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POKUSY S EKOLOGICKÝM P�STOVÁNÍM �EPKY OZIMÉ 
Field trials with organic oilseed rape cultivation 

Josef Ške�ík 1, Daniel Nerad 1, Jan Kazda 2, Perla Kuchtová 2, Libor Mi�ák2 
1 Svaz p�stitel� a zpracovatel� olejnin, 
2 �ZU Praha 

Summary: Small-plot trials with organic winter oilseed rape (OOR) were conducted since 2002 at the certified 
experimental station of the Czech University of Agriculture in Uhrineves. At the beginning, the yields obtained from 
OOR comprised only about 10% of conventionally grown oilseed rape. According to an original plan, the methodology 
was annually adapted to the newly obtained information. Variants with higher sowing rates and wider row spacing were 
added, which facilitated weeding out of inter-rows. Recently, the yield of OOR achieved under optimal conditions in 
our trials presents comparable level of those from conventional conditions. There is effort to verify our knowledge in 
semi-field trial conditions. 

Key words: organic farming, winter oilseed rape, agrotechnics, variety, sowing rates 

Souhrn: Maloparcelkové pokusy s ekologickou ozimou �epkou byly provád�ny od roku 2002 na certifikované pokusné 
stanici �ZU v Praze - Uh�ín�vsi. Na po�átku dosahovaly výnosy ekologické �epky pouze asi 10% výnos� konven�n� 
p�stované �epky. Podle p�vodního plánu byla metodika každý rok upravována na základ� nov� získaných poznatk� 
v této oblasti. Byly p�idány varianty s vyššími výsevky a širšími �ádky, což umožnilo ple�kování mezi �ádky. 
V sou�asnosti je výnos ekologické �epky dosažený v optimálních podmínkách našich pokus� srovnatelný s výnosem 
konven�n� p�stované �epky. Tyto poznatky se snažíme ov��it v poloprovozních podmínkách. 
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Úvod  

Již pátým rokem prob�hly na pokusné stanici 
�eské zem�d�lské univerzity – Katedry rostlinné výroby 
v Praze 10 Uh�ín�vsi pokusy s ekologickým p�stováním 
ozimé �epky. �ást pokusné plochy, kterou zmín�ná 
stanice disponuje, je certifikována pro ekologické 
zem�d�lství, na n�ž bylo zahájeno p�echodné období již 
v roce 1993. Stanice dodržuje podmínky zákona o EZ a 
je každoro�n� kontrolována pracovníky inspekce KEZ 
o.p.s. (Kontrola ekologického zem�d�lství). 

�epka ozimá je jednou z nejvíce chemicky 
ošet�ovaných plodin. Proto jsme m�li zpo�átku problémy 
a metodiku jsme museli postupn� upravovat v závislosti 
na výsledku jednotlivých let a požadavku optimalizovat 
technologii p�stování ekologické �epky pro provozní 
plochy. Výsledkem pokus� je poznatek, že 
v ekologickém zem�d�lství je nutné p�stovat �epku na 
širších �ádcích s možností ple�kování a používat vyšší 
výsevky.  

Pr�m�rné výnosy všech variant dosažené 
v jednotlivých letech, uvedené v tabulce �. 1, tuto 
skute�nost jasn� dokumentují. 

V první etap� jsme se zam��ili na možnosti 
biologické ochrany �epky v EZ. Zjistili jsme však, že 
nejd�íve se musíme vypo�ádat se zaplevelením a až poté 
s ostatními problémy. V tomto p�ísp�vku chceme 
prezentovat výsledky za roky 2004 – 2005, kdy byla 
provád�na druhá etapa pokus� s ší�kou �ádk� a výsevky 
v rámci grantového projektu NAZV QE 1262. 
V sou�asné t�etí etap� již op�t zkoušíme op�t 
biologickou ochranu v rámci projektu QG 50107. 
Vzhledem k tomu, že tyto výsledky jsou zatím jednoleté, 
pokládáme je pouze za informativní. 

Tabulka 1: Výnosy eko�epky v jednotlivých 
pokusných letech 

(Yields of organic oilseed rape in experimental years) 

Rok Pr�m�rný výnos všech variant  
p�epo�ítaný na 12% vlhkost (t/ha) 

2002 0,371 
2003 0,839 
2004 1,531 
2005 4,058 
2006 3,620 

Materiál a metody  

Zkoušeny byly liniové i hybridní odr�dy �epky 
ozimé. Zkoušení probíhalo na pokusné stanici v Praze 10 
Uh�ín�vsi. Pr�m�rná nadmo�ská výška stanice je 295 m. 
Pozemky jsou rajonizovány do �epa�ské výrobní oblasti 
a �epa�sko-pšeni�né podoblasti. Území, z hlediska 
geneticko-agronomické charakteristiky, pat�í k p�dním 
typ�m hn�dozemní. P�dy na t�chto pozemcích poskytují 
ur�itou výnosovou jistotu, zejména v sušších letech, ale 
vyžadují dodržování základních agrotechnických 

opat�ení (náchylnost ke kornat�ní p�dy). Pr�m�rná denní 
teplota vzduchu je 8,3°C, ve vegeta�ním období je 
pr�m�rná teplota 14,6°C. Pr�m�rné ro�ní srážky 
dosahují úhrnu 575 mm, z toho za období duben-zá�í 
p�ipadá 380 mm. Nejbohatší jsou v m�síci �ervnu a 
�ervenci, nejchudší p�íd�l srážek je v únoru. Sušší 
podnebí je umírn�no p�evládajícími záp. a severozáp. 
v�try, které snižují výpar. Pokusy byly organizovány 
jako maloparcelkové s vým�rou 10 m2. První roky ve 4 



Proceeding of conference „Organic farming 2007“, 6.-7.2. 2007 161 

opakováních, pozd�ji p�i zvýšení po�tu variant byly jen 
ve 3 opakováních. Sklize� byla provád�na parcelkovým 
kombajnem Hege. Zkoušeny byly postupn� tyto 

varianty: ošet�ení p�ípravkem Polyversum, ošet�ení 
p�ípravkem Metarhyzium, ošet�ení p�ípravkem Novodor, 
r�zné ší�ky �ádk�, r�zné výsevky, r�zné odr�dy. 

Výsledky 

Rok 2001-2002 
V roce 2001 byl porost z d�vodu nep�ízn� po�así 

pozd� zaset, špatn� vzešel s následkem vysokých škod 
zp�sobených d�ep�íky a posléze došlo silnému 
zaplevelení, p�evážn� svízelem a he�mánkovcem, což 
problematizovalo sklize�. Sklizená biomasa obsahovala 
nadm�rné množství plevelných semen. Varianty s 
výsevky �epky odpovídajícími výsevk�m obvyklým 
v konve�ním zem�d�lství byli poškozeny šk�dci a 
plevely v takové mí�e, že nebyly hodnotitelné. Sklidit a 
hodnotit, i když s problémy, bylo možné pouze varianty 
s vyššími výsevky. 

Tabulka 2: Výnosy v roce 2001/2002 
Yields in 2001/2002 

Varianta t/ha % 
Výsevek 40 semen/m2 poškozeno  

Metarhizium 80 semen/m2 0,308 72,1 
Novodor 80 semen/m2 0,188 44,1 

Kontrola - neošet�eno, 60 semen/m2 0,428 100,0 
1x Polyversum 60 semen/m2 0,452 105,9 
2x Polyversum 60 semen/m2 0,410 95,9 
3x Polyversum 60 semen/m2 0,443 103,8 

Pr�m�r celého pokusu 0,371  

Rok 2002-2003 
V tomto roce jsme založili maloparcelkové 

pokusy s ozimou �epkou, jarní �epkou a poloprovozní 
pokusy s jarní �epkou. Maloparcelkové pokusy s jarní 
�epkou byly zdecimovány d�ep�íky a poz�statek 
v podob� velmi �ídkého, siln� zapleveleného porostu, byl 
nevyhodnotitelný. Poloprovozní pokus s jarní �epkou byl 
sice sklizen, ale s velmi nízkými výnosy. Zdaleka 
nejlepší byly pokusy s ozimou �epkou, na kterých bylo 
dosaženo v pr�m�ru více než dvojnásobného výnosu než 
v roce 2002. P�itom celostátn� výnos naopak poklesl. 

Tabulka 3: Výnosy v roce 2002/2003 
Yields in 2002/2003 

Varianta Výnos t/ha Výnos  
% 

Kontrola 0,83 100,0 
Polyversum 1x 0,75 90,4 
Polyversum 2x 0,72 86,7 
Polyversum 1x 0,73 88,0 
Polyversum 2x 0,97 116,9 
Polyversum 1x 0,93 112,0 
Polyversum 2x 0,83 100,0 

Rok 2003-2004 a 2004 - 2005 
V roce 2003-2004 jsme op�t upravili metodiku - 

p�idali jsme ješt� vyšší výsevky a p�idali varianty s širší 
rozte�í �ádk�, což usnadnilo prople�kování mezi�ádk� a 
následn� snížilo výskyt zaplevelení. �epka v tomto roce 
dosáhla výborných výsledk� a podle stejné metodiky 
jsme již založili pokusy pro rok 2004-2005. Výskyt 
šk�dc� v tomto období byl obdobn� jako na konven�ních 
plochách výrazn� nižší než v letech p�edcházejících. 
Zejména d�ep�íci v podzimním období se prakticky 
nevyskytovali. Krytonosci, blýská�ek i bejlomorka 
kapustová v obou letech zp�sobili jen nízké škody. 
Houbové choroby se rovn�ž vyskytovaly jen sporadicky. 

Rok 2004 byl ve znamení dobrých výsledk�. 
Projevila se jednozna�n� vyšší výnosová úrove� 
hybridní odr�dy Baldur oproti liniové odr�d� Aviso, 
p�edevším u nižších výsevk�. P�i vyšším výsevku 
dochází k set�ení rozdílu. Je z�etelný vliv ší�ky �ádk�. 
Úzké „obilní“ �ádky (u – 12,5 cm) m�ly výnos podstatn� 
nižší nežli �ádky široké (š – 25 cm). Na základ� výsledk� 
byly pokusy pro následujícíc rok založeny podle shodné 
metodiky. Výsledky roku 2005 však nejsou tak 
jednozna�né. 

Graf 1: Výnos všech variant v letech 2003/2004 a 2004/2005 (Yields of all variants in 2003/2004 and 2004/2005) 
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Tabulka 3: Zna�ení a výsledky pokusných variant v roce 2003-04 a 2004-05 
Labeling and results of experimental variants in 2003-04 and 2004-05 

Záv�r 

P�stování �epky v ekologickém zem�d�lství je možné, podmínkou je zvýšení výsevku a možnost ple�kování. 
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Varianta Odr�da Kód* Mezi�ádková 
vzdálenost (cm) 

Výsevek 
(semen/m2) 

Výnos** 
(t/ha) 

Výnos 
(%) 

1 Baldur B40u 12,5 40 1,017 62,2 
2 Baldur B80u 12,5 80 1,238 75,7 
3 Baldur B120u 12,5 120 1,534 93,8 
4 Aviso A60u 12,5 60 0,817 49,9 
5 Aviso A120u 12,5 120 1,28 78,2 
6 Aviso A180u 12,5 180 1,326 81,1 
7 Baldur B40š 25 40 1,919 117,3 
8 Baldur B80š 25 80 2,435 148,9 
9 Baldur B120š 25 120 2,482 151,7 
10 Aviso A60š 25 60 1,225 74,9 
11 Aviso A120š 25 120 2,078 127,0 
12 Aviso A180š 25 180 2,279 139,3 
   pr�m�r všech variant  1,63583 100,0 
       
Pr�m�r Baldur B všechny varianty pr�m�r 1,771 100,0 
 Baldur B pr�m�r výsevku 40 1,468 68,0 
 Baldur B pr�m�r výsevku 80 1,836 111,9 
 Baldur B pr�m�r výsevku 120 2,008 120,1 
 Baldur B pr�m�r �ádku 25 1,263 76,0 
 Baldur B pr�m�r �ádku 12,5 2,278 123,9 
       
Pr�m�r Aviso A všechny varianty pr�m�r 1,501 100,0 
 Aviso A pr�m�r výsevku 40 1,021 68,0 
 Aviso A pr�m�r výsevku 80 1,679 111,9 
 Aviso A pr�m�r výsevku 120 1,802 120,1 
 Aviso A pr�m�r �ádku 25 1,141 76,0 
 Aviso A pr�m�r �ádku 12,5 1,860 123,9 
       
Pr�m�r všech  25  2,070 126,5 
Pr�m�r všech  12,5  1,202 73,5 
   pr�m�r  1,636 100,0 
   Baldur  1,771 108,3 
   Aviso  1,501 91,7 
 


