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Summary: Three cultivars of table potatoes were observed in two-year field experiment in Lukavec at Pacov.
The effect of improving (clover) and less convenient (wheat) foregoing crops on the yield of potatoes and on
the proportion of tuber size categories in two different growing systems – biological and conventional ones - was
observed. Different effect of foregoing crops was showed only in yield of tubers in biological system. There were not
found differences among foregoing crops in both, yield of tubers and in size categories of tubers.
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Souhrn: Ve dvouletých polních pokusech v Lukavci u Pacova byly sledovány t i odr dy stolních brambor. Byl
sledován vliv zlepšující (jetel) a zhoršující (pšenice) p edplodiny na výnos brambor a podíl velikostních partií ve dvou
rozdílných systémech p stování – v ekologickém a konven ním. Rozdílný vliv p edplodiny se ukázal jen ve výnosu hlíz
v ekologickém systému. V konven ním systému nebyly rozdíly mezi p edplodinami jak ve výnose, tak ve velikostních
partiích zjišt ny.
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Úvod
Zastoupení zem d lských ploch, které jsou
obhospoda ované v systému ekologického zem d lství
se nyní v R pohybuje kolem 6 %. To je více, než
pr m r v Evropské unii. Avšak 90 % této plochy je
tvo eno loukami a pastvinami v podhorských a
marginálních oblastech, které jsou využívány jen jako
zdroj krmiva pro skot bez tržní produkce mléka. Jedním
ze základních cíl ekologického zem d lství je produkce

kvalitních potravin. V R je v sou asnosti produkce
biopotravin stále nízká a nabídka nesta í pokrýt
poptávku po biopotravinách. Jako p í iny tohoto stavu
lze uvést vyšší náro nost na p stování, vyšší riziko
podnikání a nedostate né know-how v p stebních
technologiích mezi zem d lci. Mezi hlavní plodiny
p stované v ekologickém zem d lství pat í také
brambory.

Materiál a metody
V letech 2005 a 2006 byly vedeny polní pokusy
s vybranými odr dami brambor v Lukavci u Pacova
(pís ito-hlinitá p da, 610 m n.m., 8 oC a 658 mm) . Byly
p stovány t i odr dy stolních brambor – Ditta (var. typ
A/B), Adéla (var. typ B/A) a Magda (var. typ B).
Brambory byly p stovány v rámci p tihonného osevního
postupu po dvou plodinách s rozdílnou p edplodinovou
hodnotou. Jako zlepšující p edplodina byl za azen jetel
lu ní, zhoršující p edplodinou pšenice setá. Pokus byl
veden ve dvou systémech p stování – v biologickém a v
konven ním. Biologický systém byl veden pravidly
uvedenými v zákon
242/2000 o ekologickém

zem d lství. V konven ním systému byl porost
ošet ován bez omezení. V obou systémech, na variantách
po pšenici byl aplikován chlévský hn j v dávce 30 t/ha,
po jeteli žádné organické hnojivo aplikováno nebylo.
V konven ním zp sobu byly brambory pohnojeny
100 kg N/ha, 80 kg P2O5 kg/ha a 100 kg K2O kg/ha.
Hlízy byly vysazeny do ádk širokých 75 cm a na
vzdálenost v ádku 28 cm, tj. cca. 50 tis. hlíz/ha.
Velikost parcely byla 15m2. P i sklizni byly všechny
hlízy rozd leny podle velikosti do t í partií: do 3 cm,
3-7 cm, nad 7 cm.

Výsledky
Z polních pokus vyplývá, že vliv p edplodiny
má v ekologickém systému hospoda ení v tší vliv na
výnos brambor. Zatímco v konven ním systému byl
rozdíl tém nepatrný, v ekologickém systému dosahoval
u odr d Ditta a Magda rozdílu p es 10 t/ha. Jak ukazuje
graf 1, v ekologickém systému dosahoval výnos brambor
po jeteli od 34,6 t/ha (Adéla) do 40 t/ha (Magda). Jako
nejcitliv jší na p edplodinu se v ekologickém systému
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ukázala odr da Ditta. Na grafu se rovn ž ukazuje, že
v konven ním systému díky aplikaci vysokých dávek
minerálních hnojiv a fungicid , neexistuje závislost na
p edplodin .
Sledované odr dy jsou ur eny pro p ímý konzum.
D ležitým faktorem p i hodnocení výnosu je podíl
velikostních kategorií hlíz. Tento údaj ukazuje kolik %
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brambor z celkového výnosu spl uje podmínky pro
prodej na p ímý konzum. Z výsledk pokusu vyplývá, že
u ekologického systému se siln projevil vliv zlepšující
p edplodiny, p edevším u odr dy Magda. Tento fakt byl
zp soben tím, že odr da Magda je velmi ranná a stihla

ukon it vegetace p ed nástupem plísn bramborové. Jak
je vid t z graf 2,3,4,5 podíl hlíz menších než 3 cm je ve
všech variantách pom rn
vyrovnaný- rozdíly
nep esahují v rámci odr dy 10 %. U konven ního
systému se vliv meziplodiny prakticky neukázal.

Graf 1: Vliv p edplodiny na výnos brambor v ekologickém i konven ním systému p stování
The effect of foregoing crop on the yield of potatoes in biological and conventional systems of growing
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Graf 2,3,4,5 Vliv p edplodiny na procentické zastoupení velikostních partií brambor v ekologickém
i konven ním systému p stování
The effect of foregoing crop on percentage content different sizes of potatoes in biological and conventional system
Graf 2: ekologický systém - po jeteli
biological system – after clover

Graf 3: ekologický systém - po pšenici
biological system - after wheat
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Graf 4: konven ní systém – po jeteli
conventional system – after clover

Graf 5: konven ní systém – po pšenici
conventional system – after wheat
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Záv r
P i výb ru odr d brambor v ekologickém
zem d lství je vhodné vybrat odr du, tvo ící menší
množství hlíz, které stihne rychle vyživit, p ed nástupem
mandelinky bramborové nebo plísn
bramboru.
Mandelinka
bramborová
v této
oblasti
zatím
nezp sobuje takové škody jako v p ípad plísn
bramboru. Porost se proti mandelince bramborové

neošet oval ani na konven ní variant . Limitujícím
faktorem je nástup plísn bramboru. Prost edky proti
plísni bramboru jsou v ekologickém zem d lství zna n
omezené, proto se doporu uje p stovat rané odr dy
brambor, (jako nap . Magda) které stihnou nar st p ed
nástupem choroby. Nevýhodou t chto odr d je však
horší skladovatelnost.
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