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Ekologická rostlinná produkce se zaměřením na



 

Úvod: 

Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá – největší plochy v ekologickém zemědělství 
jsou v Austrálii a v Evropě. I v České republice došlo v minulých letech k rychlému rozvoji ekologického zemědělství - patříme 
mezi 20 zemí světa s největší výměrou půdy v ekologickém zemědělství a Lm jsme se zařadili mezi světovou špičku. 
Problémem však je struktura EZ – resp. nízký podíl obhospodařované orné půdy. EkologičL zemědělci hospodařící na orné 
půdě mají často, kromě pěstování běžných druhů kulturních rostlin, jako je pšenice setá, žito, triPcale nebo brambory, stále 
větší zájem o využiL opomíjených plodin, jako jsou pluchaté pšenice (jednozrnka, dvouzrnka a špalda), oves nahý, pohanka, 
čirok, vikev a další. Tyto méně rozšířené plodiny nazýváme též minoritní plodiny. Pro minoritní plodiny doposud neexistuje 
ustálená definice ani seznam plodin, které se za minoritní považují. Obecně se jedná o plodiny, které jsou i přes svůj velký 
potenciál pěstovány na malých výměrách oproP majoritním plodinám, jako je pšenice, kukuřice či řepka. V minulém stoleL 
došlo k výraznému snížení rozmanitosP a pestrosP pěstovaných zemědělských plodin -viz. Obr. 1. Hlavními příčinami tohoto 
úbytku jsou industrializace a intenzifikace zemědělství a velkovýrobní modely hospodaření. V ČR a v některých dalších 
východních zemích pak k úbytku přispěla i kolekPvizace zemědělství. 

Málo výnosné, tradiční a původní plodiny byly 
postupně vytlačeny několika základními druhy a 
jejich odrůdami. Z některých dříve majoritních 
plodin se tak staly plodiny minoritní. Dobrým 
příkladem může být len nebo pohanka. 
Tyto dnes minoritní plodiny však v sobě skrývají 
potenciál pro z lepšení vlastnosL dnes 
pěstovaných plodin a jejich odrůd. Například v 
genové výbavě může být potenciál vyšší 
rezistence vůči chorobám a škůdcům nebo lepší 
nutriční hodnoty než u jejich prošlechtěných 
příbuzných. 

Co je důležité pro změnu minoritních 
plodin na majoritní? 

Především poptávka spotřebitelů, která zákonitě 
vyvolá nabídku producentů. Důležitou roli může 
sehrát i legislaPva a státní podpora minoritních 
plodin. Dále pak je nezbytně nutná vědecko-
výzkumná činnost těchto plodin a informační 
kampaně o jejich kvalitách a zdravotních 
benefitech.

Obr. 1 Porovnání nabízených odrůd v roce 1903 a 1983 



 

Pohanka (Fagopyrum esculentum) 

Pohanka je stará kulturní medonosná plodina, kterou znali a 
velmi hojně využívali naši předkové. Roste jako jednoletá či 
vytrvalá bylina. Kvete bíle a světle růžově. Velkou výhodou 
pohanky je krátká vegetační doba a dobrý růst i v chudších 
půdách. Jako hlavní plodina se vysévá od poloviny dubna do 
poloviny května (ve vyšších oblastech i později), jako 
meziplodina co nejdříve po sklizni hlavní plodiny. Plodem je 
tmavě hnědá nažka, která se dále zpracovává mechanicky 
nebo termicky. Pohanka je přirozeně bezlepková zdravá 
potravina. Pohanka bývá ceněna zejména pro svůj vyšší obsah 
ruKnu. RuKn, neboli vitamín P, udržuje elasKcitu cévní stěny. 
Z vitamínů zde najdeme vitamín skupiny B, dále vitamín E - 
vitamín života, který plaP za velmi silný anKoxidant. 
Z minerálních látek je pohanka bohatá na železo, draslík, 
fosfor, selen, zinek, měď. 

Pšenice špalda (Tri3cum spelta L.) 

Jedná se o neprošlechtěnou předchůdkyni klasické pšenice. 
Pšenice špalda patří mezi tzv. pluchaté obiloviny. To znamená, 
že její zrno je velmi dobře chráněno pluchou například před 
chladem, chorobami, spadům a dalším vlivům prostředí, a proto 
zůstává čisté a nepoškozené. Proto je špalda vhodná i k 
pěstování v podhorských oblastech. Pěstuje se jako ozimá 
obilnina, především v režimu ekologického zemědělství. 
Průměrný výnos se pohybuje mezi 3 až 4 t/ha.  

V posledních letech stále roste zájem o tuto mimořádně 
nutričně cennou obilovinu s jemně oříškovou chuP. Obsahuje 
velké množství bílkovin, minerálních látek (fosfor, železo, 
hořčík, vápník, zinek, selen), karotenoidů a vitamínů skupiny B. 
Ze špaldové mouky se připravují těstoviny, vločky a celá řada 

druhů pečiva, kávovinová náhražka, pivo, krupice na kaše. Z obilek pražených v mléčné zralosK se vyrábí tzv. zelený kaviár, 
který se používá jako přísada do polévek či příloha jídel. 

Dvouzrnka (Tri3cum dicoccon Schrank) 
Dvouzrnka vznikla křížením pšenice jednozrnky a trávy 
Aegilops speltoides. V České republice se dvouzrnka pěstuje 
pouze na několika desítkách hektarů v  režimu ekologického 
zemědělství. Kvůli pluchatosti a nízkým výnosům není 
považována za významnou hospodářskou plodinu, avšak její 
popularita pomalu roste. Zrna obsahují okolo 20 % proteinu 
(pšenice setá 12 %), vitaminy A, B, C, minerální látky – 
vápník, fosfor, hořčík a zinek. Dvouzrnka je lehce stravitelná, 
příznivě působí na trávící trakt a podílí se na snižování 
cholesterolu v krvi. Zrna se dají zpracovat mletím, pražením, 
klíčením, vařením a jinými dalšími způsoby.

http://www.prozdravi.cz/vitamin-p-rutin/
http://www.prozdravi.cz/vitamin-b/
http://www.prozdravi.cz/vitamin-e-2/
http://www.prozdravi.cz/zelezo-2/
http://www.prozdravi.cz/draslik/
http://www.prozdravi.cz/fosfor-1/
http://www.prozdravi.cz/selen-2/
http://www.prozdravi.cz/zinek-2/
http://www.prozdravi.cz/vitamin-p-rutin/
http://www.prozdravi.cz/vitamin-b/
http://www.prozdravi.cz/vitamin-e-2/
http://www.prozdravi.cz/zelezo-2/
http://www.prozdravi.cz/draslik/
http://www.prozdravi.cz/fosfor-1/
http://www.prozdravi.cz/selen-2/
http://www.prozdravi.cz/zinek-2/


Oves bezpluchý (Avena nuda L.) 
Jedná se o starou kulturní plodinu z čeledi lipnicovitých. Do 
Evropy se pravděpodobně dostal z Číny a Mongolska, odkud 
připlul na lodích před asi 3 Ksíci lety jako plevel. Docenění se mu 
dostalo v časech válečných, kdy germánšP bojovníci nazývali 
ovesnou kaši pokrmem bohů a ve starém Římě pili vojáci před 
bojem oves namočený ve víně. Bezpluchý oves je nejvíce rozšířen 
ve Velké Británii, Kanadě, USA, Chile, Mexiku, Číně a Polsku. V 
České republice se systemaKcky šlechP od 2. světové války. V 
současné době je pěstován na ploše přes 5000 ha. 

Je využíván v potravinářství pro výrobu vloček, müsli, tyčinek, 
pečiva, ovesných polévek, proteinových izolátů, kulinářských 
olejů, ale i ke kosmeKckým účelům. Oves bezpluchý má nízký 
glykemický index, snižuje hladinu LDL cholesterolu a navozuje 
dlouhodobý pocit sytosK. Lze ho tedy zařadit jak do redukční, tak 
diabeKcké diety.  

Červená pšenice (Tri3cum rubrum) 

Je to speciálně vyselektovaná pšenice, původem z východní 
Afriky. Druhové jméno červená má díky vysokému obsahu 
barvících antokyanů, což jsou přírodní barviva nacházející se v 
zrnu. Obsah antokyanů je srovnatelný s obsahem v červeném 
víně. Antokyany mají anKoxidační účinek, který spočívá v 
pohlcování volných radikálů a vylučování škodlivých látek z 
těla. Výhodou červené pšenice je její dlouhá skladovací doba. 
Využívá se k pečení chleba, rohlíků, sušenek a jiných pochuKn. 
Pro přímou konzumaci zrn je vhodné je nejdříve namočit a 
nechat naklíčit. Jsou poté lépe stravitelná pro lidský 
organismus. 

Čirok (Sorghum) 

Čirok patří do čeledi lipnicovité a zahrnuje okolo 30 druhů. 
Nejvíce rozšířený je čirok dvoubarevný, který má 4 variety – 
zrnový, cukrový, technický a súdánská tráva. Je to suchu odolná 
plodina, která pochází ze severovýchodní Afriky, odkud se 
postupně rozšířil na ostatní konKnenty. Čirok je jednou z nejdéle 
pěstovaných obilnin. Plodina však není cizí ani pro nás, v Čechách 
byl ve větší míře pěstován ve 20. letech minulého stoleP, kdy se 
využívalo značné množství technického čiroku pro výrobu košťat 
a kartáčů.  Zrno čiroku je bezlepkové, obsahuje vyšší množství 
bílkovin, vlákniny, hořčík, železo, fosfor, draslík, mangan, měď, 
selen, zinek, vitamin B6, B1, B2 či niacin. Má proKzánětlivé a 
anKoxidační účinky a upravuje hladinu cukru v krvi. Nejběžněji je 
k dostání v podobě mouky. 



 

Jednozrnka (Tri3cum monococcum L.) 

Jedná se o prapůvodní druh pluchaté pšenice, kterou tehdejší 
zemědělci začali pěstovat již před 10 - 12 Ksíci let. Jednalo se o 
jednozrnku planou (Tri%cum boeo%cum), která byla jako první 
druh pšenice domesKkována na pšenici kulturní jednozrnku 
(Tri%cum monococcum) za účelem lidské výživy. Dalším vývojem 
vznikla pšenice dvouzrnka (Tri%cum dicoccum), která se spolu s 
jednozrnkou podobaly spíše ječmeni než dnešní pšenici seté 
(Tri%cum aes%vum). Jednozrnka nebyla nikdy nijak šlechtěna, 
pouze selekKvním výběrem. Proto má jinou geneKckou výbavu 
než dnešní moderní pšenice. Jednozrnka má 2 sady chromozomů 
a lepší nutriční vlastnosK, zaPmco pšenice setá 6 sad 
chromozomů. 

Jednozrnka má zhruba poloviční až čtvrKnový výnos oproK 
nejčastěji pěstované pšenici seté. Další nevýhodou je poléhavost klasu. Je proto vhodná především pro pěstování v 
režimu ekologického zemědělství. Na druhou stranu má i několik přednosP, zvláště výživových. Například vysoký obsah 
karotenoidů, které zabarví chléb do žluta. Dále vysoký obsah proteinu a vyšší obsah stopových prvků jako je zinek, fosfor, 
hořčík a draslík. Jednozrnka má nižší obsah lepku, avšak v pekárenství je naopak ceněný vyšší obsah lepku z důvodu 
lepších pekařských vlastnosP. Zrno se využívá k přípravě studené i teplé kuchyně. Například do salátů, polévek, sušenek, 
pilafů, nekynutých cereálních výrobků, atd. V suchém stavu je zrno pro lidské tělo těžko stravitelné, proto je vhodné jej 
před konzumací nechat namočené ve vodě, naklíčit nebo povařit.

Len setý (Linum usita3ssimum) 

Len je jednoletá rostlina z čeledi lnovité pocházející z Blízkého a 
Dálného východu. Byl domesKkován jako jedna z prvních rostlin 
během neoliKcké revoluce. Dobře roste i na chudších půdách a v 
chladnějším podnebí. Dorůstá výšky až 1,2 m. Květy mají pět 
kališních a korunních lístků, kvete bledě modře. Len má široké 
využiP, což dokládá i jeho druhové laKnské jméno usitassimum, 
což znamená „nejvíce užitečný“. Vlákna lnu se používají k výrobě 
plátna pro texKlní průmysl; ovšem dnes již v podstatně menší 
míře, protože byla nahrazena umělými vlákny. Lněná semínka 
jsou ceněná jako zdroj rostlinného oleje. Lněný olej se používá 
jako doplněk stravy, k povrchové ochraně dřeva, ke krmení či v 
tradiční medicíně. 



Pro více informací o minoritních plodinách a receptech z nich načtěte QR kód. 

Výukový materiál je součástí projektu, který je spolufinancován  

Jihomoravským krajem  a Ministerstvem zemědělství. 

 


