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Užitkové rostlinyUžitkové rostliny

 Provázejí člověka od prehistorieProvázejí člověka od prehistorie
 Zprvu sběračstvíZprvu sběračství

• PotravaPotrava
• FarmakaFarmaka
• Magické rostlinyMagické rostliny

 Později přechod k záměrnému pěstováníPozději přechod k záměrnému pěstování
• Organizace zemědělství vedla ke vzniku státůOrganizace zemědělství vedla ke vzniku států

 V současné době je využíváno asi 30 000 druhůV současné době je využíváno asi 30 000 druhů
• Asi 12 000 druhů je záměrně pěstovánoAsi 12 000 druhů je záměrně pěstováno
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Původ kulturních rostlinPůvod kulturních rostlin
 Primární kulturní rostlinyPrimární kulturní rostliny  

• Sběr předcházel záměrné pěstováníSběr předcházel záměrné pěstování
 Pšenice, rýže, bavlníkPšenice, rýže, bavlník

 Sekundární kulturní rostlinySekundární kulturní rostliny
• Jako příměs (plevel) v kulturáchJako příměs (plevel) v kulturách

 Žito, SorghumŽito, Sorghum
 Primární kulturní rostlinyPrimární kulturní rostliny  

• Původ neznámý (např. kokosová palma)Původ neznámý (např. kokosová palma)
• Zkulturněné druhy (např. kmín)Zkulturněné druhy (např. kmín)
• Kulturní a plané typy bez důkazu příbuznosti (např. Kulturní a plané typy bez důkazu příbuznosti (např. 

banánovník)banánovník)
• Hybridogenní typy (např. pšenice)Hybridogenní typy (např. pšenice)
• Planí předkové existují (např. kávovník, kukuřice)Planí předkové existují (např. kávovník, kukuřice)



Rozdělení kulturních rostlinRozdělení kulturních rostlin
 ObilovinyObiloviny
 LuskovinyLuskoviny
 Škrobnaté rostlinyŠkrobnaté rostliny
 Cukrodárné rostlinyCukrodárné rostliny
 OlejninyOlejniny
 OvoceOvoce
 ZeleninaZelenina
 KořeníKoření
 PochutinyPochutiny
 Léčivé rostliny a drogyLéčivé rostliny a drogy
 Textilní rostlinyTextilní rostliny
 PícninyPícniny
 Technické rostlinyTechnické rostliny
 Ostatní užitkové rostlinyOstatní užitkové rostliny



Rozdělení genových zdrojůRozdělení genových zdrojů
 Plané druhyPlané druhy

• Nezbytné pro studium mechanismů zkulturněníNezbytné pro studium mechanismů zkulturnění
• Často vhodné geny pro šlechtěníČasto vhodné geny pro šlechtění

 Krajové (místní) kultivaryKrajové (místní) kultivary
• Indukovaná genetická variabilitaIndukovaná genetická variabilita

 Šlechtěné kultivaryŠlechtěné kultivary
• Pro užitkové vlastnostiPro užitkové vlastnosti
• Pro odolnostPro odolnost

 Geneticky manipulované kultivaryGeneticky manipulované kultivary



Genová centraGenová centra
 Nápadné soustředění původu kulturních rostlin do Nápadné soustředění původu kulturních rostlin do 

několika oblastí (Vavilov 1926)několika oblastí (Vavilov 1926)
 Domestifikace se nemusí krýt s primárním Domestifikace se nemusí krýt s primárním 

areálemareálem
• Ne vždy je stanovení původu jasnéNe vždy je stanovení původu jasné

 Často oblasti klimaticky izolované od okolíČasto oblasti klimaticky izolované od okolí
• Klimatické výkyvy působí mutagenněKlimatické výkyvy působí mutagenně

 Druhotná genová centraDruhotná genová centra
• Rychlý vývoj genotypů v novém prostředí (Rychlý vývoj genotypů v novém prostředí (CucurbitaCucurbita))
• Často nepůsobí choroby a škůdci (Často nepůsobí choroby a škůdci (CoffeaCoffea, , HeveaHevea))



Genová centraGenová centra

I

II

III

IV
V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII



I Východoasijské genové centrumI Východoasijské genové centrum

 Jedno z největších center – asi 130 druhůJedno z největších center – asi 130 druhů
 Obiloviny: proso, čirokObiloviny: proso, čirok
 Luskoviny: sója, vignaLuskoviny: sója, vigna
 Okopaniny: jam, taroOkopaniny: jam, taro
 Ovoce: citrusy, liči, tomel, aktinidie, morušeOvoce: citrusy, liči, tomel, aktinidie, moruše
 Zelenina: různá zelí, česneky, ředkveZelenina: různá zelí, česneky, ředkve
 Pochutiny: čajPochutiny: čaj
 Koření: skořicovníkKoření: skořicovník



II Indočínské genové centrumII Indočínské genové centrum
 Ovoce: durian, chlebovník, mangostan, Ovoce: durian, chlebovník, mangostan, 

banánovník, citrus, ? kokosbanánovník, citrus, ? kokos
 Okopaniny: jamOkopaniny: jam
 Obiloviny: ? rýže Obiloviny: ? rýže 
 Luskoviny: VignaLuskoviny: Vigna
 Koření: hřebíček, muškát, zázvor, kurkumaKoření: hřebíček, muškát, zázvor, kurkuma

III Australské genové centrumIII Australské genové centrum

        Tabák, bavlník, eukalyptusTabák, bavlník, eukalyptus



IV Indické genové centrumIV Indické genové centrum
 Obiloviny: rýže, čirok, kalužniceObiloviny: rýže, čirok, kalužnice
 Luskoviny: vigna, cizrnaLuskoviny: vigna, cizrna
 Cukrodárné: cukrová třtinaCukrodárné: cukrová třtina
 Ovoce: citrusy, mangoOvoce: citrusy, mango
 Textilní rostliny: bavlník, jutovník, kenaf, konopíTextilní rostliny: bavlník, jutovník, kenaf, konopí
 Zelenina: lufa, okurka, ? melounZelenina: lufa, okurka, ? meloun
 Koření: pepřKoření: pepř



V Středoasijské genové centrumV Středoasijské genové centrum

 Ovoce: meruňka, réva, mandloň, ořešák, pistácieOvoce: meruňka, réva, mandloň, ořešák, pistácie
 Zelenina: česnekyZelenina: česneky

 Obiloviny: pšenice, ječmen, žitoObiloviny: pšenice, ječmen, žito
 Ovoce: granátovník, fík, révaOvoce: granátovník, fík, réva
 Koření: šafránKoření: šafrán
 Pícniny: jetele, vojtěškaPícniny: jetele, vojtěška

VI Předoasijské genové centrumVI Předoasijské genové centrum



VII Středomořské genové centrumVII Středomořské genové centrum

 Obiloviny: pšenice tvrdáObiloviny: pšenice tvrdá
 Ovoce: réva, svatojanský chlébOvoce: réva, svatojanský chléb
 Zelenina: bobZelenina: bob
 Olejniny: olivaOlejniny: oliva
 Koření: bobkový list, máta, levandule, tymiánKoření: bobkový list, máta, levandule, tymián

 Obiloviny: pšenice jednozrnka, p. špaldaObiloviny: pšenice jednozrnka, p. špalda
 Ovoce: rybíz, angreštOvoce: rybíz, angrešt

IX Eurosibiřské genové centrumIX Eurosibiřské genové centrum



VIII Africké genové centrumVIII Africké genové centrum
 Obiloviny: rýže, čirok, dochanObiloviny: rýže, čirok, dochan
 Luskoviny: vigna, lablabLuskoviny: vigna, lablab
 Olejniny: sezam, skočecOlejniny: sezam, skočec
 Okopaniny: jamOkopaniny: jam
 Textilní rostliny: bavlníkTextilní rostliny: bavlník
 Pochutiny: kávovník, kola, kataPochutiny: kávovník, kola, kata
 Ovoce: datleOvoce: datle



X Středoamerické genové centrumX Středoamerické genové centrum

 Obiloviny: kukuřiceObiloviny: kukuřice
 Luštěniny: fazoleLuštěniny: fazole
 Okopaniny: batátyOkopaniny: batáty
 Ovoce: avokádo, papájaOvoce: avokádo, papája
 Textilní rostliny: bavlník, sisalTextilní rostliny: bavlník, sisal
 Zelenina: tykve, čajot, paprikaZelenina: tykve, čajot, paprika
 Koření: vanilka, nové kořeníKoření: vanilka, nové koření
 Pochutiny: kakaovníkPochutiny: kakaovník



XI Jihoamerické genové centrumXI Jihoamerické genové centrum

 Obiloviny: ? kukuřice, Obiloviny: ? kukuřice, 
 Okopaniny: brambor, maniokOkopaniny: brambor, maniok
 Textilní rostliny: bavlníkTextilní rostliny: bavlník
 Luskoviny: fazol, vlčí bobLuskoviny: fazol, vlčí bob
 Olejniny: slunečnice, podzemniceOlejniny: slunečnice, podzemnice
 Ovoce: papája, ananas, ledvinovník, anona, Ovoce: papája, ananas, ledvinovník, anona, 

mučenka, juviemučenka, juvie
 Zelenina: ryjče, tykev, paprikaZelenina: ryjče, tykev, paprika
 Technické plodiny: kaučukovník, chinovníkTechnické plodiny: kaučukovník, chinovník
 Pochutiny: mathé, kakaovníkPochutiny: mathé, kakaovník
 Drogy: tabák, kokaDrogy: tabák, koka



XII Severoamerické genové centrumXII Severoamerické genové centrum

 Okopaniny: topinanburOkopaniny: topinanbur
 Obilniny: indiánská rýžeObilniny: indiánská rýže
 Drogy: tabákDrogy: tabák



Péče o genofond kulturních rostlinPéče o genofond kulturních rostlin

 Sběr a kultivace planých typůSběr a kultivace planých typů
• Výzkumné a šlechtitelské ústavyVýzkumné a šlechtitelské ústavy

 Shromažďování a uchovávání místních kultivarůShromažďování a uchovávání místních kultivarů
• Šlechtitelské staniceŠlechtitelské stanice
• Specializované skanzenySpecializované skanzeny

 Genobanky kulturních rostlinGenobanky kulturních rostlin



ObilovinyObiloviny
 Zajišťují výživuZajišťují výživu
 Obsahují škrob (60-70 Obsahují škrob (60-70 %%) a bílkoviny (10-15 ) a bílkoviny (10-15 %%))
 Podíl na energetické spotřebě 30-40(-90) Podíl na energetické spotřebě 30-40(-90) %%

• celé zrno (rýže, proso)celé zrno (rýže, proso)
• mouka, krupice (pšenice, žito)mouka, krupice (pšenice, žito)
• krmivo pro dobytek (oves, silážovaná sláma)krmivo pro dobytek (oves, silážovaná sláma)
• technické zpracování (ječmen)technické zpracování (ječmen)

 Zpracování slámy (podestýlka, rohože, papír)Zpracování slámy (podestýlka, rohože, papír)
 Většinou Většinou PoaceaePoaceae, řidčeji jiné čeledi, řidčeji jiné čeledi



AvenaAvena - oves - oves
 Jednoleté trávyJednoleté trávy
 Laty s okoralými obilkamiLaty s okoralými obilkami
 Původ: Středozemí, Blízký východ, v. AfrikaPůvod: Středozemí, Blízký východ, v. Afrika
 Z 35 druhů se pěstují:Z 35 druhů se pěstují:

• Avena sativa Avena sativa (mírné pásmo, subtropy, téměř 90(mírné pásmo, subtropy, téměř 90 % %))
• Avena byzantinaAvena byzantina ( (USA, Rusko, AustrUSA, Rusko, Austráálie, asi 10 %lie, asi 10 %))
• Avena nudaAvena nuda ( (subtropsubtropyy, ome, omezzeneně)ě)
• Avena abyssinicaAvena abyssinica (v. Afrika, omezeně) (v. Afrika, omezeně)

 Pěstování: mírné pásmo a subtropyPěstování: mírné pásmo a subtropy
 Vločky, krupice, mouka, pivoVločky, krupice, mouka, pivo
 PícninaPícnina



AvenaAvena
A. sativa

A. byzantina

A. abyssinica



Coix lacryma-jobiCoix lacryma-jobi - slzovka - slzovka
 Jednoletá statná tráva (až 2 m)Jednoletá statná tráva (až 2 m)
 Lata s jednopohlavnými květyLata s jednopohlavnými květy
 Původ: jihovýchodní AsiePůvod: jihovýchodní Asie
 Pěstování: jižní a východní AsiePěstování: jižní a východní Asie
 Chlebovina, kroupy, pivoChlebovina, kroupy, pivo



Eragrostis tefEragrostis tef - milička - milička
 Jednoletá nevysoká trávaJednoletá nevysoká tráva
 Obilky velmi drobné Obilky velmi drobné 
 Původ: EtiopiePůvod: Etiopie
 Pěstování: východní AfrikaPěstování: východní Afrika

• místy základní obilovinamísty základní obilovina
 Pícnina v subtropech (j. Afrika, Austrálie, USA)Pícnina v subtropech (j. Afrika, Austrálie, USA)
 Chlebovina (nakyslá chuť)Chlebovina (nakyslá chuť)
 Pícnina: 3-4 sečePícnina: 3-4 seče



Hordeum vulgareHordeum vulgare - ječmen - ječmen
 Jednoletá tráva Jednoletá tráva 
 Okoralé obilkyOkoralé obilky
 Původ: Blízký východPůvod: Blízký východ
 Pěstování: mírné pásmo a subtropy celého světaPěstování: mírné pásmo a subtropy celého světa
 Řada kultivarůŘada kultivarů
 Slad (pivo, líh), chlebovina (ječné placky)Slad (pivo, líh), chlebovina (ječné placky)
 KrmivoKrmivo



OryzaOryza - rýže - rýže
 Jednoleté i víceleté trávyJednoleté i víceleté trávy
 Z asi 30 druhů se pěstují:Z asi 30 druhů se pěstují:

• Oryza sativaOryza sativa (pochází z Asie) (pochází z Asie)
• Oryza glaberrimaOryza glaberrima (pochází ze západní Afriky) (pochází ze západní Afriky)

 Pěstování: tropy a subtropy celého světaPěstování: tropy a subtropy celého světa
• Vyžaduje vlhká stanovištěVyžaduje vlhká stanoviště

 Roční sklizeň: 470 000 000 tun (1984)Roční sklizeň: 470 000 000 tun (1984)
 V Asii kryje energetickou spotřebu z 80-90 V Asii kryje energetickou spotřebu z 80-90 %%
 Příkrm (málo vitamínů a vlákniny), mouka, škrob, pivo, Příkrm (málo vitamínů a vlákniny), mouka, škrob, pivo, 

pálenka, olej z klíčkůpálenka, olej z klíčků
 Sláma: pícnina, stelivo, rohože, papírSláma: pícnina, stelivo, rohože, papír



OryzaOryza



Panicum miliaceumPanicum miliaceum - proso - proso
 Jednoletá statná trávaJednoletá statná tráva
 Původ: střední a východní AsiePůvod: střední a východní Asie
 Pěstování: suché tropy a subtropyPěstování: suché tropy a subtropy

• Význam zejména v aridních oblastechVýznam zejména v aridních oblastech
 Příkrm, mouka, alkoholické nápojePříkrm, mouka, alkoholické nápoje
 Sláma: pícnina, papírSláma: pícnina, papír



Paspalum scrobiculatumPaspalum scrobiculatum - paspal - paspal
 Jednoletá trávaJednoletá tráva
 Několik lichioklasů s přisedlými kláskyNěkolik lichioklasů s přisedlými klásky
 Původ: IndiePůvod: Indie
 Pěstování: tropická AsiePěstování: tropická Asie

• Odolný vůči suchuOdolný vůči suchu
 MoukaMouka



Pennisetum spicatumPennisetum spicatum - dochan - dochan
 ? Jednoletá tráva? Jednoletá tráva
 Původ:Původ:
 Pěstování: Afrika, Indie, USAPěstování: Afrika, Indie, USA

• Snáší aridní podmínkySnáší aridní podmínky
 Příkrm, mouka, pivoPříkrm, mouka, pivo
 PícninaPícnina



Secale cerealeSecale cereale - žito - žito
 Jednoletá trávaJednoletá tráva
 Původ: Blízký východPůvod: Blízký východ
 Pěstování: mírné pásmo a subtropyPěstování: mírné pásmo a subtropy
 MoukaMouka



Setaria italicaSetaria italica – bér vlašský – bér vlašský
 Jednoletá trávaJednoletá tráva

• S. italicaS. italica subsp.  subsp. maximamaxima – čumíza – čumíza
• S. italicaS. italica subsp.  subsp. moharramoharra - mohár - mohár

 Původ: tropická AsiePůvod: tropická Asie
 Pěstování: subtropy a tropy Asie a Afriky, jižní EvropaPěstování: subtropy a tropy Asie a Afriky, jižní Evropa
 Příkrm, výroba alkoholuPříkrm, výroba alkoholu
 PícninaPícnina



SorghumSorghum - čirok - čirok
 Jednoleté i víceleté statné trávy (1-40 druhů)Jednoleté i víceleté statné trávy (1-40 druhů)

• S. bicolor, S. vulgareS. bicolor, S. vulgare
 Původ: Afrika, Indie, IndomalajsiePůvod: Afrika, Indie, Indomalajsie
 Pěstování: tropy, Čína, USAPěstování: tropy, Čína, USA

• Čtvrtá nejvýznamnější obilovinaČtvrtá nejvýznamnější obilovina
• Zejména v sušších oblastechZejména v sušších oblastech

 Mouka, krupice, sirup, alkoholMouka, krupice, sirup, alkohol
 PícninaPícnina
 Košťata a kartáčeKošťata a kartáče



TriticumTriticum - pšenice - pšenice
 Jednoleté trávyJednoleté trávy
 Z asi 25 druhů mají největší význam:Z asi 25 druhů mají největší význam:

• T. aestivum T. aestivum 
• T. durumT. durum
• T. turgidumT. turgidum

 Původ: Blízký východPůvod: Blízký východ
 Pěstování: mírné pásmo a subtropyPěstování: mírné pásmo a subtropy
 Mouka, líh, pivo, škrobMouka, líh, pivo, škrob
 Pícnina, silážePícnina, siláže

T. aestivum



TriticumTriticum

T. durum

T. turgidum



Zea maysZea mays - kukuřice - kukuřice
 Jednoletá statná trávaJednoletá statná tráva
 Původ: MexikoPůvod: Mexiko

• Předek: Předek: Z. diploperennisZ. diploperennis
 Pěstování: mírné až tropické pásmoPěstování: mírné až tropické pásmo
 Různé odrůdy:Různé odrůdy:

• Z. mays Z. mays subsp. subsp. saccharata saccharata – kukuřice cukrová– kukuřice cukrová
• Z. mays Z. mays subsp. subsp. everta everta – kukuřice pukancová– kukuřice pukancová
• Z. mays Z. mays subsp. subsp. identata identata – kukuřice koňský zub– kukuřice koňský zub
• Z. mays Z. mays subsp. subsp. amylacea amylacea – kukuřice škrobnatá– kukuřice škrobnatá

 Mouka, krupice, škrob, alkohol, zelenina, olej z klíčkůMouka, krupice, škrob, alkohol, zelenina, olej z klíčků
 Krmivo, celulózaKrmivo, celulóza



ZeaZea
Z. diploperennis

Z. mays 
subsp. saccharata

Z. mays subsp. everta



Zizania aquaticaZizania aquatica - ovsucha - ovsucha
 Statná jednoletá mokřadní trávaStatná jednoletá mokřadní tráva
 Jednopohlavné květy v latáchJednopohlavné květy v latách
 Původ: Severní Amerika (Kanada)Původ: Severní Amerika (Kanada)
 Pěstování: USAPěstování: USA
 PříkrmPříkrm



AmaranthaceaeAmaranthaceae

 Amaranthus Amaranthus - laskavec- laskavec
 Jednoleté statné bylinyJednoleté statné byliny
 Původ: vesměs AmerikaPůvod: vesměs Amerika

• A. dubiusA. dubius
• A. hypochondriacusA. hypochondriacus
• A. cruentusA. cruentus
• A. caudatusA. caudatus

 Pěstování: Amerika, Indie, ČínaPěstování: Amerika, Indie, Čína
 MoukaMouka

• Vhodná na bezlepkovou dietuVhodná na bezlepkovou dietu



AmaranthusAmaranthusA. dubius

A. caudatus

A. hypochondriacus



AmaranthaceaeAmaranthaceae
 Chenopodium quinoaChenopodium quinoa – merlík chilský – merlík chilský
 Jednoletá rostlinaJednoletá rostlina
 Původ: Jižní AmerikaPůvod: Jižní Amerika
 Pěstování: Peru, Bolívie, EkvádorPěstování: Peru, Bolívie, Ekvádor

• Vysokohorské podmínkyVysokohorské podmínky
 Pěstování: Peru, Bolívie, EkvádorPěstování: Peru, Bolívie, Ekvádor
 Mouka (chlebovina), pivoMouka (chlebovina), pivo
 PícninaPícnina



PolygonaceaePolygonaceae

 Fagopyrum Fagopyrum - pohanka- pohanka
 Jednoleté bylinyJednoleté byliny
 Původ: HimálajPůvod: Himálaj

• F. esculentumF. esculentum
• F. tataricumF. tataricum

 Pěstování: mírný pás Evropy, AsiePěstování: mírný pás Evropy, Asie
 Mouka, krupice, kroupyMouka, krupice, kroupy
 PícninaPícnina
 Průmyslová výroba rutinuPrůmyslová výroba rutinu



FagopyrumFagopyrum

F. esculentum

F. tataricum



LuskovinyLuskoviny
 Zajišťují výživuZajišťují výživu
 Obsahují bílkoviny (10-40 Obsahují bílkoviny (10-40 %%))
 Spotřeba bílkovin, zejména v tropech a subtropechSpotřeba bílkovin, zejména v tropech a subtropech

• semena (hrách, fazole, bob, sója, vigna)semena (hrách, fazole, bob, sója, vigna)
• lusky (fazole, bob)lusky (fazole, bob)
• olejniny (sója)olejniny (sója)
• okopaniny (psofokarp)okopaniny (psofokarp)

 Pícnina (vysoký obsah dusíkatých látek)Pícnina (vysoký obsah dusíkatých látek)
 FabaceaeFabaceae



Canavalia Canavalia - kanaválie- kanaválie
 Jednoleté nebo vytrrvalé rostlinyJednoleté nebo vytrrvalé rostliny
 Původ: Jižní AmerikaPůvod: Jižní Amerika

• Canavalia ensiformisCanavalia ensiformis
• Canavalia gladiataCanavalia gladiata

 Pěstování: tropy a subtropyPěstování: tropy a subtropy
 Zelené lusky, semenaZelené lusky, semena
 PícninaPícnina
 Výroba kanavalinu (farmaceutický průmysl)Výroba kanavalinu (farmaceutický průmysl)



CanavaliaCanavalia

C. ensiformis

C. gladiata



Cicer arietinumCicer arietinum - cizrna - cizrna
 Jednoletá rostlinaJednoletá rostlina
 Původ: IndiePůvod: Indie
 Pěstování: Blízký východ, Indie, MexikoPěstování: Blízký východ, Indie, Mexiko

• Snáší semiaridní až aridní podmínkySnáší semiaridní až aridní podmínky
• Vzácně i ve střední EvropěVzácně i ve střední Evropě

 Semena, mouka, zelenina (nezralé rostliny)Semena, mouka, zelenina (nezralé rostliny)
 Průmyslová plodina (kyselina jablečná)Průmyslová plodina (kyselina jablečná)
 PícninaPícnina



Faba bona - Faba bona - bobbob
 Jednoletá rostlinaJednoletá rostlina
 Původ: Středozemí, Blízký východPůvod: Středozemí, Blízký východ

• Není znám planýNení znám planý
 Pěstování: mírný pás a subtropyPěstování: mírný pás a subtropy

• Vysoké výnosyVysoké výnosy
 Zelenina, zralá semenaZelenina, zralá semena
 PícninaPícnina

• Faba bona Faba bona var. var. major major – zelenina, luštěnina– zelenina, luštěnina
• Faba bona Faba bona subsp. esubsp. equina quina - pícnina- pícnina



Glycine max Glycine max - sója- sója
 Jednoletá bylinaJednoletá bylina
 Původ: ČínaPůvod: Čína
 Pěstování: Amerika, Asie, nyní i Afrika Pěstování: Amerika, Asie, nyní i Afrika 

• podobné nároky jako kukuřicepodobné nároky jako kukuřice
 Vysoký obsah bílkovin Vysoký obsah bílkovin 

• Obsah bílkovin je negativně korelovaný s lipidyObsah bílkovin je negativně korelovaný s lipidy
• Sójové mléko, tvaroh (to-fu), sýry, omáčkySójové mléko, tvaroh (to-fu), sýry, omáčky

 Semena (nezralá jako zelenina), moukaSemena (nezralá jako zelenina), mouka
 OlejninaOlejnina
 PícninaPícnina



Lablab purpureus - Lablab purpureus - lablablablab
 Vytrvalá, v kultuře jednoletá rostlinaVytrvalá, v kultuře jednoletá rostlina
 Původ: v. AfrikaPůvod: v. Afrika
 Pěstování: tropyPěstování: tropy
 Semena Semena 

• Nutná tepelná úprava (jedovaté glykosidy)Nutná tepelná úprava (jedovaté glykosidy)
 PícninaPícnina



Lathyrus - Lathyrus - hrachorhrachor
 Jednoleté i vytrvalé rostlinyJednoleté i vytrvalé rostliny
 Původ: Evropa, AsiePůvod: Evropa, Asie
 Pěstování: StředozemíPěstování: Středozemí

• Lathyruis sativus Lathyruis sativus (vzácně ve střední Evropě)(vzácně ve střední Evropě)
• Lathyrus ciceraLathyrus cicera

 Semena, zelené luskySemena, zelené lusky
 PícninaPícnina



LathyrusLathyrus L. cicera

L. sativus



Lens culinaris - Lens culinaris - čočkačočka
 Jednoletá rostlinaJednoletá rostlina
 Původ: Středozemí, Blízký východPůvod: Středozemí, Blízký východ
 Pěstování: Blízký východ, IndiePěstování: Blízký východ, Indie

• Ve střední Evropě vzácněVe střední Evropě vzácně
 Semena, moukaSemena, mouka
 PícninaPícnina



Lupinus Lupinus – vlčí bob– vlčí bob
 Jednoleté i vytrvalé rostlinyJednoleté i vytrvalé rostliny
 Původ:Původ:

• L. luteus, L. albus, L. angustifolius L. luteus, L. albus, L. angustifolius – Středozemí– Středozemí
• L. mutabilis – L. mutabilis – Jižní AmerikaJižní Amerika

 Bílkoviny, alkaloidyBílkoviny, alkaloidy
 Semena (mouka)Semena (mouka)
 Olejnina Olejnina (L. mutabilis)(L. mutabilis)
 PícninaPícnina



LupinusLupinus

L. mutabilis

L. albus



LupinusLupinus

L. luteus

L. angustifolius



Phaseolus Phaseolus - fazol- fazol
 Jednoleté i vytrvalé rostlinyJednoleté i vytrvalé rostliny
 Původ: AmerikaPůvod: Amerika

• Phaseolus vulgarisPhaseolus vulgaris
• Phaseolus coccineusPhaseolus coccineus
• Phaseolus acutifoliusPhaseolus acutifolius
• Phaseolus lunatusPhaseolus lunatus

 Pěstování: mírné pásmo, subtropy, tropyPěstování: mírné pásmo, subtropy, tropy
 Semena, luskySemena, lusky



PhaseolusPhaseolus

Ph. coccineus

Ph. vulgaris



PhaseolusPhaseolus
Ph. acutifolius

Ph. lunatus



PisumPisum - hrách - hrách
 Jednoletá rostlinaJednoletá rostlina
 Původ: není znám divoký typPůvod: není znám divoký typ

• zřejmě Blízký východ (zřejmě Blízký východ (P. elatiusP. elatius))
 Pěstování:mírný pás a subtropyPěstování:mírný pás a subtropy
 Semena , lusky (zelenina)Semena , lusky (zelenina)
 PícninaPícnina



PsophocarpusPsophocarpus - psofokarp - psofokarp
 Vytrvalé liányVytrvalé liány
 Původ: v. Asie, z. AfrikaPůvod: v. Asie, z. Afrika

• Psophocarpus tetragonolobusPsophocarpus tetragonolobus
• Psophocarpus palustrisPsophocarpus palustris

 Pěstování: tropyPěstování: tropy
 Semena (bílkoviny, tuk), nezralé rostliny (zelenina)Semena (bílkoviny, tuk), nezralé rostliny (zelenina)
 Okopanina (škrobnaté hlízy)Okopanina (škrobnaté hlízy)
 PícninaPícnina



PsophocarpusPsophocarpus

P. tetragonolobus



VignaVigna
 Jednoleté i víceleté rostlinyJednoleté i víceleté rostliny
 Původ:Původ:

• Vigna aconitifoliaVigna aconitifolia - Indie - Indie
• Vigna unguiculataVigna unguiculata – z. Afrika – z. Afrika
• Vigna angularisVigna angularis - Japonsko - Japonsko
• Vigna radiataVigna radiata – jv. Asie – jv. Asie
• Vigna mungoVigna mungo - Indie - Indie

 Pěstování: tropy a subtropyPěstování: tropy a subtropy
 Semena, lusky, klíčkySemena, lusky, klíčky
 PícninaPícnina V. unguiculata



VignaVigna

V. aconitifolia

V. angularis



VignaVigna

V. radiata

V. mungo


