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ÚVOD

Mnohé pro nás plevelné rostliny byly v jiných krajinách již po staletí využívány
různými způsoby v kuchyni nebo v lékařství. Vzhledem k jejich oblibě došlo v průběhu
staletí k jejich šlechtění a v současné době v některých krajinách k velkovýrobnímu
pěstování (např. Japonsko, Austrálie atd.). V souvislosti se zvýšeným zájmem je možné
získat i podrobné informace o těchto rostlinách.
S možností cestování po cizích zemích, poznáváním místních zvyklostí a tradičních
pokrmů se také v České republice začínají objevovat nové možnosti využití dosud pro
českou kuchyni neobvyklých rostlin. Přenesené znalosti ve využívání těchto doposud
opomíjených nebo neznámých rostlin nám mohou obohatit nejenom naši kuchyni, ale
i náš život v podobě účinných léků proti civilizačním chorobám.
Mezi tyto u nás méně využívané rostliny lze zařadit laskavec jedlý a lopuch větší. O
laskavci jedlém se u nás mnoho neví a doposud jsme se setkávali pouze s jeho
plevelnými druhy. Tuto rostlinu v plané formě můžeme najít na úvratích polí a na
rumištích. Okrasný laskavec se zase pěstuje pro dekorační účely v našich zahradách.
V potravinářství se využívají k přímé konzumaci listy a ze semen se vyrábí mouka.
V obchodních řetězcích je k dostání spousta výrobků z mouky laskavce.
Lopuch u nás roste již odnepaměti jako plevelná rostlina, která byla známá v minulých
stoletích zejména v léčitelství. A i když byly známy jeho léčebné schopnosti a tedy
i chuťové vlastnosti, nikdy u nás nedošlo k jeho rozšíření pro každodenní konzumaci
jako u jiných národů.
Trendem této doby je zvyšující se zájem o zdravou výživu a používání netradičních
zeleninových druhů. Také tyto rostliny skýtají nové možnosti, jak se obohatit o přírodní
zdroje látek pro využití v našem každodenním životě a je možné začlenit je do našeho
jídelníčku a kuchyně.
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CÍL PRÁCE

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit možnosti pěstování a využití dvou druhů
rostlin: Amaranthus oleraceus a Arctium lappa v České republice. Popsat podmínky
a náročnost pěstování, zjistit rozsah využitelných látek i oblasti jejich použití. Další
částí této práce je také uspořádání degustace z těchto dvou rostlin.
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PŘEHLED LITERATURY

3.1 Amaranthus oleraceus L.
(laskavec jedlý)
Synonymum: Amaranthus blitum L. Amaranthus blitum L. subsp. oleraceus (L.)
Costea, Amaranthus lividus L.
Jméno bylo odvozeno z řeckého slova amaranthos – nevadnoucí. (ŠMÍD, 2002)
Taxonomie: čeleď – Amaranthaceae (laskavcovité)
rod – Amaranthus
druh – Amaranthus oleraceus
Rod Laskavec (Amaranthus sp.) zahrnuje více než 60 druhů, kulturní formy patří mezi
jednoleté rostliny. Mezi nejznámější a nejpoužívanější druhy na světě patří Amaranthus
caudatus, Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus cruentus, Amaranthus tricolor,
Amaranthus oleraceus, Amaranthus gangeticus a Amaranthus spinosus.
Laskavec jako zelenina byl šlechtěn již ranými civilizacemi před více než 2000 lety
a jako zelenina se v pokrmech používá v podstatě po celém světě až do dneška. Jako
první ho pěstovali Mayové, později i Inkové a Aztékové, ale i některé kmeny
severoamerických indiánů. Pro Inky byl amarant hlavní plodinou, která se dodnes
v Andách pěstuje pod jménem „kiwicha“. Aztékové amarant nazývali „huautli“.
V 18. století se amarant dostal jako okrasná rostlina přes evropské botanické zahrady až
do Asie. V současnosti se amarant pěstuje po celém světě, přičemž v oblastech Afriky,
Karibských ostrovů a Asie (Čína, Vietnam, Malajsie) se stále používá především listová
část amarantu jako zelenina (např. špenát, zeleninové saláty, směsi s masem a kořením).
Na Karibských ostrovech je známý například pokrm „callaloo“, kde toto pojmenování
zároveň označuje jak tradiční polévku, tak i název pro amarant (http://amaranth.cz).
Na základě chemických rozborů bylo zjištěno, že listy amarantu obsahují vysoké
množství bílkovin, vitamínů a minerálů (MAKUS a DAVIS, 1984, in LIU, STÜTZEL,
2003). Z hlediska podmínek pěstování byla také zjištěna jeho schopnost přizpůsobit se
nepříznivým podmínkám pro růst, např. nevýživné půdy, tolerance ke stresu ze sucha,
různým teplotám a velikosti slunečního záření.
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Tyto vlastnosti představují možné využití amarantu jako zeleniny i v semiaridních
krajinách (MAYERS, 1996, in LIU, STÜTZEL, 2003).
3.1.1 Popis rostliny
3.1.1.1 Původ a rozšíření
Jak již bylo uvedeno dříve, laskavec se vyskytuje téměř po celém světě a počet
využívaných druhů je zhruba 45. U nás je laskavec zastoupen pěti plevelnými druhy,
např. Amaranthus retroflexus, Amaranthus viridis (HLAVA, TÁBORSKÝ, VALÍČEK,
1998). Mezi nejpěstovanější druhy laskavce patří A. caudatus (laskavec ocasatý) a jeho
vyšlechtěné odrůdy, které se pěstují jako okrasné rostliny.
Semena některých druhů (Amaranthus caudatus, Amaranthus hypochondriacus,
Amaranthus cruentus) slouží i jako cenná náhražka obilovin neboť neobsahují lepek.
V našich klimatických podmínkách se laskavec již pěstuje, a to především na semeno
(VALÍČEK, POKLUDA, 2004). Plochy v ČR, na kterých se pěstuje laskavec pro zrno
se odhadují na 200 – 250 ha, což je nejvíce v Evropě (MICHALOVÁ a kol., 2002).
Další, především tropické druhy laskavce (např. Amaranthus oleraceus nebo
Amaranthus tricolor) jsou pěstovány jako zelenina a využívají se jejich listy i mladé
části lodyh. Tyto teplomilné druhy jsou známé jako „čínský“ nebo také „africký špenát“
(VALÍČEK, POKLUDA, 2004).
3.1.1.2 Botanická charakteristika
Amaranthus oleraceus je jednodomá jednoletá bylina dorůstajícího do výšky od 0,6 do
0,9 metrů. Stonek je jednoduchý nebo větvený a lysý. Listy jsou vejčité až
kosočtverečné, čepel je dlouhá 0,01 – 0,08 m a široká 0,006 – 0,060 m. Řapík je dlouhý
0,005 – 0,100 m (WAGNER a kol., 1999, in http://www.hear.org/). Květenství je
tvořeno klubkatou latou zelenohnědých květů s falešným hrotem na vrcholu rostliny.
Samčí a samičí květenství se prolíná a listeny jsou 0,001 m dlouhé. Jednobuněčné
semeníky jsou zakončeny 2 – 3 bliznami (GRUBBEN, DENTON, 2004). Okvětní lístky
jsou většinou 3 (výjimečně u samičích květů i 5), 0,001 – 0,002 m dlouhé.
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Plodem je drobná, široce vejčitá nažka anebo tobolka, semena drobná, hnědá až černá,
lesklá. (ELIÁŠ, 2007, in http://botany.cz/)
Středozemní kulturní druhy (např. Amaranthus oleraceus) jsou robustní, vztyčené
a jednoduché nebo málo větvené rostliny dosahující výšky 1 metru s velkými listy.
Africké nebo asijské (indické), kulturní druhy jsou převážně daleko menší, do 0,5
metrů, silně větvené a jsou vztyčené nebo ohýbající se k zemi. Některé kulturní i plané
typy mají tmavě červené květenství a velké hnědočervené skvrny s antokyanovým
barvivem ve středu listové čepele. Podle tohoto znaku se nazývají „purpurový amarant“
(GRUBBEN, DENTON, 2004).
3.1.1.3 Vybrané obsahové látky
Listy a lodyhy obsahují v průměru 2,5 % bílkovin, 0,4 % tuku, 5 % sacharidů, 1,1 %
vlákniny, 2,3% minerálních látek, především vápníku a fosforu, 350 mg . kg -1 vitaminu
C a další cenné látky (VALÍČEK, POKLUDA, 2004). V tabulce č. 1 je uvedeno
porovnání vybraných látek v listech laskavce a dalších plodin.
Tabulka č. 1: Porovnání vybraných látek v listech laskavce, špenátu a artyčoku

Obsahové látky

Laskavec
(mg/100g)

Špenát
(mg/100g)

Artyčok
(mg/100g)

Bílkoviny

250

220

340

Tuky

40

40

100

Vápník

267

93

88

Fosfor

67

51

39

Železo

3,8

3,1

3,2

Draslík

411

470

550

(ENSMINGER a kol., 2005; http://ndb.nal.usda.gov/)
Na základě porovnání je patrné, že v listech laskavce jsou obsaženy bílkoviny a tuky
zhruba na úrovni špenátu, což je méně než u artyčoku. Obsah vápníku, fosforu a železa
je u listů laskavce významně vyšší (zejména u vápníku) než u špenátu a artyčoku.
Obsah draslíku je ale nižší než u špenátu a artyčoku.
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3.1.2 Podmínky pro pěstování
3.1.2.1 Ekologie
Zeleninové druhy laskavce optimálně rostou při denní teplotě dosahující nad 25 ºC a při
noční teplotě nižší než 15 ºC. Zastínění je pro rostliny nepříznivé s výjimkou případu,
kdy hrozí stres suchem. Amaranthus je většinou krátkodenní rostlina, což je výhodné
zejména v subtropech, kde je během léta generativní stádium zpomaleno. Laskavce
preferují vyhnojené, sušší půdy s volnou strukturou. Amaranthus blitum je velmi odolný
proti nepříznivým klimatickým i půdním podmínkám (GRUBBEN, DENTON, 2004).
3.1.2.2 Technologie pěstování
Při zavádění pěstovaných druhů laskavce v Maďarsku byla nezbytná znalost
fenologických zvláštností pro rozhodnutí o pěstitelských postupech a způsobu využití
(na zrno nebo jako listová zelenina). Dle provedených pokusů v roce 1990 s pěti druhy
laskavce (Amaranthus blitum L., A. caudatus L., A. cruentus L., A. hypochondriacus L.,
A. tricolor L.) bylo zjištěno, že hlavními faktory ovlivňujícími vzcházení byly
především vlastnosti povrchu půdy (např. propustnost, tvorba škraloupu) a teploty.
Nízké teploty, krusta či bahnitá půda opozdily vzcházení, ale nesnížily počet vzejitých
rostlinek. Pomalé vzcházení zvýšilo riziko zaplevelení. Některé druhy (A. blitum, A.
tricolor, A. caudatus) se jevily jako poměrně náročné na vysokou teplotu. U populací
A.caudatus a A.hypochondriacus ukázal počátek kvetení odchylky větší jak jeden měsíc,
zatímco rozdíl v populacích ostatních druhů byl jen malý. Vývoj porostů laskavce, které
byly osety v červnu a mají dlouhou vegetaci, byl opožděn suchem. Osivo zraje bez
ohledu na druh 30 – 35 dnů od začátku kvetení, ale závisí na morfologii květenství
(MATHE a kol., 2001).
Plodina je množena zejména semeny zasetými na světle v sušších půdách
(YAMAGUCHI, 1983). Semena začínají klíčit, když jsou zaseta do vrchní vrstvy půdy,
maximálně 3 cm hluboko. Ve tmě zůstávají semena v dormantním stavu i po několik let
(GRUBBEN, DENTON, 2004).
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Tabulka č. 2: Přehled základních údajů o laskavci

HTS (g)

Výsevek
(kg/ha)

Výsevek
(semen/m2)

Řádky
(cm)

Hloubka
setí (cm)

Výnos
(q/ha)

0,3 – 0,9

0,5 – 1,2

100 - 150

32 – 40
(45 – 60)

1–2

15 – 25

(DOSTÁL a kol., 2000, in JEŽKOVÁ, 2002)
Klíční rostliny mohou být přesázeny ve 2. - 3. týdnu, kdy jsou ve fázi druhého až
čtvrtého listu do řádku nebo povoleny do sponu. Ve 3. - 4. týdnu po přesazení, kdy jsou
rostliny vysoké 0,15 – 0,20 m již může být celá rostlina sklízena.
Pro velké výnosy je doporučováno pravidelné hnojení (jednou týdně), 18 kg N, 18 kg P
a 36 kg K/ha (YAMAGUCHI, 1983). Laskavce více než jiné listové zeleniny mají
tendenci k hromadění nitrosaminů, proto je třeba opatrně hnojit dusíkatými hnojivy,
nejlépe v několika rozdělených dávkách vždy po sklizni listů (VALÍČEK, POKLUDA,
2004).
Další možností je hustý vysév drobných semen laskavců na připravené záhony.
Zajímavý je také způsob pěstování laskavce jako mezikultury. Používá se v řídkých
výsadbách tykví, melounů, lilků a rajčat. V tomto případě se vysévá hustě na připravené
záhony a asi za tři týdny se do tohoto mladého porostu vysazují rostliny hlavní kultury.
Hustý porost laskavce nedovolí vyrůst plevelům, zastiňuje půdu a posléze chrání hlavní
kulturu před škůdci, kteří dávají často přednost požírání laskavce (VALÍČEK,
POKLUDA, 2004).
Laskavec napadá především žraví škůdci a hlístice. K dalším patogenům patří houba
Choanephora způsobující mokrou hnilobu listů a mladých stonků a také Pythium, které
způsobuje padání klíčních rostlin (YAMAGUCHI, 1983).
U nás můžeme zeleninový laskavec vysévat ve skleníku, v pařeništi i na venkovních
plochách. Vyžaduje dostatečnou vláhu, teplotu a vhodnou půdu. Dospělé rostliny
ponechané na semeno také působí dekorativně svými barevnými listy a košatými keříky
(HLAVA, TÁBORSKÝ, VALÍČEK, 1998).
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Na korejské univerzitě byla provedena studie k objasnění účinků diody emitující světlo
(LED) z hlediska kvality na rašení a fyziologickou aktivitu vyhonů laskavce
(Amaranthus sp.). Hodnocení rašení a růstu výhonů laskavce probíhalo pod různými
barvami světla, kdy rostliny byly vystaveny osvětlení po dobu 14 hodin a po dobu 10
hodin byly ve tmě. Růst byl při denní teplotě 25 °C a noční teplotě 18 °C.
Pro zkoumání fyziologických aktivit byly použity výluhy z výhonů laskavce získané za
pomoci methanolu. Čerstvá hmota nabyla u všech světelných zdrojů téměř stejně.
Avšak ošetření různou kvalitou světla ukázalo velký vliv na fyziologickou aktivitu.
Celkový obsah fenolických sloučenin se neobyčejně zvýšil ve výhonech laskavce, které
rostly pod modrým světlem i smíšeným červeným a modrým světlem. Celkový obsah
flavonoidů se významně zvýšil u kombinace červeného a modrého světla, kdy se
zdvojnásobil v porovnání s kontrolním vzorkem (CHO a kol., 2008).
3.1.3 Skladování
Listové zeleniny se velmi rychle kazí a jejich trvanlivost závisí na délce a podmínkách
skladování. Technologie nízko nákladového skladování byla použita v Indii.
K prodloužení trvanlivosti laskavce a jeho kvality bylo provedeno hodnocení na základě
zachování β karotenu, kyseliny askorbové a chlorofylu během skladování. Ztráty
karotenu závisely na délce skladování i podmínkách, pohybovaly se od 46,5 do 85,0 %.
Podobně se lišily hodnoty kyseliny askorbové, které se pohybovaly od 9 do 32 %.
Maximální doba skladování byla 4 dny. Výsledky ukázaly, že degradace kvalitativních
parametrů byla rychlejší v podmínkách okolí (22 – 31,5 ºC a relativní vzdušné vlhkosti
35 – 65 %) než skladovaných mlžením v chladící komoře (17,5 – 21 ºC a relativní
vzdušné vlhkosti 90 – 93 %). Dále bylo zjištěno, že balení listů do polyetylénových
sáčků s nízkou hustotou opozdilo ztráty vody. Úspěšně zlepšilo trvanlivost a výživnou
hodnotu (NEGI, ROY, 2004). Čerstvé listy mohou být skladovány podobně jako špenát,
několik dní v lednici (SMALL, 2009)
V Ugandě proběhla studie, která se zabývala nejvhodnější metodou sušení listových
zelenin. Důvodem provedení této studie, byl nedostatek příjmu vitamínů z potravy
během období sucha a umožnění vyrovnané potravy po celý rok. Byly zkoumány
vzorky z Amaranthus hybridus, Amaranthus blitum a Amaranthus cruentus.
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Na tradiční metodu sušení pomocí slunečního záření byl použit jeden kilogram každého
vzorku. Všechny tři druhy laskavce byly umyty a rozprostřeny na podnos, který byl
vystaven přímým účinkům slunečního záření alespoň sedm hodin každý den. Sušení
trvalo čtyři dny, dokud nebyly zeleninové druhy křehké a uznány jako vysušené. Další
metoda sušení v peci probíhala se vzorky vážícími 0,4 kg. Zeleninové druhy byly poté
zabaleny do obálek s otvory, umožňujícími uniknutí vlhkosti. Obálky byly umístěny do
pece, kde byly nechány přes noc při teplotě 65 ºC. Poté byly přemístěny do poliček, aby
vychladly.
Metodou solárního sušení se sušil jeden kilogram každeho ze vzorků, a to v solárním
sušiči v Zemědělském výzkumném ústavu Kawanda. Na solární sušič byl použit
hliníkový obal jako odrazka a k zabezpečení proti dešti nebo kondezaci, byl sušič pokryt
plastovou střešní krytinou. Vzorky byly dvakrát za den obráceny a sušeny byly po dobu
dvou dnů, poté byly ze sušiče vyjmuty (KIREMIRE a kol., 2010).
Tabulka č. 3: Zachované obsahové látky A. blitum při sušení různými metodami [%]

Obsahové látky

Vysušené v peci

Vysušené solárním
sušičem

Vysušené na slunci

Vápník

91,8

93,8

80,5

β karoten

24,2

20,5

13,5

Vláknina

97,5

93,2

99,6

Železo

87,8

85,3

72,7

Hořčík

84

86,2

84,9

Fosfor

80,5

85,2

87,2

Draslík

75,9

87,5

93,2

77

76,4

66,9

Sodík

62,7

72

74,7

Vitamín C
(KIREMIRE a kol., 2010)

36,6

71,4

27,9

Bílkoviny
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3.1.4 Využití rostliny
Kromě širokého potravinářského využití listů a mouky, lze laskavec uplatnit i jako
krmivo pro hospodářská zvířata. Senáž je kvalitou blízká senáži z vojtěšky. Laskavec
patří do skupiny rostlin s C4 cyklem, které mají velkou rychlost fotosyntézy,
ekonomičtěji využívají světelnou energii při fixaci C02, mají sníženou fotorespiraci a
dosahují vysoké hodnoty fotosyntetické produkce, tzn. tvorby biomasy. Vzrůstné formy
jsou využitelné jako zelené hnojení, energetické plodiny (produkce sušiny biomasy je
přes 20 t/ha) i pro výrobu papíru. Některé druhy laskavce zase poskytují surovinu pro
produkci barviv a kosmetických přípravků. Listy lze zpracovat vařením a uchovat
sušením (MOUDRÝ, STRAŠIL, 1996, in JEŽKOVÁ 2002).
3.1.4.1 Farmaceutický průmysl
Laskavec je vhodný pro menší děti, kojící matky i pacienty s horečkou, krvácením,
anémií nebo nemocemi jater. Listy jsou používány na snížení horečky a k obkladům na
záněty a vředy (GRUBBEN, DENTON, 2004).
Dle studie provedené v Malajsii, zabývající se zjištěním antioxidační aktivity
a celkového obsahu fenolických látek v Amaranthus sp., byly zkoumány účinky
rozdílných časů blanšírování (10 a 15 minut) na antioxidační účinky a fenolický obsah.
Byly vybrány čtyři druhy laskavce: Amaranthus paniculatus, Amaranthus gangeticus,
Amaranthus blitum a Amaranthus viridis. Nejvyšší celková antioxidační aktivita byla
zjištěna u Amaranthus blitum, další v pořadí byl Amaranthus gangeticus a Amaranthus
viridis a jako poslední Amaranthus paniculatus. V čerstvém stavu měl nejvyšší obsah
fenolických látek A. gangeticus, dále pak A. paniculatus, A. viridis a nakonec A. blitum.
Výsledky ukázaly, že u všech druhů byla po blanšírování tendence snižování
fenolických látek. Po pěti minutovém blanšírování ztratil A. gangeticus (51 %) z
celkového fenolického obsahu, následovaný A. paniculatus (31 %), A. viridis (8 %) a
nejméně ztratil A. blitum (1 %). Navíc A. gangeticus přišel až o 71 % z celkového
obsahu fenolických látek blanšírovaním po dobu patnácti minut, A. viridis ztratil 47 %,
A. paniculatus 33 % a A. blitum 9 %. Podle druhů laskavce může blanšírování nad
patnáct minut způsobit ztráty antioxidační aktivity a obsahu fenolických látek (AMIN,
NORAZAIDAH, HAINIDA, 2004).
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3.1.4.2 Potravinářský průmysl
Amaranthus blitum L. tento široce rozšířený druh je dobře adaptovaný na mírné podnebí
a má několik plevelných forem, buď s červenými nebo zelenými listy. To slibuje
umožnění vývoje vysoce chutných zeleninových hybridů laskavce. V Indii jsou
oblíbené především pro jemné lodyhy. V Řecku je tento druh široce konzumován pod
jménem vleeta. Na Taiwanu je také pěstován pod názvem laskavec koňský zub. Běžně
se konzumuje v různých částech Afriky. Listy jsou měkké a po uvaření chutnají
nasládle, často se upravuje jako špenát (NATIONAL RESEARCH COUNCIL (U.S.),
2006). Zeleninový laskavec je doporučován jako chutná pochutina s jemnou chutí a
léčivými vlastnostmi (GRUBBEN, DENTON, 2004).
Laskavec obsahuje červenofialové pigmenty betakyaniny, které jsou celosvětově
používány, tak jako barviva z červené řepy k nahrazení syntetických barviv
(SCHNETZLER, BREENE, 1994; HENDRY, HOUGHTON 1996, in CAI, CORKE,
2006). Nejvyšší produkce pigmentového prášku z čerstvých vzorků rostlin Amaranthus
byla dosažena při teplotě vzduchu 180 ºC za pomoci rozprašovací sušárny (CAI,
CORKE, 2006).
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3.2 Arctium lappa L.
(lopuch větší)
Synonymum: Lappa vulgaris (Hill), Lappa major (Gaertner), Lappa bardana
(Moench), Lappa bardana subsp. major (Moench, Čelak), Lappa
officinalis (All), Arctium majus (Gaertner, Bernh), Arctium vulgare
(Hill, Druce), Arctium lappa subsp. major (Gaertner, Arènes), Bardana
lappa (Hill).
Název rostliny je odvozen pravděpodobně od slov:
Arktos – medvěd, nejspíše tím bylo myšleno souhvězdí velké medvědice, plstnaté
soubory připomínají medvědí kožich
láppa – lopuch, lap - z keltského slova označujícího ruku, zralé úbory se chytají na srst
zvířat a šaty (ŠMÍD, 2002)
Taxonomie: čeleď – Asteraceae (hvězdnicovité)
rod

– Arctium

druh – Arctium lappa
Rod Lopuch (Arctium sp.) zahrnuje devět druhů lopuchů a mnoho vzájemných
kříženců. U nás rostou čtyři druhy Arctium tomentosum, Arctium minus, Arctium
nemorosum a Arctium lappa (KOCIÁN, 2003).

3.2.1 Popis rostliny
3.2.1.1 Původ a rozšíření
Druh lopuch pochází ze severní Číny, ale jako plevelná rostlina se rozšířil do Evropy,
tedy i ČR a Severní Ameriky. Vyskytuje se a roste především na neobhospodařovaných
půdách, rumištích, podél cest a na čerstvých navážkách. (VALÍČEK, POKLUDA,
2004). V Japonsku je lopuch pěstován jako zelenina, která je známá pod názvem „gobo“
nebo „takinogawa“ (MUNRO, SMALL, 1997). Také se pěstuje např. na Taiwanu nebo
v Austrálii.
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3.2.1.2 Botanická charakteristika
Arctium lappa je dvouletá bylina s vřetenovitými kořeny a mohutnou až 2 metry
vysokou, větvenou lodyhou, která je podélně rýhovaná a vyplněná dření. Prvním rokem
vytváří růžici přízemních listů a druhým rokem lodyhu s květy (HLAVA, TÁBORSKÝ,
VALÍČEK, 1998).
Listy jsou řapíkaté, široce vejčité, zašpičatělé, na bázi srdčité, až 0,5 m dlouhé. Řapík je
vyplněn dření. Kulovité úbory jsou uspořádány do chocholičnatého květenství, 0,030 –
0,035 m. Zákrovní listeny jsou úzce čárkovité, znenáhla zašpičatělé, na špičce žlutě
háčkovité, lysé, jen na bázi brvitě zubaté, stejně dlouhé nebo delší než květy. Květy jsou
trubkovité s korunou zvonkovitou pěticípou, fialové až nachové barvy (PODLECH,
1987). Plodem je podlouhlá zploštělá nažka, dlouhá 0,006 – 0,007 m, černá a slabě
bradavčitá, chmýr dosahuje délky 0,001 – 0,003 m (HLAVA, TÁBORSKÝ, VALÍČEK,
1998).
3.2.1.3 Vybrané obsahové látky
Mezi složkami nacházejícími se v semenech a listech jsou arkciín, olej, sterol
a vitamíny A a B. Listy obsahují 5% inulinu, slizy a taniny. Kořeny obsahují proteiny,
sliz a inulin (TIERRA, 2003). Mladé listy mají 350 mg vitamínu C na 100 g (JANČA,
ZENTRICH, 2009). Lopuch dále obsahuje polyacetylenické sloučeniny, které mají
baktericidní a fungicidní účinky (BODLÁK, 1995). V tabulce č. 4 je provedeno
porovnání vybraných látek v kořenech lopuchu a dalších plodin.
Tabulka č. 4: Porovnání vybraných látek v čerstvém stavu podzemních částí rostlin

Obsahové látky

Lopuch
(mg/100g)

Brambory
(mg/100g)

Mrkev
(mg/100g)

Petržel
(mg/100g)

Bílkoviny

153

189

93

230

Tuky

15

10

24

60

Vápník

41

10

33

48,5

Fosfor

51

61

35

71,1

Železo

0,8

0,73

0,3

1,2

Draslík

308

455

320

562

(http://www.foodcomp.dk/v7/fcdb_details.asp?FoodId=0210; http://ndb.nal.usda.gov/)
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Na základě porovnání je patrné, že v kořenech lopuchu jsou obsaženy bílkoviny
ve vyšší úrovni než u mrkve a tuků je méně než u mrkve. Obsah vápníku, fosforu i
železa je u kořenů lopuchu vyšší než u mrkve či brambor (mimo fosfor). Obsah draslíku
je nižší než u ostatních plodin.
3.2.2 Podmínky pro pěstování
3.2.2.1 Ekologie
V našich klimatických podmínkách rostlina přezimuje velmi dobře, avšak optimální
teploty během vegetace se pohybují od 20 do 25 ºC. Vyžaduje lehké, propustné a spíše
sušší půdy (HLAVA, TÁBORSKÝ, VALÍČEK, 1998). Pokud teplota po několik dní
klesne ke 3 ºC, tak dojde k odumírání vrcholů rostliny. Avšak kořeny jsou odolné proti
chladu a dokáží přežít teploty i pod bodem mrazu. Rostlina je tolerantní k vysokým
teplotám, a tudíž může být pěstována v subtropech, ale nevykvete bez chladné periody
(YAMAGUCHI, 1983).
3.2.2.2 Technologie pěstování
U nás lopuch zatím roste jen planě, proto je nutné si opatřit kvalitní šlechtěné osivo,
nejlépe japonského původu (HLAVA, TÁBORSKÝ, VALÍČEK, 1998). Pro dlouhé,
rovné kořeny je nezbytná kyprá půda. Doporučuje se připravit půdu vykopáním rýhy
alespoň 0,45 m hluboko. Pro lepší zakořenění je přidán kompost, poté se rýha zahrne a
semínka jsou seta zhruba 0,05 m hluboko a 0,10 m od sebe (HALPIN, 1978, in
MUNRO, SMALL, 1997). Sejí se do teplejší půdy, kdy teplota půdy stoupne nad 10 ºC,
ale pro založení porostu bude lepší teplota půdy nad 15ºC (NGUYEN 1998, in
http://www.cqu.edu.au/, 1999). Lopuch není náročný na péči během vegetace, avšak
musíme dbát na to, aby mezi jednotlivými řadami bylo vždy dostatek prostoru, protože
listy mohou dorůstat do velkých rozměrů (MUNRO, SMALL, 1997).
Kromě přímého výsevu je možno předpěstovat sazenice a vysadit je na jaře, nebo na
podzim. V prvním případě se kořeny sklízejí po 4 – 5 měsících, v druhém případě asi za
9 měsíců. Vysazují se poměrně hustě, což podporuje růst dlouhých, rovných a
nerozvětvených kořenů. Meziřádková vzdálenost se doporučuje 0,30 m s 0,10 – 0,20 m
mezi jednotlivými rostlinami v řádku.
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V průběhu vegetace se odstraňuje plevel, tvořící se květní lodyhy a zajišťuje kypření
půdy (VALÍČEK, POKLUDA, 2004). Lopuch by měl být sklizen ještě před plnou
zralostí. Zralé kořeny mají výraznější chuť, ale mohou být tuhé (MUNRO, SMALL,
1997). Nejvhodnější délka pro sběr kořenů je 0,30 – 0,45 m, kdy kořeny jsou ještě
nedorostlé a dobře se ohýbají (HLAVA, TÁBORSKÝ, VALÍČEK, 1998).
V Brazílii byla provedena studie, jejímž cílem bylo zhodnotit růst a výnos lopuchu při
dodání fosforu a drůbežího trusu do půdy. Bylo použito pět různých dávek fosforu
(v rozpětí od 4,3 až do 81,7 kg . ha

– 1

) v hnojivu trojnásobného superfosfátu a pět

návěsů s drůbežím trusem (od 1 – 19 t . ha
byly 22, 87 mg . ha

–1

–1

). Největší výnosy čerstvé, listové hmoty

, kdy bylo použito 81,7 kg . ha

drůbežího trusu 19 t . ha

– 1

–1

P a 18,38 mg . ha

–1

s dávkou

. Vyšší obsah drůbežího trusu vedl ke zvýšení sušiny v

listech a to bez ohledu na množství fosforu. Nejvyšší výnosy sušiny kořenů 0,33 mg . ha
– 1

byly získány při vyšších dávkách fosforečného hnojiva a středních dávkách

drůbežího trusu (GASSI a kol., 2009).
V Japonsku je vyšlechtěno několik kultivarů lopuchu, které jsou vhodné pro různé
kuchyňské úpravy od kultivarů určených k přípravě salátů přes kultivary pro konzumaci
v syrovém stavu až po přípravu v mikrovlnné troubě. Dle provedené studie v
Zemědělském výzkumném středisku ve Fukuoce došli k závěru, že lopuchový kořen
ohřátý v mikrovlnné troubě je kvalitnější, něž vařený ve vodě. Lopuch vařený ve vodě
ztratil větší množství polyfenolů. Studií bylo dále zjištěno, že optimální sklízecí velikost
kořenů lopuchu pro konzumaci v čerstvém stavu je 0,015 až 0,019 m v průměru, kdy
byly nejlepší výsledky s šířkou meziřádku 0,4 m (HIMENO a kol., 2010).
V rámci pěstování je třeba zahrnout i ochranu rostlin. Při pěstování lopuchu není
přílišný problém s patogeny. Jediný škůdce, který může snížit výnos je migrující
kořenové háďátko Pratylenchus penetrans škodící na mnoha druzích zeleniny a
zemědělských plodinách. Pratylenchus penetrans dává přednost písčitým půdám.
Vzhledem k širokému okruhu hostitelských rostlin jsou opatření založená na střídání
plodin obtížná. Snížení napadení způsobuje pěstování cukrovky i červené řepy
(KOUBOVÁ, 2009).
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Na ostrově Hokkaidó byl studován vztah mezi škodami na lopuchu způsobenými
hlísticemi Pratylenchus penetrans na pozemku po kultivaci rotačními bránami
(do hloubky 0,2 – 0,3 m) a rýhovači (do hloubky 1 m). V minulosti byly pole pro
pěstování lopuchu před výsadbou kultivovány rotavátory. Takto ošetřené půdy byly
spojeny s těžkými poškozeními způsobenými P. penetrans. Příznaky se projevovaly na
kořenech v podobě hnědých nebo černých teček, později splývajících do černých skvrn.
Kultivace půdy za pomoci rýhovačů vykazuje menší poškození P. penetrans, které má
příznaky drobných, hnědých skvrn na kořenech. U kultivace rýhovačem dochází ke
snížení hustoty hlístíc při míchání půdy s vyšší a nižší hustotou hlístic. Jako práh
škodlivosti pro hlístice byla stanovena úroveň, kdy je prodejných 80 % lopuchových
kořenů z celkové sklizně. Tento práh škodlivosti byl stanoven ze vzorku mokrého
povrchu půdy (hloubka 0 – 0,2 m), kdy byl zjištěn počet hlístic po 48 hodinách v
Baermannově nálevce. Tato hodnota byla 6,1 P. penetrans / 25 g půdy před orbou
rýhovačem a 3,2 P. penetrans / 25 g půdy po orbě rýhovačem (YAMADA a kol., 2008).
Aeroponický systém pěstování byl vyvinut pro produkci kořenové zeleniny, používané
ve fytofarmaceutickém průmyslu. Různost ve fytochemické kvalitě botanických
produktů znemožňuje schopnost řídit uniformnost dávkování v klinických studiích.
Dalšími výhodami této metody pěstování je snadnější sklízeň a snížení rizika otravy z
náhodného smísení s kořeny jiných rostlin. Aeroponie je systém hydroponie, ve kterém
kořeny rostlin jsou zavěšeny v uzavřené komoře a výživný roztok je vstřikován
zespoda. Velmi zajímavým zjištěním je, že stálost koncentrace chlorogenové kyseliny
se jeví jako vyšší v aeroponicky pěstovaných rostlinách, což naznačuje, že aeroponie
může být cenná produkční metoda pro plodiny vyžadující fytochemickou stálost k
usnadnění standardizace a dávkování konečných produktů (HAYDEN a kol., 2004).
3.2.3 Skladování
Po sklizni se kořeny umyjí a odstraní se postranní kořínky i kořenové vlášení. Poté se
zabalí do plastových, zvrásněných krabic po 10 kg (NGUYEN 1998, in
http://www.cqu.edu.au/, 1999). Nechávají se v chladu a vlhku až do uskladnění
(NGUYEN 1992, in http://www.cqu.edu.au/, 1999). Nízká teplota je především důležitá
k udržení kvality čerstvě nařezaných produktů tím, že snižuje fyziologické aktivity
a fyziochemické reakce. Chlazení ihned po zpracování je nezbytné pro udržení kvality.
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Vodní chlazení je jedno z nejjednodušších chladících metod k užití, protože opláchnutí
produktu po nakrájení je nezbytné pro vyhnutí se zhnědnutí výrobku a růstu mikrobů
(SHIINA, HASEGAWA, 2007). Po odříznutí se bílá hmota kořene značně vysušuje a
oxiduje, a proto je nutné nechat kořen vcelku. Obvykle jsou kořeny zabaleny do
plastového obalu a uloženy do lednice. Kořeny by se měly čistit spíše škrabáním než
loupáním (VINNING 1995, in http://www.cqu.edu.au/, 1999). Skladovat by se měly za
vysoké relativní vzdušné vlhkosti 90 – 95 %, aby nedošlo k uvadání a za teploty 0 °C
(NGUYEN 1992, in http://www.cqu.edu.au/, 1999).
Při skladování ve snaze udržet dobrý vzhled tepelně zpracovaných lopuchových tyčinek
byly použity k balení a ukládaní lopuchových kořenů (Arctium lappa L.) při teplotách 2,
8 a 20 °C polyethylenové fólie a vlnité lepenky. Při použití vlnité lepenky a teploty 20
°C byly ztráty čerstvé hmoty až 60 %. Naopak použití polyetylénových sáčků nebo
nízké teploty snížilo ztráty skladováním na méně než 30 %. Při skladování v teplotách
8 a 20 °C došlo k výraznému poklesu obsahu cukru, což odpovídá zvýšení produkce
bílých pevných látek. Činnost inulázy v kořenech lopuchu uložených ve 2 °C byla vyšší
než u těch uložených při 8 a 20 °C. Tyto výsledky naznačují, že skladování
v polyetylénových sáčcích po dobu 30 dnů při 2 °C je vodné k zabránění vzniku kalné
sraženiny ve zpracovaných lopuchových tyčinkách (ISHIMARU a kol., 2003). Balení je
jedna z nejvíc důležitých technologií pro zachování kvality čerstvě nařezané zeleniny,
tím že zabraňuje vadnutí, hnědnutí a pachuti. Modifikovaná atmosféra balení (MAP) má
obrovský

efekt

na

kvalitu

zachování

čerstvě

nařezané

zeleniny

(SHIINA,

HASEGAWA, 2007).
Čerstvě nařezané produkty jsou zpracovány automatizovaným, polo-automatizovaným
nebo manuálním systémem, závislým na druhu zpracování a množství k zpracování.
Ostrost nože je důležitá k minimalizování poranění a poškození. Mytí zpracovaného
produktu odstraňuje výměšek pletiva, který může způsobit hnědnutí a poskytovat
příznivý substrát pro růst mikrobů. Výnos koncových produktů se liší od 40 % do 90 %
nebo více s významnou hodnotou 70-74 % závisící na komoditě a typu zpracování
(SHIINA, HASEGAWA, 2007).
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Polyfenolická oxidáza je klíčovým enzymem pro enzymatické hnědnutí lopuchu.
Polyfenolická oxidáza byla extrahována z lopuchu k získání experimentálních důkazů
pro kontrolu hnědnutí v produkci čerstvě řezaných kousků lopuchu. Na základě tohoto
výzkumu jako ochrana barvy kořene byl použit roztok kyseliny citrónové. Výsledky
ukázaly, že optimální teplota a pH byla v rozmezí 30 – 40 °C a 6,5 – 7,5. Optimální
ochrany barvy bylo dosaženo pro čerstvě nasekané kousky namáčené po 30 minut a dále
bělených ve smíšeném roztoku. Po zchlazení, byly čerstvě nařezané kousky lopuchu
skladovány ve (4 ± 1) °C. Skladováním po dobu 14 dnů nedošlo ke změně barvy ani
vůně (CHEN a kol., 2010).
3.2.4 Využití rostliny
Lopuch má široké využití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. V Asii se
převážně používá jako lahůdková zelenina. U nás se používá především v léčitelství. Po
celém světě je zkoumán rozsah prospěšných látek a účinků.
3.2.4.1 Farmaceutický průmysl
Tato rostlina byla uvedena v bylinném lékopisu téměř v každé kultuře. Její používání
bylo nejrozšířenější v Evropě, Indii, Číně a Japonsku. V Severní Americe ji využívali
i Indiáni. Dioskorides doporučoval odvar z kořene dohromady se semínky proti bolesti
zubů. Dioskorides také dodává, že lopuch je užitečný při problémech s ledvinovými
kameny. Ve středověku se znalosti o léčivých možnostech lopuchu nijak nevyvíjely.
Lopuch jako přírodní detoxikant jater a ledvin byl oficiálně objeven pro lékařskou vědu
až na sklonku 17. století. V Severní Americe byl tento poznatek znovu představen
profesionálními lékaři až na konci 19. století a do té doby byl lopuch téměř ignorován.
Poté byl znám jako široce užívaný detoxikant krve a jater (WOOD, 1997).
Kořen je používán pro chronické stavy, zatímco semena pro akutní stavy. Kořeny
vykopáváme na konci prvního roku (WOOD, 2009). Později už kořeny zdřevnatí a
nedají se použít. Za plnohodnotný kořen platí „jadrný", tzv. „mastný", na rozdíl od
dřevnatého. Po očištění se doporučuje ponořit kořeny na 3 minuty do vařící vody.
Účinné látky se tím stabilizují a lépe se uchovají. Teprve potom se kořeny suší, obvykle
zavěšené na nitích (JANČA, ZENTRICH, 2009). Kořeny s vysokým obsahem olejů
snadno žluknou, a proto potřebují být sušeny umělým teplem a ponechány na otevřeném
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vzduchu. Dobře se extrahují v alkoholu (WOOD, 2009). Při sušení umělým teplem
nesmí teplota přesáhnout 35 °C. Správně usušené kořeny jsou křehké, na lomu bělavé s
nasládle hořkou chutí. Při vhodném uložení vydrží i více let (JANČA, ZENTRICH,
2009).
Semena jsou sklízena na konci druhého roku předtím než rostlina úplně odumře. Listy
jsou někdy využívány externě jako obklady. Vnitřně jsou součástí čajů při cukrovce
a také u čajů, které upravují zažívání a vyměšování. Zevně se listy používají při kožních
ekzémech, vyrážkách, zánětech a špatně se hojících ranách. Na přípravu tzv.
lopuchového oleje se používá „oleum bardanae“, což je výtažek z kořene. Aplikuje se
zevně při nadměrné tvorbě suchého hustého mazu na pokožce hlavy (ARNDT, 2010).
Pro lidské zdraví je důležitý objev léků, které mohou být použity k léčbě různých
onemocnění. Lopuch větší (Arctium lappa L.) byl používán v tradiční medicíně
v Brazílii i Asii pro své protizánětlivé účinky. Při pokusu na nizozemské univerzitě
zjistily, že lopuch je také slibnou přírodní složkou pro používání v antialergenní léčbě
(KNIPPING a kol., 2008).
Odvar z kořene lopuchu je vhodný nejen na růst vlasů a vousů, ale též na nadměrně se
mastící vlasy i pokožku, na lupy ve vlasech, na aknózní pleť ve tváři, na ramenou i na
zádech a rovněž do léčivé vany na celkové omlazení pokožky (www.dedekkorenar.cz).
Výtažek z nažek Arctium lappa vede k viditelné redukci vrásek. Představuje tady
prostředky k regeneraci kožních struktur a tím nabízí efektivní léčbu pro zralou pleť
(KNOTT a kol., 2008).
Složky syrových listů lopuchu většího vykazovaly velký, mikrobiální, bránící potenciál
vůči testovaným patogenům, které se běžně vyskytují v dutině ústní (Enterococcus
faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis a Candida
albicans) a způsobují zubní kazy (PEREIRA a kol., 2005).
Saponiny, které se přirozeně vyskytují v lopuchu, pomáhají regulovat cukr v krvi. Pro
své močopudné účinky je lopuch využíván proti edému způsobeného rakovinou a také
proti lymfomům.
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V roce 1984 japonští vědci z Kawasakiho lékařské školy v Okayamě objevily
antimutagenní

faktor, který byl rezistentní jak k teplu, tak k enzymům štěpícím

bílkoviny. Pojmenovali ho „faktor lopuchu“. Ve zkumavce byla také zjištěna jeho
efektivnost proti viru HIV. Benzaldehyd, jedna ze složek lopuchu, projevil své
protirakovinné účinky na lidech (TIERRA, 2003).
Účinnost chemoterapie rakoviny je často omezena toxicitou pro jiné tkáně v těle. Proto
pro postoupení v léčbě rakoviny zůstává atraktivním cílem identifikování netoxických
chemoterapeutik z léčivých rostlin. Cytotoxická látka byla nalezena především ve
výtažku z Arctium lappa. Japonští vědci zjistili, že arktigenin, který je obsažený
v lopuchu, působí cytotoxicky na rakovinné buňky rakoviny plic, jater a žaludku,
přičemž nepůsobí cytotoxicky na několik línií normálních buněk. Arktigenin inhibuje
rakovinné bujení, což může vést k buněčné smrti (SUSANTI a kol., 2011).

3.2.4.2 Potravinářský průmysl
Zatímco mladé listy a lodyhy jsou připravovány jako špenát nebo asparagus, je nejvíce
žádanou částí rostliny dlouhý úzký kořen (STEPHENS, 1994). Kořeny lopuchu mají
ústřicovitou chuť podobnou kozí bradě pórolisté (Tragopogon porrifolius). Před
vařením oškrábeme vnější vrstvu k bílému vláknitému vnitřku. Kořeny jsou obvykle
vařeny ve dvakrát vyměněné vodě ke zlepšení barvy a chutě zeleniny. Lopuch lze použít
v orientálním stylu osmahnutím nebo přidat do zeleninových pokrmů, jako dušený, do
polévek nebo masitých jídel (HALPIN, 1978, in MUNRO, SMALL, 1997).

Jako

zelenina byl znám již ve staré Číně a Japonsku, kde si jej dodnes pro tento účel
vyšlechťují. Jsou vyšlechtěny různé variety lopuchu jako 'ha gobo', který je pěstován
pro jemné listy nebo takinogawa s tenčími a až 0,90 m dlouhými kořeny či celá řada
variet (např. 'Shiroguki') s tlustšími a kratšími kořeny (NGUYEN 1998, in
http://www.cqu.edu.au/, 1999). V Polsku se vyrábí „succus" - sirup. Je to zahuštěná
šťáva z čerstvého kořene. Používá se do čaje i do vody (JANČA, ZENTRICH, 2009).
Pražené kořeny lopuchu se přidávají do kávy místo cikorky, mladé listy se přidávají do
salátů nebo polévek a jednoleté kořeny se jedí syrové, vařené nebo pečené, dávají se do
polévek místo brambor a připravují se z nich karbanátky. Lze jím nahradit i mrkev,
petržel nebo pastinák (RUBCOV, 1980).
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V Japonsku byly zkoumány antialergenní účinky komerčních produktů z vařeného
lopuchu, z lopuchu ve formě salátu, smaženého lopuchu a vařeného s octem. Zkoumaly
se účinky potlačující na enzymatickou aktivitu.
Lopuchové kořeny smažené a ve formě salátu projevovaly tlumící aktivity, zatímco
lopuch vařený s octem měl omezené účinky. Komerčně upravovaný lopuch má
bioaktivitu odpovídající antialergenním účinkům, tak jako syrový lopuch (SUGIURA a
kol., 2008).
V Číně se Arctium lappa L. používá jako pomocný materiál při výrobě lopuchového,
výživného piva. Byly zkoumány účinky poměrů lopuchové šťávy v mladině a teplota
kvašení na chuť piva. Nejlepší kvality lopuchového piva bylo dosaženo poměrem
lopuchové šťávy k mladině 2 : 8 a teploty hlavního kvašení 24°C (lopuchová šťáva se
přidala v pozdní fázi fermentace). Vyráběné pivo má stejnou chuť jako pivo z ječmene,
avšak obsahuje větší množství aminokyselin, a proto je zdravotně významné (ZHAO a
kol., 2009).

21

4

VYUŽITELNOST V ČR

4.1 Laskavec jedlý (Amaranthus oleraceus)
Tento druh je méně náchylný k chorobám a škůdcům a také je tolerantnější vůči suchu
než běžněji pěstovaný laskavec krvavý (Amaranthus cruentus). Vzhledem k silnému
růstu rostliny ukazujícímu plevelný charakter, nepředstavují plevele pro tento druh
velký problém. Jedinou vyjímkou může snad být šáchor hlíznatý (Cyperus rotundus L.)
(GRUBBEN, 2004). Současný výskyt tohoto plevelu v ČR i SR není známý (DÍTĚ,
2012).
Pokud srážky nestačí, musí být zavlažení provedeno dříve, než rostliny dosáhnou bodu
vadnutí. Každodenní závlaha 6 mm (6 l / m2) je dostačující. Nedostatek vody způsobuje
předčasné kvetení, což snižuje výnos a tržní hodnotu. Laskavec spotřebovává velké
množství minerálů a dobře reaguje na organické hnojivo. Minerální příjem laskavce
majícího výnos 25 t/ha činí 125 kg N, 25 kg P, 250 kg K, 75 kg Ca a 40 kg Mg. Na
chudších půdách se doporučuje hnojit NPK 10-10-20 a 25 t organické hmoty. Nitrátové
hnojivo je lepší než v amonné formě. Laskavec se může pěstovat jako monokultura,
protože žádná vážná půdní choroba nebyla pozorována (GRUBBEN, 2004).
Může se sklízet vytrháváním rostliny i s kořeny nebo odřezáním na úrovni terénu. Při
přímém výsevu lze sklízet už 3 – 4 týdny po vysetí. Při sklizni opakovaným řezáním,
proběhne první sekání asi 3 týdny po přesazení, a pak každé 2 – 3 týdny po dobu
jednoho nebo dvou měsíců. Řezání by mělo být provedeno ve výšce, která ponechává
alespoň 2 listy a pupeny.
Úroda při sklizni vykořeněním může přinést 1,0 kg / m2 po 4 týdnech od výsevu. Výnos
1,5 kg / m2 je možné získat z 2. – 3. sekání ve 2 měsících od data přesazení.
V experimentu v Indii, se po 36 dnech od výsadby získalo 20 t listí na ha. Výnos z
Amaranthus oleraceus je rozhodně nižší než výnos z druhů Amaranthus cruentus nebo
Amaranthus dubius.
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Jak již bylo zmíněno v literární části hlavním chorobou laskavce je hniloba způsobená
houbovým patogenem Choanephora. Dalšími škůdci napadajícími laskavec jsou
housenky Spodoptera litura (nachází se ve vyhlášce č.83/1997 Sb. jako karanténní
škůdce, jejichž dovoz je zakázán), Helicoverpa armigera (proti tomuto škůdci je určený
biologický přípravek „Trichoplus“) a hmyz s kousacím ústním ústrojím.

4.2 Lopuch větší (Arctium lappa)
Tato chladuvzdorná, plevelům konkurence schopná rostlina je nejen nenáročná, ale
i výnosná plodina. Až na hlístice nejsou záznamy o jiných závažných škůdcích, které by
mohly ovlivnit výnos plodiny.
Po zakořenění není potřeba příliš vláhy, naopak nedostatek vody nutí růst kořenů
hlouběji. Ve fázi 2. - 3. listu je vhodné hnojit přibližně 60 kg/ha N a K, po třech
měsících od zasetí je lépe přihnojit 100 kg/ha N a K (NGUYEN 1998, in
http://www.cqu.edu.au/, 1999). Při vysetí na jaře se lopuch pro potravinářské účely
sklízí po 4 – 5 měsících, pokud je vyset na podzim tak se sklízí po 7 – 8 měsících.
V roce 1996 v Japonsku dosahovaly výnosy 19,1 t . ha
roce 1999 výnosy až 39 t . ha

– 1

–1

. Na Novém Zélandu byly v

(BURGMANS 1996, in http://www.cqu.edu.au/,

1999).

4.3 Přibližné náklady na pěstování
Z důvodů, že se u nás tyto druhy komerčně nepěstují, byly odhadnuty náklady na
základě podobnosti typů zeleniny, jejich náročnosti při pěstování a mechanizace sklizně.
Pro odpovídající porovnání ekonomických nákladů byly využity zahraniční zdroje,
protože se u nás osivo těchto zeleninových druhů neprodává. Laskavec jedlý byl
porovnán se špenátem setým a lopuch větší s mrkví obecnou.
Orientační náklady na osivo:
Amaranthus oleraceus...........................14 000 Kč/ha
Spinacia oleracea..................................20 200 Kč/ha
Arctium lappa........................................23 350 Kč/ha
Daucus carota.......................................35 500 Kč/ha
(http://www.burpee.com/; http://www.kitazawaseed.com)
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Orientační náklady na hnojivo:
Amaranthus oleraceus...........................9 000 Kč/ha
Spinacia oleracea..................................6 400 Kč/ha
Arctium lappa........................................6 850 Kč/ha
Daucus carota........................................8 000 Kč/ha
(http://www.zcd.cz/index.php?call=shop&shop=on&idv=8317&idk=1&idpk=6&s)
Předpokládané výnosy:
Amaranthus oleraceus..........................15 t/ha
Spinacia oleracea.................................. 9 t/ha
Arctium lappa.......................................20 t/ha
Daucus carota.......................................25 t/ha
Odhadovaná rentabilita pěstování:
Rozvaha pro vyhodnocení rentability pěstování jednotlivých druhů zeleniny vychází
z cen uvedených na zahraničních webových stránkách, kde se jedná o organicky
pěstované druhy zeleniny. Přepočet nákladů na koruny byl proveden podle aktuálního
kurzu 27. 4. 2012. Vzhledem k tomu, že do celkových nákladů nebyly zahrnuty náklady
na mechanizaci, jedná se o prvotní a pouze orientační výpočet rentability.
Tabulka č. 5: Odhadovaná rentabilita

Rostlina

Prodejní cena zeleniny
na trhu
kg

Náklady na
pěstování

Zisk při
předpokládaném
výnosu

tuna

78,85 Kč

78 850 Kč

23 000 Kč

1 159 750 Kč

151,00 Kč

151 000 Kč

26 600 Kč

1 332 400 Kč

Arctium lappa

98,20 Kč

98 200 Kč

30 200 Kč

1 933 800 Kč

Daucus carota

83,40 Kč

83 400 Kč

43 500 Kč

2 041 500 Kč

Amaranthus oleraceus
Spinacia oleracea

Ceny uvedené v tabulce jsou získané z těchto internetových zdrojů:
http://organic4u.com.my/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=6&product
s_id=56&zenid=24qbhcnemdmgaillj6jr4q1df0
http://www.natoora.co.uk/blog/2011/01/large-leaf-spinach-2/
http://healthy-herbes.co.uk/herbal-leafs---herbal-roots.php
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5

MATERIÁL A METODY

Pro seznámení studentů s těmito netradičními druhy byla uspořádána degustace
možných produktů z těchto dvou rostlin. Do pokrmů z laskavce byly použity mladé listy
a lodyhy k přípravě salátu s těstovinami. Dále byla také použita i amarantová mouka při
přípravě dvou druhů sušenek. U lopuchu byl použit vařený kořen do pomazánky a na
ochutnání pouze uvařený bez další úpravy. Degustace se uskutečnila 11.4. 2012 v 10:00
a skončila ve 13:00. Na degustaci byl použit laskavec jedlý vysetý ve skleníku s
týdením sledováním růstu. Lopuch větší byl sklizen v lokalitě Dlouhá řeka na
Uherskohradišsku a jednalo se o planý druh. Na ochutnávku byl lopuchový kořen
sklizen v neděli 8.4. 2012 a skladován v mikrotenovém sáčku v chladu. Do pomazánky
byly kořeny zpracovány a uvařeny den před degustací 10.4. 2012. V den degustace byly
kořeny připraveny a uvařeny pro ochutnávku bez další úpravy. Laskavec byl sklizen v
den degustace, aby byl čerstvý. Listy nebyly tepelně upravovány, jen omyty. Sušenky z
amarantové mouky byly upečeny několik dní před ochutnávkou, aby se odležely.
Ochutnávka byla složena z těchto pokrmů:
1. Světlé sušenky z amarantové mouky: hladká mouka, amarantová mouka, cukr,
vlašské ořechy, máslo.
2. Tmavé sušenky z amarantové mouky: hladká mouka, amarantová mouka, kakao,
cukr, vlašské ořechy, 2 žloutky, máslo.
3. Těstovinový salát s laskavcem: amarantové těstoviny, listy laskavce, cherry rajčata,
olivový bylinkový olej, bylinková sůl.
4. Lopuchová pomazánka: kostičky uvařeného lopuchového kořene, čerstvá strouhaná
mrkev, citronová šťáva, sůl, majonéza.
5. Lopuchový kořen: uvařený v osolené jednou vyměněné vodě s ledovým salátem
6. Oprané mladé listy laskavce

5.1 Vyhodnocení degustace
V rámci degustace byly účastníkům rozdány dotazníky (viz příloha 2) k vyjádření svých
názorů. V této kapitole je provedeno vyhodnocení jednotlivých otázek a odpovědí,
vyplývajících z dotazníků. Účastníků degustace bylo 60 a stejné bylo i množství
vyplněných dotazníků.
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Do vyhodnocení byly vybrány všechny smysluplné odpovědi a z tohoto důvodu se
počet vyhodnocených odpovědí u jednotlivých otázek liší. V tabulce č. 5 je zpracován
souhrnný přehled otázek a jejich odpovědí.
Tabulka č. 6: Souhrnné vyhodnocení dotazníků
P.č.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Otázka
Setkali jste se již předtím s jídlem z
laskavce nebo lopuchu?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí
V jaké formě jste konzumoval/a laskavec?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí
V jaké formě jste konzumoval/a lopuch?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí
Používáte tuto zeleninu v kuchyni?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí
Chutnaly Vám zde uvedené výrobky?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí
Který pokrm Vám chutnal nejvíce?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí *
Zařadili byste tuto zeleninu do svého
jídelníčku?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí
V jaké formě?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí *
Chtěl/a byste se dozvědět podrobné
informace o těchto rostlinách?
Počet odpovědí
Vyhodnocení v procentech
Celkem počet odpovědí

A

B

C

D

Ano,
laskavec
14
23,3 %

Ano,
lopuch
0
0%

Ano, oba

Ne

6
10 %

40
66,7 %

Listy
3
5%

Mouka
17
28,3 %

60

Listy
3
5%
Ano
1
1,7 %
Ano
55
91,7 %
Laskavec
listy
13
17,6 %
Ano
55
91,7 %
Laskavec
listy
34
33,3 %
Ano
57
95 %

Ne
40
66,7 %
60
Kořen
Ne
3
54
5%
90 %
60
Jen
Jen
laskavec
lopuch
3
0
5,0 %
0%
60
Ne
Částečně
0
5
0%
8,3 %
60
Laskavec
Lopuch
mouka
kořen
23
36
31,1 %
48,6 %
74
Jen
Jen
laskavec
lopuch
2
2
3,3 %
3,3 %
60
Laskavec
Lopuch
mouka
kořen
37
31
36,3 %
30,4 %
102
Ne

Ne
56
93,3 %

Bez hodnocení
2
2,7 %
Ne
1
1,7 %

3
5%
60

Podrobné vyhodnocení jednotlivých otázek a odpovědí je provedeno v následujících
kapitolách.
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Vyhodnocení otázky č. 1
Z odpovědí na otázku „Setkali jste se již předtím s jídlem z laskavce nebo lopuchu?“
je patrné, že v České republice jsou obě tyto rostliny celkem neznámé, zejména lopuch.
40 účastníků se dosud nesetkalo s žádným pokrmem, který by byl připraven z laskavce
nebo lopuchu. 20 účastníků se již setkalo s pokrmem z těchto rostlin. 14 účastníků
pouze s laskavcem a 6 účastníků s oběma rostlinami. Z hlediska vyjádření odpovědí
v grafu bylo provedeno logické upřesnění hodnoty pro lopuch, které by pouhým
převedením výsledků bylo nulové. Tato hodnota je však zavádějící, protože 6 účastníků
se již setkalo s oběma rostlinami.
Graf č. 1: Vyhodnocení otázky č. 1

Vyhodnocení otázky č. 2
Na otázku „V jaké formě jste konzumoval/a laskavec?“ odpověděli účastníci shodně
jako u předchozí otázky. 40 účastníků (tj. 60,7 %) se ještě nesetkalo s pokrmem
z laskavce a 20 účastníků již takový pokrm konzumoval. 17 účastníků (tj. 28,3 %) jedlo
pokrmy obsahující amarantovou mouku a 3 účastníci (tj. 5 %) jedli pokrmy obsahující
listy laskavce.
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Graf č. 2: Vyhodnocení otázky č. 2

Vyhodnocení otázky č. 3
Na otázku „V jaké formě jste konzumoval/a lopuch?“ odpovědělo 54 účastníků (tj.
90 %) záporně. Pouze 6 účastníků již konzumovalo pokrm z lopuchu a to jedna
polovina z listů a druhá polovina z kořenu. Pokrmy z lopuchu nejsou u nás velmi
známé.
Graf č. 3: Vyhodnocení otázky č. 3
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Vyhodnocení otázky č. 4
Na otázku „Používáte tuto zeleninu v kuchyni?“ odpovědělo 56 účastníků (tj. 93,3 %)
záporně. Pouze 4 účastníci používají tuto zeleninu v kuchyni. Jeden účastník již
konzumoval pokrm z lopuchu a tři účastníci konzumovali pokrmy z laskavce.
Graf č. 4: Vyhodnocení otázky č. 4

Vyhodnocení otázky č. 5
Graf č. 5: Vyhodnocení otázky č. 5
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Na otázku „Chutnaly Vám zde uvedené výrobky?“ odpovědělo 55 účastníků (tj. 91,7
%) kladně. Pouze 5 účastníků (tj. 8,3 %) uvedlo ve své odpovědi hodnocení slovem
„částečně“. Žádný z účastníků ve své odpovědi neuvedl, že uvedené pokrmy by mu
nechutnaly.
Vyhodnocení otázky č. 6
Na otázku „Který pokrm Vám chutnal nejvíce?“ většinou účastníci uváděli více
druhů pokrmů. Pouze 2 účastníci (tj. 2,7 %) neuvedli ve své odpovědi žádný pokrm.
Ostatní účastníci ve své odpovědi uvedli konkrétní pokrmy. Největší úspěch byl zjištěn
u lopuchu (48,6 %), přestože se jednalo o planou formu, tedy nešlechtěnou odrůdu
lopuchu. U laskavce dali účastníci přednost pokrmům z amarantové mouky (31,1 %)
před pokrmy obsahující listy.
Graf č. 6: Vyhodnocení otázky č. 6

Vyhodnocení otázky č. 7
Na otázku „Zařadili byste tuto zeleninu do svého jídelníčku?“ odpovědělo 55
účastníků (tj. 91,7 %) kladně, tzn. bez omezení na druh zeleniny.
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Pouze 1 účastník (tj. 1,7 %) uvedl ve své odpovědi „ne“. Čtyři účastníci ve své
odpovědi uvedli omezení pouze na druh zeleniny (2 – pouze laskavec a 2 – pouze
lopuch).
Graf č. 7: Vyhodnocení otázky č. 7

Vyhodnocení otázky č. 8
Graf č. 8: Vyhodnocení otázky č. 8

Na otázku „V jaké formě?“ (by zařadili tuto zeleninu do svého jídelníčku) účastníci
odpovídali celkem vyrovnaně. Odpovědi obsahovaly většinou všechny možnosti (listy
nebo mouka z laskavce a kořen z lopuchu) a preferovaly laskavec oproti lopuchu.
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Vyhodnocení otázky č. 9
Na otázku „Chtěl/a byste se dozvědět podrobné informace o těchto rostlinách?“
odpovědělo 57 účastníků (tj. 95 %) kladně. Pouze 3 účastníci (tj. 5 %) uvedli ve své
odpovědi „ne“. Vzhledem k tomu, že u nás nejsou velké zkušenosti s těmito druhy
zeleniny, je možné vyhodnotit tento výsledek jako úspěšný.
Graf č. 9: Vyhodnocení otázky č. 9

Na základě vyhodnocení všech odpovědí je možno konstatovat, že degustace pokrmů
z laskavce a lopuchu proběhla úspěšné. Účastníci ve svých odpovědích kladně
zhodnotitli chuťové vlastnosti všech připravených pokrmů a velký zájem o jejich
zahrnutí do svého jídelníčku. Z hlediska hodnocení pokrmů byl nejúspěšnějším
degustovaným vzorkem vyhodnocena lopuchová pomazánka, ale již nebyl takový zájem
pro zahrnutí do běžného jídelníčku. Pro zahrnutí do běžného jídelníčku byly účastníky
preferovány pokrmy z laskavce (zejména sušenky, salát). Také byl zjištěn velký zájem o
zjištění podrobných informací to této zelenině.
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DISKUZE

V přírodě se nachází velké množství rostlin, které můžeme využít nejen pro jejich léčivé
účinky či jiné vlastnosti prospěšné člověku, ale především jako výživnou potravu. Mezi
tyto rostliny můžeme s určitostí zařadit Amaranthus oleraceus a Arctium lappa, které si
získaly oblibu téměř po celém světě.
Dle společnosti Australian New Crops, která se zabývá sledováním a vyhodnocováním
zemědělských komodit z pohledu publikačních aktivit, vzrůstá každým rokem počet
odborných článků o laskavci a lopuchu. Tento zvýšený odborný zájem o tyto rostliny je
motivován zvyšující se oblibou a rozšiřujícími se možnostmi farmaceutického využití.
Použité odborné zdroje se výrazně neliší, až na jisté výjimky, které jsou zde uvedeny.
Yamaguchi (1983), uvádí jako vhodné rozmístění rostlin Amaranthus oleraceus
zvyšující se na 0,30 – 0,40 m. Po sklizení měkkých výhonků, může být uděláno několik
řízků a tím se vysoce zvýší výnosy. Časté řízkování prodlužuje produktivní období
a oddaluje kvetení. Avšak Mortley, Rhodern a Khan (1992) dospěli k názoru, že
nejvyšší výnosy jsou při úzkém rozestavění 0,10 m. Při prvním měření neměla
vzdálenost v řadě významný účinek na průměr stonku, ale při dalších měřeních měl
průměr stonku sklony k lineárnímu zvětšování dle rozšiřujícího se rozmístění od 0,10 m
ke 0,40 m. Tuto skutečnost potvrzují ve své knize i Grubben a Denton (2004), kteří
doporučují užší rozestavění rostlin, a to 0,15 – 0,20 m rostlin od sebe.
Zjištěné informace o Arctium lapa nejsou příliš odlišné. Menší rozdíly byly nalezeny ve
způsobu pěstování, které by se daly připisovat růzností variet lišících se, jak délkou, tak
i průměrem kořene.
U zpracování této bakalářské práce byla snaha čerpat z nejnovějších odborných
publikací a informací publikovaných na internetu. Po vyhodnocení degustace bylo
zjištěno, že o získané informace by většina degustátorů jevila zájem, ale také by tyto
druhy zařadila do své stravy.
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ZÁVĚR

V současné době u nás stoupá zájem o zdravou výživu a do popředí se dostávájí
i netradiční zeleninové druhy jako jsou lakavec a lopuch. Přednosti těchto druhů
zeleniny spočívají obecně v jejich výživných a léčivých vlasnostech, které jsou spojeny
s vynikající chutí. Tyto všestranné vlastnosti, navazující na nenáročnost při pěstování,
řadí tyto zeleniny do popředí zájmu nejen v rozvojových zemích, ale i ve vyspělých
zemích.
Podle odpovědí respondentů v dotaznících, je možné konstatovat, že většina
konzumentů je ochotna vyzkoušet dosud neznámé zeleninové druhy, které mohou být
zajímavým doplňkem jídelníčku. Také informace o této netradiční zelenině jsou
dostupnější a lze získat podrobné informace o jejich složení a významu pro stravování.
Z této bakalářské práce vyplynulo, že je možné oba zeleninové druhy pěstovat i
v podmínkách ČR bez zvláštních požadavků. Pro zahájení pěstování lze získat kvalitní
semena laskavce. Planý druh lopuchu roste v našich podmínkách již od nepaměti a na
základě provedené degustace je možno vyhodnotit jeho výborné chuťové vlastnosti. Pro
komerční využití lopuchu je však nutno použít vyšlechtěné variety. Náklady na
pěstování těchto druhů zeleniny v podmínkách ČR ve vztahu k výnosům se
předpokládají pro laskavec na úrovni špenátu a pro lopuch na úrovni mrkve. Tyto
předpoklady je však vhodné ještě prakticky ověřit.
Na základě vyhodnocení všech odpovědí je možno konstatovat, že účastníci ve svých
odpovědích kladně zhodnotili chuťové vlastnosti všech připravených pokrmů a mají
zájem je zahrnout do svého jídelníčku. Z hlediska vyhodnocení pokrmů byla
nejúspěšnějším degustovaným vzorkem lopuchová pomazánka. Avšak o zahrnutí
lopuchu do běžného jídelníčku, již takový zájem nebyl. Pro zahrnutí do běžného
jídelníčku byly účastníky preferovány pokrmy z laskavce (sušenky i salát). Všichni
degustátoři projevovali velký zájem o získání podrobných informací o této zelenině. V
této bakalářské práci byly hodnoceny možnosti využití druhů Amaranthus oleraceus L.
a Arctium lappa L v podmínkách České republiky. Byl podrobně zhodnocen význam
těchto druhů zeleniny a nároky při pěstování. Na základě výsledků analýz je možno
předpokládat aktivní využití druhů Amaranthus oleraceus L. a Arctium lappa L
v podmínkách České republiky.
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SOUHRN A RESUME

Amaranthus oleraceus L. (laskavec jedlý) a Arctium lappa L. (lopuch větší) patří svými
výživnými a léčivými vlastnostmi mezi zeleniny, o které se zvyšuje zájem. Z pohledu
této bakalářské práce je předpokládáno prioritní využití pro stravování, i když mají
nezanedbatelnou léčivou sílu. Léčebné schopnosti těchto druhů zeleniny a jejich využití
v kosmetickém a lékařském průmyslu jsou předmětem dalšího výzkumu. Při degustaci
pokrmů z této zeleniny byl zjištěn celkem velký zájem účastníků o zařazení pokrmů
z laskavce jedlého a lopuchu většího do běžného využívání v našem jídelníčku.
V souvislosti s provedenou degustací byl také zjištěn velký zájem o informace o těchto
druzích zeleniny. Na základě dostupných informací byla vyhodnocena možnost využití
těchto druhů zeleniny pro aktivní možnost pěstování v podmínkách České republiky.
Vzhledem k tomu, že tato zelenina nevyžaduje náročné podmínky, může být její
pěstování i ekonomicky zajímavé.
Klíčová slova: Amaranthus oleraceus, Amaranthus blitum L, Arctium lappa, Lappa
vulgaris, Lappa major, Lappa bardana
Resume
Amaranthus oleraceus L. (edible amaranth) and Arctium lappa L. (great burdock) with
their nutritional and medical qualities belong to vegetables which increases interest.
From the perspective of this thesis it is supposed that use as food will be priority, even
though they have considerable healing power. Medicinal ability of these vegetables and
their use in cosmetic and medical industry are subject for further research. During the
degustation of dishes of these vegetables was found quite a big interest from
participants to include a food of an edible amaranth and a burdock greater in normal
meal. In connection with performed degustation was also found great interest of more
information about these types of vegetables. Based on available information the
possibility was evaluated for usage of these types of vegetables for active option of
growing in Czech Republic. Due to facts that these vegetables does not require exacting
conditions, then growing them can be economically interesting.
Key words:

Amaranthus oleraceus, Amaranthus blitum L, Arctium lappa, Lappa
vulgaris, Lappa major, Lappa bardana
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