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Vysázení 1,2 bilionu nových stromů by
pomohlo v boji s emisemi oxidu uhličitého
na nejméně deset let dopředu. Vyplývá to
z výzkumu vědců ze švýcarského institutu ETH
Zürich. Autoři studie se snažili identifikovat
místa se zaniklými lesy, na nichž by porost mohl
být obnoven, stejně jako lokace vhodné
k vysázení nových lesů. Došli k závěru, že na
světě je místo pro více než bilion nových
stromů.
Vědci z ETH tvrdí, že na planetě roste více než
tři biliony stromů, tedy sedmkrát více, než
uváděl poslední odhad americké vesmírné
agentury NASA. Dosud špatné odhady podle
nich měly za příčinu i podcenění významu
stromů v boji s klimatickou změnou.
Přečtěte si: Za 50 let stoupl počet zákonů o
životním prostředí 38krát. Výsledek není vidět.
Více na: https://www.euro.cz/udalosti

Ministerstvo zemědělství ČR uvádí
l V letošním roce by měl Evropský parlament,
respektive Evropská komise, nastavit nová
pravidla Společné zemědělské politiky, která by
měla začít platit po roce 2020. MZe nesouhlasí
s návrhem rozpočtu SZP, který by pro české
zemědělce a potravináře znamenal snížení až o
20 %. ČR chce při jednání s EK udržet rozpočet
na přímé platby i na PRV. Povinné zastropování
přímých plateb je pro naše zemědělce diskriminační a požadujeme, aby bylo dobrovolné.
l Od roku 2019 se také pro zemědělce
zjednoduší vykazování spotřeby zelené nafty.
Novela zákona o spotřebních daních zachová
současnou úroveň vratky spotřební daně zejména v živočišné výrobě a zvýšená podpora
bude platit také na citlivé rostlinné komodity.
l V nadcházejícím roce podpoří MZe částkou
30 milionů korun údržbu a obnovu kulturních
a venkovských prvků v krajině. Program je určen

V souvislosti se suchem se v příštím roce
zvýší podpora výstavby malých vodních nádrží
ve vlastnictví měst a obcí, což je jedno z mnoha
opatření na zvýšení zadržení vody v krajině.
Velká finanční podpora bude směřovat i do výstavby vodovodů a kanalizací v obcích do tisíc
obyvatel. V současné době probíhá výzva pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory z programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“. Celková alokace této Výzvy je
800 mil. Kč.
l MZe také požádalo o zvednutí hladiny
Novomlýnských nádrží, nyní se dělá studie
proveditelnosti. Hladina střední a dolní nádrže
by se mohla v roce 2019 zvedat o 35 centimetrů. Objem zadržené vody by se tak zvýšil
o devět milionů metrů krychlových, které mají
posloužit zemědělským závlahám a také lužním
lesům v oboře Soutok.
l V druhé polovině ledna, od 16. do 25. 1.,
jsou v rámci kompenzací za sucho (celkem
jsou na odškodnění za sucho v roce 2018
alokovány zhruba 2 miliardy korun) přijímány
žádosti na tržní plodiny. Odškodnění se má
zemědělcům začít vyplácet přibližně na přelomu
února a března. Česká republika je jednou
z prvních zemí, která poskytuje takto plošně
zaměřenou pomoc.
l MZe bude v roce 2019 hospodařit s historicky nejvyšším rozpočtem. Původní návrh
rozpočtu od Ministerstva financí byl v červnu
53,4 miliardy korun, navíc se podařilo vyjednat
4 miliardy, tedy celkem 57,4 miliardy korun,
včetně prostředků z EU. Ve srovnání s rozpočtem roku 2018 jde o navýšení o 7,2 miliardy
korun.
l

Změna času rozpoutá další
zbytečné masakry zvířat
na českých silnicích

Pozvánky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, oslabená imunita. To jsou jedny z reálných dopadů
pravidelné změny času na člověka. Energetické
úspory, kvůli kterým bylo střídání takzvaného
zimního a letního casu zavedeno a desítky let
zdůvodnováno, přitom nepřináší. Evropská unie
se v roce 2018, na základě průzkumu mezi
evropskou veřejností, rozhodla střídání času
zrušit. Poslanci Evropského parlamentu však
v minulých dnech dlouho očekávanou změnu
odsunuli až na rok 2021.
(Více na: http://ecn.cz/?x=2547314)

KNIHY, SERVIS, INZERCE . . .15-16

ČR zaostává v ochraně klimatu

ZPRAVODAJ BIODIVERZITY

PRAHA [Hnutí DUHA, Zelený kruh a České
fórum pro rozvojovou spolupráci] – Nerozširovat
těžbu a zarazit plýtvání uhlím v zastaralých
elektrárnách vyrábějících na vývoz, zvýšit cíl pro
obnovitelné zdroje, aby odpovídal skutečným
možnostem, změnit lesní hospodaření na
přírodě blízké či zásadně zvýšit příspěvek
rozvojovým zemím na vyrovnání se s dopady
klimatických změn – to jsou hlavní řešení, na
která upozornují české ekologické, rozvojové
a humanitární organizace v nezávislém auditu
české klimatické politiky.
(Plné znění této zprávy naleznete na adrese
http://ecn.cz/?x=2547101)
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ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic. Dotace
z peněz MZe může být maximálně 70 % finančních nákladů projektu. Peníze lze čerpat na
kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží
muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy
a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby
musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit
k podnikatelské činnosti.
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Bartákův hrnec – 27. ročník
Bartákův hrnec za rok 2018 obdrží

ekostatek rodiny Řezníčkovy

S TROŠKOU DO MLÝNA
Za ochranu klimatu vystoupili studenti středních škol. „Stávky
začaly loni v září, kdy tehdy patnáctiletá Švédka Greta Thunbergová přestala každý pátek chodit do školy na protest proti nečinnosti politiků při řešení změn klimatu. Podle vědců z Mezivládního panelu pro klima při OSN totiž máme posledních 12 let
na to, abychom odvrátili ekologický kolaps. Informuje o tom
studentská skupina Fridays for Future.“ Dočteme se na ekolist.cz.
Stávka studentů – 15. března i v Česku – vzbudila pozornost médií
a vedla k zamyšlení odborníků (viz Ekolist). Ušlechtilý boj studentů
za to, aby politici přistupovali k ochraně klimatu a snižování plynů vytvářejících skleníkový efekt odpovědně, ten můžeme jako občané
jedině podpořit. Oni budou v té budoucnosti muset přežít. Některé
cíle stávkujících jsou však i kontraproduktivní.
Když chtějí studenti změnit energetickou politiku států, měli by
vědět, kam vede zastavení výroby elektřiny pomocí atomů. Jak
elektřinu vyrobit bez jádra? Jedině v uhelných a plynových elektrárnách, které však ovzduší nevyčistí. Solární a větrná energie
jsou jen doplňkem. Proč však mají studenti poroučet, kdo bude
nebo nebude dodávat zařízení do jaderných elektráren, které se
nemají rozšiřovat, ale jen opravovat? Chtějí-li snad snížit výrobu
elektřiny obecně a snížit škodlivé emise v dopravě a zemědělství,
nezbude, než aby se především jejich generace vrátila k ručnímu
pohonu domácích zařízení, jezdila především veřejnou dopravou
a zbytek dojela na bicyklech... Možná by měli studenti zahodit
i mobily a využívat jen společná zařízení ve školách. Možná by
bylo dobré, aby si balili svačinu do papíru, pili ze skleněných lahví,
jedli méně masa, nebo si vzali motyčky a hrábě a pomáhali čistit
svá města a obce, tím by vyloučili postřiky pesticidy. Nebo by se
mohli vydat pomoci zemědělcům okopávat řepu, sklízet brambory,
cukrovku, chmel opět ručně nebo jednoduchým nářadím. Mohla
by se pak zrušit řepková mánie na polích a vrátila by se biodiverzita – i ten hmyz včetně včel a motýlů.
Toho, co by mohli mladí udělat, byste vymysleli jistě pěknou řádku.
Možná by to s klimatem mnoho nepohnulo, ale s jejich zájmem o přírodu, o studium problému samého jistě ano. Postačilo by rozumování
při jednoduchém sběru odpadků při akci Uklime Česko, kam vede
uhlíková stopa. Kdyby to však mysleli s ochranou klimatu všichni
vážně a neměli jen švandu z pátečního volna, snad by si uklidili především po své nedávné stávce.
S troškou s malým „t“ do mlýna, ne toho pohádkového, ale
mlýna našeho prostředí může přispět každý z nás. Zabránit, aby
se z EKO stal velký byznys by také šlo, ale to už je o jiné diskusi.
Mirka Vohralíková

z Rohozné na Jihlavsku, sídlí
v Bezděkovském mlýně
Slavnostní předání
uspořádá NFBH
a PRO-BIO Svaz EZ

v sobotu 1. června
Oznámil předseda správní
rady NFBH Ing. M. Knížek

EKOSTATEK ŘEZNÍČKOVÝCH
Bezděkovský mlýn
Na západním okraji jihlavského okresu 17 km jihozápadně
od Jihlavy leží v údolí Rohozenského potoka v nadmořské
výšce 550 metrů obec Rohozná. Část rozlehlého katastru
patří do přírodního parku Čeřínek. Nedotčená příroda s lesy,
rybníky, poli a loukami.
Náš ekostatek Bezděkovský mlýn se nachází v místní části
Familie. Je to zemědělská usedlost, jejíž historie sahá až do
16. století jako rohozenský mlýn. Rod Bezděkovských se
píše od roku 1759, kdy Tomáš Bezděkovský vystavěl starý
mlýn a žádal vrchnost, aby na něm mohl zůstat. Od té doby
si zde Bezděkovští předávali své mlynářské řemeslo po další
generace.
Posledním mlynářem byl dědeček Josef Bezděkovský,
který s láskou provozoval nejen své řemeslo, ale obhospodařoval i půdu, kterou ke mlýnu měl. Od roku 1993 se zača-

lo u nás opět hospodařit. Nebylo to však již ve mlýnici pod
jménem Bezděkovských, ale na polích jako Štěchovi :-)
Od roku 2010 jsme se postupně začali rozrůstat. Převzali
jsme pole a ovečky my, Řezníčkovi, a pořídili si ještě masný
skot. Nyní hospodaříme v režimu ekologického zemědělství
na výměře 180 ha zemědělské půdy.
Na orné půdě pěstujeme obilí, brambory, luskovinoobilní
a jetelotravní směsky. Tím jsme schopni udělat si vlastní
krmení. Na loukách sušíme seno. Stáda ovcí a skotu se
pasou od jara do podzimu na pastvinách. Na zimu jsou ustájena s možností výběhu.
Píší Řezníčkovi na svém webu: www.bezdekovskymlyn.cz
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biopotraviny z ekostatku
Staré ovocné odrůdy a extenzivní ovocné sady zachovávají přírodní rozmanitost

EKOSTATEK BÍLÝ MRAK – SPECIALISTA NA OVOCE
svahu pod rodinným ekostatkem Bílý mrak v Šachově se ve smíšeném
N avysokokmenném
ovocném sadu pasou ovce a mezi nimi pobíhají husy.
Před 15 lety by zde návštěvník však našel pouze holé svahy. To až rodině
Susových se třemi dětmi se podařilo tento kout, nacházející se v Královéhradeckém kraji vzdálený 2,5 km od městečka Borohrádek, proměnit v místo,
kde díky několika vytvořeným vodním tůním, extenzivním ovocným sadům
a hospodaření podle zásad ekologického zemědělství, kypí život a daří se
přírodní rozmanitosti.

V Šachově a v sousedním Zdelově potom
najdeme další sady, spíše intenzivnějšího
charakteru, stále však s klasickými ovocnými stromy na semenných podnožích,
které jsou výsledkem neúnavné práce krajinného ekologa Radka Suse. Navíc se hospodář stará též o pronajaté staré selské
sady, vzdálené několik kilometrů od sídla
statku.

Matčino a Jeptiška v jednom
ovocném sadu
V sadech rodiny Susových jsou pěstovány ovocné stromy tradičním způsobem
a bez použití chemie. V jejich extenzivních sadech najdete jabloně s názvy jako
Jeptiška, Panenské české, Řehtáč soudkovitý nebo Hladíkovo přeúrodné. Jde
o tzv. staré odrůdy ovocných stromů, které
vznikly v daném prostředí náhodným nebo
cíleným působením člověka. Některé z nich,
jako Matčino nebo Strýmka, se rozšířily
i na zbytek území Česka, důležitá je jejich odolnost vůči přírodním podmínkám, a přitom
schopnost přizpůsobit se okolí. Proto jsou
tyto odrůdy vhodné pro pěstování v ovocných sadech v režimu ekologického zemědělství.
Výška kmene ovocných stromků v extenzivním sadu se pohybuje okolo 180
i více centimetrů, což původně umožňovalo využití přízemní části sadu pro sklizeň
sena nebo jinou podkulturu. V Šachově je
tento prostor určen pro pastvu ovcí.
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„Výška našich stromů samozřejmě znamená, že jablka neposbíráme ze židle,
sběr ovoce na korunách stromů je náročnější a takové plody nemusí být po sběru
zrovna ukázkové. To nám však, vzhledem
k naší specializaci, kterou je moštování,
nevadí,“ uvádí Radek Sus, spolumajitel
Bílého mraku. Přesto Susovi nabízejí i kvalitní konzumní jablka, hrušky, třešně,
švestky, renklódy a mirabelky. Vše je samozřejmě v biokvalitě.
Vysokokmenné ovocné stromy také dotvářejí přívětivý kulturní ráz krajiny a poskytují prostor pro rozvoj přírodní rozmanitosti. V sadech žije množství druhů volně
žijících živočichů a rostlin. Květy, dřevo
i plody ovocných stromů pěstovaných bez
chemie poskytují útočiště i potravu pro
hmyz a ptáky. V sadu Susových již viděli
také dudka chocholatého, který se na území
Česka vyskytuje velmi zřídka. Díky vysoké
biodiverzitě je v sadu také zachována přírodní rovnováha, což udržuje škůdce ovocných dřevin v rozumných mezích.
„Bílý mrak je ukázkou toho, na jakých
principech a jak má vlastně fungovat
ekostatek. Uzavřený koloběh živin, biodiverzita, díky níž se choroby a škůdce daří
držet na uzdě, pěstování starých odrůd,
zdravá půda, zvířata, krásná krajina, vynikající produkty. To všechno jsou skutečnosti, které bereme jako samozřejmost,
ale ono to tak není. Aby ekostatek vypadal
takto, aby tam byla spousta ptáků, brouků,
bylin, rostlin – to stojí spoustu energie, přemýšlení a práce a zaslouží si to velký dík
od společnosti. Když na hospodářství přijedete, tak pochopíte, co tím myslím. Ekologické zemědělství není jen o výborných
produktech, které konzumujeme, ale je
propojeno právě i s dalšími benefity pro
společnost, jako je třeba čistá voda nebo
právě biodiverzita, které se ale
è

Sady vypásají ovce
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Susovi nabízejí také ubytování

è

zároveň velmi těžko finančně oceňují,“ říká Kateřina Urbánková,
manažerka PRO-BIO Svazu ekologických
zemědělců, kterého je ekostatek Bílý mrak
členem.

koupit přímo ze dvora, objednat v rámci bedýnkového systému v Praze nebo ochutnat
ve vybraných restauracích. „Do Prahy po
domluvě mošty i zavážíme,“ doplňuje hospodářka.

Biomošty jsou elixírem zdraví

Svatba i oslava na ekostatku

Hlavním produktem ekostatku Bílý mrak
je jablečný biomošt, který se z místních
biojablek vyrábí v Podorlické sodovkárně
v Rychnově nad Kněžnou. Čerstvé mošty
vyrábí Radek Sus pro potřeby rodiny
a přátel přímo na statku. „Biomošty jsou
jedinečným zdrojem vitamínů a antioxidantů. Mošty vyrobené z biojablek,
které nejsou chemicky ošetřované, jsou
doslova elixírem zdraví. Vhodné jsou pro
děti i dospělé po celý rok, ale během chřipkové epidemie jsou ideální jako prevence
k posílení imunity i během nachlazení,
protože jablka mají protizánětlivé účinky,“
uvádí Marta Susová, spolumajitelka firmy
a manželka pana Suse. Pravidelnou
konzumací jablečných biomoštů můžete
své tělo uchránit před infarktem, mrtvicí,
a dokonce i před nádory. Důvodem jsou
fenolické látky obsažené v jablkách, které
fungují v lidském těle jako antioxidanty
a dokáží omezit vliv volných radikálů na
lidský organismus.
Majitelé ekostatku Bílý mrak vyrábějí biomošty z výše popsaných starých odrůd
a například odrůdy Matčino či Strýmka mají
oproti konvenční odrůdám vyšší obsah vitaminů či minerálů a jsou aromatičtější, tudíž
ideální k výrobě biomoštu. Loňská bohatá
úroda ovoce také vedla majitele k výrobě
dalších kombinací moštů. Poprvé zde
zkusili kombinaci hrušek a jablek a vznikl
sladký lahodný hruškojablečný BIO mošt.
Novinkou Bílého mraku je také minerály
nabitý a jako víno červený BIO jablečný
mošt s červenou řepou.
„Naše biomošty prodáváme v pěti i tří litrových bag-in-boxech. Takto balené mošty
mají dlouhou dobu trvanlivosti, jsou dobře
skladovatelné a po otevření vydrží několik
týdnů. Mošty můžete v zimě konzumovat
ohřáté se skořicí nebo s něčím ostřejším.
V létě zase můžete dětem z moštu vyrobit
zdravou zmrzlinu,“ uvádí Susová. Biomošty z ekohospodářství Bílý mrak si můžete

Pro zájemce, kteří si chtějí koupit ovoce,
zeleninu nebo jablečné mošty ze dvora,
dozvědět se více o pěstování ovocných
sadů v režimu ekologického zemědělství,
nebo si prostě odpočinout od ruchu
velkoměsta, nabízí Susovi na svém ekohospodářství také ubytování.
Hlavní budova statku po rekonstrukci
umožňuje ubytování v osmi pokojích
s celkovou kapacitou 25 lůžek. Na statku
najdete také prostornou společenskou
místnost. „Prostory našeho statku jsou
hojně využívány pro pořádání různých
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seminářů nebo víkendových cvičení jógy.
Návštěvníci mají možnost využít venkovní
prostor s dětskými herními prvky, ohništěm a výsadbou ovocných keřů. V objektu
máme také dvě kuchyňky pro samostatné
vaření i hernu pro děti,“ uzavírá Susová.
Oblíbeným místem hostů je zastřešená terasa s výhledem do okolí.
Prostředí ekostatku láká také k pořádání
rodinných oslav a malebnost ovocného
sadu poskytuje romantickou scenerii pro
svatby, se kterými mají už na ekohospodářství Bílý mrak několikaleté zkušenosti.
Kristýna Vobecká,
PRO-BIO Svaz EZ

KAMPAŇ NA PODPORU
A PROPAGACI EKOLOGICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR
Příprava probíhala od roku 2016 v návaznosti na naplňování jednoho z prioritních opatření
Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického
zemědělství v letech 2016–2020.
l Roční rozpočet kampaně je 30 mil. Kč.
Kampan notifikována u Evropské komise do
roku 2020 s celkovým rozpočtem 120 mil. Kč.
Zadavatelem je Státní zemědělský intervenční fond.
l Pro letošní rok realizováno brněnskou
agenturou Media Age.
l V roce 2018 proběhla prezentace při veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích.
l Aktuálně natáčí tv spot a přípravují vizuál
k mediální prezentaci – předpoklad spuštění
mediální části kampaně – duben 2019.
l Hlavním cílem kampaně je vybudovat důvěru
spotřebitelů v biopotraviny a ekologické zemědělství. Konkrétně – zvýšit znalost značek BIO
a zvýšit povědomí spotřebitelu o značce. Tím
přispět k naplňování kvantifikovaných cílů
Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického
zemědělství v letech 2016–2020.
l BIO je certifikovaná a státem garantovaná
značka opřená o důsledný kontrolní systém
= BIO není podvod a toto značení nelze
používat, aniž by byly splněny všechny podmínky ekologické produkce
l Hlavními cílovými skupinami osvěty jsou
ženy hospodyně a široká veřejnost 20–50 let.
l Ambicí je podpořit rozvoj tuzemského trhu
s biopotravinami – průměrná roční útrata
jednoho obyvatele za biopotraviny je 241 Kč!
Evropské logo zná 22 % respondentů
a národní logo 46 % respondentů. Správný význam evropského loga
zná jen 6 % a národního
loga 19 % respondentů.
Polovina oslovených
nezná ani jedno logo.
l Největší bariérou pro
lidi, kteří nekupují biopotraviny, je jejich
vyšší cena (67 %). Následuje přesvědčení,
že není rozdíl mezi bio a „nebio“ potravinami (39 %) a že je to jen reklamní trik (22 %).
Ing. Jan Gallas,
Ministerstvo zemědělství
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Rostliny naší květeny, používané k barvení
nemáte možnost vypěstovat si některou z tradičních barvířských rosP okud
tlin, můžete využít bohatých zdrojů z naší květeny. Na úvod je nutné říct, že
k barvení se používají různé části rostlin – nejenom květy, ale i listy, kořeny,
oddenky, plody, kůra, dřevo nebo celá rostlina. Z jednoho druhu lze většinou
získat několik barevných odstínů, kromě použitého mořidla (viz další díl seriálu
Mořidla) je výsledný odstín závislý i na množství použitých rostlin a materiálu,
který chcete obarvit.

ŽLUTÁ a ŽLUTOZELENÁ
Asi nejsnadněji získáte různé odstíny
žluté, žlutozelené a zelené barvy. Intenzívní žluté barvivo obsahuje dřevo dřišálu
obecného, řešetláku počistivého, květy
rmenu barvířského, kvetoucí na janovce
metlatého, celíku zlatobýlu i celíku kanadského (často u nás zplaňuje a je snadněji
dostupný než náš domácí zlatobýl) a vratiče obecného. Na žlutozeleno barví třeba
nezralé plody již zmíněného řešetláku
počistivého a krušiny olšové. Z nezralých
jalovčinek získáte sírově žlutou barvu.
Jasně žlutá se dá získat i z kvetoucí natě
svízelu syřiš ového; jím se v minulosti
dobarvovaly i sýry a další mléčné výrobky.

ORANŽOVÁ
Sytě oranžovožlutou poskytují oddenky
šovíku alpského, který se lavinovitě šíří
nad horní hranicí lesa v našich pohraničních horách.

ZELENÁ
Na zeleno barví na pilátu lékařského,
výhony ostružiníku, všude snadno dostup-

ná na kopřivy dvoudomé a listy bezu
černého.

RŮŽOVÁ
Jasně červenou z u nás rostoucích rostlin nezískáte. Růžovou poskytují zralé
maliny, různé odstíny růžovofialové pak
borůvky, ostružiny nebo bezinky (podrobněji viz Mořidla).

ŠEDÁ a ČERNÁ
Šedočernou získáte z listů medvědice
lékařské (pozor, v přírodě je chráněná
zákonem!), listů kopřiv nebo kůry jasanu,
pokud do barvící lázně přidáte jako mořidlo železo (podrobněji viz Mořidla).

HNĚDÁ
Hnědou poskytuje například olšové nebo
třešňové dřevo a na vřesů a vřesovců
(jsou u nás chráněné zákonem), lze použít
i silnější větve trnky obecné i s kůrou. Také
borka dubů nebo duběnky (kulaté hálky na
listech) jsou zdrojem velice pěkných hnědých odstínů. Ale žádná z těchto dřevin
nemůže předstihnout ořešák královský.
Krásnou zlatohnědou získáte z listů, oran-

Velikonoční vajíčka zkuste obarvit jinak než
koupenými barvami. Vajíčka v rostlinném
materiálu uvaříte a necháte dobarvit.
žově hnědou ze zelených ořešákových
slupek a tmavě hnědou ze slupek již usušených. Zdrojem zlatohnědé jsou i cibulové slupky, barví bez moření, ale pokud
k nim přidáte kamenec, dostanete jasně
žlutou barvu.
Mgr. Věra Bidlová, www.botgarden.cz
In: Bio 4/2004

Působení bylin proti různým škodlivinám v potravě
dnes věří, že všechno, co jíme, je beze zbytku
Z toho vidíte, že stačí vybrat si bylinu (nakoupíme snadno v proM álokdo
tělu prospěšné. Víme, že s potravinami se do těla dos- dejnách zdravé výživy, nebo v lékárnách, pokud v létě nesbíráme
tává spousta látek, které je třeba co nejdříve zase vyloučit.
Je tedy třeba hlavně dostatečně pít – tj. denně na 1 kg tělesné
váhy nejméně 35 g převařené vody, nejlépe čaje. Abyste si mohli
vybrat ten, který pro vás bude nejvhodnější, dávám návrhy:

BEZOVÉ VÝHONKY – neutralizují močovinu z mléka.
HŘEBÍČEK A BOBKOVÝ LIST – působí proti tropickým plísním z kakaa a čokolády. snižují hladinu kyseliny
močové.
HEŘMÁNEK – vytahuje chlór a kořenové plísně
ze zeleniny.
KMÍN – odstraňuje solanin z brambor, bramborové
moučky a pudinků.
PELYNĚK PRAVÝ – působí proti parazitům, kteří často
bývají na šunce.
PŘESLIČKA – odstraňuje hliník, pokud se potrava vaří
v hliníkových nádobách.
ŘEBŘÍČEK – likviduje nákazu vajec.
TŘEZALKA – vylučuje všeobecné chemikálie z těla
svým dobrým vlivem na játra.
CITRÓN – odstraňuje kyselinu močovou z hovězího
masa a mléka.
TRUSKAVEC (RDESNO PTAČÍ) – rozpouští kameny
(malé) ve žlučníku a žlučovodech.
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sami), případně namíchat si rovnou směs proti více druhům škodlivin z potravin, které máme jinak rádi.
Abychom snížili kyselost v těle, měli bychom co nejčastěji pít
fenyklový čaj – je zásaditý a neutralizuje prostředí v trávicím traktu.
Pokud někomu čaj vůbec
nechutná, je jiná možnost: 3x
denně užít půl čajové lžičky
mletých semen a hodně zapít
vodou. Fenykl (viz obrázek)
také ničí infekční ložiska v těle
– např. váček na zubu, který
nijak zvláš nebolí a zub nad
ním není zkažený.
Existují také lidé, kteří nejsou zjevně velmi nemocní, a
přesto jim v těle kolují bakterie, které způsobují hnisavé
procesy – např. stafylokoky,
streptokoky a i některé plísně. Lze je dostat z těla
konzumací česneku, černé
ředkve či ředkviček a červené řepy. Ovšem ne v podobě salátů s octem. Konzumujme ředkvičky, ředkve
bez zálivky a červenou řepu Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé; Flora von
vařenou na způsob zadělá- Deutschland, Österreich und der
Schweiz – 1885, Gera, Germany –
vané mrkve.
(wg)
www.biolib.de. Volné dílo.
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VELIKONOČNÍ VAJÍČKA – raději
jen bio nebo z domácího chovu

VEJCE PŘESTALA BÝT
STRAŠÁKEM

oslavujeme život, radujeme
N asejařez mláat,
z kuřátek... Kuřátko

Zřejmě o tom neslyšíte často, ale vajíčka si skutečně zaslouží, aby se nazývala
„super potravinou“. Dietologové uvádějí,
že patří mezi nejvýživnější potraviny na
světě. Jsou bohaté na živiny jako například bílkoviny, aminokyseliny, železo či
antioxidanty. Hodí se sportovcům i lidem,
kteří se snaží nabrat svalovou hmotu.
Vajíčka je nejlepší jíst celá, neoddělujte
proto žloutky od bílků. Zatímco bílky jsou
bohaté především na proteiny, žloutky
obsahují látku cholin, který je prospěšný
při trávení tuků.
Nutriční hodnota vajíček je vždy téměř
totožná. Konzumovat můžete jak vejce
naměkko, tak i na tvrdo, případně si z
nich udělat míchaná vejce či volské oko.

– slepička pak přitom s největší pravděpodobností skončí v klecovém
chovu, odsouzená ke každodennímu
snášení vajec. V kleci měly slepice do
roku 2012 prostor 550 centimetrů
čtverečních, v současnosti je to 750.
A to, přibližně, do roku a třičtvrtě svého věku, kdy je vmáčknuta do bedny
a odvezena na jatka. To je úděl přibližně 5 miliónů slepic chovaných výrobním zemědělským průmyslem v ČR.
Z toho pouze asi 0, 1 % slepic může žít
přirozeně v ekologických chovech. Dalších
pět miliónů slepic v ČR má to štěstí, že žije
v chovech domácích, určených pro osobní
spotřebu.
Intenzivní průmysl rozlišuje klece tzv. nezdokonalené (holá drátěná klec) a tzv.
obohacené (malé bidýlko, uzavřený prostor simulující hnízdo, plocha na slepici
je malinko větší než papír A4, něco na
zkracování drápů a materiálu pro popelení
– to je však problém kvůli prašnosti).
Produkce biovajec zaznamenala zdvojnásobení v roce 2010. V roce 2011 stagnovala a v roce 2012 došlo k navýšení
o 10 %. Produkce biovajec vzrostla také
v roce 2013, a to o 15 % (z 3 040 tis. ks na
3 521 tis. ks, neboli při uvažované hmotnosti 62,5 g na vejce okolo 220 tun vajec),
v roce 2016 zůstává přibližně stejná. Drůbež (kachny, husy, slepice, krůty a kuřata)
chová 79 ekologických hospodářů.
Nakupujeme-li vejce v obchodech, jíme-li
potraviny, které obsahují vejce, vzpomeňme si na slepice, zavřené neustále v kleci
až do konce svého života. Svými rozhodnutími, zejména při nakupování a konzumaci, se všichni se podílíme na způsobu
chovu hospodářských zvířat – i slepic
(nosnic).
V obchodech si můžeme vybrat, jaká vejce užijeme. Vejce i balení musí být označena podle způsobu chovu slepic. Na ba-
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leních je to sice detektivní práce označení
nalézt (často velmi malé písmo mezi ostatním textem), ale prosíme za slepice, dejte
si tu práci:
Povinné značení vajec podle původu první číslo kódu na vejci znamená:
0 – ekologický chov (0 CZ)
1 – volný chov, volný výběh
2 – halový chov
3 – klecový chov
Povinné značení balení vajec (krabičky apod.):
„vejce nosnic v ekologickém chovu“,
na vejci je 0
„vejce nosnic ve volném výběhu“, na
vejci je 1
„vejce nosnic v halách“, na vejci je 2
„vejce nosnic v klecích“, na vejci je 3
Nejlepší pro slepici jsou chovy: ekologický a volný.

Velikonoční beránek
s biovajíčkem
1 šálek celozrnné jemné mouky (nejlépe
v biokvalitě)
1 šálek polohrubé mouky (nejlépe BIO)
150 g mletých ořechů 1 lžíce medu z ČR
1 vinný kypřící prášek bez fosfátů
1 biovejce nebo z volného domácího chovu
1 lžička kakaa Fair Trade
1 lžíce sezamového oleje
4 šálek ovesného nápoje vlažného
(nebo biomléka)
100 g třtinového cukru
Pokud chceme tak na polevu:
hořká biočokoláda a rostlinný tuk
Postup:
– vejce s cukrem a medem + kakao
+ mouka s kypřícím práškem a mléko,
olej, ořechy a špetička soli,
– vymazaná forma, středně vyhřátá trouba a pečeme příbližně 20-40 minut,
– zkoušíme dřevěnou špejlí.
Další recepty – pečeme, vaříme bez vajec naleznete na:
www.spolecnostprozvirata.cz

Když budete konzumovat vajíčka
k Vajíčka obsahují všechny esenciální
aminokyseliny potřebné tělu.
kRegulují cholesterol – vajíčka mají
sice vysoký obsah cholesterolu, ale toho
dobrého, proto se jejich konzumace ani
ve zvýšeném objemu nemusíte obávat.
kPosilují imunitu, štítnou žlázu a
srdce, obsahují totiž až 60% doporučené denní dávky selenu, důležitý pro
funkci uvedených orgánů.
kChrání cévy
kStimulují mozek
kZlepšují kvalitu zubů a kostí – obsahují vitamin D zlepšuje absorpci a využití
vápníku z jídla.
kZkvalitňují pokožku a vlasy – jde
hlavně o vitamíny B2, B5 a B12.
kZlepšují zrak – žloutky obsahují
lutein a zeaxantin.
kPodporují hubnutí
kDodávají pocit zasycení
kSnižují stres a úzkost
kZvyšují energii a potlačují únavu
Nenechte zkazit žádné vykoledované
velikonoční vajíčko!
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TOPINAMBURY V JÍDELNÍČKU
topinamburech napsala Pavla Momčilová v posledním Bio
O roku
2017. Je to zelenina, kterou můžete sklízet od podzimu
až do jara, poslouží v jídelníčku přes zimu, jako zdroj vitaminů
a minerálů. Inspirujte se dalšími chutnými recepty paní Pavly.

Salát z polníčku
a topinamburů s krůtím
na grilu
Předkrm nebo obědový salát
Potřebujeme:
150 g očištěného polníčku

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

3 velké hlízy topinamburů
200 g kůtí na steak BIO
1 lžíce BIO grilovací směsi

6. Odpočinutý polníčkový salát smícháme s opečenými žampióny. Porce salátu
dáme na talíře a obložíme proužky grilovaného masa a posypeme lístky rukoly
nebo sekanou pažitkou apod.
Vegetariáni si dají místo
opečené a okořeněné TOFU.

masa

Podávání:
1. Do hamburgerové housky, endivie,
hlávkový salát a jiná zelenina, dressing.
2. Jako karbanátky s vařeným bramborem, oblohou z čerstvé zeleniny a tatarkou.
Do vegetariánským pokrmů v podstatě
po celý podzim, zimu a časné jaro a přísun
vitaminů a minerálů máme tak zajištěn
přímo ze zahrádky.
Pavla Momčilová

100 g žampiónů
2 lžíce řepkového oleje
na ogrilování
1 mrkev, ředkvičky
2 jarní cibulky
1 citrón na š ávu
sůl, cukr, panenský olej
hrst rukoly nebo pažitky

Postup:
1. Opláchnuté a osušené maso nakrájíme na nudličky, prosypeme grilovací
směsí BIO a v misce necháme v chladničce zaležet.
2. Topinambury, žampióny, ředkvičky
a mrkev očistíme a nakrájíme na tenké
plátky. Cibulky očistíme a nakrájíme i se
zelenou částí na kousky přes vlákno.
3. Z citrónové š ávy, soli, cukru a panenského oleje připravíme zálivku.
4. Opraný a okapaný polníček dáme do
mísy, přidáme nakrájenou cibulku, na
plátky nastrouhaný topinambur a mrkev
(na okurkovém struhadle) a nakrájené ředkvičky. Vše zlehka promícháme, zakápneme zálivkou a dáme do chladničky odpočinout.
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5. Zatím na oleji osmahneme žampióny,
dáme stranou. Pak ogrilujeme na zbylém
oleji marinované kousky krůtího na steak.
Plátky grilovaného masa nakrájíme na
proužky přes vlákno.

Postup:
1. Topinambury očistíme kartáčkem,
zbavíme oček apod. a pak nastrouháme
na hrubém struhadle a dáme do mísy.
2. Lehce osolíme a přebytečnou vodu slijeme, nevyléváme, dáme ji např. do polévky. Ke směsi nastrouháme polovinu
očištěné cibule. Druhou polovinu nakrájíme na jemno a osmahneme do růžova
na lžíci oleje a přidáme k nastrouhané
zelenině.
4. Přidáme bílek, prolisovaný česnek,
všechno koření a polévkovou kořenící směs,
worcesterskou omáčku, podle potřeby
dosolíme, popř. dochutíme citrónovou
š ávou a vše promícháme.
5. Nakonec vmícháme špaldovou mouku
a pak přidáváme tolik strouhanky, až
dosáhneme hustoty směsi jako hamburgery. Směs necháme asi 15 minut
zaležet.
6. Na prkénku sypaném špaldovou
moukou tvoříme hamburgery, které
osmažíme na řepkovém oleji do zlatova
a hned podáváme.
Masožrouti si mohou dát jen část topinamburů, zbytek do 300 g si doplní kvalitním mletým BIO hovězím.

Hamburger z topinamburů
Potřebujeme:

b 300 g očištěných a nahrubo
nastrouhaných topinamburů

b
b
b
b

1 větší cibule
1 bílek
40 g špaldové mouky celozrnné
30 až 50 g strouhanky (podle
hustoty směsi)

b 3 stroužky česneku
b 1 lžička mleté papriky
b 1 lžička polévkové kořenící zeleninové směsi BIO

b 1 lžička mletého koriandru
b 3 lžíce worcesterské omáčky
(nemusí být)

b sůl, pepř, popř. citrónová š áva
b řepkový olej na osmažení cibulky
a na smažení hamburgerů

b mouka na tvarování hamburgerů
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Smoothie z topinamburů
nebo
červené řepy a mangoldu
b
b
b
b

2 topinambury nebo
1 uvařená červená řepa
4 listy mangoldu bez řapíků
nebo 5 listů endívie zimní,
případně
b hrst čerstvého špenátu
b 1 lžíce medu či stévie
b šáva z pomeranče
b lžíce ořechů nebo loupaných
mandlí
b a v zimě kousek zázvoru
nebo špetka chilli.
Topinambury nebo řepu nastrouháme na hrubém struhadle. Pak vše
(kromě šávy z pomeranče) rozmixujeme s trochou vlažné vody na
jemné pyré, dochutíme pomerančovou, popř. i citrónovou, šávou a medem nebo stévií do příjemné chuti
a podáváme. Hustotu podle přání
a chuti.
Pavla Momčilová,
v pořadu Sama doma

Jarní inspirace

Milí blažení kytkožrouti,
Chce se mi zvolat: „Puste myš a klávesnici a alou na fialky!“ Za týden už
možná nebudou. Je tu bezskrupulózní jaro
se všemi svými radovánkami. Vy, kteří se
zajímáte o květinové gurmánství, víte bez
připomínání, jak je duben štědrý. Tolik lahodného listíčka se už nikdy v roce nenajde. Ale dost bylo pobídek, abyste
naskočili do vegetačního rychlovlaku. On
už totiž odstartoval... Skoro každý rok
zahajujeme sezonu symbolicky na
1. dubna alias na apríla.
Celý březen jsem se pilně hmoždila ve
Výukovém centru jedlých květů. Připadá
mi vždy nepochopitelné, kolik svinčíku
nadělají větve ovocných stromů, které
spadají na zem při prořezávání. Jejich likvidace není nejideálnější práce pro holky,
ale neš. Včera mohli stav zahrady zhodnotit první seminaristé.
Na první jarní den také přiletěla ke mně
před dům kachna a tři kačeři. Sledovala
jsem z pavlače, jak horečně se všichni
namáhají. Kačena se natřásala a kačeři se
prostě „snažili o její přízeň“. V následujících
dnech se tato harémová čtveřice prolétávala kolem.
Chtěla bych mít také v závěsu tři statné
muže. Dala bych jim pilu, kolečko a hrábě,
aby mi pomáhali s těmi klacky jabloní; a
snažili se... Co roste v zahradě, přij te se
podívat.

vají vlasy, černají zuby nebo že způsobuje
impotenci. Jiné cesty na jeho záchranu
mne zatím nenapadly.
A nakonec snad něco smířlivého. Jděte
fakt na ty fialky, nejlépe ještě dnes
odpoledne. V Notesu Květinové kuchařky
se udává jako ideální datum 10. dubna,
ale asi se nám to od chvíle vydání této
praktické příručky někam posunulo.
Violka vonná (Viola odorata) je královna
jara, nebojte se ji dát na jazyk, rozkous-

Co můžete trhat venku, poradím Vám
te . Mám to i na té zahradě.
Bršlice kozí noha (Aegopodium podagria) roste všude, ale letos vzala kus mojí
zahrady útokem. Rvala jsem ty její bílé
kořeny a trochu se na ni zlobila, že chce
tolik místa. Je to výborná „divoká petržel”,
která se v pozdějších stadiích hodí i na
úpravu á la tempura, což je moje oblíbené
jídlo celý rok. Léčitelé ji indikují na dnu
a kloubní bolesti, asi ji mám konzumovat
na počínající artrózu.
U kompostu mi leze česnek podivný
(Allium paradoxum). V Praze ho bude
plná Hvězda a také U Stalina a na nejrůznějších místech, která ani neznám.
Tuhle bylinu ve vší pokoře doporučuji jako
plnohodnotnou náhradu česneku medvědího, jemuž hrozí v Praze zánik rukama
drancujících hipsterů, kteří se na sociálních sítích dozvěděli, že je to moderní a se
šetrným sběrem mnoho zkušeností nemají. Asi zahájím nějakou fake news kontrakampaň jako třeba, že po něm vypadá-
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Mařinka vonná
nout a nechat rozpustit na patře její
jedinečnou vůni. A udělejte si salát, nebo
tři, panna cottu a také sirup anebo ocet.
Nebo ji dejte do cukru…
Žádnou z těchto bylin neprodávám v e-shopu, kde ovšem prodávám víc než šedesát
jiných bylin a bylinek, jednoletek, dvouletek i trvalek.
A až dostanete další zpravodaj, bude
První máj. A stejně v předchozích sedmi
letech vyhlašuji i letos zas a znovu odměnu
pro toho, kdo mi ukáže porosty mařinky
vonné (Gallium odoratum) na dosah od
nějaké rozumné pražské dopravy. Ta
odměna je k jednání. Nálezce porostů si
u mne může přát, co chce. Rekognoskace
by měla proběhnout do svatého Jiří.
Zpravodaj 8

Jana Vlková
9

JAK NAKUPOVAT BIO NA ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH
a nenechat se napálit!
Mějte na paměti, že na farmářských

1 trzích se vedle sebe prodávají jak

produkty konvenčního zemědělství, tak
bioprodukty. Je chybou si myslet, že
drobní farmáři nepoužívají chemické přípravky, jako jsou pesticidy, herbicidy nebo
insekticidy a chemická hnojiva. Ba naopak,
třeba v případě zahrádkářů, nemusí jejich
množství ani nikde hlásit, takže není ničím
regulováno. V ekologickém zemědělství,
které biopotraviny produkuje, se chemické
přípravky užívají jen povolené.
Jsou-li potraviny prodávány s ozna2 čením
bio, musí tyto výrobky splňovat
přísná zákonem daná pravidla. Ekologický
zemědělec, který bioprodukty pěstuje,
popřípadě suroviny v kvalitě bio, jako jsou
např. mléko a maso, i sám zpracovává, je
pravidelně kontrolován, že dodržuje závazné normy. Z tohoto důvodu mohou, ale
nemusí být jeho produkty o něco dražší.
Obvykle tak je 10 až 25 %. Výjimkou jsou
kuřata, nebo ta bez růstových stimulátorů,
které se v ekologii rozhodně nemohou
používat, přibývají třikrát pomaleji a musí s
tedy třikrát déle krmit.
Proklepněte si znalosti trhovce. Zeptejte se na hospodářství, odkud
biopotraviny pocházejí. Neváhejte a pi te se po tom, kde jsou pole, kde pastviny.
Klidně si je nechte ukázat na mapě v
chytrém telefonu. Doma si pak můžete
ověřit ve veřejném registru ekozemědělců a ekoproducentů na internetu, zda
prodávající je v ekologickém režimu.

3

a zeleniny vycházejte z toho,
4 coU ovoce
v daném období roku dozrává.
Pokud si nejste jisti, zeptejte se prodejce
na odrůdy nabízených výpěstků. Bude-li
prodejce tápat, bu te obezřetní. Trhovci,
kteří prodávají ze své farmy, vědí, co a jak
pěstují. Bude-li se vám prodavač snažit
vysvětlovat, že zboží bylo produkováno
ekologicky, i když farma není jako ekologická registrována, mějte na paměti, že nikdo
nekontroluje, zda tomu tak opravdu je. Je
pak na vás, jestli budete ochotni sáhnout
hlouběji do kapsy pro „biopotraviny“,
u nichž není prověřeno, že byl dodržen
zákon o ekologickém zemědělství.
U mléka, mléčných výrobků a sýrů se
5 ptejte
po původu suroviny. Zda mléko
pochází z jedné nebo více farem a kde je
zpracováváno. Na internetu se můžete na
stránkách ministerstva zemědělství ujistit,
že se jedná o registrovaný subjekt pro EZ.
Pozor, i když může být zemědělec registrován v systému EZ, nemusí to platit pro
veškerou jeho produkci (např.: kravské
mléko má bio certifikované, ale ovocné
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jogurty z něj vyrobené už být bio nemusejí, není-li použito ekologicky vypěstované
ovoce, proto nemohou být jako bio
označeny.)
Jsou-li nabízené výrobky z mléka vy6 koupeného
od více farmářů, musí být
zpracovatel registrován jako výrobce
biopotravin. Každý takový výrobek musí
být certifikován. Výrobky živočišného původu mohou přímo prodávat jen subjekty
registrované u Státní veterinární správy,
což lze zjistit na internetu, avšak to také
neznamená, že jejich veškerá produkce je
v kvalitě bio.
Masné výrobky bývají vyrobené z více
7 surovin
– maso, koření atd. Vyzvídejte,
jak a kde se daný produkt vyrábí. Ptejte se
na zvířata, jejichž maso bylo ve
výrobku použito. Prodávají-li na trhu
sami zemědělci, či jejich zaměstnanci, rádi
vám řeknou, jaká plemena na farmě
chovají, kde se pasou, jak se porážejí atd.
Pokud se nic z toho nedozvíte, přemýšlejte, proč asi.
Pečivo na trzích láká ke koupi. Nep8 late
však více, nevíte-li jistě, zda je
opravdu bio. Zeptejte se na složení
výrobků. Nejen mouka musí být bio, ale
např. u koláčů musí být bio i tvaroh, máslo,
ovoce, marmelády nebo cukr.
med v kvalitě bio, bu te
9 veKupujete-li
střehu. Včelstva, jejichž med může
být certifikován jako bio, musí být umístěna na stanovištích vzdálených od konvenčních polí a městských sídel. Takových
lokalit u nás moc není, a navíc včelí produkty prodávané na trhu by měly být od
včelstev ze stanoviš ve stejném kraji jako
trh. Takže uprostřed Prahy „ekovčelstva“
potkáte asi jen stěží.
si jistí, jestli nejste klamá10 ni,Nejste-li
zeptejte se jasně: „Je tato biopotravina certifikována?“ Pokud se bude
prodejce vytáčet a neodpoví, že jej certifikoval KEZ, ABCERT, BIOKONT či
Bureau Veritas, požadujte certifikát.
Vězte, ti, kdo by se vás snažili podfouknout
a chtěli vám prodat jako bio ty potraviny,
které certifikovány nejsou, hodně riskují.
Hrozí jim pokuta až milion korun. Mějte také
na paměti, že v každém případě předejdete mnoha problémům, např. i s reklamací,
když si na zakoupené biopotraviny necháte
vystavit stvrzenku. Určitě na ni najdete
telefonní číslo na farmu, které zvláš
oceníte i v opačném případě – když budete
spokojeni. Můžete se domluvit se zemědělcem na další spolupráci.
Sylva Horáková, Bio 4/2013
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aktuality PRO-BIO

Ekologické zemědělství dokáže uživit
Evropu, ukazuje nová studie
případě úplného přechodu na ekologické zemědělství v Evropě se bude
V rostoucí
populace do roku 2050 stále schopná uživit pouze z biopotravin,
které jsou produktem ekologického zemědělství. Ukazuje to nejnovější studie
evropského think tanku IDDRI.
Cílem studie, založené na kvantitativním
modelování vstupů a výstupů zemědělství
mezi roky 2010 a 2050, bylo ukázat, že
evropské zemědělství může uživit populaci
i bez intenzivní produkce s použitím pesticidů, umělých hnojiv a další chemie. Autorům se podařilo namodelovat situaci, ve
které bude možné v roce 2050 hospodařit
na zemědělské půdě v Evropě pouze
ekologickým způsobem, čímž dojde ke
snížení produkce emisí o 40 % (ve
srovnání s rokem 2010), obnovení přírodní
rozmanitosti a ochraně přírodních zdrojů –
kvality vody a půdy. Studie byla zveřejněna
týden po vydání zprávy o alarmujícím
úbytku hmyzu a zejména včel, které jsou
pro zachování rostlinné produkce zásadní.
„Výsledky nové studie vítáme,
často se potýkáme s argumentem,
že
ekologické
zemědělství
nedokáže zabezpečit potravinovou
bezpečnost, protože ve srovnání
s konvenčním hospodařením nemá takové výnosy. Ukazuje se
však, že za určitých systémových
změn ekologické zemědělství
může nakrmit všechny Evropany.
Mimoto má ekologické zemědělství
další podstatné benefity pro půdu,
krajinu i zdraví člověka. Udržuje přirozenou přírodní rozmanitost v krajině, nepoužívá chemii, a tím také
neohrožuje na populaci bezobratlé
živočichy,“ říká manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.
Scénář, podle kterého může ekologické zemědělství do roku 2050
uživit celou evropskou populaci,
předpokládá, že dojde k postupnému
omezení používání pesticidů a syntetických hnojiv, částečnému rozšíření trvalých travních porostů a přirozených přírodních stanoviš v krajině (živé ploty, rybníky, remízky).
Důležitou součástí změny je také omezení
spotřeby masa téměř o 40 %, zejména
jde o snížení spotřeby masa vepřového
a drůbežího, které je závislé na intenzivním
výkrmu a produkci obilí. Tím dojde k uvolněním ploch vhodných k pěstování obilovin
a rostlinných bílkovin pro potřeby člověka.
Zdrojem masa potom bude zejména masný
skot, chovaný na pastvinách (travních
porostech).
„V současné situaci je více než polovina
obilovin a olejnin vypěstovaných v EU
zkrmena zvířatům, chov masného skotu
v režimu ekologického zemědělství však
počítá s volnými chovy a pastvou, čímž
není nutné zabírat zemědělské plochy
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pěstováním obilí pro krmení zvířat, o animal welfare nemluvě,“ uvádí Urbánková.
Dojít by také mělo k omezení exportu
masa mimo Evropu a zachování přirozeného koloběhu v přírodě, kdy nedochází
k ubývání hmyzu v důsledku používání
chemie, ale naopak k jeho prospěšnému
fungování v rostlinné produkci. „Ze zkušenosti našich sedláků víme, že pokud
umístíte úly v blízkosti polí, můžete si významně zvýšit výnos, i v ekologickém zemědělství. Nebudou-li v Evropě včely, protože je vyhubíme chemií, nebude žádný
výnos a nic nám s tím nepomůže. Na 44 %
tuzemských druhů včel je ohroženo vyhubením. Je na čase rychle reagovat. Proto
také v německém Bavorsku prosazují, aby

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA
PRO-BIO Svazu ekologických
zemědělců se koná
ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 8.30
Penzion Pod Hájkem,
Horní Branná 117
www.penzionpodhajkem.cz
50.6061453N, 15.5751800E

PROGRAM
u zahájení
u připomínky k programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
u hodnocení činnosti Svazu v roce
2018
u zpráva kontrolní komise
u schválení účetní závěrky a výroční
zprávy za rok 2018
u plán práce a rozpočet na rok 2019
u představení kandidátů a volba
členů do Rady svazu a Kontrolní
komise na funkční období
2019–2021
u vyloučení dlužníků za nezaplacené
čl. příspěvky za rok 2018
u výsledky voleb, informace k nové
SZP od 2023 a přechodnému období,
aktuality z MZe, diskuze a informace
z RC a z centrály Svazu PRO-BIO
u usnesení a zakončení
Změna programu vyhrazena!
Pro všechny nahlášené účastníky
zajištěn oběd v biokvalitě. Pro potvrzení
své účasti do 18.4.2019 zašlete e-mail
na andrea.vizinova@pro-bio.cz

Organizační pokyny
Pokud se nebudete moci VH zúčastnit
osobně, zplnomocněte svého zástupce
(nejlépe správce Vašeho regionálního
centra nebo jiného člena svazu, který se
zúčastní). Použijte zmocnění přiložené
k pozvánce a předejte Vámi zmocňované osobě.

DOTAČNÍ PODMÍNKY
do roku 2025 bylo 25 % zemědělské výměry obhospodařováno v ekologickém
režimu a do roku 2030 dokonce 30 %.
Věřím, že i my se připojíme k těmto ambiciózním cílům, které ale mohou být nezbytné pro samotné zachování produkce
v Evropě,“ dodává Urbánková.
Kristýna Vobecká,
PR manažerka PRO-BIO Svazu EZ
POZNÁMKA: IDDRI, nezávislý výzkumný ústav pro
politiky a platforma pro více zainteresovaných stran,
identifikuje podmínky a navrhuje nástroje k tomu, aby
byl udržitelný rozvoj v centru mezinárodních vztahů
a veřejných a soukromých politik.

Dne 22. března 2019
schválil současný ministr
zemědělství Ing. Miroslav
Toman, CSc., zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020 (dále jen
„Pravidla“).
Jde o Obecné podmínky
Pravidel pro 7. kolo příjmu
žádostí.
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aktuality EKOTREND

Nové nariadenie o ekologickom
ponohospodárstve
ové nariadenie o ekologickom ponohospodárstve bolo schválené v EurópN
skom parlamente po štyroch rokoch rokovaní medzi Európskou komisiou,
Európskym parlamentom a Radou ministrov, v apríli 2018. Napriek tomu, že išlo
o najdlhšie trvajúci proces rokovaní o európskom nariadení, nedokázali sa zhodnú na všetkých detailoch a schválené nariadenie 2018/848 sa viac ako 50krát
odkazuje na vykonávacie predpisy, ktoré Európska komisia v niektorých prípadoch musí a v iných môže vytvori.
DOKONČENIE Z MINULÉHO ČÍSLA
Proces tvorby týchto predpisov je momentálne vo vývoji a dokončený by mal
by pod a plánu, až pol roka pred tým, ako
nové nariadenie vstúpi do platnosti. Takže
ešte stále nie sú jasné všetky detaily, ktorými sa ekologickí po nohospodári budú
musie riadi od 1.1.2021. Pri zásadnejších zmenách oproti súčasným pravidlám,
by však mali plati prechodné obdobia,
aby sa podniky novým pravidlám mali čas
prispôsobi.
V novom nariadení sú základné kategórie
výrobkov: živé alebo nespracované ponohospodárske produkty, potraviny
a krmivá. Doplnené v prílohe 1 o a šie
produkty, ktoré nie sú týmito kategóriami
jednoznačne pokryté. Ako napríklad kvasnice, so , zámotky priadky morušovej,

spojenie s pôdou, odkazmi na „príspevok
k netoxickému prostrediu“, „dlhodobú
plodnos“ a „biodiverzitu“. Ďalšou novou
zásadou je dôraz na zvýšenie používania
ekologického rastlinného rozmnožovacieho materiálu a plemien zvierat s vysokým stupňom genetickej rozmanitosti,
odolnosti voči chorobám a dlhovekosti.
V prípade potravín pribudlo vylúčenie
potravín obsahujúcich alebo pozostávajúcich z umelých nanomateriálov.

Pravidlá výroby
pre ponohospodárov
Dnes je „skupinová certifikacia“ povolená
len v rozvojových krajinách. S novým nariadením bude povolená všade vo svete vrátane EÚ. Skupinová certifikácia znamená,
že istý počet malých po nohospodárov sa
môže organizova a certifikova ako jeden

Prostredníctvom nového
nariadenia budú môc ekologickí
po nohospodári
získa prístup k heterogénnemu materiálu. Dnes takéto osivo nie je „legálne“
dostupné pre po nohospodárov, pretože
sa vyznačuje vysokou úrovňou genetickej
a fenotypovej diverzity. Táto rozmanitos
v EP je dobrá, no všeobecný zákon
o osivách vyžaduje vysokú úroveň homogenity osiva.
Nová regulácia zdôrazňuje pestovanie
v úzkom spojení s pôdou. Povolených je
len ve mi málo výnimiek, ako napríklad výroba klíčkov. Desaročná výnimka sa vzahuje aj na „vymedzené lôžka“ (anglicky
demarcated beds), ktoré sa tradične používajú v sklenníkoch v niektorých severských krajinách. Táto výnimka sa vzahuje
len na existujúce a certifikované podniky,
a to len vo Fínsku, Švédsku a Dánsku.
Chovatelia hospodárskych zvierat by mali
oproti súčastnosti využíva vyššie percento
krmiva pochádzajúce zo samotnej farmy
alebo z jej blízkeho okolia.
Zmena sa bude týka aj výnimiek. Po novom bude možné podniku udeli konkrétnu
výnimku len trikrát. Následne sa z nej môže
sta pravidlo, aby boli zabezpečené rovnaké pravidlá pre všetkých. Po nohospodári
budú ma na alej prístup k neekologickým
osivám, alebo mladým zvieratám, ale len
ak nebudú k dispozícii ekologické.
V každej krajine na tento účel vznikne databáza dostupných ekologických osív a zvierat
a výnimka na nákup neekoligckého materiálu bude možná, len ak sa nebude nachádza v tejto databáze.

Výrobné pravidlá pre
spracovateov potravín

Pole s fenyklem nad Myjavou
prírodné živice, včelý vosk, esenciálne
oleje, zátky z prírodného korku, bavlna,
vlna alebo surové kože.
Táto príloha vytvára základ pre možné
budúce rozšírenie o a šie produkty.
Vo všeobecnosti je text nariadenia
postavený tak aby ho Európska komisia
mohla do budúcna priebežne opravova.
Tak ako doteraz zostávajú reštaurácie
a jedálne mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia. Dáva sa tu tým priestor na vznik
vnútroštátnych alebo súkromných štandardov.
Medzi cie mi eklogického po nohospodárstva je viacero pozitívnych noviniek ako
podpora krátkych dodávate ských reazcov a miestna výroba. Posilňuje dôraz na
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subjekt. Jedno osvedčenie sa bude vzahova na všetkých po nohospodárov, ktorí
však nemôžu predáva svoje certifikované
výrobky inak ako prostredníctvom samotnej
skupiny. Stanovujú sa osobitné kritériá,
ktoré definujú, ktoré kategórie po nohospodárov sa môžu pripoji k takejto skupine. Zatia sa nepredpokladá ve ký záujem o takýto typ certifkácie.
Kažý člen skupiny musí ma do 5 ha pôdy,
alebo do 0,5 ha skleníka, alebo do 15 ha
trávnych porastov, jeho hodnota produkcie musí by do 15 000 eur, musia by
blízko seba a ma vnútorný systém kontrol. Cie om je aby takáto skupina komunikovala a učila sa navzájom, ako to robi
lepšie a v zmysle cie ov EP.

V novom nariadení sa výrazne obmedzí
používanie prírodných aróm. V súčasnosti
sú povolené všetky prírodné arómy, zatia
čo od roku 2021 sa napríklad v prípade
citrónovej arómy sa povo uje iba „prírodná
citrónová príchu“, čo znamená, že aróma
je najmenej z 95 % získaná z citrónu. Pravidlá získavania takýchto aróm budú podrobne popísané.
Súčasný zoznam povolených dezinfekčných prostriedkov bude nahradený zoznamom
zakázaných prostriedkov.
Mierne sa zvyšuje pružnos pri označovaní pôvodu. V súčasnosti je potrebné na
identifikáciu výrobku z „ponohospodárstva
EÚ“ alebo „slovenského ponohospodárstva“, aby obsahoval aspoň 98 % zložiek
pochádzajúcich z EÚ (alebo zo Slovenska). S novým nariadením bude minimálny
percentuálny podiel 95 % a bude možné
spomenú aj región, napr. ak 95 % zložiek
pochádza z Oravy, možno použi
„Oravské ponohospodárstvo“.

Kontrola a certifikácia
Okrem skupinovej certifikácie je alšou
novinkou, že každoročná fyzická inšpekcia
nebude pre každého povinná. Po novom
bude môc inšpekčná organizácia è
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è rozhodnú, že napríklad malá rodinná farma, ktorá nemala 10 rokov žiadne
problémy, bude kontrolovaná len každých
24 mesiacov. Už dnes podobnú rizikovú
analýzu inšpekčné organizácie robia,
avšak jej výsledkom je, že niektoré podniky sú kontrolované viac než raz ročne.
Kontroly samotné majú ma silné zameranie na riziká.
Maloobchodníci, ktorí predávajú len balené ekologické výrobky, nebudú potrebova certifikáciu. Okrem toho sa členské
štáty môžu rozhodnú, že oslobodia od
certifikácie po nohospodárov, ktorí predá-

Fotografia z poa so špaldou
vajú malé množstvá ekologických produktov priamo konečnému spotrebite ovi.
Téma, o ktorej sa v priebehu legislatívneho procesu najviac diskutovalo, sa týkala opatrení, ktoré sa majú prija v prípade
zistenia rezíduí nepovolených látok
v ekologických výrobkoch. Členské štáty
majú rozdielne prístupy a dohoda sa
nenašla. Členské štáty preto môžu pokračova v uplatňovaní svojich vnútroštátnych prístupov, až kým sa táto téma
nebude v roku 2022/2023 znovu prerokováva.
Narazili tu na seba dva poh ady. Jeden
je, že biopotraviny nemajú obsahova
žiadne reziduá, pretože zákazníci to tak
očakávajú. Na druhej strane je stále kvalitnejšie laboratórne vybavenie, v aka ktorému
sme (alebo čoskoro budeme) schopní detekova aj jedinú molekulu vo vzorke. A za
kontamináciu z prostedia by predsa nemal
by postihnutý poctivý farmár, ktorý žiadnu
chybu neurobil.
Miloš Homola,
EKOTREND SLOVAKIA
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POLEMIKA ke genové manipulaci
minulém čísle Bio jsme využili reportáž Evy Hauserové o mezinárodní konfeV renci
k permakultuře, konané v Indii. Text Jitku Komendovou vybudil ke komentáři k osobnímu postoji paní Hauserové. Ji jsme také požádali o vyjádření.

Citujme z článku v minulém čísle Bio:
Abych tedy Vandanu citovala přesně a nepodsouvala jí něco, co neřekla, cituji:
„Greed + violence = patriarchy (chamtivost či
ziskuchtivost a násilí = patriarchát) – kdežto ženy
jsou nositelkami přesně opačných věcí, pečování
a sdílení. Jediným důvodem pro vymýšlení a šíření
GMO je ziskuchtivost, ale (pohoršený křik) – život
není stroj! ,Poison kartel' – neboli jedy šířící
spolek – Monsanto a další firmy – působí, že farmáři upadají do dluhů a páchají sebevraždy
(například kvůli suchu a neúrodě bavlny). Fixovat
dusík příroda dovede i bez GMO.“
Co mi na tom vadí:
Úplně pomíjí, že mužský a ženský princip se
přece doplňují, jsou přítomny v každém člověku a nedá se říct, že by jeden byl špatný
a druhý dobrý. Vůbec se nezmiňuje o tom, že
farmáři mají volbu prostě GMO nepěstovat, že
jejich motivem jsou právě vyšší zisky, když se
zadaří a urodí se. Pokud firmy informují farmáře
špatně, je problém přesně v té špatné informovanosti a tu by měli farmáři i aktivisté řešit. Firmy
chtějí za svá GM osiva přirozeně peníze, a ano,
finanční potíže farmářů při neúrodě by se měly
řešit, ale je přece spousta možností, jak na to
(pojištění, státní intervence, vzájemně podpůrné
spolky, diverzita pěstování plodin...)
Dále Vandana pomíjí, že lidstvo šlechtilo
hospodářské organismy odjakživa, že například některé odrůdy ječmene byly získány bombardováním DNA radiací, což je vlastně horší
než GM. GMO v některých případech naopak
šetří pesticidy, hnojiva i vodu oproti běžným
konvenčním plodinám (tím se jich nezastávám,
ale je to pravda, pokud srovnáváme GMO s konvenčními plodinami a ne s bioprodukcí, která je
filozoficky i ekonomicky někde jinde).
A jistěže GM postupy využívají to, co příroda
už vynalezla – jako fixaci dusíku – jen to nově
a výhodně kombinují. Protože jsem původně
vystudovala genové inženýrství, vidím, jak jsou
tvrzení Vandany Shivy pokroucená a demagogická. Pokud chceme GMO odmítnout, takovéto pomýlené bláboly naší věci spíše ublíží,
protože se projevujeme s odpuštěním velmi
hloupě – raději bychom se měli ohánět věcnými,
korektními a rozumnými argumenty.

Reakce čtenářky Bio Jitky Komendové
Argument, že GMO byly vymyšleny z dobré
vůle řešit problém světového hladu, nemůže
sloužit jako argument pro obhajobu GMO jako
takových. Až príliš mnoho lidských vynálezů
a lidských idejí vzniklo s dobrým úmyslem několika lidí, ale následné využití se dalece těmto
dobrým úmyslům vymknulo.
Problém genového inženýrství se pohybuje na
hranicích etiky – co pro někoho je ještě legitimní výzkum, už pro jiného může být překročení
etických hranic. Ale etika je sféra velmi křehká
a obtížně definovatelná a různí lidé to mohou
vnímat různě. Avšak zásadní zvrat podle me
nastal ve chvíli, kdy se z GMO stal byznys, a to

toho nejtvrdšího ražení. Tím problém genově
manipulovaných organismů (GMO) přestal být
jen problémem exaktních věd, resp. přírody jako
takové, ale i otázkou sociální. Tady už myslím
žádné poukazování na „původně dobré úmysly“
neobstojí. Asi sotva by kdo věřil, že Monsanto,
resp. Bayer jednají s cílem prospívat lidstvu.
Zkreslující je i tvrzení, že „farmáři mají volbu
prostě GMO nepěstovat“, „když je lidé nechtějí,
a je tedy nepoužívají a celá věc odumře na
úbytě." GMO se samozrejmě velimi dotýká i těch,
kdo sami GM plodiny nikdy nepěstovali.
Na GMO se navíc váže celý problém patentování. Paní Hauserová jej schvaluje („Na jejich
patentování není nic divného.“), ale už nedoříkává, jak patentování GMO dopadá i na farmáře, kterým vlastní nemodifikovanou produkci
GMO kontaminovalo.
Nemám rozhodne v úmyslu „dělat advokáta“
Vandane Shive. Jen si myslím, že psát o tak
zásadních věcech, jako jsou GMO, situace farmářů v Indii apod., je třeba věcně a přesně.
Sama paní Hauserová apeluje v textu na „věcné, korektní a rozumné argumenty“. Vytýká-li
však Vandane Shive demagogickou emocionalitu, pak se nemohu ubránit dojmu, že způsob
psaní paní Hauserové je také plný emocí a manipulativní (viz „rozumné lidičky s důvěrou
v technologie“, slova o tom, jak se „rozčilila,
když píše“, až po vyhrožování „rudou revolucí“
a „diktaturou ekofeministického rolnictva“).
Situace zemědělců Jihu pod brutálním tlakem
nadnárodních korporací je velmi bolestné a velmi složité téma. S názory Vandany Shivy jistě
má každý právo osobně souhlasit či nesouhlasit. Ale když paní Hauserová shrne celý problém
do pár vět o tom, co by měli indičtí farmáři dělat
a nedělat, nemůžu se ubránit pocitu, že jsou to
poněkud „hraběcí rady“. Naštěstí indické rolníky
naše názory a diskuse zajímat nemusejí...

Reakce paní Evy Hauserové
Možná, že můj článek opravdu vyzněl tak, jako
bych GMO v krajině schvalovala, což by mi bylo
líto, protože jsem proti nim a kdyby například na
takové téma bylo referendum, budu hlasovat
proti. Ale je to jako s jadernými elektrárnami –
když se v některé zemi demokratická většina
rozhodne, že GMO na polích nebo jaderné elektrárny chce, tak se nedá nic dělat a budou to
mít, a my ekologové můžeme jedině trpělivě
a dobrými argumenty přesvědčovat, že to není
dobré – a nikoli povykovat tak hrůzostrašně,
militantně a demagogicky jako Vandana Shiva.
To je můj názor a ten nezměním. Nemám k ní
osobní antipatie, ale mám je k tomu, co a jak
říká – snad to není totéž.
Jinak čtenářka J. Komendová i následně Petr
Dostálek (jeho reakci neuvádíme, pozn. red.)
asi zaměnili to, že jsem se vžívala do motivací
vědců, kteří GMO vymysleli, za tvrzení, že
s GMO souhlasím. To také není totéž. Ale je to
signál pro me, že asi mám psát jasněji.
r
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POZVÁNKY
Velikonoční výstava
Ve dnech 12.–14. dubna ve výstavním
areálu v Častolovicích (Rychnovsko) navštivte tradiční velikonoční PRODEJNÍ výstavu
Velikonoce – svátky jara. Otevřena bude
každý den od 9 do 17 h. a v neděli do 16
hodin.

Představte své biovýrobky
v Kutné Hoře
Přije te s nimi na GASTROFESTIVAL do Kutné
Hory v sobotu 25. května (11–18 hod) na prostranství kolem Jezuitské koleje a chrámu svaté
Barbory. PRO-BIO Svaz EZ vás podpoří (nájem,
elektřina). Součástí bude selské tržiště s místními producenty a ekosedláky. Organizátoři podpoří
co nejpestřejší nabídku všech možných lahůdek
též v biokvalitě. Stánek od pořadatelů (3x2 m)
k dispozici. Kontakt: Mgr. Edita Dvorská, tel.: 608
190 424, dvorska.edita@gmail.com

Národní zemědělské muzeum
Praha
Zahrady 1. republiky – přednáška – 16. 4. 2019,
od 17 do 19 hodin
Ing. Zdeněk Novák představí zahrady Pražského
hradu, zahradu Loosovy vily a vil Stiassni
a Tugendhat. Národní obrození hledalo národní
výraz i v zahradní tvorbě. Proměna životního
slohu společnosti po 1. světové válce vyvolala do
té doby nevídanou masovou tvorbu vilových
zahrad a veřejných zahradně upravených areálů,
do nichž se promítaly vlivy anglického životního
stylu (tenis a další míčové hry) a německé lidové
zahrady (slunce-voda-vzduch=zdraví). Poslední
z cyklu dvanácti přednášek Historie zahradní
architektury.

Biostyl – Ecoworld 2019
Ve dnech od 17. do 20. října 2019 se
v Praze (nejspíše v Letňanech) uskuteční
mezinárodní veletrh zdravého životního stylu.
Souběžně probíhají veletrh potřeb pro děti
a kojence „For Babies“, veletrh videoher
a interaktivní zábavy „For Games“ a veletrh
hraček a her „For Toys“. Detailní informace
naleznete na webových stránkách veletrhu.

Vaření z biopotravin
ve školní jídelně
Dne 25. dubna, Gastrostudio Šelma v kuchyni,
Bělohorská 30, P 6 – Bio všemi smysly = kurz
vaření z biopotravin ve školní jídelně. Zajímá
vás, co jsou biopotraviny, proč je dobré je zařadit
do zdravého jídelníčku? Jak strávníky neodradit
neznámými chutěmi, jak děti motivovat a učit je
zdravě jíst? Bio není žádná věda – přij te načerpat inspiraci všemi smysly a poučit se, jak je
zařadit do školního jídelníčku a vejít se do ceny
oběda. Registrujte se předem. Kurz je ZDARMA
pod vedením zkušených lektorek společnosti
PROBIO Staré Město p. Sn.– Báry Hernychové
a Moniky Sulasové. Kontakt: Eva Čermáková,
eva@lovime.bio, tel: 602 269 323.
Zve PRO-BIO LIGA + PROBIO + KEZ = projekt Na
bio do města, za finanční podpory HM Prahy.
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Velkoobchod může vypadat zajímavě.Tento se nachází u Vídně.

Bio švestkový olej – luxusní
péče vonící po marcipánu

MORINGOVÝ OLEJ

Tento olej Vás uchvátí již na první
přivonění i dotek. Jeho příjemné aroma
připomíná sladkou vůni marcipánu a jemně nahořklých mandlí. Tím
však jeho přednosti rozhodně nekončí. Použití švestek
v péči o ple vzniklo již před
stovkami let v západní Asii,
kde sídlí někteří z nejdéle
žijících lidí. Skvělou zprávou je, že švestkový olej
lisovaný za studena je ještě
silnější, co se týká ochrany
kůže před volnými radikály
než arganový olej.
V čem je ještě unikátní?
Je plný výživných omegamastných kyselin (13 různých druhů) a vitamínů A
a E, které pomáhají hydratovat suchou
pokožku, vlasy a nehty. Má také protizánětlivé vlastnosti, které pomáhají
snižovat potíže s podrážděním pleti,
tmavými skvrnami, kruhy pod očima
i vráskami. Švestkový olej má výborné hydratační vlastnosti. Velmi rychle se vstřebává do pokožky, vyživuje ji, zvláčňuje
a zanechává ji sametově krásnou vypnutou a rozzářenou bez pocitu mastnoty.
Je vhodný pro náročnou ple i s problematickými projevy jako je ekzém a psoriáza.
Navíc je nekomedogenní a hypoalergenní.

Již ve starém Egyptě lidé věděli o blahodárných účincích moringového oleje, lisovaného ze semen stromu moringy. Oblíbený byl díky svým pozitivním účinkům na
ochranu pokožky proti ničivému prachu, písku a slunci a při dlouhých cestách v poušti.
Je to jeden z důvodů, proč nás lidé v těchto
zemích často udivují svou mladistvou
a zářící kůží. Díky svým prospěšným účinkům na ochranu pokožky byl dokonce tak
uctívaný, že lidé, kteří byli pohřbeni, měli
u sebe právě sklenici tohoto oleje.
Často je moringa označována jako zázračný strom a její přínosy jsou neodmyslitelnou součástí Ayurvedy, 5 000 let starého systému přirozeného léčení, který má
své původy v indické védské kultuře. Tento
olej známý také jako behenový, je nabitý
živinami, antioxidanty a protizánětlivými
látkami, které jsou vhodné pro vyhlazení,
zklidnění a čistění pleti. Je velmi lehký
a snadno proniká do pokožky a díky tomu
je vhodnou volbou pro všechny typy pleti.
Dnes je moringa vyhledávaným luxusním anti-age
olejem pro péči o ple
a oční okolí. Je známá jako
nejživější hojivý olej na
světě. Je silný antioxidant a
v kombinaci s vysokým
obsahem kyseliny olejové
více než 65 % zajišuje, že
důležité živiny pronikají
hluboko do pokožky a posilují celkové zdraví kožních buněk. Výsledkem toho je pozoruhodně vypadající kůže s živým a zdravým vzhledem.
Moringový olej je přirozené řešení v boji před
poškozením pleti vlivem životního prostředí a předčasného stárnutí. Pravidelná
masáž hlavy moringovým olejem může
stimulovat růst vlasů...

Beauty tipy:
Trápí vás suché rty? Vyrobte si peeling
pomocí medu a třtinového cukru, odstraníte tím odumřelou kůžičku, poté rty ošetřete bio Švestkovým olejem. Budete přímo
k nakousnutí.
Trápí Vás suché konečky vlasů? Naneste bio Švestkový olej do vlhkých konečků než vlasy vyfénujete nebo je nechte
volně uschnout. Pro větší lesk můžete
také malé množství vetřít do suchých
konečků. Vaše vlasy budou krásně lesklé
a voňavé.
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Vejskly si větry, zvlhnul vzduch

JARNÍ

Jana Nerudy začínáme druhé číslo Zpravodaje starých odrůd. V básni Jarní
S zlovyProstých
motivů zaznívá zpočátku kupodivu nikoliv nadšení a radost z nad-

cházejícího jara, ale mrzoutství. Básník se tu neraduje, spíše naopak je rozmrzelý, že
přichází o svůj zimní klid. Na zimu, ač nevlídnou, studenou, vlezlou, jsme si přece
jen za těch několik měsíců zvykli a jaro je změnou.
Někdy nemáme rádi změnu ani my, chceme zůstat při starém, známém. Nechceme
si přiznat nezadržitelný běh času a vlastní stárnutí, věci kolem nás nás někdy
„štvou“. Pokračovatelem Nerudovým je v tomto škarohlídské duchu také Ivan
Mládek, který ve své Písni o jaru jde snad ještě dále a zpívá: „už je tu zase to pitomý
jaro, ptáci řvou, šeříky smrdí... ...slunce do chalupy protivně leze, sněhulák už se mi
hroutí“.
Ztráta, ba zhroucení, oné zimní jistoty je někdy nepříjemná, nevítaná a bolestivá,
ale nutná. Přijmout ji, znamená přijmout svět takový jaký je a přijmout i sám sebe.
Nakonec i v Jarní se vše k dobrému obrátí, když malé robě, které básníka chytlo
nečekaně za nohu, skončí v jeho náručí a přivede ho na veselejší myšlenky.
Podobně tak na jaře vtrhnou do našeho života nejen jarní větry (vichřice jsme letos
v březnu zažili nemalé) a vlhký vzduch končící zimní klid, ale i krásné květy planých
i šlechtěných rostlin a oblažují naše smysly i srdce. Práce na zahradě se rozběhnou
a již jsme zpátky v novém koloběhu. Vrátíme-li se z básnických výšin zpátky na zem,
tak vedle mnoha jiných rostlin vysazujeme na zahradě či na poli také brambory.
V rozsáhlém příspěvku se v tomto čísle bramborám, neboli zemákům, podrobně
věnujeme. Především různým názvům brambor, i tomu, jaké bramborové odrůdy se
u nás v minulosti vysazovaly. Tak můžeme srovnat a zamyslet se, jakou odrůdu nebo
jaké odrůdy, budeme vkládat do půdy letos my sami. Jak se daná brambora jmenuje, či po kom možná své jméno přijala, ale i jaké má vlastnosti, jak je tvarovaná,
barevná zvnějšku i zevnitř, ale i jak poroste, zda se objeví letos mandelinky atd.
Přejeme dobrý vstup do jara i šastnou ruku rozsévače a sázeče!

Byla ta zima překrásná!
Kolkolem všude božský klid –
ta příroda v kámen spoutána,
zněmělý všechen, všechen lid.
Ach zas je po všem! Pojednou
vejskly si větry, zvlhnul vzduch,
a po kraji dříve tichounkém
šílený víří jarní ruch.
Nevrle hledím oknem ven –
nechte
mě led můj, nechte sníh
–
vždy nechápu více, nač ten rej,
k čemu ta vřava, spěch a smích!
Do větrů, dešů šlehavých
obrací člověk smavou líc,
i vrána té bouři stříkavé
s jásáním křídly bije vstříc...

Jan Neruda

Petr Dostálek
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ZEMÁKY K SÁZENÍ aneb Brambory a jejich názvy v pradávné
a méně dávné minulosti i nedávné současnosti
archivu Gengelu, kde shromažujeme různé tiskoviny, články, osivářské
V seznamy
odrůd, obaly od semen a další materiály k tématu starých
plodin, máme také přehled nazvaný „Zemáky k sázení“. Pochází z roku 1912
a je obchodní nabídkou odrůd brambor, které v té době byly na trhu. Přesněji
těch, které nabízela Technická kancelář zahradnická, Josef Vaněk, zahradní
architekt v Chrudimi v těchto druzích.
Dvoustránkový, stručný seznam, na již
poněkud zažloutlém papíru, je v mnohém
ohledu zajímavý a poučný. Podívejme se na
některé informace z něho a porovnejme například názvy brambor z tehdejší doby, tedy
z času před více než sto lety, s pojmenováními
novějšími. Pro srovnání údajů z této antikvární
tiskoviny jsme sáhli do naší knihovny a vybrali
dvě s podobným zaměřením na přehled odrůd
brambor: Atlas brambor z roku 1955 a
Katalog odrůd brambor z roku 2002.
Vedle názvů, pojmenování odrůd, může
být poučné sledovat v popisech také např.
barvu dužiny těchto starých brambor
a odrůd brambor novějších. Před více než
sto lety, pak zhruba z poloviny minulého
století, přesněji z roku 1955, a nakonec
z počátku století jednadvacátého, tedy
z nedávné minulosti, či možno říci, i nedávné současnosti.

Profesoři a královny z ciziny
Zemáky k sázení z doby před více než
sto lety uvádí tato pojmenování odrůd:
Prof. Wohltmann, Rezydent, Fuerstenkrone, Královna Karola, Industrie, Nový
Imperator, Bojar, Jubel, Vor der Front,
Janina, Prof. Märcker, Superlative, Ordon,
Topor, Taj. rada Haas, Bianca di Brianza,
Johanna, Arion, Ideal, Elfriede, Topinambur, Janovka pravá, Stolní perla, Pražské
rohlíčky, Kostival.
Názvy odrůd, které přehled Zemáků
k sázení z roku 1912 přináší, jsou různého
druhu. Najdeme zde například názvy
Prof. Wohltmann, Prof. Märcker nebo
Tajný rada Haas či Královna Karola.
U nich můžeme předpokládat, že bramborové sorty jsou pojmenovány po
konkrétních lidech, osobnostech tehdejší

Obálka Atlasu brambor z roku 1955. Kniha je
vázaná, na obyčejném papíře, má větší formát
asi 34,5x25 cm.

Dvoustránková nabídka Zemáků k sázení z roku 1912
2
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doby a pocházející z určitého prostředí.
Řada názvů Fuerstenkrone, Vor der Front
nebo Bianca di Brianza jsou pojmenování
zahraniční, a již německá, italská či jiná.
Několik odrůd nese názvy jmen ženských: Janina, Johanna nebo Elfriede, typicky český název je Pražské šestinedělky
nebo Janovka pravá. Celkově jsou však
česká pojmenování v menšině. U většiny
odrůd lze tedy, alespoň podle názvů, předpokládat původ zahraniční. Kromě brambor uvádí přehled také topinambury a kostival, snad že byly svou podobou (hlízy,
kořeny) blízké bramborům.
Vedle odrůdového názvu přibližuje
Vaňkův přehled bramborových sort slovně
také barvu slupky a její povrch (drsnost či
hladkost), dále barvu dužiny, velikost
a tvar hlízy, vyzkoušené vlastnosti a cenu.
Velikost a tvar hlízy je popsán např. jako
prostřední kulaté; prostřední i větší; kulatý
též vejčitý. Vyzkoušené vlastnosti např
u sorty Industrie jsou: polopozdní, úrodný,
chutný jídelní druh pro hlinité i lehčí půdy.
Škrobn. 15–16% nebo u odrůdy Topor:
polopozdní, hospodářský, pro dobré
prostřední hlinité půdy. Ve vazčích půdách
úrodnější, však nechutný. Škrobnost
17–18,4%.
Pokud jde o barvu dužiny hlíz, valná
většina z odrůd má uvedenu barvu bílou
a jen málo z nich žlutou, v jednom případě
je „bělová“. V souhrnu je tedy celkem u 17
odrůd bílá, u šesti žlutá, a jednou ona
bělová. Nabídka obsahuje jak odrůdy
určené pro jídlo, tedy konzumní, tak tzv.
hospodářské, které mohly sloužit na
krmení dobytka či na výrobu škrobu apod.

Srovnání barvy dužiny rozkrojených hlíz několika starých a současných odrůd brambor. Nahoře
zleva staré odrůdy Pink fir Apple, Aaran Victory, Modřáky, Flora, dole zleva v současnosti pěstované sorty Princess, Karin a Dali.

Hrdé české názvy

Pro srovnání jsme si vzali Atlas brambor československých rayonovaných
odrůd, který vyšel v roce 1955 ve Státním
zemědělském nakladatelství Praha. Jak
se praví v jeho úvodu, měl poskytnout
přehled „současných rayonovaných odrůd
....s vyznačením morfologických znaků,
které každou odrůdu charakterisují...
...Význam šlechtěné odrůdy záleží v tom,
že jí byly dány vlastnosti
požadované
člověkem
s hlediska
společenské
potřeby, a již přímého konsumu, průmyslu, krmivové
základny nebo vhodnosti
k určitým výrobním (pěstebním) podmínkám. ....dát
naší veřejnosti i umělecky
hodnotné dílo, které by
vzbudilo zájem o práci
našich šlechtitelů a o krásu,
již dovede dodat i tak prosté
rostlině, jako je brambor,
práce člověka.“
Vedle popisu mnoha
znaků rostliny bramboru
s černobílými perokresbami
jsou na barevných přílohách s podrobnými popisy
a obrázky zachyceny tyto
odrůdy: Ambra, Ackersegen, Bintje, Blaník, Bojar,
Borka, Český Erstling,
Český Triumf, Kardinál,
Karmen, Keřkovské rohlíčky, Kitting, Kotnov, Krasava, Mirka, Parnassia,
Tabule odrůdy Bojar s vyobrazením listu, květu, tzv. křídlení Rapid, Reneta, Táborky,
Universal, Voran.
stonku, hlízy a klíčku z Atlasu brambor
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Obraz typu stonku u odrůdy Bojar z Atlasu
brambor
Některé odrůdy mají původ cizozemský,
zejména německý či holandský, který
slyšíme už v jejich jménech: Ackersegen,
Bintje, Voran, Erstling, Parnassia. Většina
odrůd má však názvy české, by třeba,
některé, podíváme-li se na jejich původ
v Atlasu uvedený, byly inspirovány výchozími odrůdami pro jejich šlechtění
původně zahraničními. Název či odrůda
Český Erstling je vlastně výběrem z holandského Erstlingu a k ní doplněnému
přívlastku český. Jedná se o české sorty,
vyšlechtěné na různých místech. Uveden
je zejména Výzkumný ústav bramborářský, pracoviště Keřkov, p. Přibyslav
a šlechtitelská stanice Slapy, p. Tábor.
V českých pojmenováních najdeme ženská jména, jako je Krasava, Mirka nebo
3

Srovnání barvy dužiny rozkrojených hlíz jedné staré a jedné současné
odrůdy brambor. Vlevo stará Aaran Victory, vpravo současná Princess.
Karmen. Mnoho z nich je však rodu
mužského: Blaník, Bojar, Český Triumf,
Kardinál, Kotnov.
Slovo brambor je v češtině mužského
rodu, i rodu ženského. Tedy se říká, ten
brambor, mužský rod (také botanicky lilek
brambor), tak ta brambora je rod ženský.
Obojí je podle Pravidel českého pravopisu
správně.
Přívlastek český, zde Český Erstling
a Český Triumf, známe i z mnoha dalších
odrůd jiných kulturních rostlin. Např.
pšenice Česká přesívka, oves Český žlutý,
paprika Česká raná, lilek Český raný
apod. Z mužských pojmenování můžeme
vycítit, lze li to takto nazvat, určitou hrdost
nebo vznešenost. Např je tu posvátný
kopec – hora Blaník, Kotnov je název
hradu v dnešním Táboře, kardinál vysoký
církevní hodnostář, bojar je pak příslušníkem ruské šlechty.

Sklizené hlízy Bojaru

Převažující počet českých odrůd naznačuje rozmach a výsledky národního
šlechtění, které převzalo žezlo vlády nad
místním bramborářským světem. Ale
snad také určitou uzavřenost před
zahraničními bramborami, západními
odrůdami, protože padesátá léta, kdy
Atlas vyšel, jsou obdobím budování
socialismu, kdy všechno to, co přicházelo
ze Západu, bylo nevítané.
Odrůda Bojar je už v přehledu Zemáku
k sázení, kde je u ní uvedena slupka
temně žlutá, zatímco u Bojaru z Atlasu
brambor je slupka červená. Mohlo by jít,
nebo jde o dvě různé odrůdy, různé Bojary.
Některé odrůdy lze najít stejné v obou
tiskovinách. Ve Vankově Prof. Wohltmann
je v Atlasu též, a to v dalším, podrobnějším přehledu odrůd podle barvy slupky.
Tu je uveden jako Woltmann. Tedy již bez
profesora a se zjednodušeným psaním

Skutečná na bramboru Bojar s květem. I na fotografii je patrné řidší, vzdušnější olistění keříku,
které je nápadné na kresbě z Atlasu.
4

bez H, zde popis znaků odpovídá, je to
pravděpodobně jedna a tatáž sorta.
Popisy z roku 1955 jsou velmi podrobné.
Oproti stručnému Zemákovému přehledu
Vaňkovu, který byl ovšem jen obchodní
nabídkou, je v Atlase popis podrobný,
vědecký. V něm je uveden šlechtitel, výchozí materiál, rok povolení, užitkový
směr, doba zrání, počet vegetačních dnů,
trs, stonek, list, květní stopka, květ, hlíza,
klíčky na světle, zdravotní stav, výnos hlíz,
škrobnatost, sušina, bílkoviny, stolní hodnota, nárok na půdu, ukládání.

Uveme si jako příklad popisu
odrůdu Kardinál
Šlechtitel: Výzkumný ústav bramborářský, pracoviště Keřkov, p. Přibyslav
Výchozí materiál: Parnassia x Keřk.
kříženec B 53.
Rok povolení: 1938.
Užitkový směr: stolní.
Doba zrání: poloraná odrůda, schopná
předklíčení.
Počet vegetačních dnů: průměr za 7 let
– 121 dnů.
Trs: stonkový – hustý, polovzpřímený.
Stonek: středně vysoký, slabý, téměř
kulatý, zelený.
List: zelený až světlezelený, čepel
zvlněná, slabě srstnatá, středně velká,
dlouze oválná; množství mezilístků
je průměrné, úžlabní mezilístky často
chybějí, vrcholové mezílístky se vyskytují
nepravidelně.
Květní stopka: středně dlouhá i silná,
světlezelená s častými listeny.
Květ: bílý, střední až malý, kvete slabě,
bobule nenasazuje.
Hlíza: hruškovitého tvaru, středně velká
až malá, očka mělká, slupka žlutohnědá,
dužnina žlutá.
Klíčky na světle: světlezelené, spodní
část světlečervenofialová.
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Zdravotní stav: rakovině a strupovitosti
vzdorná, virovým chorobám podléhá
velmi slabě (svinutka); středně podléhá
plísní bramborové.
Výnos hlíz: průměr za 9 let – 234 q/ha.
Škrobnatost v % průměr za 9 let – 17,7.
Bílkoviny (N X 6,25) v %: průměr za tři
roky – 2,40.
Stolní hodnota: velmi dobrá (polomoučná).
Nárok na půdu: žádá půdy hlubší, živné;
nesnáší půdy písčité a štěrkovité, ve
kterých dává drobné hlízy.
Ukládání: dobré.
Listujeme-li Atlasem a sledujeme-li v popisech barvu dužiny, na kterou jsme se
dívali již u přehledu z roku 1912, zjistíme,
že tu došlo ke změně. U většiny sort je
nyní již uvedená barva dužiny žlutá či sytě
žlutá. Celkově se jedná o13 případů žluté,
nažloutlá je u tří odrůd a v česti případech
bílá. Poměr barvy dužiny bílá ku žluté se
oproti roku 1912 tedy zhruba obrátil.

Záplava odrůd na přelomu
tisíciletí
Posuňme se v čase o další zhruba půl
století a vezměme si k ruce přehlednou
knihu s odrůdami brambor, a to Katalog
odrůd brambor 2002. Jak je uvedeno
v jejím úvodu, byl to „úplný přehled odrůd
brambor registrovaných v České republice“. Najdeme v něm skutečně velké
množství odrůd českých i zahraničních.
Svým způsobem zachycuje stav bram-

borových odrůd po roce
2000 a naznačuje změny
v bramborářství krátce před
vstupem České republiky do
Evropské unie.
Podle jak znění názvů sort,
podíváme-li se na u nich
uvedené údaje, je jich opět
většina zahraničního původu. Převažují odrůdy především německé a nizozemské, tu a tam je sorta též
z Rakouska, Slovenska či
Polska.
Abecedně seřazené to
jsou tyto:
Accent, Adéla, Adora,
Agria,
Albina,
Amylex,
Anosta, Apolena, Arnika,
Asterix, Astoria, Baltica,
Belladonna, Berber, Bettina,
Bionta, Bolesta, Boubín,
Camilla, Cicero, Cinja,
Colette,
Dali,
Delikat,
Desiree, Donald, Fambo,
Felsina, Filea, Fontane,
Fresco, Goldika, Granola,
Ikar, Impala, Innovator,
Inova, Javor, Karin, Karmela,
Karlena, Katka, Keřkovské
rohlíčky,
Klera,
Kobra,
Komtesa, Kordoba, Korela,
Kornelie, Korneta, Koruna,
Krasa, Kreta, Krumlov,
Kuras, Lady Christl, Lady
Rosetta, Laura, Lenka,

Obálka Katalogu brambor z roku 2002. Kniha je brožovaná,
má rozměr A5 a je tištěna na křídovém papíře.
Liseta, Livera, Magda,
Marabel, Marena, Markies,
Merkur,
Milva,
Minerva, Molli, Monalisa,
Mondial, Morene, Nicola,
Nora, Ornella, Pacov,
Panda, Producent, Provento, Quarta, Raja,
Rebel, Red Scarlett, Red
Star, Remarka, Romula,
Rosara, Rosella, Samantana, Sante, Satina,
Saturna, Secura, Sibu,
Solara, Symfonia, Tábor,
Tara, Tegal, Tomensa,
Ukama,
Van
Gogh,
Vaneda, Velox, Vera,
Veronika, Victoria, Vilma,
Vineta, Vitesse, Vivaldi,
Vladan a Westamyl.

Popis odrůdy Vineta z Katalogu odrůd brambor 2002
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Typické české názvy lze
vysledovat podle zeměpisných
názvů
–
Boubín, Tábor, Krumlov,
Pacov, ale tušit je lze
z ženských jmen Karin,
Krasa, Koruna. Z jiných
pojmenování původ nelze
vyčíst, např. Tegal nebo
Westamyl. U nich pomůže
5

s hlízami a druhá
s klíčkem, což je
důležitý rozlišovací
znak. Klíček je
zachycen při pohledu zblízka, aby byly
dobře patrné jeho
různé znaky. U hlíz
jsou fotografovány
tři hlízy, přičemž je
ze tří jedna rozříznutá, aby bylo
vidět její dužinu.
V barvě dužiny se
v popisech objevuje
nejčastěji žlutá, a již
žlutá jako taková bez
přívlastku, nebo jako
sytě žlutá či světle
žlutá. V některých
případech je barva
dužiny popsána jako
krémová.

této odrůdy vybrali právě toto pojmenování. Snad důstojné, vznešené postavení kardinála církevního mělo být předobrazem Kardinála bramborového, jako
kvalitní stolní odrůdy. Brambor Kardinál
byl povolen do pěstování již v roce 1938,
tedy na sklonku první republiky, je to jeden
z výsledků meziválečné šlechtitelské
práce našich bramborářů. (U odrůdy Bojar,
který byl povolen v roce 1946, se může
nadhodit, zda jeho pojmenování nesouvisí
s dějinnými událostmi konce 2. světové
války a osvobozením Československa
Rudou armádou, tehdejším Sovětským
svazem). Odrůda Kardinál byla součástí
československého sortimentu v letech
1938–1967, tedy po dobu téměř tři desetiletí. To je dosti dlouhá doba, byla to asi
velmi oblíbená odrůda, která se hojně pěstovala a stala se do určité míry tak známou, že zobecněla.
Tak Nový akademický slovník cizích slov
(vydala Academia 2005, dotisk 2011)
uvádí u slova kardinál několik významů.

Bramborová odrůda Kardinál
odhalit jejich český původ až uvedený
český šlechtitel, kterých je v knize zmíněno několik.
U odrůd jsou v katalogu 2002 oproti kresbám z roku 1955 barevné fotografie.
Slovní popis je rozdělen na Hospodářské
vlastnosti – vegetační doba, hlízy, výnos,
škrobnatost, kvalita, na, choroby a Morfologické znaky – rostlina, hlízy, klíček.
Fotografie jsou u každé sorty dvě – jedna

Odrůda jabloně Kardinál žíhaný z knihy Moravské ovoce F. Suchého z roku 1931
Ta se však v dřívějších popisech z roku
1912 a 1955 nevyskytovala. Bílá se vyskytuje jen velmi velmi málo, téměř vůbec. Zdá se
tedy, že bílá barva dužiny v historii brambor
je silně na ústupu a mizí, převládla zcela
barva žlutá.

Není kardinál jako kardinál

Kardinálové kostnického koncilu. Výřez z obrazu souzení Mistra Jana Husa koncilem kostnickým,
V. Brožík (studie k obrazu, Národní galerie).
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Vrame se ještě nakonec, abychom již
čtenáře neunavovali dlouhými přehledy
názvů odrůd, na chvíli zpátky k bramborové odrůdě Kardinál, kterou uvádí Atlas
brambor z padesátých let. Kardinál je
vysoký církevní hodnostář a můžeme se
s odstupem času jen domýšlet, proč tvůrci

Na prvním místě jde o vysokého církevního hodnostáře, přesněji v římskokatolické církvi nositele nejvyšší hodnosti po
papeži, kardinál je oprávněný k volbě
papeže, člen jeho poradního sboru.
Dalším je kardinál, jako pták žijící v Americe. Jako další významy je uvedeno několik zemědělsko-zahradnických pojmů.
Kardinál žíhaný je odrůda jabloně s velkými plody, dále „poloraná stolní odrůda
brambor s menšími hlízami“, odrůda vinné
révy, a také likér připravený ze slupek citrusových plodů a koření. Jak vidno, kardinálů může být mnoho a různých.
Skutečné kardinály, a to také ve velkém
množství, najdeme například na známém
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O bramborách v archivu Bio
11/2005 Brambory
7/2011 Kulturní rostliny na
poštovních známkách
2/2012 Jak zemáky přišly do Bylnice
4/2012 ...a uzřel brambor velikosti
burského oříšku
5/2013 Pěstování brambor ze
semínek
3/2014 Brambory v seně a podle Inků
5/2014 Brambory nad vzdělání
6/2015 Bramborové prázdniny
7-8/2015 Pěstění bramborů
ze semen
6/2018 Lupčanka z karpelu sytila
při kopání brambor

Odsouzení Mistra Jana Husa koncilem kostnickým, V Brožík (studie k obrazu, Národní galerie)
obraze Václava Brožíka Mistr Jan Hus
před koncilem kostnickým z roku 1883.
Na tomto obraze jsou kardinálové
součástí početného církevního sboru,
který nad Janem Husem vynesl známý
rozsudek. Odmyslíme-li si soud jako
takový a podíváme-li se na Brožíkův
obraz, jsou zde kardinálové zachyceni jako
úctyhodní mužové, povětšinou již zralého
věku, v honosných, krásných a drahých
oděvech. Podobně krásný kabát má
i odrůda jabloně pojmenovaná Kardinál
žíhaný, jejíž vyobrazení přináší např. kniha

Moravské ovoce od F. Suchého z roku
1931. Tato jabloňová odrůda patřila kdysi
„mezi nejoblíbenější jablka ve všech
našich krajích“. Náš bramborový Kardinál
pak má oděv spíše skromný, je to na
pohled takový obyčejný brambor.
Ale, jak praví Atlas z roku 1955, i tato
prostá rostlina má svou krásu, jak na
barevném atlasovém obraze, tak především
ve skutečnosti, jak můžeme zažít při jejím
pěstování na záhonech i pojídání na talíři...
Petr Dostálek

Brambory na staré Československé známce.

SROVNÁNÍ NÁZVŮ BRAMBOROVÝCH ODRŮD Z RŮZNÝCH OBDOBÍ
Zemáky k sázení (1912)
Prof. Wohltmann, Rezydent,
Fuerstenkrone, Královna Karola,
Industrie, Nový Imperator, Bojar, Jubel,
Vor der Front, Janina, Prof. Märcker,
Superlative, Ordon, Topor, Taj. rada
Haas, Bianca di Brianza, Johanna,
Arion, Ideal, Elfriede, Topinambur,
Janovka pravá, Stolní perla,
Pražské rohlíčky, Kostival

(Pozn.: zde ponecháváme pořadí jmen,
tak jak jsou uvedena v původním přehledu, tedy bez abecedního seřazení)
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Atlas brambor (1955)
Ambra, Ackersegen, Bintje,
Blaník Bojar, Borka, Český Erstling,
Český Triumf, Kardinál, Karmen,
Keřkovské rohlíčky, Kitting, Kotnov,
Krasava, Mirka, Parnassia, Rapid,
Reneta, Táborky, Universal, Voran

Katalog odrůd brambor (2002)
Accent, Adéla, Adora, Agria, Albina,
Amylex, Anosta, Apolena, Arnika, Asterix,
Astoria, Baltica, Belladonna, Berber,
Bettina, Bionta, Bolesta, Boubín, Camilla,
Cicero, Cinja, Colette, Dali, Delikat,
Desiree, Donald, Fambo, Felsina, Filea,
Fontane, Fresco, Goldika, Granola, Ikar,
Impala, Innovator, Inova, Javor, Karin,
Karmela, Karlena, Katka, Keřkovské
rohlíčky, Klera, Kobra, Komtesa, Kordoba,
Korela, Kornelie, Korneta, Koruna, Krasa,
Kreta, Krumlov, Kuras, Lady Christl, Lady
Rosetta, Laura, Lenka, Liseta, Livera,
Magda, Marabel, Marena, Markies,
Merkur, Milva, Minerva, Molli, Monalisa,
Mondial, Morene, Nicola, Nora, Ornella,
Pacov, Panda, Producent, Provento,
Quarta, Raja, Rebel, Red Scarlett, Red
Star, Remarka, Romula, Rosara, Rosella,
Samantana, Sante, Satina, Saturna,
Secura, Sibu, Solara, Symfonia, Tábor,
Tara, Tegal, Tomensa, Ukama, Van Gogh,
Vaneda, Velox, Vera, Veronika, Victoria,
Vilma, Vineta, Vitesse, Vivaldi, Vladan,
Westamyl
7

ZKUŠENOSTI PĚSTITELŮ
... Letos poprvé jsem zkusila něco pěstovat
tejně jako v předchozím čísle Zpravodaje přinášíme opět zkušenosti
S pěstitelů
se starými odrůdami z roku 2018, a to výběrem z jejich dopisů.
Mezi pěstiteli se najdou zkušení zahradníci, ale velmi často jde o začínající
pěstitele. Přesto jsou i u nich výsledky osivaření mnohdy velmi slušné.
Je možno říci, že pokud se věnuje rostlinám péče a podmínky počasí jsou aspoň
trochu přijatelné, daří se staré a krajové
plodiny namnožit a získat jejich osiva
k dalšímu pokračování jejich bytí. Dokazují to mnohé sáčky se semínky, které
nám na Gengel přicházejí.
Pro dnešní pokračování jsme vybrali dvě
pěstitelské zprávy delší a dvě kratší.
K některým postřehům a zkušenostem
také poznámky s možnými vysvětleními,
srovnáními a poučeními.

Odrůdu tady hodnotím velmi
dobře a určitě ji vysadím
i příští rok
Začněme jednou z podrobnějších
zpráv, kterou nám zaslala paní Remešová z Hané.
Vážení přátelé, děkuji za možnost připojit se k vašemu projektu a snad alespoň
malým dílem přispět k zachování různorodosti krajových odrůd. V dnešním světle
plné unifikace je to nanejvýš záslužná činnost. Podle pokynů posílám zpět semena,

hlízy a cibulky, které jsem dokázala
vypěstovat. Bohužel však pro mě letošní
sezóna nebyla příliš úspěšná. Mám
zahrádku v obci Velký Týnec u Olomouce
a celé jaro a léto jsme trpěli poměrně
velkým suchem.

MOJE PLODINY
1 All002 cibule šalotka „Mičurinka“
Cibulky jsem zasadila v půlce dubna
a byla jsem překvapená, jak se jim i přes
sucho dařilo. Cibulky jsem sklidila 28. července a po očištění byl výnos z množství,
které jste mi zaslali 1,8 kg. Tuto odrůdu
tady hodnotím velmi dobře a určitě ji
vysadím i příští rok.
2 PAP018 mák setý „Mák modrý
Valašsko“
Mák jsem vysela brzo zjara, ale vzešel
málo, a pak zašel asi suchem. Bohužel mi
nezůstala ani jedna rostlina.
3 PHA010 fazol tyčkový Chomoutovská
ledvinka
Semínka krásně vzešla skoro všechna,
ale když jsem rostliny přesadila na záhon,
okousala ji zvěř takovým způsobem, že už
se žádná nevzpamatovala.

4 SOL012 brambor Bojar
Brambory jsem vysadila v druhé polovině
dubna. Vzklíčily skoro všechny, ale nezdálo se mi, že by se jim u nás dařilo.
Rostlinky byly malé, neduživé a snad magicky přitahovaly mandelinky, které na
nich byly v očividně větším množství, než
na vedle vysazené odrůdě Rosara. Výnos
byl velmi malý. Z 10 hlíz, co jsem dostala
od Gengelu, asi necelé 2 kg. Hlízy jsou
pokroucené, často s tmavými flíčky na
řezu (zvláš patrné po uvaření). Posílám
všechny hlízy na sadbu, které mám,
protože tato odrůda se do našich podmínek zřejmě nehodí. Snad se někomu
jinému bude dařit lépe.
5 PAN002 proso fialové
Semínka prosa jsem bohužel nestihla
vyset včas, a pak jsem už měla obavy, že
by kvůli suchu nevzešlo. Nechala jsem si
je tedy na příští rok, kdy je i vrátím.

Semeno oblíbené tykve hokaido

Šalotce Mičurince se vloni na Olomoucku dařilo
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6 CUC006 tykev velkoplodá Hokaido
Semínka jsem si předpěstovala doma za
oknem. Klíčivost byla asi 50%. Pěkné rostlinky jsem přesadila na konci dubna na
záhon a opět mě překvapilo, jak dobře
zvládly sucho. Rostly výborně. Nepěstovala jsem žádnou jinou odrůdu, ani okurky,
takže byla v izolaci a nedošlo k opylení
jinou odrůdou. Výnos byl obdivuhodný.
První dýni jsem sklidila 21. července,
celkově se urodilo asi 16 kg dýní. Velmi
jsme si je oblíbili, chutnají skvěle a ráda
z nich vařím. Určitě je zasadím i příští rok.
Vše, co se urodilo, posílám zpátky pro
další zájemce. Za to, co se neurodilo, se
omlouvám, ale doufám, že budu moci
s Gengelem dále pokračovat. Přeji mnoho
zdaru v další práci.
ZPRAVODAJ BIODIVERZITY – Bio 2/2019

Pisatelka v dopise velmi dobře uvádí
celé názvy odrůd, včetně jejich kódů, což
není v pěstitelských zprávách vždy pravidlem. Některé odrůdy se jí dařily dobře,
jiné ne, jak to tak už životě bývá. Výnos
šalotek, který je ve zprávě uveden, je
pěkný, cibulky šalotky Mičurinky nejsou
žádní obři, ale zde jí ani pozdnější výsadba a sucho, jak vidno, nevadily. Podobně
dobře rostla i tykev hokaido, jako osvědčená sorta.
U dýní, které jsou cizosprašné, správně
uvádí, že při pěstování na osivo bylo
dbáno na dodržení izolační vzdálenosti od
jiných odrůd. To je předpoklad odrůdově
čistého, nezkříženého semene.
Ovšem s okurkami se dýně nekříží,
protože ty jsou botanicky jiným druhem,
a tedy se není třeba sprášení obávat. Pro
mák modrý Valašsko i brambory Bojar loni
u Olomouce asi nebyly vhodné podmínky,
tyto odrůdy se tu nedařily. Obě odrůdy
však dlouhodobě patří k osvědčeným.
U fazolí Chomoutovská ledvinka (které
ostatně z Olomoucka pocházejí) je zmíněno jejich úspěšné předpěstování, načež
po přesazení na záhon byly zničeny
okusem zvířectva. Za běžných podmínek
je možné a nejjednodušší fazole vysévat
přímo na místo a jejich předpěstování není
úplně nutné.

Některé plody nestihly dozrát
Stručnější zpráva přišla loni v listopadu od paní B. Bártové od Trhových
Svinů, která ve zprávě k zaslaným semínkům napsala:
Semínka objednána koncem března,
počátkem dubna předpěstování.

Paprika Břeclavská
s rypáčkem
– pěstována ve skleníku
– některé plody nestihly dozrát, jsou ještě
te 3.11. ve skleníku –
dozrálé plody dobré
Rajče
Ostravské
rané
– ve skleníku a ve velkém květináči
– plody dobré
– koncem sezóny plíseň
Rajče Čerešničkové
– pěstováno na záhoně
a v květináči na terase,
v květináči lépe vyvinuté rostliny, větší, hustější, ale to mohlo být
způsobeno spolurostllinami na záhoně – moc
blízko na záhoně nemělo rajče dost prostoru.
Plody dobré.
Salát dědy Švejdy –
zaset do skleníku, a poté
přesazena část do
květináče pod rajčata,
část samostatně v květináči a část ponechána
ve skleníku. Bohužel, Čerešničkovému rajčeti se daří v truhlících
nevykvetl. Vyběhl, ale než začal kvést, tak
postupně odumřel. Z toho důvodu semínka nevracím, protože je nemám. V současné době mám pouze jednu rostlinku
v květináči na chodbě za oknem.
Z uvedených odrůd patří paprika
Břeclavská s rypáčkem k odrůdám s delší

Salát dědy Švejdy lze sklízet postupným
otrháváním listů

Oves Z Luhačovického Zálesí
ZPRAVODAJ BIODIVERZITY – Bio 2/2019

vegetační dobou. Napovídá to její
pojmenování, že pochází z Jižní Moravy,
a i když byla pěstována ve skleníku,
nestihly všechny plody dozrát. Zde je pro
další pěstování ovšem doporučitelný také
časnější termín výsevu a předpěstování,
aby měla více času; někteří paprikáři sejí
své odrůdy již v průběhu měsíce února.
Rajče Čerešničkové je balkonovou či
květináčovou odrůdou, velmi nízkého,
malého vzrůstu, s plody velikosti třešně.
V truhlících má vhodné podmínky, ale na
záhonu se toto maličké rajče oproti jiným,
bujnějším rostlinám, tolik nemusí prosadit.
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Květ máku modrého Valašsko v obležení včel

Výnos velmi uspokojivý...
sklizeného zrna byly téměř 4 kg
Podrobná pěstitelská zpráva došla od
Českého Těšína, kde pan M. Staněk
semenařil obiloviny, mák a čočku.
Popisuje, jak přírodní podmínky, tak
zevrubně jednotlivé osivařené odrůdy,
uvádí izolaci a označuje odrůdy také kódy.
Tady je jeho dopis:
Nadmořská výška: 245 m n. m.
Půdní druh: Středně těžká půda – hlinitá.
Půdní typ: Hnědozem.
Stručný popis: Pole v nížině, u řeky,
v mrazové kotlině mezi dvěma kopci, po
vydatných deštích má tendenci na pozemku stát voda.
Izolace odrůd: U všech odrůd byla dodržena izolace (minimálně 1 km) pro
zamezení zkřížení.
ODRŮDY:
Oves setý „Z Luhačovického Zálesí“
AVE007
Odrůda vyseta 14. dubna na pole, do
druhé trati. Vzešla bez problémů, rostla
bujně, ale velmi brzy byla plošně napadena mšicemi. V průběhu růstu se na některých jedincích objevila (pravděpodobně) rez travní, která se později šířila na
ostatní rostliny. V druhé půli července
většina porostu polehla (zřejmě vlivem
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převládajících silnějších větrů na holém
poli), tak jsem ji vyvázal. Sklizena
2. srpna, dosušena ve snopech na poli,
vymlácena a uskladněna. Výnos velmi
uspokojivý – ze zaslaných semen jsem
vysel přibližně tři čtvrtiny do tří řádků asi
tří metrů délky ve vzdálenosti 30 cm
a sklizeného zrna byly téměř 4 kg.
Při porovnání barvy semen získaných
z Gengelu a sklizených letos jsou letošní
semena jakoby špinavější, tmavší než
získaná. Chu semen velmi dobrá, drůbež zrno přijímala velmi dobře.
Oves Z Luhačovického Zálesí je osvědčenou odrůdou, která je zpravidla pevná a
nepoléhavá (viz také článek „...chvála patrí
všetkým živým bytostiam, ktoré majú na
tom zásluhu“ ve Zpravodaji č. 1/2019), zde,
jak uvádí pěstitel, došlo k polehnutí, a to ve
druhé půli července. Přesto je uvedený
výnos téměř čtyři kilogramy velmi slušný.
Zbarvení zrna se může poněkud měnit
vlivem podmínek pěstování a i mezi
ročníky. Různé zbarvení zrn této nahé
odrůdy ovsa je také dobře patrné při
porovnání zrn vrácených pěstiteli z různých míst, jak jsou nám na Gengel
zasílány. Kromě krmení domácích zvířat
může tato odrůda dobře sloužit i jako
potravina pro lidi, s kterýmžto záměrem si
ji také pěstitelé snaží namnožit.

Mák setý „mák modrý Valašsko“
PAP018
Odrůda vyseta 14. dubna na pole do
druhé trati, lehce přihnojena uzrálým kompostem. Mezi řádky ve vzdálenosti 30 cm
od sebe, o dva týdny později vyseta
mrkev. (O tomto způsobu smíšeného pěstování jsem se dozvěděl ve škole a byl jsem
s ním velmi spokojen, vřele doporučuji –
mrkev sklizena asi měsíc a půl po sklizni
máku s dobrým výnosem a dobře vyvinutými kořeny.) Řádky byly silně mezerovité, rostliny vzešly spíše v hloučcích
(což mohlo být způsobeno příliš hlubokým
výsevem), ale po vyjednocení, když rostliny zesílily, poměrně dobře zabraly vzniklé
mezery v řádcích. Celý porost byl velmi brzy
silně napaden mšicemi.
Kvetoucí mák lákal včely neuvěřitelným
způsobem, úplně dravě sbíraly uzrálý pyl.
Po vytvoření makovic se většina rostlin
vyvrátila, proto jsem je 20. července
vyvázal. Do konce července makovice
pokryla černo-zelená plíseň (bylo dosti
vlhko), ale přišlo suché počasí a makovice
stačily vyzrát, sklidil jsem je 2. srpna,
plíseň byla zvenku makovic, uvnitř byly
suché a čisté. Na každé rostlině bylo
průměrně 5–6 makovic, na počet rostlin
byl výnos slušný (přibližně půl litru zrn),
ovšem rostlin celkově nevzešlo mnoho.
Chu skvělá, výrazná.¨
Využití půdy s nasetím mrkve k makovým
rostlinám je zajímavé a může být podnětem pro další pěstitele. Loňský suchý rok
příliš makovým odrůdám nepřál, s mezerovitým vzcházením jsme se potýkali i na
Gengelu. Kvetoucí mák je medonosnou
rostlinou a včely ho rády navštěvují.
V tomto případě, jak uvedeno „úplně dravě
sbíraly uzrálý pyl“. Skutečně se včely
někdy velmi vehementně, až jako smyslů
zbavené, vrhají do makových květů.
S touto odrůdou (viz také „Představujeme oblíbené staré odrůdy – Mák modrý
Valašsko“, Bio č. 7–8/2016) jsme podobnou zkušenost s velkou přitažlivostí
květů pro včely zaznamenali dříve také,
vyskytla se i v jiné pěstitelské zprávě
z roku 2018. Ukazuje to ostatně i fotografie z archivu Gengelu, která zachycuje
makový květ plný včel. Může se jednat
i o odrůdovou záležitost, některé makové
odrůdy jsou včelkami navštěvovány také,
ale jaksi přiměřeněji a méně početně.
Při výběru makovic na osivo a je důležité
brát semena ze zdravých makovic, pokud
se jeví zvenku pokryté na povrchu chorobou, ale uvnitř jsou bezvadné, osivo
může být kvalitní, zdravé. Jiným případem
by bylo, když by i uvnitř makovic byla
plíseň či pavučinky, takové semeno pak
raději na osivo nepožíváme.
Pohanka obecná „93“ FAG008
Odrůda vyseta 14. května na pole do
druhé trati, lehce přihnojena vyzrálým
kompostem. Rostliny vzešly bez problémů, velmi dobře rostly, nejevily známky
napadení škůdci ani chorobami. Problém
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Normálně vyvinutá zrna gengelu jsou dosti
velká a různobarevná

Krajový nahý ječmen gengel někdy polehá
nastal, když vyrostly moc vysoko a rozvětvily se, větvemi se zapletly do sebe
a časem všechny polehly ve směru
převládajícího větru. Nešly již vyvázat, jak
byly spleteny do sebe. Květy velmi lákaly
včely. Ovšem celkový výnos byl velmi
malý, zřejmě z důvodu dlouhé doby, kdy
ležely na zemi. Proto posílám množství
přibližně stejné, možná trochu menší, než
mi bylo zasláno.
Křehké stonky pohanky mnohdy rády
polehají, a to nejen na větrných polohách.
Zde snad mohlo být vhodnější nepřihnojovat kompostem, by šlo jen o přihnojení
lehké, ale po bitvě je každý generálem.
Hnojení obecně znamená bujnější růst,
a tak mohlo přispět k polehnutí. Pohanka
se zpravidla udává jako na živiny
nenáročná plodina. V lidovém podání se
někde dokonce říkalo, že stačilo přejet
přes pozemek, kde měla být vyseta, jen
vozem od hnoje, a bylo pohnojeno (viz
Pohanka na Valašsku v minulosti Bio
č. 3/2011).

Ječmen obecný
„gengel“ HOR001
Odrůda
vyseta
14. dubna na pole,
do druhé trati. Vzešla bez problémů
rostla bujně, ale stejně jako oves a mák
byla velmi brzy
plošně
napadena
mšicemi.
Od té doby to s ní
šlo z kopce. Rostliny
kromě mšic napadlo
padlí a rez, rostliny
vytvořily stébla a klasy, ale téměř ihned
po vymetání rostliny
polehly, stébla byla
slabá, a proto nemělo ani smysl je vyvazovat, tak rostliny
dozrávaly na zemi.
Celý porost měl

Plody rodinného rajčete Červená hruška od tety

Čočka Mramorovaná je, stejně jako i další čočkové odrůdy, náchylná k zaplevelení
ZPRAVODAJ BIODIVERZITY – Bio 2/2019

oranžovou barvu od rzi. Když jsem si
myslel, že obilky v klasech ještě nejsou
dozrálé, tak jsem si všiml, že z některých
klasů klíčí semena dotýkající se vlhké
půdy, a tak jsem všechny rostliny sklidil
někdy v druhé polovině července – a dosušil zavěšené ve stodole.
Z celého porostu jsem sklidil směšnou
hromádku osiva, vytřídil z ní obilky malé,
svraštělé a polámané a tato podřadná
semena jsem dal naklíčit do vlhkého filtračního papíru, ostatní dobrá semena
jsem uskladnil. K mému údivu většina
podřadných semen dobře vyklíčila.
Odrůda se mi opravdu neosvědčila, ale
nechal jsem si část vypěstovaných semen
pro další pokusy s pěstováním. Myslím si,
že na sušším pozemku by odrůda plodila
mnohem lépe a byla napadena méně
chorobami. Nemohu zaručit, že semena
nejsou napadena chorobou přenosnou
osivem.
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Popis pěstování ječmene gengel v tomto případě vypadá téměř jako příběh pověstných ran egyptských, protože na
odrůdu přicházela pohroma za pohromou: polehnutí, mšice, padlí, rez,
porůstání zrn a sklizeň tak byla zanedbatelná. Přesto překvapivě i podřadná,
malá zrnka klíčila. Tato krajová odrůda je
polehání náchylná (viz také příspěvek
„Podrobné popisy ječmenů ze Zemědělského výzkumného ústavu“, Bio,
Zpravodaj č. 1/2018).
Čočka jedlá „Mramorovaná“ LEN003
Odrůda vyseta 14. května na pole do
druhé trati. Bohužel jsem podcenil pletí
a drobná čočka zarostla plevelem a byla
zadušena. Proto od tohoto druhu nezasílám žádné osivo.
Čočka je na zaplevelení náchylná, velmi
snadno ji plevel přeroste a zahubí. U ní je
nutno od počátku pletí věnovat pozornost
a již při volbě záhonu se snažit vybrat
čisté, nezaplevelené místo.

Pořídila jsem si k Vašim semínkům i knihu od Vás o pěstování
na semínka
Nakonec doplňme ještě stručnou
zprávu, doprovázenou pěknými osivy,
která dorazila od paní A. Chlopčíkové
z Kvasic:
Dobrý den, milí Gengeláci, letos poprvé
jsem zkusila pořádně něco pěstovat.
Pořídila jsem si k Vašim semínkům i knihu
od Vás o pěstování na semínka. Postupovala jsem vždy podle ní.
S rajčaty se mi dařilo.
Úroda byla hezká. Zvláš
červené hruštičky od tety
byly brzo narostené a
měly celkem hodně plodů.
Žlutá divoká rajčata byla
na jednom místě menší a
na druhém trochu větší. Ty větší jsem
hned od začátku lehce vyvázala na tyčku.
Možná je to i zálivkou...

Salát jsem předpěstovala, vybrala jsem
tři, z nichž dvě se brzo vytáhly, ty jsem
vyřadila – a jeden krásně kvetl. Jenže
něco ho sežralo a květy nedozrály. Příští
rok zkusím znovu. Okurky také celkem
rostly. Nebylo jich hodně, ale byly chutné.
V příštím roce zkusím opět vyset a sklidit
další semínka.
Zde si pěstitelka spolu s odrůdami
objednala také příručku Pěstujeme si
vlastní semínka, která přináší doporučení
a postupy při získávání vlastního osiva na
domácí zahradách. Při osivaření je dobré
počítat s nějakými ztrátami, a pokud to
jde, volit a vybírat na osivo více rostlin. Ze
salátů byly vybrány tři, z nichž ovšem dva
předčasně vyběhly, čímž zbyl již jen jeden,
a tohoto posledního mohykána něco sežralo.
Snad tedy příště zkusit ponechat na
semeno více hlávek...
Z pěstitelských zpráv vybral pd
FOTO – archiv Gengel, o. p. s.
Sklizená semena
fazole Lúžňanky.

FAZOLE LÚŽŇANKA
čtenáře
O dv záhrade,

slovenského časopisu Doma
pana M. Hlada z Liptovské
Lúžné, jsme před časem do Gengelu dostali
zásilku jeho velkých rodinných fazolí.
Napsal nám k nim v dopise tato slova:
„Moja mama ju pestovala od roku 1950,
ziskala ju od svojich rodičov. Od roku
1990 som ju od nej prevzal a pokračujem
v je pestovani. Pestujem ju na 2 m lieskovych paliciach. Fazua je vhodná na varenie fazuové zapraženej polievky.“
Botanicky jde o fazol šarlatový (Phaseolus coccineus), oblíbený druh fazole
s barevnými, velkými semeny. Podnětem
k zaslání odrůdy byla fazolová mapa,
která vyšla v roce 2017 v časopise Doma
v záhrade. Pan Hlad při prohlížení mapy
viděl, že v místě jeho bydliště je mapa
prázdná, bez odrůdy. A tak se rozhodl nám
svou fazoli, která do daného místa patří
a je tam doma, poslat. Jak vidět, odrůdově

mapy nemají
jen
poslání představit rozmanitost
a bohatství odrůd, ale mohou posloužit i jako cesta k objevení
dalšího odrůdového pokladu. A také
pomoci čtenářům uvědomit si přítomnost
a hodnoty jejich vlastních, místních
a často jedinečných odrůd.
Čtenář připojil obrázky z obecního kalendáře, takže jsme
si mohli prohlédnout
Liptovskou Lúžnou,
což je ves dlouhá
osm kilometrů, obklopená krásnými slovenskými horami.
Po
namnožení
v roce 2018 jsme
fazol Lúžňanku zařadili do nabídky
odrůd na stránkách
gengel.cz, kde si ji
může objednat veřejnost pro další pěstování a udržování.
Petr Dostálek
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FOTO – archiv
Gengel, o. p. s.

Fazu ová husta polievka
„Lúžňanka“
250 g fazule, 4 bobkové listy, zemiaky,
1 liter plnotučného mlieka alebo
200 ml sladkej smotany, velké 3 lyžice
oleja, 3 lyžice hladkej muky, 3 strúčiky
pretlačeného cesnaku
Fazu u namočime zvečera do rána do
vody. Rano fazu u scedíme. Fazu u zalejem do 3lit. hrnca 1 l čerstvej vody, osolíme, pridáme 4 bobkové listy. Varíme do
polo-mäka, pridáme 4–5 nakrajaných
zemiakov. Varíme, kým zemiaky a fazu a
sú uvarené. Zalejeme 1 litr. plnotučného
mlieka a nechame prevriet. Kým nám to
prevrie, urobíme zápražku:
3 lyžice oleja, 3 lyžice hladkej múky,
3 strúčiky pretlačeného cesnaku
Do zlatista pražíme a vlejem do hrnca.
Miešame na jemnom ohni, kým nám to
neprevrie a nezhustne. Odstavime a dochutime octom, cukrom a so ou.
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Zpravodaj starých odrůd 2018 jako Sborník
začátku letošního roku jsme, díky péči a pomoci
N aredakce
Bio, shromáždili všechna vydaná čísla Zpravodaje biodiverzity a uchování starých odrůd z loňského
roku do jednoho sborníku a nechali ho v malém nákladu
vytisknout.
Sborník obsahuje souhrnně vyšlé
články z roku 2018 a přináší vskutku
pestré počtení. Jsou zde zejména četné
zkušenosti pěstitelů starých odrůd
v dlouhodobém seriálu úryvků z jejich
dopisů a pěstitelských zpráv. Podobně
rozsáhlé je také představování nových
odrůdových přírůstků v gengelské sbírce starých plodin, kdy využíváme, mimo
jiné, také cenné údaje od dárců.
Vedle toho přináší Sborník i výsledky
dlouholeté práce dvou zkušených uchovatelů, kteří spolupracují s Gengelem.
Ukázkou z vyhledávání, porovnávání
a určování starých a krajových odrůd
rybízu nejen ze Šumavy, kterému se
věnuje pan Pascal Kissling ze Záblatí,
jsou portréty dvou rybízových odrůd:
Holandského červeného a Karlštejnského červeného. Pan Petr Šimeček ze
Starých Hamer v Beskydech pak v třídílném seriálu shromáždil přehled
druhů i odrůd jeřabin s praktickými
postřehy z jejich pěstování, také s různými způsoby využití.
V oblíbené rubrice Rostliny kolem nás
jsou představeny Lipový list na občanském průkazu, Růže na povlečení nebo

Hvozdíky na míse.
Nadčasovým tématům o spojení člověka
se světem jeho kulturních rostlin jsou
věnovány články Osiva, odrůdy doteky
nebo Rozsévač a dotek jeho ruky. Kromě
toho lze ve Sborníku
najít i mnohé další
články, jako např.
Neznámé
kapitoly
z dějin hrachu Hejzlarová, nebo Zkušenosti studenta semenaření s čištěním semen salátu a řadu
dalších.
Sborník má 88 stran
formátu A4, je vytištěn na křídovém,
hladkém papíře a svázán lepenou vazbou.
Vyšel jen v omezeném nákladu a bude
k objednání na stránkách gengel.cz. pd

Stránky z minulých čísel Zpravodajů
ZPRAVODAJ BIODIVERZITY – Bio 2/2019
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Dobyté semeno musí býti vždy v suchu uloženo aneb

Zásady semenaření z 19. století platné i ve století 21.
Zpravodaje biodiverzity a uchování starých odrůd jsme věnovali
Z ávěr
starobylému návodu se semenářským zaměřením. Na jaře vysazujeme

semenný šlahoun musí míti nejen s důstatek světla, volný přístup vzduchu, ale
v domácím semenaření přezimované dvouleté druhy, a tak jsme vybrali ze i prostory dosti, by tím snáze a spíše
dobré semeno nasaditi a vyvinouti mohl.
starší literatury sta věnovanou tomuto tématu.
Rozumí se samo sebou, že chceme-li
Popis Josefa Dumka z osmdesátých let očistí, a tak v lupenu sříznou, by zárodek spolehlivý druh semena obdržeti, musíme
devatenáctého století velmi dobře shrnuje jejich – matička – nedotknuta zůstala.
každý druh té neb oné zeleniny zcela pro
Semenáči musí se před mrazíky chrániti, sebe pěstovati, aby při oprašňování se
zásady přechování a semenaření dvouletých druhů, a již jsou to kořenové aby buňky jejich nimi potrhány a poš- nezvrhly.
zeleniny, košáloviny či další. Vybraná kozeny nebyly; sbírání semenáčů musí se
Semenáče musí se nechati zcela vyzráti,
kapitola z knihy Zelinářství přináší popis státi za počasí suchého; za mokra buňky, načež šlahouny se sřežou, bu na půdách
péče o dvouleté druhy a uvádí, jak ošetřo- přesyceny jsouce vlhkostí, rády zahnívají. uvážou, aneb semeno se odrhne, vymne,
Nejen přílišná vlhkos, ale i přílišné su- neb vypere a dá se usušiti na provětravou
vat a uskladňovat budoucí semenné roscho semenáčům škodí, poněvadž ty, které půdu, kam ptáci a myši přístupu nemají.
tliny, zde zvané přiléhavě matky.
Upozorňuje např. na šetrnou sklizeň přes zimu se scvrkly z jara rád hmyz
Dobyté semeno musí býti vždy v suchu
a ošetření vegetačního vrcholu čili ma- napadá, jakož i že takové sazenice jen uloženo, aby tak snadno kličivost svou
tičky. Pro výsadbu druhým rokem dopo- slabých výhonku vydávají.
netratilo; nikdy nesmí se semeno z rozličručuje půdu ve
ných ročníkův místaré síle, to je po
chati, protože nejen
statkovými hnojivy
kličivost jeho nestehnojené předplodjná bývá, ale rostliny
ině
tak,
aby
z nich nestejně ros„jadrného semetou a nestejného užitna“ poskytly. Vyzku poskytují. Mnohá
dvihuje potřebu,
semena zelinářských
aby každý druh
rostlin musí se čerzeleniny byl pěsstvá vysévati, jiná ale
tován na osivo
dávají užitku tím
sám „pro sebe“,
většího, čím starší
tedy odborně řejsou; tak ku příkladu
čeno
dnešními
okurky z čerstvého
pojmy, aby byla
semena pěstované
dodržena potřebnedají nikdy takého
ná izolační vzdáužitku, jako když
lenost, a nedošlo
vysévá se semeno tři
ke zkřížení. Zmiaž čtyřleté; kdežto
ňuje také správné
opět špenát, salát
uložení semena,
atd. lépe jest čerstvý
aby byla zachonežli dvouletý.
vána jeho klíčiDle
vypěstování
vost, a vypočítává, Okurkové semeno, zde sorta Budyšínská pařeništní, si podržuje svou klíčivost i deset let
a uschování udržuje
jak dlouho ten
se klíčivost semene
Semenáči staví se v místnostech vhod- rozličně dlouho, vždy ale lépe je mladší
který druh svou klíčivost podržuje.
Ale nechejme již promluvit samého auto- ných do prsti neb písku, který v mírné semeno, nežli příliš staré užíti a vysévati.
ra s jeho starobylým jazykem. Ten pone- vlhkosti se udržuje. Na jaře asi v dubnu
Okurkové, melounové, turkové, celerové
cháváme v původním znění, bez oprav vysazují se očištěné semenáče na řádně semeno dobře byvší uschováno, udržuje
upravené záhonky v patřičné vzdálenosti; až deset let klíčivost svou, kdežto hrách,
podle současného pravopisu.
po čas růstu se dle potřeby okopávají, zelí, petržel, sotva šest let dobrou klíčivost
plejí, nahrnují a zalévají.
mívají.
Pěstováni semen a jich sklizeň
Záhonky, k pěstování semene určené,
Čtyry, nejvýše pět let, udržuje klíčivost
Pěstování semen pro potřebu vlastní je nesmí býti čerstvě hnojeny, neb na tako- semeno bobu, čekanky; a asi tři léta:
nejen velmi výnosné, ale zaručuje nám vých sazenice stále jen kvetou a málo řeřicha, mrkev, řípa, salát; dvě tři leta pak
dobré a spolehlivé druhy, kterých pro své semena nasazují, kdežto v staré síle, jsou klíčivá semena feniklu, cibule, kmínu,
zelinářství sobě přejeme. Chceme-li sklidi- v půdě lehčí jadrného semena poskytují.
majoránky, špenátu; jedinký jen rok udrží
Bujné semenné výhonky, které jen kve- jistou kličivost: tymian, rebarbora, melisa,
ti hojně semena a semena dobrého, musí
býti sazenice (matky, semenáče) nejen tou, přitom málo semena nasazují, sřezá- levandule a angelika.
zdravé, dobře vyvinuté, ale i přes zimu vají se vrchem, aby šáva v jedno místo
náležitě uschované, by žádné nákazy ani jen soustře ována, spíše na vývin semene
Z knihy Zelinářství. Praktická kniha pro
pohromy neutrpěly, nebo z poškozených působiti mohla.
každého, návod k zařizování a zdokoDlouhé šlahouny semenné uvazují se nalení domácích a zelinářských zahrad,
matek malého užitku možno docíliti.
Co semenáči vyberou se hned při před- bu na koly neb společně, jako při víně na napsal Josef Dumek, vyšlo v Praze 1884
cházející sklizni takové rostliny, které, na babku sřezávaném; a tak neb onak, musí
půdách sypčích a lehčích v staré síle, se vždy k tomu zřetel obraceti, by šlavybral pd
pravidelně vyvinuty, nikdy ale v čerstvém houny nikde stisknuty nebyly, aby snad se
FOTO – archiv Gengel, o. p. s.
hnoji pěstovány byly; semenáči tito se nezapařily, aneb nezplesnivěly. Každý
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knihovnička
LUŠTĚNINOVÁ KUCHAŘKA se spoustou zeleniny pro celou rodinu
Petr Klíma
Jak luštěniny zařadit do domácího vaření? Jak je správně připravovat, klíčit,
fermentovat, skladovat? Co všechno se z nich dá vyčarovat a jaké druhy se
na co hodí nejlépe? A hlavně, jak si na nich i s dětmi pochutnat?
Díky této kuchařce si budete moci vychutnat kouzlo moderní veganské
kuchyně, a už je váš stravovací styl jakýkoli a uvařit dobré kvalitní jídlo pro
celou vaši rodinu. A protože zásadní součást zdravého jídelníčku představují
bílkoviny, je tato kniha věnována (zejména) luštěninám jako jejich kvalitnímu
rostlinnému zdroji. Šéfkuchař oblíbené dejvické restaurace Country Life a autor
úspěšné Zeleninové kuchařky Petr Klíma spojuje své zkušenosti ze světové gastronomie s každodenní praxí v restauraci i v domácí kuchyni, kreativní postupy
a dostupné sezónní suroviny.
Spolu s luštěninami hraje i tady velkou roli čerstvá lokální zelenina a bylinky,
autorův oblíbený zdroj nevyčerpatelné inspirace i výzva jej co nejlépe zpracovat.
V přehledném výběru figurují nejrůznější typy jídel: od svačinkových dipů,
pomazánek a salátů, přes dokonalé polévky a pestrou nabídku hlavních jídel, až
po překvapivé, ale skvělé sladkosti. Například cizrna tady zazáří nejen v polévce,
ale i „na pivu“ coby hlavní chod nebo naopak ukrytá v báječných sušenkách!
Kniha obsahuje veganské luštěninové recepty (bez masa, cukru, vajíček a
mléčných výrobků): SALÁTY, PŘÍLOHY A POMAZÁNKY * KLÍČENÉ POLÉVKY *
HLAVNÍ CHODY * LASKOMINY a sladká jídla
Foto receptů: Petr Klíma, doprovodné fotografie: Jiří Grégr
K vydání připravuje nakladatelství Smart Press, www.smartpress.cz
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Překlad Radomil Hradil
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Kváskový chléb
Chléb je skvělá potravina, která dlouho vydrží, je
připravená k okamžité konzumaci a chutná na slano i na
sladko.
Rodinný život mě naučil mít chleba vždy po ruce. Dopřávám
nejen sobě, ale celé rodině tu nejlepší kvalitu a to chléb
kváskový z doma namleté celozrnné mouky. Kváskový chléb
kvasí a kyne kolem 20 hodin díky žitnému kvásku, ne kvasnicím (či droždí). Během této doby kvásek mouku zpracuje

Kváskové lívance

(překvasí) tak, že je pro naše tělo chléb dobře stravitelný,
dodá nám maximum živin z celého zrna a zároveň díky
mléčnému kvašení nám upravuje naše trávení i peristaltiku.
Zpravidla doma připravujeme dva druhy kváskového chleba.
Chléb žitno-špaldový, pečený v troubě, a rýžovo-pohankový,
napařovaný v hrnci a dopékaný v troubě. Manžel má rád první
variantu, pokud možno s dobře propečenou kůrkou a já
s dcerkou zpravidla variantu druhou. Já kvůli bezlepkovosti
a dcera Anežka pro bílou barvu.
A tak když je čas a vrhám se na pečení, dávám přednost
přípravě chleba před pečením buchty. I chleba se dá namazat
máslem a medem či domácí marmeládou bez cukru (říkáme
tomu rychlá buchta). Z kvásku lze připravit nejen chleba, ale
též kváskovou bábovku, koláč, muffin nebo knedlíky.
Biolenka

Bezlepkový kváskový chléb

Kvásková bábovka

