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Zemědělské plodiny na muzejní střeše představují jen zlomek
široké škály rostlin, které lidé pěstují nebo dříve pěstovali pro
svou obživu, jako krmivo pro hospodářská zvířata či průmyslovou surovinu. Některé, jako je len, konopí či oves, z našich
polí téměř vymizely, protože se jejich pěstování ekonomicky
nevyplácí. Jiné, zejména teplomilné obilniny, naopak na svou
příležitost teprve čekají.
Kromě produkce zemědělských surovin dokáží některé plodiny zlepšovat půdní úrodnost či nakrmit divoký hmyz, při pěstování jiných je třeba počítat se zvýšeným nebezpečím půdní
eroze. K vidění jsou na políčku starobylé obilniny provázející
lidstvo už od neolitu. Na moderních odrůdách lze vysledovat,
jak se jejich vlastnosti šlechtěním přizpůsobují měnícím se požadavkům. Ukázky technických plodin či pícnin připomínají,
že zemědělství má i jiná využití, než je výroba potravin.
Projekt „Co roste na poli“ připravuje Národní zemědělské
muzeum společně s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. Jeho odborníci jsou pro nás cenným zdrojem praktických informací a starají se zejména o výběr a výsev vhodných
plodin a odrůd, které dokáží prosperovat v nepříhodných podmínkách střešního políčka.

obilniny

Co roste
na poli

Laskavec



pseudoobilnina

Amaranthus sp. – amarant
Třída: dvouděložné Čeleď: laskavcovité

Historie amarantu se začala psát před 8 000
lety v tropickém pásmu Ameriky. Nenáročná rostlina byla součástí každodenní stravy
kultury Mayů, Aztéků i Inků – zelené části
rostlin se konzumovaly jako salát, semena se
používala k přípravě různých kaší a placek.
Po kukuřici a fazoli patřil amarant k nejrozšířenějším plodinám ve Střední Americe. Až do
příchodu Španělů byl také součástí náboženských rituálů aztéckého boha války Huitzilopochtliho, při kterých se amarantová zrna
používala v kombinaci s lidskou krví k obětování. Po dobytí Nového světa byla „ďáblova rostlina“, jak amarant nazývali španělští
conquistadoři, na několik století zakázána
a její pěstování se udrželo jen v odlehlých
horských oblastech. Do Evropy a Asie se nakonec rozšířil na konci 18. století jako okrasná rostlina přes botanické zahrady. Dnes se
amarant pěstuje zejména v USA a státech
Jižní Ameriky, v Indii, Číně a Rusku.

Rod: laskavec

U nás je známý zejména jako potravina
zdravého životního stylu – vyrábí se z něj
amarantová mouka, extrudáty, müsli, směsi
na bezlepkový chléb, amarantové těstoviny,
pečivo, zahušťovací směsi a další. Jako potravinový doplněk je využíván amarantový olej,
který obsahuje skvalen napomáhající regeneraci kůže a obranyschopnosti organismu. Semena amarantu mají vysoký obsah bílkovin,
které neobsahují lepek.
Pěstuje se pro zrno, některé druhy se používají jako listová zelenina, jiné pro produkci
biomasy, jako zelené hnojení, k energetickému či průmyslovému využití.

Bér vlašský



obilnina

Setaria italica (L.) Beauv.
Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

Bér vlašský pochází z Asie. Jedná se o velmi
starou obilninu, která se pěstovala již před
8 000 lety v Číně. Podle historických záznamů jej císař Šen-nong (asi 2737–2699 př. n. l.,
někdy nazývaný také jako „Božský zemědělec“) zařadil mezi pět základních plodin určených k obživě. Také v Indii byl bér významnou plodinou. Pěstoval se tu pravděpodobně
již před 4 400 lety a byl součástí tzv. Navadhanyam (devět zrn), směsi semen uctívaných
i využívaných jako potravina.
Bér vlašský je všestranně užitečná plodina.
V Asii se z jeho drobných obilek mele mouka,
ze které se připravují nejrozmanitější kaše
a placky, naklíčené obilky béru se využívají
místo ječného sladu při přípravě piva, vyrábí
se z něj destiláty, víno i ocet. Ještě v polovině minulého století byl bér po rýži a pšenici
třetí nejpěstovanější obilninou světa. V roce
1949 například dosahovaly jeho oseté plochy
v Číně téměř 10 milionů hektarů. Postupně jej
však nahradila výnosnější kukuřice. Dnes se
bér pěstuje jako krmivo pro domácí zvířata,

Rod: bér

zejména drůbež a okrasné ptactvo. Využívá
se také jako léčivá rostlina, pro nízký obsah
lepku jsou jeho obilky vhodné také pro bezlepkovou dietu.
Změny klimatu budou stále více ovlivňovat i zemědělství u nás. Jedním ze způsobů,
jak se s klimatickými změnami vyrovnat, je
šlechtění a výběr plodin, které se lépe přizpůsobí nedostatku vody a budou vůči novým
podmínkám odolnější. Za jednu z takových
rostlin se považuje i bér vlašský.

Bob obecný



luskovina

Vicia faba L.

Třída: dvouděložné Čeleď: bobovité

Bob obecný pochází ze severní Afriky a jihozápadní Asie a patří k vůbec nejstarším zemědělským plodinám. Objevil se v mladší době
kamenné a již před 8 000 lety byl běžnou součástí jídelníčku východního Středozemí. Řekové měli dokonce bohu bobů zasvěcený chrám.
Dnes se tato statná, až metr vysoká, na
vodu náročná rostlina pěstuje v Evropě nejčastěji pro zelené hnojení nebo jako krmivo
pro hospodářská zvířata. Obsahuje totiž velké
množství bílkovin – 26 až 28 %. Oblíbený je
zejména mezi ekologickými zemědělci, kteří
ho využívají jako krmivo namísto ze zámoří
dovážené geneticky modifikované sóji.
Díky příznivému obsahu aminokyselin jsou
semena bobu zajímavá i pro lidskou výživu.
Poskytují vlákninu, vitamíny C, E, draslík,
fosfor a látky k produkci dopaminu, tzv. hormonu štěstí. V anglosaských zemích se bob
těší velké oblibě i v potravinářství – pěstují
zde odrůdy bobu s velkými semeny, které se
vaří obdobně jako fazole. V české kuchyni příliš rozšířený není.

Rod: vikev

Bob, stejně jako ostatní luskoviny, poutá
svými kořeny díky symbióze s bakteriemi
Rhizobium vzdušný dusík a dokáže ho ročně
do země vpravit 150 až 200 kg na jeden hektar pole, čímž přirozeně zlepšuje úrodnost
půdy. Na druhou stranu, kvůli poměrně vysokému vzrůstu a mělkému kořenu patří mezi
erozně nebezpečné plodiny a není vhodné jej
pěstovat na svazích.

Lilek brambor 

Okopanina

Solanum tuberosum L.

Třída: dvouděložné Čeleď: lilkovité

Rod: lilek

Pravlastí bramboru je Jižní Amerika. Na náhorních planinách Peru a Bolívie se pěstoval
už před 8 000 až 5 000 lety. Do Evropy se
ale rozšířil až v 16. století se zámořskými
plavbami. Zpočátku jako okrasné květiny ve
šlechtických zahradách, postupně nahradil
v kuchyních do té doby hojně rozšířený tuřín,
neboť jeho pěstování nabízelo vyšší výnosy
a levnější zpracování. V českých zemích se
sedláci k bramborám nejdříve stavěli zdrženlivě, rozšíření „erteplí“ či „zemských jablek“
ale nakonec uspíšily válečné konflikty a hladomory na konci 18. století. V tehdejší době
válečných nejistot se osvědčily a staly se oblíbenou potravinou.
Brambory jsou po rýži a pšenici třetí nejvýznamnější plodinou pro lidskou spotřebu.
Kromě potravin se z nich vyrábí především
škrob a ethanol pro potravinářské či průmyslové využití.
V dnešní době jsou jejich největšími producenty Čína, Rusko, Indie a USA. V České
republice se ještě v 1. polovině 20. století

pěstovaly na přibližně 500 000 hektarech, od
šedesátých let se ale jejich plocha stále snižuje. Dnes se brambory v zemědělském sektoru
sází na zhruba 23 000 hektarech, což je obdobná osevní plocha jako u slunečnice nebo
máku.

Brambory pro
budoucí generace

Foto: archiv International Potato Center, Lima.

Stejně jako u kukuřice, řepy, sóji nebo slunečnice hrozí při pěstování brambor na svažitých pozemcích zvýšené riziko vodní eroze.
Při jejich pěstování je tak třeba dodržovat
půdoochranné technologie, aby na poli nedocházelo ke smývání půdy.

V peruánské Limě se nachází Mezinárodní bramborové centrum (International
Potato Center) s největší
genovou bankou brambor
na světě. Pro potřebu budoucích generací tu pečlivě
střeží více než šest tisíc odrůd brambor.
I v České republice máme
genovou banku brambor.
Je ve Výzkumném ústavu
bramborářském v Havlíčkově Brodě a pečují zde
o 2 631 bramborových vzorků, z toho 1 381 bramborových odrůd a variet.

Velký irský hladomor (1845–1849)
Málokdo ví, že brambory významně ovlivnily i novodobé dějiny. Silná epidemie plísně
bramborové, která před dvěma sty lety zasáhla Severní Ameriku, dorazila ve čtyřicátých
letech 19. století také do Evropy. Zde se tehdy
pěstovaly geneticky vzájemně málo odlišné
odrůdy, které nedokázaly nákaze čelit, a plíseň tak zdecimovala jejich pěstování až do
konce století. Největší škody způsobila v Irsku, kde měly brambory velmi příhodné podmínky a v chudých irských rodinách byly často jedinou potravinou. Nákaza plísní bramboru tu vedla nejen ke katastrofické neúrodě,
ale i k likvidaci všech bramborových zásob.
Společně s nevhodně nastavenou majetkovou
politikou vyústila tragédie v hladomor, jemuž
padlo za oběť více než milion Irů. Další 2 miliony Irů opustilo zemi, aby si zachránili holý
život. Většina z nich zamířila za oceán do
Spojených států, kde dala základ jedné z největších diaspor a významně ovlivnila vývoj
země. Tzv. Velký irský hladomor je považován
za jeden z nejtragičtějších v novověké historii
Evropy.

Víte, že...

... díky genové bance můžeme i dnes připravovat vánoční bramborové saláty
z Keřkovských rohlíčků? Odrůda vyšlechtěná v roce 1940 ve stanici Keřkov byla
oblíbenou salátovou bramborou, která
vynikala tvrdou dužninou i po uvaření. Pro
nižší výnosy a větší náchylnosti k virovým
chorobám se bohužel postupně od jejího
pěstování upouštělo, až byla v roce 1984
úplně vyřazena ze sortimentu. Zájem spotřebitelů o Keřkovské rohlíčky ale neklesal
a nakonec se Výzkumnému ústavu bramborářskému díky jejímu uchování v genové
in vitro bance podařilo odrůdu opět ozdravit a v roce 1995 znovu zapsat do Listiny
povolených odrůd.

Cukrová řepa



Okopanina

Beta vulgaris L.

Třída: dvouděložné Čeleď: laskavcovité

Již v antických dobách se pěstovala cukrová
řepa jako krmivo pro zvířata. První pokusy
vyrábět z ní cukr se objevují již od 16. století, ale podnět k jeho masivní výrobě zavdaly
až napoleonské války v 19. století. Tehdejší
blokáda námořních cest zamezila dovozu
třtinového cukru ze zámoří a obchodníci byli
nuceni hledat alternativu v jiné plodině. Našli
ji v do té doby málo využívané cukrové řepě.
Pět set nových cukrovarů, které se v roce 1837
nacházely na území Francie, svědčí o tom, že
se jednalo o úspěšný byznys. Ke konci 19. století převzalo prvenství ve výrobě řepného
cukru Německo, které se záhy stalo největším
producentem cukrové řepy na světě. Pěstování cukrové řepy má dlouhou tradici i v České
republice. V období první republiky představovala cukrová řepa jednu z nejvýznamnějších
složek národního hospodářství. Největší slávy
dosáhlo české cukrovarnictví mezi světovými
válkami, kdy patřilo mezi tři největší producenty cukru v Evropě. Dnes se cukrová řepa
pěstuje na přibližně 60 000 hektarech.

Rod: řepa

Nakládání cukrovky pomocí transportéru, odvoz do cukrovaru, státní statek Tursko.
Foto: J. Jaroš, 1952. Sbírka Národní zemědělské muzeum.

Sklizené bulvy jsou využívány v cukrovarnickém průmyslu, pro výrobu lihu a omezeně
jako krmivo pro hospodářská zvířata.
Společně s bramborem je cukrová řepa velice náročná na živiny dodané do půdy a její
pěstování je pracné. Jako všechny okopaniny
má pro půdu zlepšující vlastnosti, s dalšími
širokořádkovými plodinami patří mezi erozně
nebezpečné plodiny.

Čirok zrnový



obilnina

Sorghum bicolor (L.) Moench
Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

Čiroky pocházejí z Afriky, odkud se postupně
rozšířily do teplých a suchých oblastí všech
kontinentů. Jsou to teplomilné, na vodu nenáročné rostliny, které dokáží růst i tam, kde
se jiným obilninám nedaří, třeba na zasolené
půdě.
Čiroková zrna se používají zejména k přípravě chleba a kaší, pro výrobu sirupů, cukrovinek, lihu, lihových nápojů a piva, protože
snadno a rychle zkvašují. Díky absenci lepku je čirok vhodný pro bezlepkovou dietu.
Vzrostlé rostliny jsou cenným krmivem pro
dobytek, krmivo z čirokového zrní se krmnou
hodnotou podobá kukuřici. Mezi významné
pěstitele čiroku patří dnes Indie a USA, z afrického kontinentu jsou největšími producenty Nigérie a Súdán. V České republice se
odrůdy a hybridy čiroku zatím využívají především jako krmivo a na výrobu bioplynu.
Botanická charakteristika rodu Sorghum
zahrnuje řadu druhů i víceletých, převážně
planě rostoucích v subtropických a tropických oblastech. Morfologická stavba všech

Rod: čirok

čiroků je velmi podobná. Květenství a některé
biologické a fyziologické vlastnosti je přibližují prosu, stonek, listy a kořenová soustava
jsou podobné kukuřici.

Podle účelu pěstování se čirok dělí do 4 skupin:
Zrnový čirok se pěstuje hlavně v Africe a Asii
na chudých a často erozí ohrožených půdách.
Obilky se konzumují rozemleté na mouku
nebo krupici. Připravují se z nich kašovité pokrmy nebo pečivo. Lze je však také zkrmovat,
jak bývá běžné v Austrálii a USA.
Cukrový čirok se vnějším vzhledem podobá
čiroku zrnovému. Má význam jako krmná
plodina a využívá se i v potravinářském
průmyslu. Stébla dorůstají 2–5 m a obsahují
šťávy, ze kterých se vyrábějí zahuštěné sirupy
pro výrobu cukrovinek nebo alkoholu. Používá se také jako krmivo.

Víte, že...

... díky klimatickým změnám stoupá zájem
o pěstování teplomilného čiroku i v zemích, ve kterých se tradičně daří pšenici?
První českou odrůdu čiroku zrnového,
vyšlechtěnou do našich podmínek ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i.,
můžete vidět na naší střeše. Nazývá se
Ruzrok a vznikla selekcí z materiálů čiroku
pocházejících z oblasti Bílých Karpat.

Technický metlový čirok se vyznačuje pružnou latou se zkrácenou střední osou a velmi
dlouhými postranními větvemi, které dorůstají až do délky 80 cm. Vyrábějí se z ní kartáče „rýžáky“, štětky a košťata.
Čirok súdánský (súdánská tráva) je rozšířenou pícninou, která poskytuje až 4 seče ročně. Nevýhodou je, že zejména mladé rostliny
obsahují v zelené hmotě glykosid durin, ze
kterého se rozkladem uvolňuje kyanovodík.
Hospodářská zvířata je proto třeba přivykat
a obsah súdánské trávy v krmné dávce postupně zvyšovat.

Hrách setý



luskovina

Pisum sativum L.

Třída: dvouděložné Čeleď: bobovité

Hrách setý je jednoletá popínavá rostlina,
která patří vedle pšenice a ječmene mezi
první domestikované plodiny Starého světa.
V Evropě byly známy divoké druhy hrachu
už v neolitu, pravděpodobně sem doputovaly
z oblasti Středomoří a Malé Asie. Hrách si
oblíbili už staří Římané a počátkem letopočtu
jej při svých vojenských výpravách rozšiřovali
i do krajů severně od Alp. Nejdříve se pěstoval hrách s drobnými zrny, teprve později
převládly hrachy velkozrnné. Až do 18. století
představoval hrách jednu ze základních složek evropské potravy. Jednalo se ale o polní
variantu hrachu, u které se konzumovala suchá semena, sladký čerstvý hrášek začali jako
první jíst až Holanďané. Ještě v 17. a 18. století
byl tento hrách dostupný pouze vyšším vrstvám jako pamlsek labužníků, teprve v 19. století se stal levnou a dostupnější potravinou.

Rod: hrách

V Čechách je hrách nejdéle pěstovanou
luštěninou. Oblíbeným pokrmem z hrachu
byla pučálka, naklíčený opražený hrách, který
se připravoval o Velikonocích na Škaredou
středu. V 16. století se doporučovalo přidávat
k hrachu mandle, med a přepuštěné máslo,
v 17. století byly zase známy hrachové koblihy
z hrachu, másla, vajec, strouhanky a cukru,
které se smažily na másle.
Dnes se hrách pěstuje především pro semena s vysokým obsahem bílkovin. Má více
esenciálních aminokyselin i vyšší obsah vitamínů a minerálních látek než obilniny. Pro
lidskou výživu se spotřebuje ale méně než
10 % produkce. V krmivářském průmyslu je
u nás zatím hrách nedoceněn a značná část
vypěstovaného hrachu se vyváží. Poddruh
hrachu, který se využívá v pícninářství, se
jmenuje peluška (hrách setý rolní) a zpracovává se zejména na zelené krmení nebo k výrobě siláží pro dobytek.
Stejně jako u ostatních zástupců bobovitých umí hrách „hnojit“ půdu. Na jeho koříncích žijí symbiotické bakterie Rhizobium,
které dokáží vázat ze vzduchu 150 až 200 kg
dusíku na jeden hektar pole, který se tak nemusí do půdy vpravovat v podobě umělých
nebo statkových hnojiv.

Víte, že...

... semena hrachu posloužila k vysvětlení
zákonů dědičnosti? Pomocí křížení rostlin hrachu s různými vlastnostmi dokázal
Gregor Johann Mendel (1822–1884) ve
svých pokusech objasnit principy přenosu
dědičných informací z rodičů na potomky.
Moravský rodák a opat augustiniánského
kláštera v Brně položil svými pokusy základy oboru genetiky. Jeho přínos pro biologii
byl rozpoznán až po jeho smrti.

Ječmen setý 

obilnina

Hordeum vulgare L.

Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

Za pravlast jedné z nejstarších obilnin se považuje oblast Úrodného půlměsíce a východní
Asie (Tibet, Čína, Himálaj). Nálezy ječmene
byly bezpečně prokázány již v 5. tisíciletí př. n. l., ale existují i údaje o starších výskytech v Iráku a v Egyptě. Ječmen se využíval
především jako potravina a krmivo, známé
byly i jeho léčivé protizánětlivé a antiseptické
účinky. Ječný odvar sloužil například k posílení organismu.
V našich zemích je prokázáno pěstování
ječmene asi 500 let př. n. l. Zpočátku se z ječné mouky pekl pouze chléb, se vzrůstající oblibou piva v 17. století začal ječný slad postupně nahrazovat pšeničný, který se při vaření
piva tehdy používal. K rozkvětu sladovnického průmyslu došlo v 70. letech 19. století,
odkdy se zároveň datují počátky exportu
ječného sladu z našich zemí. Rozšíření ječmene napomohlo i zavedení čtyřhonného osevního postupu (tzv. norfolkského), kdy ječmen
získal velmi vhodnou předplodinu v podobě
cukrovky.

Rod: ječmen

Sladovna Vinohrady. Humno.
Autor: B. Kulmanová, 1990.
Sbírka Národní zemědělské
muzeum.

V České republice je ječmen po pšenici
druhou nejpěstovanější obilninou. Na výrobu sladu se zpracovává kolem 30 % zrna, asi
70 % se používá ke krmení, a jen velmi malé
množství najde přímé uplatnění v potravinářství. Díky zajímavým nutričním vlastnostem
ale zájem o ječné potraviny v poslední době
narůstá.

Konopí seté 

olejnina
technická
plodina

Cannabis sativa L.

Třída: dvouděložné Čeleď: konopovité

Konopí pochází pravděpodobně ze Střední
Asie, nejstarší zmínky o jeho pěstování se datují z doby před 7 000 lety z Babylónie. Jako
surovinu pro výrobu textilu, papíru, přípravu
pokrmů i léků jej hojně používali už staří
Číňané. Do Evropy se konopí dostalo v 7. století př. n. l. s kočovnými Skyty a rychle se
zde rozšířilo. Až do konce plachetní námořní
plavby bylo konopné vlákno nepostradatelné.
Vyráběly se z něj totiž lodní plachty, pytle,
provazy a tkaniny všemožného užití. Společně se lnem a ovčí vlnou představovalo v Evropě po řadu století základní surovinu pro
výrobu oděvů.
O jeho oblibě na území České republiky
svědčí už od středověku mnohé písemné záznamy, největší rozmach u nás zažilo pěstování přadného konopí v 18. století. I přes vysokou textilní kvalitu konopných vláken však
konopí stejně jako len prohrálo boj s levnější
a dostupnější bavlnou a od konce 20. století
už tato zajímavá plodina stojí na pokraji zájmu textilních výrobců.

Rod: konopí

Sklizen konopí, Hrochoť. Foto: Čs. film, 1935. Sbírka Národní zemědělské muzeum.

Dnes se vlákna ze stonků konopí využívají
při výrobě tkaných i netkaných textilií (oděvy, geotextilie), v automobilovém (karoserie
aut) a papírenském průmyslu (bankovky, cigaretové papírky), v energetice (výroba briket
a peletek) i jako stavební materiál (tepelná
a zvuková izolace). Z konopného oleje se připravují fermeže a laky, využívá se také v kosmetice a farmacii. Ceněný je i pro své nutriční
složení – olej i semínka mají vysoký obsah
esenciálních, nenasycených mastných kyselin
a vitamínů E, K, B1 a B2.
Díky všestrannému využití je dnes konopí
považováno mnohými odborníky za rostlinu budoucnosti. Při růstu potlačuje plevele,
takže pro jeho pěstování není třeba používat
pesticidy, které zatěžují životní prostředí, má
rekultivační a protierozní schopnosti, dokáže
z půdy odčerpávat nečistoty, jedovaté látky
a těžké kovy. Je jednou z mála plodin, které
lze beze zbytku zužitkovat.

Víte, že…

... konopí seté (Cannabis sativa L.) je často
zaměňováno za konopí indické (Cannabis
indica Lam.), které má vysoký obsah psychoaktivních látek ze skupiny THC (tetrahydrokanabinolů)? Konopí seté ale obsahuje maximálně 0‚3 % THC a nemá psychoaktivní účinky. Velký léčebný potenciál
má kanabidiol (CBD), který se vyskytuje
pouze v konopí, a to setém i indickém. Aby
nedocházelo ke zneužívání, podléhá pěstování konopí přísným pravidlům.

Kukuřice setá



obilnina

Zea mays L.

Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

Kukuřice byla vyšlechtěna z divoké trávy teosinte přibližně před 10 000 lety pravděpodobně na území dnešního Mexika. Díky vysoké
výživové hodnotě, snadné přepravě a dobré
přizpůsobivosti v různých pěstebních podmínkách se stala po několik tisíciletí hlavní
plodinou většiny středoamerických a karibských kultur. Její intenzivní pěstování pravděpodobně sehrálo významnou roli i v jednom z kolapsů civilizace Mayů. Do Evropy
kukuřice přicestovala podobně jako slunečnice či brambory díky španělským dobyvatelům. Počátky jejího pěstování doprovázely
zprvu dnes úsměvné obavy sedláků. „Hrůzostrašné“ vzezření a povahové rysy indiánů se
tehdy totiž připisovaly především jídlu, které
indiáni konzumovali, tedy kukuřici.
Kukuřice může být velmi různorodá. Ta
původní se od dnešních odrůd výrazně lišila –
měla jeden malinký, 2–3 cm dlouhý klásek.
Dnes jsou běžné kukuřice s více klasy, můžete
narazit i na odrůdy s gigantickým klasem,
dlouhým až 50 cm. Zbarvení kukuřičných zrn

Rod: kukuřice

Výmlat kukuřičného zrna, JZD Postupky. Foto: B. Nouza, 1956. Sbírka Národní zemědělské muzeum.

bývá většinou žluté, ale k vidění jsou i černá,
červená, modrá, bílá, hnědá či fialová zrna.
V Evropě se kukuřice pěstuje převážně jako
krmivo pro dobytek nebo jako biomasa pro
energetický průmysl, jen velmi malá část se
zpracovává v potravinářství. V zemích Latinské Ameriky a v Africe je tomu naopak.
Kukuřice tu tvoří často hlavní zdroj potravy
vesnického obyvatelstva. Stonky rostlin slouží také jako stavební materiál pro ohrady či
střešní krytiny.

Víte, že...

... latinský název Zea mays se neodvozuje
od označení obyvatel mayské civilizace, jak
by se mohlo zdát, ale od indiánského etnika Taínů žijících na Antilách? Ti kukuřici
říkali mahiz – zdroj života. Španělé jméno
nezměnili, pouze převedli na maiz, anglicky pak maize.

Víte, že...

... na prvním popcornu si pochutnávali už
indiáni? Pražená kukuřice v podobě dnešního popcornu není spojena až s moderní
érou multikin, ale konzumovala se již před
mnoha tisíci lety v oblasti dnešního Peru.

Len setý



Linum usitatissimum L.
Třída: dvouděložné Čeleď: lnový

Rod: len

Pěstování lnu bylo známo v Mezopotámii již
před 8 000 lety. Už staří Egypťané zavinovali
mumie svých faraónů do dlouhého pruhu
lněné tkaniny. Lněné byly i plachty římských
lodí. Do Evropy dorazil len v raném středověku a o jeho oblíbenosti svědčí dodnes
i u nás názvy obcí jako jsou Lnáře, Lniště či
Lensedly. Pěstoval se zejména v podhorských
oblastech a v mnoha chalupách představoval
nezbytnou surovinu k obživě. Vlákna ze lnu
se spřádala na kolovratech a z příze se poté
na domácích tkalcovských stavech tkalo
plátno na prodej. Na sklonku 18. a počátkem
19. století se výroba látek přenesla z chalup
do manufaktur a dala základ rychle se rozvíjejícímu textilnímu průmyslu. Tkalcovské stavy

Víte, že...

... se lnem se setkáváme prakticky každý
den díky slovu platit? To pravděpodobně
vzniklo ze slova plátno, které používali staří Slované na našem území jako platidlo.

olejnina
technická
plodina
medonosná

tak dnes připomínají tvrdý život horalů už
jen v muzeích. I len, stejně jako konopí, které
počátkem 20. století tvořily společně s vlnou
základ evropského šatníku, postupně vytlačila bavlna dovážená ze zámoří. Odolnější
a pevnější lněná látka nedokázala bavlněným
textiliím konkurovat v ceně, a stala se v textilním průmyslu okrajovou záležitostí.

Pohled ze silnice od Svratky na Mor.
a Čes. Herálec, v popředí pazderna.
Autor neznámý, 20. léta 20. stol.
Sbírka Národní zemědělské muzeum.

Len olejný
Mnohem rozšířenější než přadný len je dnes
len pěstovaný na výrobu oleje. Lněný olej se
dlouho používá k výrobě tiskařských barev,
laků a fermeží, v současné době stále více
stoupá jeho význam také v potravinářství. Má
i léčivé vlastnosti využívané při problémech
trávicího ústrojí, při vysoké hladině cholesterolu nebo kožních zánětech.
Při pěstování není len příliš náročný na
kvalitu půdy, ale při svém růstu vyžaduje
velké množství vláhy. Rostlina je významnou
medonosnou plodinou.

Víte, že…

... pazderny byly stavby, které sloužily
k sušení a částečnému zpracovávání lnu
a konopí? Stavěly se zpravidla mimo vesnici, protože se zde topilo přímo na místě
získaným drobným pazdeřím, které často
házelo jiskry, a hrozil tak požár.

Tobolky lnu. Foto: David Bouma, Profi Press

Obracení přadného lnu, foto: David Bouma, Profi Press

Rozdíly ve zpracování
lnu, konopí a bavlny 
Len a konopí

Bavlník

I přes vynikající vlastnosti oděvů ze lnu
a konopí se s těmito tradičními přadnými
plodinami setkáváme dnes jen výjimečně. Důvodem je zejména jejich náročné zpracování.
Lněná vlákna, stejně jako konopná, jsou totiž
uložená v lýkové části stonku, ze kterého je
třeba je uvolnit. Tento proces začíná už na
poli. Po dosažení zralosti se rostliny nesečou,
ale vytrhávají, a poté, co se odsemení, nechávají se ležet na poli, kde se skrápí vodou a obrací. Zhruba po měsíci, kdy se pevnost stonků
vlhčením naruší, se sváží k dalšímu zpracování do tzv. tírny. Tady se lámáním (tzv. kalandrováním) a třením (potěráním) ze stonků
odstraňuje dřevovina – pazdeří. Rozvolněná
lýková vlákna se dále pročesávají – vochlují
a vyčesáváním se od dlouhých oddělují krátká
vlákna – koudel, která slouží jako materiál
k výrobě provazů nebo těsnění. Z dlouhých
vláken, která tvoří zhruba 10 až 15 % z celé
rostliny, se vyrábí příze.

Na rozdíl od konopí a lnu, které rostou
i v podhorských oblastech mírného pásu, potřebuje bavlník teplo a vlhko a nejlépe se mu
daří v oblastech tropů a subtropů. Zpracování
bavlny je jednodušší. Vlákna k výrobě textilu
se totiž nezískávají ze stonků, ale z plodů.
Sklízí se tobolky se semeny obrostlými chomáčky vláken, ze sklizených plodů se pomocí
odzrňovacího stroje odstraní zbytky tobolek
a semen. Bavlněná vlákna se poté vyčesávají,
vytvarují do balíku a odváží do přádelny, kde
se po pročištění spřádají do příze.

V této části tírny se zpracovávala koudel
Foto: David Bouma, Profi Press

Středověká představa bavlníku
z encykopedie Georgica Curiosa, 1701

Přadný len z polí téměř vymizel, ale rostou pěstební plochy lnu
olejného. Foto: David Bouma, Profi Press

Len
Lněné vlákno se tradičně využívá pro výrobu
bílého zboží – ložní prádlo, utěrky, ručníky.
Z dlouhých kvalitních vláken lze vyrábět
oděvní textilie, z krátkých vláken pytle, lana,
textilní tapety, čalounická plniva, dokonce i speciální papír pro výrobu bankovek
a cigaret.
Len je na dotyk chladivý. Lněné vlákno je
samo o sobě málo elastické, proto se lněné
látky tolik mačkají. Len se vyznačuje vysokou
pevností, která se zvyšuje za mokra. Znamená
to, že dobře snáší praní a ždímání a může se
sušit pověšený, aniž by se zdeformoval. Dobře
absorbuje vlhkost a rychle schne.

Konopí
Konopí má vynikající izolační vlastnosti, je
skvěle prodyšné a má antibakteriální účinky.
Dnes se konopné vlákno používá převážně
v technickém sektoru, a to především na výrobu speciálního papíru (např. cigaretového)
a izolačního materiálu. Vyrábí se z něj také

provazy, lana, ale i tkané a pletené oděvy
a bytové textilie ze směsí s bavlnou, vlnou či
elastanem.

Bavlna
Bavlna se používá skoro výhradně na výrobu
příze a často se směsuje s chemickými vlákny,
převážně s polyesterem. Textilie vyrobené
z bavlny a bavlněných směsí se používají při
výrobě oděvů, bytových textilií a technických
textilií (filtry, obvazy, šicí nitě).
Bavlna má dobré izolační vlastnosti, pevnost v tahu i oděru, je jemná a příjemná a navíc za příznivou cenu. Díky savosti je bavlna
oblíbená také při výrobě sportovního oblečení, ručníků a osušek, povlečení a prostěradel.
Bavlněné materiály jsou dnes nejběžněji používanými textiliemi na světě.

Mák setý

olejnina
technická
plodina



Papaver somniferum L.
Třída: dvouděložné Čeleď: makovité

Ne nadarmo znamená latinský název somniferum v překladu „uspávající“. Maková šťáva
se používala pro potlačení bolesti už za dob
Sumerů, její uklidňující účinky znali staří
Egypťané, Číňané i Řekové. Dnes víme, že za
bolest tišící vlastnosti máku vděčíme opiovým alkaloidům (zejména morfinu, kodeinu,
thebainu a papaverinům), a vyrábíme z něj
léky proti bolesti a kašli. Z máku se připravují
i jedny z nejnebezpečnějších drog – opium
či heroin stojí za mnoha zničenými lidskými
životy, v řadě zemí je proto pěstování máku
zakázáno.
Mák je oblíbenou potravinou, a to především ve slovanských kuchyních – kdo by
neznal makové koláče, buchty, šišky s mákem
nebo mákem sypané housky a rohlíky. Maková semena jsou zdrojem vápníku, fosforu,
hořčíku, zinku a železa, makový olej je vhodný i k hřejivým masážím.

Rod: mák

Ruční sklizeň máku, nakládání otýpek makovic na trakař, Hvožďany.
Foto: V. Maryška, 1952. Sbírka Národní zemědělské muzeum.

Český modrý mák
Modrý mák, který se pěstuje v České republice, je považován pro svou vůni a nasládlou chuť za nejlepší na světě. V množství vypěstovaného máku jsme světovou
velmocí.

Oves setý 

obilnina

Avena sativa L.

Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

Oves se pěstoval mnohem dříve, než se o něm
začalo zpívat v lidových písních. Rozšířil se
k nám, stejně jako pšenice a řada dalších obilnin, z oblasti Úrodného půlměsíce (dnes území Palestiny, Sýrie, Turecka, Íránu a Íráku).
S oblibou ho pěstovali staří Slované, své místo našel také v severských zemích, neboť velice dobře snáší chladnější a vlhčí léto. Krmili
se jím zejména koně (obrok) a ovesná sláma
se používala jako podestýlka. Po roce 1945,
kdy koní začalo rychle ubývat, ubylo i ovsa.
I nadále se ale objevuje v tradičních receptech. Ovesné vločky smíchané s mlékem
a cukrem slouží k přípravě ovesné kaše zvané
porridge, oblíbeného jídla Skotů, Irů a Angli
čanů. Oves najdete ve většině snídaňových
müsli, v anglosaských zemích se z něj tradičně vyrábí některé druhy piva, v Rusku
kvas. Je snadno stravitelný, snižuje hladinu
cholesterolu v krvi a na místo lepku obsahuje
bílkovinu avenin, takže ho mohou většinou
konzumovat i lidé s lepkovou intolerancí.

Rod: oves

Kultura ovsa, Posázaví. Foto: J. Vítek, 1939. Sbírka Národní zemědělské muzeum.

Kresba ovsa. Reprodukce z:
P. O. Mathioli, Herbář aneb Bylinář,
Praha 1596. Autor: J. Jaroš, 1956.
Sbírka Národní zemědělské muzeum

Pohanka obecná



Třída: dvouděložné Čeleď: rdesnovité

Rod: pohanka

Fagopyrum esculentum Moench

Do Evropy pohanka dorazila s vojsky mongolských nájezdníků a pohanský název už jí
zůstal. Než ji z podhorských políček vytlačila
oblíbenější pšenice, byla potravinou chudých
na Valašsku a v Beskydech. Dnes je pro nepřítomnost lepku, vysoký obsah vitamínů, esenciálních aminokyselin a minerálů populární
potravinou zdravého životního stylu. Rutin,
který obsahuje, zvyšuje pružnost cév.
Na poli dokáže dobře potlačovat plevele
a svými kořeny je schopna získávat z půdy
i těžko dostupné živiny, především fosfor. Má
fytosanitární účinky. Milují ji včely.

pseudoobilnina

Proso seté



obilnina

Panicum miliaceum L.
Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

I když jej dnes u nás známe spíše z ptačích
krmítek, patří proso společně s pšenicí a ječmenem mezi nejstarší kulturní plodiny – důkazy o jeho pěstování v Asii a Africe jsou
staré více než 7 000 let. Proso dokáže růst
ve velmi suchých podmínkách a je oblíbenou potravinou v subsaharských oblastech
Afriky a v jihovýchodní Asii. K nám se proso
dostalo pravděpodobně při stěhování národů a prosná kaše a placky se pak na dlouhou
dobu staly nedílnou součástí středověkého
jídelníčku. Protože proso vyžadovalo čisté,
nezaplevelené půdy, považovalo se za velmi
vzácnou a ceněnou obilninu. Karel Veliký jej
kolem roku 800 n. l. dokonce ustanovil postním pokrmem. Nakonec ale v Evropě proso
postihl podobný osud jako žito či pohanku
a z evropských polí jej vytlačila pšenice. Dnes
zájem o pěstování prosa ožívá. Umí dobře
odolávat suchu, se kterým se vlivem klimatických změn v budoucnu počítá, tvoří velké
množství biomasy, má zajímavé nutriční složení a je bezlepkové.

Rod: proso

Loupané obilky, kterým se říká jáhly, se
upravují na krupici, melou na mouku a vaří se
z nich kaše, přidávají se do pečiva a z kvašeného prosa se vyrábí různé kvasné nápoje.

Pšenice dvouzrnka



Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl
Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

Přestože pšenice dvouzrnka patří k nejdéle
využívaným obilninám v historii lidstva, je
dnes spíše opomíjenou plodinou. Tento druh
se v zemědělské kultuře objevuje již před
9 500 lety. Už staří Římané z dvouzrnky připravovali kaši, kroupy a pekli chléb. Na našem území byla rozšířena od mladší doby kamenné až do středověku, pak postupně ustupovala pšenici seté a v pozdním středověku
úspěšnějšímu žitu. U nás se dvouzrnka tradičně pěstovala v Bílých a Malých Karpatech,
kde ji místně nazývali „rýž“ a používali ji jako
kroupy do polévek, jelit nebo jako přílohy či
samostatné jídlo. Ve světě se v současnosti
pěstuje v podhorských a horských oblastech
Zakavkazska, na Balkánském poloostrově,
ve Španělsku, Turecku, Íránu, Jemenu, Indii
a severní Africe.

Rod: pšenice

obilnina

Dnes dvouzrnka společně s dalšími pluchatými druhy pšenic – jednozrnkou a špaldou –
zažívají v Evropě renesanci. Pro své nutriční
vlastnosti a nenáročnost při pěstování stoupá
o tyto druhy pšenic zájem a úspěšně se šlechtí jejich moderní odrůdy.

Víte...

... co to znamená, když jsou pšenice pluchaté? Plod lipnicovitých trav, kterému se
říká obilka (zrno), je chráněn tzv. pluchou
a pluškou. Druhy pšenice se liší v tom,
jestli mají pluchu a plušku přirostlou
k obilce. Pokud nemaji, jde o tzv. pšenice
„nahé“, jako je např. pšenice setá.
Pokud mají, nazývají se „pluchaté“ –
např. dvouzrnka, jednozrnka či špalda. Při
mlácení se u těchto pšenic zrno ve srovnání s pšenicí setou hůře uvolňuje.

Osivo pšenice jednozrnky, dvouzrnky a pšenice seté

Pšenice setá 

obilnina

Triticum aestivum L.
Třída: jednoděložné Čeleď: lipnicovité

Pšenice je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin na světě a tvoří základ jídelníčku západní civilizace. V době neolitické
revoluce (před 12 000 lety) stál rod pšenice
u zrodu zemědělství. Od té doby se různé druhy pšenic postupně šířily Evropou a v regionech vznikalo mnoho krajových odrůd – na
jihu se pěstovaly více jednozrnka, dvouzrnka
či špalda, v severních oblastech spíše pšenice
setá.
Dnes ve světě převažuje pěstování pšenice seté. Nebylo tomu tak ale vždycky. Její
rozmach nastal až ve druhé polovině 20. století, v období nazývaném Zelená revoluce.
Po 2. světové válce nedokázalo zemědělství
dostatečně sytit rychle rostoucí počet obyvatelstva. Aby se předešlo hladovění, rozhodla
se Rada OSN v nejchudších regionech světa
zvýšit zemědělskou produkci potravin. Lidská a zvířecí síla se nahrazovala postupně
mechanizací, díky masivnímu nástupu syntetických hnojiv či umělému zavlažování se začala obdělávat i půda v místech, kde to dříve

Rod: pšenice

nebylo možné. V době, kdy původní odrůdy
pšenice už nestačily požadavkům zemědělské
intenzifikace, vyšlechtil americký agronom
Norman Borlaug nové odrůdy pšenice seté. Ty
měly kratší stéblo, dobře odolávaly nemocem
a dokázaly lépe ukládat živiny do zrna, což
znamenalo větší výnosy. Norman Borlaug,
označovaný často za „otce Zelené revoluce“,
za svůj šlechtitelský počin získal v roce 1970
Nobelovu cenu. Úspěšné tažení nových vysoce výnosných odrůd pšenice světem s sebou
přineslo nejen nadýchané bílé pečivo, ale
i potlačení jiných, ne tak obchodně zdatných
obilnin – třeba žita či ovsa.
V České republice je dnes pšenice setá nejhojněji pěstovanou obilninou a zaujímá více
než třetinu celkové osevní plochy (přibližně
830 000 hektarů).

Víte, že...

... z jednoho zasetého zrna pšenice se
ve 14. a 15. století sklidilo přibližně 3 až
5 zrnek? Průměrný výnos z hektaru byl
v dobrých letech 0‚5 až 1 tuna zrn pšenice.
Dnes se úroda pšenice z hektarového pole
pohybuje v rozmezí 5 až 7 tun zrní a 4 až 6
tun slámy.

Sklizeň žita a příprava povřísel, kterými se vázaly obilné snopy.
V pozadí je dobře patrná výška stébel. Foto: J. Andreska, sbírka
Národní zemědělské muzeum.

Proč už se v obilí neschováte

S intenzitou zemědělství se mění i vzhled
obilí. V obilném poli se dříve mohl skrýt
i dospělý člověk. Stébla byla totiž mnohem
delší než dnes a dlouhá sláma se využívala
jako podestýlka do stájí. S úbytkem hospodářských zvířat už ale není tolik slámy
potřeba. Obilí dnes také nemusí rychle
růst do výšky, aby na cestě za sluncem
předstihlo ostatní rostliny, protože plevel
na poli se zpravidla kontroluje chemickým
postřikem. Dlouhé stéblo, které při dešti
nebo větru snáze polehávalo a špatně se
pak sklízelo kombajnem, přestalo být pro
zemědělce potřebné.
S měnícími se zemědělskými postupy
se nepotřebné rysy plodin pomalu vytrácí
a šlechtěním se upřednostňují vlastnosti
nové. Tam, kde má dlouhé stéblo upotře-

bení, zemědělci i nadále dlouhostéblé odrůdy pěstují. Najdete je například v ekologickém zemědělství, kde je zakázáno používat syntetické herbicidy. Rychle rostoucí
dlouhý stonek je pak pro rostlinu výhodou
před plevelnými rostlinami.

Brukev řepka olejka
Brassica napus subsp. napus L.
Třída: dvouděložné Čeleď: brukvovité

Řepka vznikla křížením brukve zelné
a brukve řepice a její pravlastí je pravděpodobně oblast Středomoří. Původně se druhy
z rodu Brassica používaly jako zelenina, ve
středověku se ze semen začaly vyrábět oleje
a mýdla. Ve střední Evropě byla řepka olejka známá již ve 13. století, v Čechách se její
pěstování rozšířilo v 19. století. Na větších
plochách se u nás pěstuje od roku 1942. Nárůst řepkových polí v posledních desetiletích
souvisí s jejím využíváním jako „energetické
plodiny“ pro výrobu bionafty.
Řepka patří mezi všestranně využitelné
plodiny. Více než polovina u nás vypěstovaného řepkového semene se zpracovává
k potravinářským účelům, přibližně třetina je
určena pro výrobu biopaliv. Zhruba 10 % produkce nachází uplatnění v chemickém průmyslu při výrobě plastických hmot, pryskyřic,
laků či farmaceutických a kosmetických výrobků. Jako bílkovinná plodina se řepka přimíchává do krmných směsí pro hospodářská
zvířata.



olejnina
technická
plodina

Rod: brukev

Zařazují-li zemědělci řepku vhodně do
osevního postupu, je pro své protierozní
(kořeny dlouhé až 1‚5 metru) a fytosanitární účinky považována za dobrou zlepšující plodinu, navíc vyhledávanou včelami.

Řepka jako biopalivo

Přidávání biopaliv do pohonných hmot
je v ČR povinné od roku 2007 jako součást opatření Evropské unie na snížení
spotřeby fosilních paliv a omezení emisí
skleníkových plynů. Jejich výroba z potravinářských plodin je však uhlíkově poměrně náročná a způsob jejich pěstování
neúměrně zatěžuje zemědělskou půdu
a ohrožuje druhovou rozmanitost. V roce
2015 proto byl na úrovni EU zastropován
podíl biopaliv z potravinářských plodin
Diskutovaným problémem současnosti je
na spotřebě energie v dopravě, což má
zajistit větší zastoupení pohonných hmot
její masivní rozšíření. Prostředky na ochranu
rostlin, které se při pěstování řepky intenziv- vyráběných například z odpadů. V ČR je
ně používají, aplikované v mnohahektarových dnes výroba biopaliv podporována formou
daňových zvýhodnění a současné regulace
plochách omezují život půdních organismů
umožňují využívat plodiny jako je řepka
a zvyšují množství pesticidů a jejich rezipro energetické účely až do roku 2030. Zeduí ve vodách. Velká pole řepky jsou v době
jména díky tomu řepka patří mezi nejlépe
vzrůstu téměř neprostupná a brání pohybu
obchodovatelné polní komodity a po pšezvěře a polním ptákům při hnízdění či sběru
nici a pícninách se s ní na polích potkáte
potravy. Při chybně aplikovaných postřicích
může docházet k otravám včel. I přes tyto vý- nejčastěji (řepka cca 15 %, pícniny na orné
hrady, je-li řepka olejka pěstována s využitím půdě 20 %, pšenice cca 34 % z osevních
ploch v ČR v roce 2019, zdroj ČSÚ).
půdoochranných technologií a vhodných zemědělských postupů, nepřevyšuje výrazně její
pěstování svými dopady na životní prostředí
jiné zemědělské plodiny pěstované v obdobném rozsahu. Její masivní rozšíření v současné době je dobře viditelným, avšak nikoli
jediným příkladem toho, jak se do strategie
zemědělských podniků promítá komplexní
problematika odbytu zemědělské produkce.
Vysoká poptávka po několika málo tržně zajímavých plodinách vede k tomu, že ty méně
výnosné z polí mizí, dochází k homogenizaci
krajiny a ztrátě biodiverzity. Do budoucna
bude v tomto ohledu klíčové nalézt rozumný a spravedlivý poměr mezi okamžitými
ekonomickými zájmy a snahou o udržitelné
zemědělství.

Slunečnice roční 

olejnina
technická
plodina

Helianthus annuus L.

Třída: dvouděložné Čeleď: hvězdnicovité

Pravlastí slunečnic je Severní Amerika. Divoké formy byly původně mnohokvěté, již
před 5 000 lety ale dokázali indiáni pěstovat
jednohlavé rostliny s různými barvami semen
(černé, bílé, červené, černobíle pruhované)
i okvětních lístků. Slunečnice se tehdy využívaly pro výrobu mouky, oleje i při přípravě
fialových barviv, které se nanášely na textilie,
na lidské tělo i ozdoby. Některé části rostlin sloužily k léčbě hadích kousnutí, sušené
stonky představovaly výborný stavební materiál, květy se využívaly při ceremoniálních
obřadech.
Do Evropy se slunečnice dostala na počátku 16. století díky španělským zámořským
výpravám. Její novodobé hospodářské využití překvapivě nezačalo v Severní Americe,
nýbrž v Rusku. Ještě počátkem 18. století tu
byla slunečnice oblíbenou okrasnou květinou,
ve druhé polovině 18. století již sloužila jako
olejnina. Popularitě slunečnicového oleje napomohla prý i ruská ortodoxní církev, neboť
v průběhu velikonočního půstu zakazovala

Rod: slunečnice

Provádění pokusu na státní výzk.
stan. zemědělské v Nižních Vereckách,
slunečnice 4,5 cm vysoká.
Foto: Státní výzk. stanice zemědělská
Nižní Verecky, 1931. Sbírka Národní
zemědělské muzeum

konzumovat potraviny, které obsahovaly olej,
slunečnicová semínka ale na seznamu zakázaných olejnin nebyla.
Dnes se slunečnicový olej používá v potravinářství i v kosmetice, slouží také jako
základ do temperových barev. Stejně jako
konopí dokáže slunečnice extrahovat z půdy
toxické látky jako je arzen, olovo či uran. Zajímavostí také je, že je heliotropní, což znamená, že se její květy v průběhu dne natáčí ke
slunci.
V České republice je slunečnice druhou
nejrozšířenější olejninou. Protože na poli nedostatečně kryje půdu, patří společně s kukuřicí, brambory či cukrovou řepou mezi erozně
nebezpečné plodiny.

Sója luštinatá



luskovina

Glycine max (L.) Merr.
Třída: dvouděložné Čeleď: bobovité

Sója pochází z Asie, kde ji údajně pěstovali
již před 2 500 lety. Masivní rozmach této
teplomilné jednoleté plodiny ale nastal až
ve 20. století společně s rozšířením úspěšných geneticky modifikovaných odrůd, které
umožňují její levné pěstování na velkých plochách. Co se týče rostlinných bílkovin, kterých má v semenech až 38 %, nemá sója mezi
zemědělskými plodinami konkurenci a je díky
vysoké výživové hodnotě dnes nejvyužívanějším jádrovým krmivem. Vedle sójového sena,
které je kvalitou srovnatelné s vojtěškovým,
se ke krmení používají také sójové boby,
extrahované šroty a sójové slupky, které vznikají při výrobě šrotů.
Ze semen se vyrábí sójová mouka, mléko
i sójové maso, tofu a řada fermentovaných
potravin – tempeh, miso pasta a různé druhy
sójových omáček. Olej se značným obsahem
nenasycených kyselin se využívá při chorobách krevního oběhu a srdce. Díky vysokému
obsahu antinutričních látek, např. fytoestrogenů a fytátů, které váží vápník a další stopové

Rod: sója

živiny a zabraňují tak jejich příjmu z potravy, nejsou sójové výrobky vhodné pro děti.
V Evropě a Severní Americe je poměrně častá
alergie na sóju. Kromě potravinářství se sója
používá v průmyslu k výrobě bionafty, kosmetických přípravků, olejů, mýdel či plastů.
Po palmě olejné je sója druhou nejvýznamnější olejninou světa. Plochy oseté sójou se
každoročně zvyšují. Největšími producenty
jsou Spojené státy, Brazílie a Argentina, největšími dovozci sóji Čína a Evropa.
Stejně jako ostatní bobovité rostliny, má
sója na svých koříncích hlízkové bakterie,
které dokáží vázat vzdušný dusík a zlepšovat
tak kvalitu půdy. Se zvyšujícími se teplotami
stoupá zájem zemědělců o pěstování sóji i na
našem území.

Víte, že...

... asi 65 % veškeré ve světě pěstované sóji
dnes tvoří geneticky modifikované odrůdy? Jsou odolné proti totálním herbicidům,
takže se při jejich pěstování používá méně
ochranných postřiků. K jejich ošetřování
se nejčastěji používá glyfosát. Evropa, ve
které je až na výjimky pěstování geneticky upravených plodin zakázáno, dováží
většinu krmiv pro hospodářská zvířata ze
zámoří. Zhruba 70 % z nich tvoří právě geneticky upravená sója a kukuřice zejména
z oblastí USA, Argentiny a Brazílie.

Tolice vojtěška



Medicago sativa L.

Třída: dvouděložné Čeleď: bobovité

Za místo původu vojtěšky se uvádějí stepi
Blízkého východu, odkud se v době řecko-perských válek rozšířila do Řecka a dále do
Evropy. Označení „alfalfa“, jak se vojtěšce
říká, vzniklo z arabského názvu a-fac-facah
(v překladu „otec všeho jídla“). Na naše území
se dostala už v 17. století, k jejímu rozmachu
u nás došlo začátkem 20. století.
V zemědělství je to významná vytrvalá pícnina s vysokým obsahem bílkovin, která se používá jako čerstvé nebo sušené krmivo, je součástí krmných směsí pro hospodářská zvířata.
V gastronomii se semena vojtěšky často
používají v makrobiotické kuchyni. Slouží
jako přirozený zdroj vápníku, jsou bohatá na
železo, hořčík, fosfor, sodík, draslík a křemík,
z vitamínů A, B, C, E i K, obsahují také řadu
pro člověka prospěšných esenciálních aminokyselin. Vojtěška má příznivé účinky na lidský
organismus: reguluje funkci jater a ledvin,
ovlivňuje hladinu cukru v krvi, napomáhá
růstu kostní tkáně, reguluje střevní mikroflóru a působí protizánětlivě.

Rod: tolice

pícnina
medonosná

Sušení vojtěšky na sušácích, JZD v okrese Mladá Boleslav.
Foto: B. Nouza, 1956. Sbírka národní zemědělské muzeum.

V osevním postupu se vojtěška užívá jako
zlepšující plodina. Její rozvětvený kořenový
systém zasahuje do hloubky několika metrů a činí ji tak odolnou vůči suchu. Díky své
symbióze s hlízkovými bakteriemi, které jí
stejně jako ostatním bobovitým rostlinám
pomáhají vázat vzdušný dusík, dokáže vojtěška obohatit hektar půdy o 200–300 kg dusíku. Je oblíbenou medonosnou rostlinou.

