
Netradiční plodiny a pseudoobilniny
Zatímco se v posledních letech rozšířily nové, hospodářsky významné kulturní rostliny jako sója, dříve hojně konzumované druhy z jídelníčku lidské populace 
téměř nebo zcela zmizely. Na celé naší planetě se tak znepokojujícím tempem zmenšuje genetická variabilita hospodářských plodin. Jednou z možností 
rozšiřování diverzity kulturních plodin a zároveň tak nutriční obohacení našeho jídelníčku je pěstování a využívání méně tradičních zemědělských plodin. 

Klasickými příklady naší pěsti-
telské oblasti jsou pohanka 
a proso, které byly vytěsněny 
rozmachem pěstování pšenice 
a dovozem brambor. Druhou 
skupinu tvoří plodiny na daném 
území nové. Příkladem tohoto 
druhého typu plodin je laskavec 
(amarant). Tyto plodiny jsou 
méně náročné na vstupy, a pro-
to jsou vhodné především pro 
ekologické systémy pěstování. 
Nevykazují však vysoké výnosy. 
Ze zmiňovaných plodin dosahu-
je nejvyšších výnosů proso 
2–3 t/ha, pohanka a laskavec 
jsou na úrovni 1–2 t/ha. Vyzna-
čují se ale specifickými kvalitativ-
ními vlastnostmi, které jsou dů-
ležité pro lidskou výživu pro 
zmírnění negativních vlivů, jako 
je stres, nevhodná strava, alergie 
a intolerance k potravinám, jed-
nostranná výživa či civilizační 
choroby (vysoký krevní tlak 
a hladina cholesterolu v krvi, 
obezita, diabetes atd.). 

Semena těchto plodin jsou vy-
užívána pro obohacení pečiva, 
výrobu sušenek, těstovin aj. 
Všechny tři plodiny lze pro vyso-
ký podíl albuminů a globulinů 
využívat také v bezlepkové dietě. 

Pohanka je ceněna pro svoji 
die tetickou hodnotu, která je dá-
na obsahem 12 až 15 procent 
bílkovin, vyšším obsahem esen-
ciální amynokyseliny lyzinu (6–8 
%). Současně je nejlepším zdro-
jem rutinu, flavonoidu, který po-
zitivně působí na pružnost cév-
ních stěn.

Proso má v zrnu vysoký ob-
sah vitamínů, zvláště A, B
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K přímému konzumu používá-
me loupané proso zvané jáhly, 
které jsou svojí nutriční hodno-
tou srovnatelné s ovesnými 
vločkami. Pro vyšší obsah tuku 
je omezena jejich skladovatel-
nost, a proto se zejména u mou-
ky setkáme s výrazně kratší tr-
vanlivostí než u jiných obilných 
produktů.

Semena laskavce obsahují ví-
ce než 18 procent vysoce kvalit-
ních bílkovin při vysokém podí-
lu esenciální aminokyseliny ly-
zinu. Mají i poměrně vysoký 
obsah tuku (5–7 %) s příznivým 
složením vyšších mastných ky-
selin a vysoký, oproti běžným 
obilovinám někdy až trojná-
sobný obsah minerálních lá-
tek, zvláště fosforu, vápníku, 
draslíku a hořčíku. Amaranto-
vý olej bohatý na skvalen je 
u nás vyráběn firmou AMR 

Amaranth a. s. Blansko a je pou-
žíván kosmetickými výrobci.

Pohanka převažuje
Mezi nejpěstovanější plodinu 

ze zmíněných druhů patří v sou-
časné době pohanka. Plochy její-
ho pěstování dosáhly maxima 
(3000 ha) v roce 2004. To je plo-
cha největší v historii samostat-
ného českého státu. V roce 2003 
byl navíc u nás i nejširší sorti-
ment registrovaných odrůd (Py-
ra, Jana, Kara-dag, Špačinská). 
Od té doby se plocha i zájem 
o pěstování kvůli rentabilitě opět 
snížily a pohanka se stala díky 
prodejní ceně a odbytu hlavně 
plodinou ekologického zeměděl-
ství. Plocha biopohanky v roce 
2009 dosahovala 600 hektarů 
s produkcí kolem tisíce tun. 
Dnes jsou registrovány odrůdy 
Špačinská, Zita a Zoe.

Pohanku lze úspěšně pěstovat 
jak v níže položených oblastech, 
tak i v chladnějších a vlhčích po-
lohách podhorských oblastí. Ne-
vyhovují ji půdy těžké, slévavé se 
zásaditou reakcí a vysokým ob-
sahem vápníku. Velmi dobrými 
předplodinami jsou luskoviny 
a okopaniny. Krátká vegetační 
doba (kolem 90–100 dnů) umož-
ňuje její pěstování i jako náhrad-
ní či doplňkové plodiny např. po 
směskách sklizených na zelené 
krmivo. Sama pohanka působí 
v osevním postupu příznivě díky 
schopnosti potlačovat plevele. 
Základní předseťová příprava by 
měla být provedena stejně jako 

pro jarní obilniny. Důraz má být 
kladen na odplevelení pozemku 
a vytvoření seťového lůžka 
v hloubce 4–5 cm.

Termín setí se řídí podle teplo-
ty půdy (optim. 10 °C). V našich 
podmínkách je to obvykle v prv-
ní dekádě května. Příliš časně 
založené porosty mohou být po-
škozeny jarními mrazíky, na-
opak později založené porosty 
dosahují nižších výnosů. Výsev 
je možný do úzkých obilních 
i širokých řádků. Výsevek by 
měl být na úrovni 50–60 kg/ha. 
Po zasetí je při suché půdě vhod-
né válení rýhovanými válci, což 
zabrání vzniku půdního škralou-
pu, který pohanka špatně snáší. 
V případě zaplevelení je při výse-
vu do širokých řádků možné 
provést plečkování. Po zapojení 
porostu jsou plevele již silně po-
tlačeny. Choroby a škůdci ne-
jsou v současné době u pohanky 
vážným problémem. Díky koře-

novému systému, který sice ne-
ní mohutný, ale produkuje řadu 
látek na bázi kyselin, nevyžaduje 
vysoké dávky živin. Doporučo-
vané dávky hnojiv jsou 40–50 kg 
N, 30–50 kg P
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Na opylení pohanky se z 90 
procent podílejí včely, proto je 
důležité zajistit přísun včelstev, 
asi dvou až pěti na hektar. Pří-
tomnost včel zlepšuje výnos na-
žek až o 50 procent. Problémem 
u pohanky je její nerovnoměrné 
dozrávání nažek. Na jedné rostli-
ně můžeme najít jak květy, tak 
zralé nažky. Pro sklizeň proto 
volíme kompromis, tedy dobu, 
kdy jsou na rostlině dvě třetiny 
nažek plně vyvinuté a vybarve-
né. Sklízí se při menší pojezdové 
rychlosti, nejlépe z rána, aby se 
minimalizovaly ztráty opadem 
nažek a při vyšším strništi (15–
20 cm) kvůli možnému namotá-
vání stonků na přiháněč. Při vý-
mlatu musí být mláticí ústrojí 
zcela otevřeno a počet otáček 
mláticího bubnu snížen na 500–
600 otáček za minutu.

Po sklizni je nutné nažky co 
nejrychleji dosušit na 14% vlh-
kost, protože jsou náchylné k za-
paření a zplesnivění. Při výkupu 
pohanky se provádí srážka nad 
uvedené procento vlhkosti, pří-
měsi a nečistoty mohou tvořit 
maximálně dvě procenta, pro-
dukt musí být bez zápachu 
a škůdců. Požadavky na kvalitu 
uvádí ČSN 46 1200-8 Obiloviny 
– Část 8: Pohanka. Výtěžnost 
konečného produktu – krup 

(oloupaných nažek) se pohybuje 
mezi 50–70 procenty. 

Pohanka je v poslední době 
využívána i jako meziplodina na 
zelené hnojení či do biopásů. 
Zelená hmota je pro vysoký ob-
sah fosforu a draslíku daleko 
cennější než hmota jiných plodin 
používaných na zelené hnojení. 
Pohanka poskytuje asi 20–50 tun 
zelené hmoty. 

Starobylé proso
Jednou z historicky nejstarších 

kulturních plodin využívaných 
na našem území je proso. Tato 
plodina zůstává mezi zemědělci 
i nadále opomíjena. Výměra pro-
sa je v současnosti odhadována 
kolem 400–800 hektarů. 

Proso je teplomilná a sucho-
vzdorná obilnina s krátkou vege-
tační dobou (90–110 dní), která 
dovoluje uspokojit jeho tepelné 
požadavky i ve vyšších polohách 
a pěstovat ho stejně jako pohan-

ku i jako náhradní plodinu po vy-
zimování ozimu, popřípadě jako 
druhou doplňkovou plodinu na-
příklad po ozimé směsce sklize-
né na zeleno. Při tomto způsobu 
je ale menší výnos i kvalita zrna.

Prosu vyhovují nezaplevelené 
středně těžké až lehčí půdy s ne-
utrální reakcí. Při pěstování 
v chladnějších polohách je velmi 

vhodné vybírat pozemky na již-
ních svazích. 

Nejvhodnější předplodiny jsou 
okopaniny, luskoviny, jeteloviny 
i nezaplevelená obilnina. Proso 
může být využito i jako krycí 
plodina pro jeteloviny. Pro ostat-
ní plodiny je proso, jako jarní 
obilniny, průměrnou předplodi-
nou. Nedoporučuje se zařazovat 
po kukuřici a čiroku, kde je na-
padáno stejnými škůdci (zavíječ 
kukuřičný).

Příprava půdy pro pěstování 
prosa je stejná jako pro obilniny. 
Co nejdříve zjara několikrát vlá-
číme, abychom zničili vzešlé ple-
vele, protože počáteční růst pro-
sa je pomalý a porosty se snadno 
zaplevelí. Půdu před setím přivá-
líme, abychom zajistili výsev do 
stejné hloubky 2–3 cm. Nevysé-
váme do mokré půdy.

Doba setí prosa je stejná jako 
u pohanky, tedy koncem dubna 
a začátkem května. Mladé rost-
linky jsou velmi citlivé na poško-
zení mrazem, při teplotě –2 až 
–3 °C vymrzají. Nejvyšší výno-
sy poskytuje proso při šířce 
řádků 25 cm. Výsevy do užších 
řádků (12,5–5 cm) jsou vhodné 
na nezaplevelených půdách. 
Výsevek je při úzkých řádcích 
20–25 kg/ha, při širokých 15–
18 kg/ha. Po zasetí uválíme rý-
hovaným válcem. 

Plevele regulujeme vláčením 
po zakořenění, tj. vytvoření čtvr-
tého až pátého listu nebo plečko-
váním. Největší problémy jsou 
s ovsem hluchým, ježatkou 
a ostatními prosovitými pleveli. 
Škůdcem, který na prosu může 
způsobit významné škody, ze-
jména při pěstování v teplejších 
oblastech nebo v blízkosti poros-
tů kukuřice, je zavíječ kukuřičný. 
Hnojíme před setím. Obvyk lou 
dávkou na 1 ha je 40–50 kg N, 
50–60 kg P
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Sklizeň zahajujeme při dozrání 
obilek v horní třetině laty (se-
mena jsou vybarvená, lesklá). 
Sklízí se sklízecí mlátičkou 
s prodlouženým válem se sníže-
nými otáčkami mláticího bubnu 
na 750–800, mění se síta podob-

ně jako pro řepku. Obilky se při 
sklizni nesmí poškodit, protože 
pro vysoký obsah tuku rychle 
žluknou. 

Po sklizni je nutné předčištění 
a dosoušení na 14% vlhkost. Pro 
prodej by mělo být proso čisté, 
bez příměsí minerálních i orga-
nických, zejména kulatých se-
men plevelů a bez cizích zápa-

chů. Požadavky na kvalitu upra-
vuje ČSN 46 1200-7 Obiloviny – 
Část 7: Proso. Výtěžnost jáhel 
dosahuje 45–60 procent i více 
u velikostně tříděného prosa. 

Zámořský laskavec
Laskavec byl u nás odedávna 

známý jako plevel a od 18. století 
také jako okrasná rostlina. Kul-
turní plodinou se stal již před ví-
ce než pěti tisíci lety zásluhou 
Aztéků, Inků a Mayů, u nichž byl 
po kukuřici a fazolu nejrozšíře-
nější plodinou. V důsledku špa-
nělské kolonizace byl však na 
dlouhá staletí laskavec vymýcen. 
Pro pěstování na zrno se využívá 
několik druhů, nejčastěji Ama-
rathus hypochondriacus, A. cruen-
tus a A. caudatus. V České repub-
lice se laskavec rozšířil v 90. le-
tech minulého století díky společ-
nosti Bohemia Amaranth s. r. o. 
se sídlem v Olomouci. Největší 
plochy laskavce (asi 300 ha) byly 
zaznamenány v roce 1999, v sou-
časné době jsou o něco nižší. 
V ekologickém zemědělství za-
tím nenašel svoje místo.

Laskavec je to jednoletá, dvou-
děložná pseudoobilnina s pev-
ným až dva metry dlouhým 
stonkem, nesoucím velké laty 
zlato-žlutě, zeleno-růžově, bor-
dově červeně zbarvených kvít-
ků. Na jedné rostlině je až 500 
tisíc semen. 

Vhodnou předplodinou je ře-
pka, luskoviny a pšenice či ječ-
men. Nevhodné je žito a kukuři-
ce. V ekologickém zemědělství 
je pro výběr pozemku důležité 
co nejnižší zaplevelení. Nutná 
je kvalitní jarní příprava, proto-
že laskavec má malá semena 
(1–1,5 mm), počáteční růst je 

pomalý, a je proto značně citlivý 
na zaplevelení hlavně teplomil-
nými pleveli (plevelné laskavce 
a merlíky). Hlavním cílem pří-
pravy je urovnání povrchu brzy 
na jaře, opakované ničení nitkují-
cích plevelů lehkými branami 
a uchování vláhy. Dva až tři týd-
ny před setím půdu nekypříme 
ani nevláčíme, aby se vytvořilo 
pevné osivové lůžko. 

Mohutný kořenový systém 
umožňuje dobře využít zásobu 
živin v půdě, optimální je střední 
zásoba živin (60–80 P kg/ha, 
120–140 K kg/ha). Běžná dávka 
dusíku je 50–60 kg/ha. Osvědči-
lo se jak pěstování laskavce po 
hrachu, který zanechává v půdě 
dostatek dusíku, tak i aplikace 
dobře vyzrálého kompostu nebo 
chlévského hnoje v dávce 40–
60 t/ha k předplodině. V případě 
nepříznivých růstových podmí-
nek (sucho, chladno) je vhodné 
doplňkové přihnojení močůvkou 
nebo kejdou na půdu či lépe do 
půdy v dávce odpovídající 30–
35 kg N/ha.

V našich podmínkách se 
osvědčil výsevek 1,5–2 kg/ha od 
poloviny května až počátkem 
června do hloubky menší než 
1,5 cm a řádků 20–35 cm, který 
by měl zajistit porost s 350–400 
tisíci jedinci na hektar. Určujícím 
faktorem pro vzcházení je vlh-
kost půdy. Vlivem pozdního setí 
se může omezit tvorba kořeno-
vého systému a dojde ke snížení 
výnosu až o 30 procent i poklesu 
kvality semen. Bezorebné setí se 
u laskavce neosvědčilo. Po vzeji-
tí je možné proti vzcházejícím 
plevelům uplatnit vláčení poros-
tu šikmo na řádky. Při vytvoření 
půdního škraloupu je zvýšené 
nebezpečí poškození rostlin 
houbami způsobujícími tzv. pa-
dání rostlin. Škůdci nepředstavu-
jí velké nebezpečí.

Podobně jako pohanku sklízí-
me laskavec, když jsou 2/3 se-
men dozrálých. Rostliny jsou 
v době sklizně zelené, obsahují 
až 70 procent vody. Ztráty semen 
díky vlhkosti rostlin mohou do-
sahovat až 50 procent. Vlhkost 
rostlin lze snížit tzv. desikací 
mrazem. Optimální nastavení 
otáček mláticího bubnu je 800–
900 za minutu a výmlatového ot-
voru na vstupu 12 mm a výstupu 
8 mm. Po sklizni musí následo-
vat vyčištění a dosoušení na 12% 
vlhkost.

Dobré zkušenosti a rentabilita 
pěstování, zájem o zpracování, 
dostupné výrobky i jejich propa-
gace jsou podmínkou pro rozší-
ření pěstování těchto plodin 
v ekologickém zemědělství. 
V současné době je bohužel pěs-
tování omezováno především 
dovozem levných výrobků ze 
zahraničí.
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