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VÝZNAM, SITUACE, ŠLECHTĚNÍ A PĚSTOVÁNÍ LUSKOVIN 

     Pěstování i šlechtění luskovin má v ČR dlouholetou tradici. Nicméně v posledních letech se 
luskoviny dostávají do výrazného útlumu, což se projevuje především poklesem jejich ploch. Jednou 
z nejvýznamnějších předností luskovin je jejich meliorační a zúrodňující dopad na půdu. Dochází 
k poutání vzdušného dusíku kořenovou soustavou a spolu s příznivým účinkem na půdní strukturu 
k výrazně obohacujícímu efektu v rotaci kulturních plodin na zemědělské (orné) půdě. 

     Nejpěstovanější luskovinou ve světovém měřítku je sója. Z hlediska hospodářského významu a 
užití zejména pro produkci jedlého oleje se však sója zahrnuje mezi olejniny. Celosvětová výměra sóji 
v marketingovém roce 2012/13 byla 108,97 mil. ha s produkcí 267,72 mil. tun. Hlavními světovými 
producenty sóji jsou USA, Brazílie, Argentina, Čína a Indie.  

     Světová sklizňová plocha ostatních luskovin na zrno činí dle statistiky FAO kolem 74 mil. ha, z toho 
nejvíce plochy zaujímá fazol (29 mil. ha), cizrna (12 mil. ha) a vigna (10 mil. ha). Následuje hrách (7 
mil. ha), čočka (4 mil. ha), bob (2,5 mil. ha), vikve a lupiny (jejich plochy jsou menší). Většina 
světových sklizňových ploch luskovin se nachází v Asii a Africe. Intenzita pěstování je tam však 
nedostatečná a výnosy velmi nízké (0,5 – 0,8 t/ha). Každoroční globální využití luštěnin činí přibližně 
60 mil. tun. Z tohoto množství představuje potravinářské využití k lidské výživě zhruba 65% (převážně 
v rozvojových zemích), krmné využití 25% (zejména v rozvinutých zemích), zbylých 10% připadá na 
osivo a ostatní účely.  

     Pro nás je v současné době nejzajímavější luskovinou hrách. Světová roční produkce semene 
hrachu kolísá v rozmezí 10 – 12 mil. tun. Největší plochy jsou v Kanadě, Číně, Rusku a Indii. Ve většině 
vyspělých evropských států v minulém desetiletí produkce hrachu klesala, naopak v Kanadě, USA, 
Rusku a na Ukrajině docházelo k nárůstu ploch. Kanada je hlavním světovým exportérem luskovin. 
Kanadská produkce hrachu dosahuje 25 – 28% světové produkce (2,5 – 3 mil. tun ročně) při relativně 

dobrých výnosech přes 2 t/ha.  

     V EU zaujímají luskoviny 
plochu 1 – 7% orné půdy. 
Hlavní luskoviny pěstované 
v EU se v kontextu evropské 
legislativy nazývají proteinové 
plodiny (mají více než 15% N 
látek v sušině). Jedná se 
konkrétně o hrách, bob a 
lupinu. Pěstování proteinových 
plodin je v posledních letech ve 
státech EU na ústupu, na čemž 
má podíl snižující se 
ekonomická atraktivita sektoru 

i současná obchodní politika. Více než 75% bílkovinných surovin pro využití v krmivářském průmyslu 
je v současnosti zajišťováno dovozem sóji a sójových pokrutin. Na základě odhadů Evropské Komise 
klesly celkové plochy proteinových plodin v EU 27 v roce 2012 meziročně o 18,6%, tj. na celkovou 
plochu 895 tis. ha. Nejvyššího průměrného výnosu proteinových plodin bylo v roce 2012 dosaženo ve 
Francii: 4,26 t/ha. Meziroční pokles ploch proteinových plodin byl zaznamenán u všech hlavních 
druhů, např. u hrachu z 645 tis. ha v roce 2011 na 505 tis. ha v roce 2012 (tj. o 22%). Více než 90 % 
produkce semene hrachu je v EU využíváno ke krmení zejména prasat a drůbeže. V zemích EU, které 
aplikují jednotný systém plateb na farmu v jeho plné formě, je pěstování luskovin podporováno 
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formou přímých plateb, které sestávají ze dvou úzce spjatých částí: z jednotné platby na farmu a 
z prémie na pěstování luskovin.  

     Z pěstitelského hlediska jsou pro Českou republiku nejdůležitějšími luskovinami hrách, lupina, bob 
a pícní druhy jako je peluška a vikev. Luskoviny nacházejí využití hlavně v potravinářství a krmivářství, 
kde jsou předmětem zájmu semena, nebo je u pícních typů využívána zelená hmota. V posledních 
letech se luskoviny v ČR, podobně jako ve většině evropských zemí, dostávají do útlumu a menšího 
pěstitelského zájmu. Jejich plochy u nás poklesly až na úroveň kolem 1% orné půdy. Hlavním 
důvodem je silná konkurence ze strany importu sójových bobů či jejich pokrutin do EU a ČR, nízké 
ceny luskovin v porovnání s ostatními plodinami, kolísavé výnosy a nedostatečná dotační politika 
v oblasti pěstování luskovin. Ještě v roce 1994 byly luskoviny na zrno v ČR sklizeny přibližně na 70 tis. 
ha a při průměrném výnosu 2,31 t/ha činila produkce přibližně 160 tis. tun. Po roce 2000 stagnovala 
výměra pro pěstování luskovin na zrno okolo 30 tis. ha. V roce 2011 však došlo k výraznému propadu 
osevních ploch luskovin na 22 316 ha (z toho hrách zaujímal 17 189 ha). Při průměrném výnosu 2,85 
t/ha činila celková produkce 63 564 tun (hrách 52 341 t). K dalšímu propadu ploch došlo ve 
sklizňovém roce 2012. Luskoviny byly sklizeny z 20 177 ha (hrách 15 068 ha) a při průměrném výnosu 
jen 1,80 t/ha bylo sklizeno 40 090 t luskovin (hrách 31 869 t). Nízký hektarový výnos byl způsoben 
pozdními přízemními mrazíky, které na mnohých lokalitách poškodily porosty hrachu, což se později 
projevilo špatným nasazením květů a lusků. V roce 2013 dle kvalifikovaného odhadu byly luskoviny 
nasety na ploše 17 851 ha a z toho hrách na zrno zaujímal plochu 12 934 ha. Letošní produkce není 
ještě známa.  

     Ze statistických údajů vyplývá, že v posledních letech zůstává v ČR stabilní především spotřeba 
luštěnin k potravinářskému využití (cca 2,5 kg na obyvatele a rok). Dle doporučení zdravotníků by 
byly optimální 4 kg na obyvatele a rok. Pokles stavů hospodářských zvířat, změna orientace 
zemědělství, vysoké dovozy sójových extrahovaných šrotů pro domácí krmivářský průmysl, to vše 
natolik ovlivnilo objem spotřeby domácích luskovin, že vyšší produkce nenalézá doma uplatnění. 
Přitom průměrná roční cena krmného hrachu v ČR byla v roce 2011 - 4 779 Kč/t a v roce 2012 - 4 915 
Kč/t. U potravinářského hrachu byla průměrná cena 5 564 Kč/t v roce 2011 a 5773 Kč/t v roce 2012. 
Existuje zde i možnost odbytu domácí produkce luštěnin v zahraničí a to za příznivější ceny. Vývoz 
hrachu směřuje tradičně do Německa, ale největším odběratelem našeho hrachu se stává Polsko. To 
ovšem může změnit situace v oblasti národních podpor v Polsku (až 100 Euro/ha) pro pěstování 
luskovin. Prostor pro vývoz je také v oblasti osiv. Domácí odrůdy hrachu a pelušky mají vynikající 
vlastnosti a jsou na evropských trzích žádané. 

Hrách setý 

     Hrách patří mezi nejrozšířenější druhy luskovin a v ČR je i přes dlouhodobý pokles osevních ploch 
dominantní luskovinou. V našich podmínkách jsou z druhu 
Pisum sativum pěstovány dva poddruhy: hrách setý a peluška 
(pěstovaná především na zelené krmení a hnojení). Hrách setý 
je pěstován v celém mírném pásmu převážně jako jarní 
plodina. Semena hrachu jsou důležitým zdrojem bílkovin pro 
výživu lidí i zvířat. Obsahují většinou 21 – 25% hrubých 
bílkovin, což je přibližně dvakrát více než u obilovin. Rovněž 
obsahují více esenciálních aminokyselin, vitamínů a 
minerálních látek. Z agronomického hlediska je největším 
kladem fixace vzdušného dusíku symbiotickými bakteriemi 
v kořenových hlízkách a jeho exkrece do půdy. Výhodou je 
dále resorpce živin i z obtížněji přijatelných forem. Je obecně 
známo, že hrách je vynikající předplodina a přerušovač 
obilních sledů. Lahola a kol. (1990) uvádí v intenzivních 
podmínkách zvýšení výnosu ozimé pšenice až o 1 t/ha. 
V krmivářském průmyslu je u nás tato plodina nedoceněna a 
značná část výroby se vyváží. Hrách je vytlačován sójovými 

pokrutinami, kterých je do ČR importováno přes 450 000 tun ročně. Spotřeba pro lidskou výživu u nás 
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nedosahuje hodnot, které by byly z dietetických důvodů požadovány. Hrách též nalézá uplatnění jako 
krmivo ve formě zelené hmoty – jako siláž ve směsi s obilninami. 

     Průměrný výnos zrna hrachu v ČR kolísá v jednotlivých letech jen okolo 2,5 t/ha, zatímco výnosový 
potenciál u nás registrovaných odrůd je na úrovni přesahující 5 t/ha. Zvýšení rentability pěstování a 
tím nárůst ploch jsou podmíněny zvýšením průměrných výnosů alespoň na 3 t/ha. 

Hlavní příčiny nestability výnosů hrachu: 

 vyhraněné požadavky na průběh počasí, zejména v generativním období 

 náchylnost k chorobám a škůdcům 

 malá autoregulační schopnost jednotlivých výnosových prvků během vegetace 

 polehnutí porostů v případě nepříznivého počasí v období zrání 

 nedostatky v agrotechnice 
 

Opatření pro dosažení pěstitelského úspěchu: 

 výběr vhodného stanoviště (vyhnout se těžkým slévavým půdám a zamokřeným 
pozemkům), vhodné jsou půdy písčito-hlinité a hlinito-písčité 

 výběr vhodné odrůdy 

 kvalitní osivo 

 dodržení zásad agrotechniky od setí až po sklizeň dle pěstitelské metodiky 
 

     Na výsledku pěstování každé plodiny se nemalou měrou podílí šlechtění nových odrůd. České 
šlechtění hrachu je velmi úspěšné a tuzemské odrůdy se významně prosazují i v zahraničí. Šlechtěním 
polního hrachu se u nás intenzivně zabývá firma SELGEN a.s., jejíž odrůdy jsou pěstovány nejen 
v zemích EU, ale i v Rusku, na Ukrajině a v dalších státech. Na druhé straně je na našem trhu široká 
nabídka výkonných odrůd ze zahraničního šlechtění, které nabízí společnosti Limagrain Central 
Europe Cereals, s.r.o., SAATEN – UNION CZ s.r.o., OSEVA PRO s.r.o. nebo OSEVA UNI, a.s.  Z hlediska 
barvy zrna rozlišujeme odrůdy žlutosemenné a zelenosemenné. Velmi často mívají jednotlivé státy 
specifické požadavky na barvu osemení. Z hlediska šlechtění a pěstování hrachu polního je však 
stěžejní rozlišení na odrůdy bezlisté (semi-leafless) a odrůdy normálního listnatého typu.  

     Odrůdy typu semi-leafless dnes zcela převažují. Jsou vhodné především na úrodné půdy 
s dostatkem vláhy. Jejich hlavní předností je zvýšená odolnost poléhání, snadnější sklizeň ovlivňuje 
vyšší kvalitu produkce. Jistou nevýhodou je pomalejší zastiňování půdy a snazší možnost pozdního 
zaplevelení.  

     Odrůdy normálního listnatého typu se uplatňují především na lehčích půdách (lépe redukují 
vypařování vláhy z půdy jejím zastíněním). Jsou vhodné pro organické zemědělství – díky bohatému 
olistění mají dobrou půdokryvnost a tím zvýšenou konkurenceschopnost vůči plevelům. Jejich 
nevýhodou je vyšší náchylnost k poléhání a tedy obtížnější sklizeň v porovnání s odrůdami bezlistými. 

Hlavní cíle šlechtění hrachu: 

 vysoký výnos zrna 

 odolnost proti poléhání a tím i vhodnost ke kombajnové sklizni 

 odolnost k chorobám: hlavně je sledován komplex kořenových chorob, komplex 
antraknóz, padlí hrachu a virózy 

 kvalita: vysoký obsah dusíkatých látek, nízká aktivita trypsin inhibitoru (omezuje 
využitelnost bílkovin obsažených v luskovinách zejména při výživě monogastrů) 
 

     Nejlepší odrůdy hrachu polního registrované v ČR jsou každoročně zkoušeny v pokusech pro 
Seznam doporučených odrůd (SDO). Například v roce 2013 bylo v tomto zkoušení zařazeno 9 
domácích i zahraničních odrůd. Na základě výsledků SDO si pak pěstitel může vybrat ten nejvhodnější 
genotyp do své oblasti. 

     Šlechtění hrachu dřeňového (zahradního) pro konzervárenské a mrazírenské účely u nás úspěšně 
provádí firma Semo s.r.o. 
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     Tvorbou nových odrůd pelušky jarní i ozimé se zabývá firma SELGEN a.s. Osivo českých odrůd 
pelušky je vyváženo do řady evropských zemí. Hlavními šlechtitelskými cíli u těchto pícních typů 
hrachu jsou vysoký výnos zelené a suché hmoty, výnos a velikost semene (drobnozrnné odrůdy jsou 
preferovány, neboť nízký výsevek znamená úsporu nákladů na osivo), zdravotní stav a odolnost 
poléhání. Ideotypem odrůdy pelušky je světoznámá Arvika. U ozimých typů je pak velmi důležitá 
zimovzdornost. 

Ostatní luskoviny pěstované v ČR 

    Lupina je pěstována pro vysoký obsah N-látek v semeni (35-40%), takže je často srovnávána se 
sójou. Dlouholetým šlechtěním se podařilo vyselektovat odrůdy bez hořkých alkaloidů. Nedostatek 

informací a zkušeností s pěstováním lupiny vedlo 
v minulých letech k řadě chyb, jež se odrazily v konečné 
produkci. V ČR je vhodné pěstovat lupinu bílou a 
úzkolistou. Šlechtění odrůd u nás neprobíhá, k dispozici 
jsou však zahraniční odrůdy zde registrované. 
Pěstitelská plocha v roce 2012 byla 1 400 ha.  

     Bob obecný je v podmínkách střední Evropy využíván 
jako krmivo v podobě semene i zelené hmoty. Je též 
výbornou krycí plodinou pro podsevy víceletých 
jetelovin a kmínu. Semeno obsahuje 30 – 34% N-látek. 
Výměra bobu u nás v posledních letech silně poklesla. 
V roce 2012 byla jen asi 600 ha, z toho část byla pro 
osivářské účely. Jelikož domácí krmivářský průmysl 
zůstává vůči bobu konzervativní, nelze přesně 
odhadovat další vývoj jeho pěstování u nás. Poptávka po 
bobu na mezinárodním trhu je trvalá, zájem pro použití 
na lidskou výživu je zejména v Egyptě a dalších 
arabských zemích. Šlechtěním této plodiny se u nás 
v minulosti úspěšně zabývala firma SELGEN a.s. a 

zahraniční odrůdy nabízí např. SAATEN – UNION CZ s.r.o. 

     V důsledku poklesu pěstitelských ploch bylo v ČR šlechtění zastaveno a udržovány jsou jen 
registrované odrůdy. U bobu rozlišujeme dva typy odrůd: tradiční (barevně kvetoucí) odrůdy díky 
obsahu taninu poskytují vysoký výnos a mají dobrý zdravotní stav. Jejich hořká chuť však snižuje 
chuťovou atraktivitu semene. Šlechtěním byly získány tzv. beztaninové (bělokvěté) odrůdy, kde je 
tento nedostatek eliminován. 

     Luskovinoobilní směsky se pěstují především v západoevropských zemích a jejich plochy se 
významně rozšiřují. V ČR je o ně zájem především v ekologickém zemědělství, které zaznamenává 
dynamický rozvoj. Jsou významným zdrojem vysokobílkovinné píce. Jejich plocha činí u nás odhadem 
4,5 – 5,5 tis. ha ročně a v posledních letech roste zájem o jejich pěstování. 

 
 

Ing. Roman Tyller 

SELGEN a.s., Šlechtitelská stanice Chlumec nad Cidlinou 


