ornici (p i vyšším zastoupení
kamene je vhodné provést záhonové odkamen ní
pozemku) a na vhodnou p dní reakci (pH/KCl 5,5 – 6,5).
Výb r odr dy:
Volba odr dy a p edevším kvalita její sadby je
v systému ekologického zem d lství velmi významným
prvkem. P i výb ru odr dy mají v systému ekologického
zem d lství p ednost odr dy s kratší vegeta ní dobou
(odr dy s rychlejším po áte ním r stem, rychlejším
nasazováním hlíz, s nižší náro ností na výživu dusíkem a
s vyšší odolností v i chorobám). U odr d s delší
vegeta ní dobou (ur ených v tšinou pro podzimní
konzum a na uskladn ní) je d ležité volit odr dy s vyšší
odolností v i plísni bramboru. Odr dy polopozdní
i p es vyšší výnosový potenciál a v tší odolnost proti
plísni bramboru p edstavují riziko nestability výnosu a
výt žnosti konzumních hlíz (Diviš, Valeta, 2006).
Odr dy rezistentní v i plísni bramboru zatím neexistují,
proto je zatím použití fungicidních p ípravk na bázi
m di povoleno (Diviš, 2004). Dalším faktorem pro výb r
odr dy je také citlivost k virózám a obecné strupovitosti.
Virózy mohou výrazn snížit výnos a snadno se ší í.
Škodlivost virových chorob u brambor je v našich
klimaticko-geologických podmínkách velmi vysoká
(Vokál a kol., 2004). Omezení výskytu viróz je možné
p ísným respektováním p vodu sadby z regenera ních
oblastí a p i produkci farmá ské sadby d slednými
negativními výb ry. Dalším kritériem pro volbu odr dy
je tvar hlíz, pevnost slupky, barva dužniny i nasazení
hlíz pod trsem. Odr dy s nižším po tem nasazených hlíz
mají v systému ekologického zem d lství v tší
výnosovou jistotu, protože v dob výskytu plísn
bramboru je do menšího po tu hlíz uloženo více
asimilát a hlízy jsou v tší a rovnom rn jší. Nabídka
sadby z ekologického množení je minimální a
neposkytuje dostate ný výb r odr d. P stitel je
p edevším odkázán na vlastní farmá skou sadbu. Využití
uznané sadby brambor z konven ního p stování pro
produkci v ekologickém zp sobu p stování je možné až
po jednoletém p emnožení (Diviš, 2004).
P íprava sadby:
Mechanická p íprava sadby (t íd ní sadby) má vliv na
spot ebu sadby (tj. ovliv uje náklady na sadbu) a
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umož uje vyt ídit nahnilé hlízy (pro výsadbu je použita
pouze vizuáln zdravá sadba), zlepšuje práci saze e
(omezuje se výskyt prázdných míst, tj. prostoru pro r st
plevel ). U specializovaného p stování brambor je
nezbytná biologická p íprava, která zkracuje vegetaci a
urychluje sklize (náskok p edklí ených porost je až
14 dní). Biologická p íprava má rozhodující vliv na
snížení poškození porost plísní bramboru i na kvalitu
hlíz (vyšší pevnost slupky, nižší obsah nitrát a cukr ,
vyšší obsah vit. C). P edkli ovat za ínáme asi 6 týdn
p ed výsadbou. Prvních 10 dní necháme sadbu rašit ve
tm p i teplot 8 - 12°C a po vytvo ení klí k (3 - 5 mm)
zvyšujeme teplotu na 12 – 18°C a za ínáme osv tlovat.
Týden p ed výsadbou snížíme teplotu na 6 – 10°C, ímž
sadbu otužíme (Hamouz, Dvo ák, 2006). Narašování je
vhodné využívat ve všech podnicích, protože nevyžaduje
žádné specializované a nákladné za ízení. K probuzení
hlíz a vytvo ení klí k do 5 mm posta í umístit sadbu na
3 týdny p ed výsadbou do teploty 8°C.
P íprava p dy a výsadba:
Nenahraditelným zásahem je podmítka, která udržuje
p dní vláhu, podporuje vzejití semenných plevel (a
umož uje jejich následné zni ení p i dalších operacích) a
uleh uje zpracování p dy na podzim. Klí ovým
opat ením je kvalitn provedená orba (zaklopení
poskliz ových zbytk , chlévského hnoje a zeleného
hnojení). Na ja e po oschnutí brázd následuje smykování
a vlá ení, kterým intenzivn podpo íme klí ení asných
jarních plevel . Následnou operací je kyp ení. Na
leh ích a výh evných p dách v tšinou posta uje jedno
kyp ení (do hloubky 15 – 18 cm) p ed výsadbou. Na
t žších p dách je vhodné použít postupné kyp ení (první
do hloubky 8 – 12 cm, druhé do hloubky 16 – 20 cm). Je
nutné mít na pam ti, že kyp ení je nutné provád t za
takových vlhkostních podmínek, aby nedocházelo k
tvorb hrud. Na t žších p dách lze také využít ná adí s
aktivními pracovními orgány (Vokál, a kol., 2004).
P i výsadb je vhodné volit rozte ádk 75 cm
(lepší vzdušnost porostu, nižší vlhkost list a menší
výskyt plísn ) a vyšší hr bky (vyšší vrstva p dy nad
hlízami, nižší zelenání hlíz, nižší náklady na sadbu).
Optimální po et rostlin vysázených na hektar je asi
40 tisíc (rozhodn
by nem l p ekro it 45 tis.
jedinc /ha). U porost pro rané sklizn je možné po et
jedinc zvýšit až na 53 tisíc. Sázíme p i teplot p dy
8°C, p edklí enou sadbu již od 6°C. Termín sázení
závisí na vlhkosti p dy, v žádném p ípad nesázíme
brambory do mokré p dy, kde dojde k tzv. "zamazání
hlíz" (Neuerburg, Padel, 1994).
Ochrana rostlin:
V ekologickém systému p stování brambor jsou
v ochran
rostlin proti chorobám a šk dc m
významn jší prvky nep ímých opat ení nad p ímými.
Výskyt chorob a šk dc je do zna né míry ovlivn n
ro níkem. Také regulace zaplevelení snižuje výskyt
chorob a šk dc (Diviš, 2004).
Plíse
bramboru – ochrana se skládá
z agrotechnických opat ení – výb r lokality a pozemku,
výb r odr dy, biologická p íprava sadby a výsadba,
vyrovnaná výživa, hloubka sázení a nahrnutí hr bk

Sborník z konference „Ekologické zem d lství 2007“, 6.-7.2. 2007

(Vokál a kol., 2004). Vhodné jsou lokality s proud ním
vzduchu a rychlým osycháním list po deš ových
srážkách (nevhodné jsou uzav ené údolní lokality,
lokality v blízkosti vodních ploch a les ). Co se tý e
náchylnosti k plísni, existují mezi odr dami zna né
rozdíly, a proto je p i jejich výb ru nutné k tomuto
aspektu p ihlédnout. V asné sázení a biologická p íprava
sadby pozitivn ovliv uje výskyt plísn ( ím je porost
p i napadení plísní v pozd jším stádiu vývoje, tím jsou
ztráty nižší). Napadení nat plísní je vyšší u porost
s nedostatkem ho íku a p i nadbytku dusíku (pletiva
jsou nevyzrálá a náchyln jší). Náchyln jší k napadení
jsou i hlízy, které jsou m lce pod povrchem v d sledku
m lké výsadby, nedostate ného nahrnutí i nevhodného
tvaru hr bk (dostate ná vrstva p dy nad hlízami p sobí
jako filtr, který zadržuje spory plísn p i deš ových
srážkách). Možnosti fungicidní ochrany jsou omezené,
založeny pouze na použití m natých p ípravk
(v maximální dávce 6 kgCu/ha), které lze rozd lit na 2
až 4 ošet ení (první ošet ení je nutné na asovat p ed
podmínkami vhodných pro infekci a další je nutné
p izp sobit aktuální situaci, infek nímu tlaku).
D ležitou sou ástí ochrany proti plísni bramboru
je ukon ení vegetace, jehož cílem je omezení infekce
hlíz. Odstran ním nat se sníží další tvorba spor a jejich
smyv
srážkami
k hlízám.
Ukon ení
vegetace
v ekologickém zem d lství je možné provád t pouze
mechanicky (avšak je mén ú inné a nezastaví tvorbu
spor patogena na zbytcích rostlin). Na menších
pozemcích je vhodné na posekat a z pozemku odstranit.
P i zajišt ném výnosu se k tomuto opat ení p istupuje p i
1 – 20ti % napadení listové plochy (podle náchylnosti
odr dy k plísni v hlízách a vývoji po así). asn jší
termín volíme u náchylných odr d a p i silném
infek ním tlaku. P i p stování odr d odolných k plísni
v hlízách, lze k tomuto opat ení p istoupit p i napadení
30 – 40 % listové plochy (Vokál a kol., 2004).

Mandelinka bramborová – vedle mšic (jako
p enaše viróz) pat í mandelinka k nejd ležit jším
šk dc m brambor v systému ekologického zem d lství.
Biologické p ípravky v R proti mandelince nejsou
v sou asné dob registrovány. K nep ímým metodám
pat í dodržování 4letého odstupu brambor v osevním
postupu, ni ení plevelných brambor. K p ímým
metodám, které jsou náro n jší p edevším na ru ní práci
pat í sb r šk dce (pozornost je t eba v novat hlavn
sb ru p ezimujících „jarních brouk “ a nedovolit jim
naklást vají ka). Registrace biologického p ípravku
Novodor (B. thuringiensis, ssp. tenebrionis) v R
skon ila v roce 2000 (v EU se b žn používá). K dalším
metodám pat í využití speciálních stroj – na sklepávání,
sfoukávání i vysávání brouk a larev.
Hnojení:
Základními hnojivy jsou hn j, zelené hnojení a
kompost. Hnojení draslíkem a fosforem se provádí podle
zásoby v p d za použití hnojiv uvedených v na ízení
rady (EHS) . 2091/91. P ímé vápn ní k bramborám není
vhodné, protože zvyšuje možnost strupovitosti hlíz.
Kejdu používáme opatrn , vždy kvalitní s požadovaným
obsahem sušiny (minimáln
8 %) a pouze
fermentovanou (jinak je zdrojem zaplevelení). Mo vka
zhoršuje chu hlíz a m že zp sobit šednutí dužniny.
Sláma je mén vhodným organickým hnojivem (p i její
mineralizaci se ve vyšší mí e spot ebovává anorganický
dusík v p d ) a po jejím zaorání se setkáváme s výrazn
vyšším výskytem strupovitosti. Vhodné je využít r zné
druhy zeleného hnojení v kombinaci s hnojem.
Sklize :
Na je v dob sklizn zpravidla již zni ena plísní
(p esto je vhodn jší mechanické ni ení nat , aby plíse
nep ešla na hlízy). P i sklizni musíme zabránit
p edevším poškození hlíz ( asový odstup 2 týdn od
zni ení nat ). Vyorávat (pokud možno) za nižších teplot
p dy pod 5°C a p i teplotách nad 20°C (hlízy jsou
pružn jší a mén citlivé na mechanické poškození).
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