KVETOUCÍ SOUSEDSTVÍ

Kvetoucí sousedství

Přemýšleli jste někdo o tom, proč nejdou znovu pěstovat některá
kupovaná semínka? Jsou to totiž hybridy. Hybridní osivo získáme
zkřížením dvou či několika čistých linií rodičovských semen. Tím
vznikne jedinec, který má skvělé vlastnosti pro jeden rok pěstování.
Pochutnáte si tak na velké a šťavnaté mrkvi, ale semen se nedočkáte.
Některé druhy jsou pylově sterilní. To znamená, že se dále nemohou
množit. Musíte si tak na jaře koupit nové balení. Co se děje dál?
Šlechtitelské ﬁrmy často nechtějí poskytnout genovým bankám
rodičovské linie nezbytné pro obnovu nebo zálohování hybridních
odrůd, a tím postupně vzniká genetická eroze. Ztrácíme druhovou
pestrost. Za posledních 100 let klesl počet druhů o 75 %. Dnes
máme tedy čtvrtinu druhů rostlin oproti tomu, kolik bylo druhů
na začátku dvacátého století. Naše úsilí směřuje ke změně postoje
k semenaření a znovuobnovení druhové rozmanitosti volně
opylovaných odrůd. Jsou možná méně výnosné, ale přirozeně odolné
proti různým stresům a výkyvům počasí. Tím, že rostliny množíme,
rozšiřujeme základnu přirozených druhů.

Staré odrůdy semen, vyvýšené záhony,
opylovači v zahradě, ekohnojení a uchování
přírodního dědictví

co je semenaření? Je to proces produkování semen, která se následně
mohou opět vysít v dalším roce. Plodiny, které v jednom roce zasadíme,
necháme uzrát na semeno a množíme pro další generace.

Metodický list pro veřejnost

Tiskovina je neprodejná

Některé rostliny jsou jednoleté a jiné jsou víceleté. My se věnujeme
bližšímu představení druhů, které jdou lehce semenařit (množit).
výběrová hlediska rostlin na semeno:
Zdravý jedinec odpovídající dané odrůdě.
Výběr rostlin na semeno z co největšího počtu jedinců.
Dodržet čistotu odrůdy — izolační vzdálenost od jiné odrůdy = bezpečná
vzdálenost výsevu od jiné odrůdy, která je cizosprašná.

SYMBOLY POUŽITÉ U POPISŮ ROSTLIN

Správná sklizeň semen — většina druhů zraje postupně. Sklízíme za
suchého a slunného počasí, dosušíme na vzdušném místě (zavěšené
nebo v bedýnkách). Vymneme rukama semena, oddělíme nečistoty.

výsev a výsadba

Uskladnění semen — na suchém místě (v uzavřené sklenici),
s popisem názvu rostliny, odrůdy, roku. Uchováváme v temnu, suchu,
chladu, za stálých podmínek. Občasná kontrola semen je důležitá.

IV–V
výsev semen
na stanoviště

výška

II – III
výsev doma,
ve skleníku

V– VI

hmyz
láká veškerý
hmyz

výsadba
sazenic

láká hmyz,
zvláště motýly

láká hmyz,
zvláště čmeláky

co zohlednit při semenaření:
druh opylování

80 –180 cm

barva květu

dozrávání

Geneticky upravené plodiny (GMO) vznikají cíleným zásahem do genů
rostliny. Mutace jsou získány tak, že do organismu vneseme nebo v něm
cíleně deaktivujeme nějaké konkrétní geny (například rostliny, do nichž
byl za pomoci bakterie vnesen gen pro odolnost k herbicidům nebo gen
pro produkci insekticidů — viz např. Bt-kukuřice). GMO, do kterého byl
metodami genetického inženýrství cíleně přenesen gen z jiného druhu,
se nazývá transgenní organismus a proces se nazývá transgenoze.

VIII – IX

další
jedlá rostlina

jedovatá rostlina

léčivá rostlina

délka vegetace
jednoletka
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Geneticky upravené plodiny vynikají svými upravenými vlastnostmi,
které mají přinést větší výnos, lepší odolnost proti různým chorobám
nebo herbicidům. Stává se ale, že tyto rostliny se zkříží s planým
druhem. Z toho vzniká nový jedinec, který už nenese své původní
vlastnosti planého druhu. Tím ztrácíme genetickou rozmanitost.

trvalka
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jste taky zvědaví, co to kolem vás roste?
Existuje řada aplikací, které dokážou určit přesný druh rostlin. Aplikace
do mobilu na určování rostlin:

Atlas květin
Co to tu kvete?
Květiny — botanický kvíz
PictureThis — Plant Identiﬁcation

Atlas rostlin
FlowerChecker určení rostliny
Léčivé byliny
PlantNet určování rostlin

aplikace na určování a pozorování hmyzu a ptáků:
Bird Whistling Sound
Motýli
Obsldentify

Birds Complete Reference Guide
Nature Free Europe
Rody hmyzu

JAK SI ZALOŽIT ZÁHON NA SEMENAŘENÍ
NA SVÉ ZAHRADĚ
Na založení záhonu máte hned několik možností. Buď zvolíte klasický
záhon na úrovni terénu. Nebo zkusíte vybudovat vyvýšený záhon.
Vyvýšené záhony poslouží ale hlavně tam, kde je méně kvalitní zemina
nebo se nechcete ohýbat ke své úrodě. Můžete je postavit ze dřeva,
z dřevěných palet nebo kulatiny, z cihel, lískového nebo vrbového
proutí.
Prvním krokem je zvolit si místo. Zelenina i letničky nejlépe porostou
na slunném nebo polostinném místě. Ideálně orientace severojižním
směrem. Dalším bodem je výška záhonu. Ta záleží především na
pěstiteli a jeho možnostech. Pro děti jsou lepší záhony ve výšce
20 —25 cm, pro dospělé zdravé pěstitele okolo 60 —70 cm. Pro
handicapované je ideální výška kolem 90 cm, aby mohli vjet s vozíkem
pod záhon.
Samotné budování záhonů probíhá v několika krocích (šířky vrstev
uzpůsobíme výšce našeho záhonu poměrově):
1. Nejprve odkopeme z původního terénu asi 15 —25 cm hlubokou
vrstvu. Drny si odkládáme stranou. Jako ochranu proti výskytu hryzců
dáme na dno jámy drátěné pletivo.
2. Na dno navrstvíme hrubší větve a stonky proložené menšími
větvičkami. Díky tomu se bude materiál dobře rozkládat a zajistí nám
dobrou tepelnou izolaci.
3. Na tuto vrstvu můžeme položit obrácený travní drn, můžeme přidat
jílovitou půdu a udusáme. Poté navrstvíme asi 25 cm silnou vrstvu
listí, slámy nebo zahradních odpadů (posekaná tráva, hrabanka),
kterou pokryjeme 20 cm hrubého kompostu s malou vrstvou hnoje.
Poslední vrstvou je zhruba 20 cm silná nastýlka jemného kompostu
a zahradní zeminy.

EKOHNOJIVA VERSUS CHEMICKÁ HNOJIVA
ZELENÉ HNOJENÍ — nakypří půdu, nenechá ji holou, oživí ji audržuje
vlhkost. Vhodné rostliny zeleného hnojení jsou peluška jarní, hrách
setý, svazenka, hořčice. Ty, které obohacují půdu o vzdušný dusík.
PELYŇKOVÝ VÝLUH — 500 g natě naložíme do 10 l vody, 2 týdny
louhujeme. Aplikujeme na rostliny. Podobně pomáhá i mýdlový
roztok. 300 g čistého draselného mýdla rozpustíme v 10 l vody,
přidáme 200 ml lihu a postřik aplikujeme.
PADLÍ — při napadení poprášíme horninovou moučkou, provedeme
postřik z přesličky rolní nebo česneku. Odvar z přesličky vyrobíme
tak, že vaříme 30 min 150 g sušené natě v 10 l vody, pak necháme
vychladnout a v poměru 1 : 5 stříkáme rostliny a půdu kolem.
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DRUHY ROSTLIN
— pro začínající semenáře —
1 AGASTACHE ANÝZOVÁ (Agastache foeniculum) je bylinka
pocházející ze Severní Ameriky a Mexika. Vůní připomíná lékořici, anýz
a mátu. Láká spoustu užitečného hmyzu. Už dle svého názvu je
obdivuhodná, tak se totiž do češtiny překládá slovo „agathos“.
Agastache vyniká svými antibakteriálními, antimykotickými a antiseptickými účinky. Posiluje a podporuje pocení, i proto se rostlina skvěle
hodí k provonění sauny — tak ji také využívali již američtí indiáni. Vůně
agastache působí i antidepresivně, pomáhá proti stresu. Sušená agastache hodí do relaxačních bylinných polštářů pro klidný spánek, třeba
i v kombinaci s meduňkou a mateřídouškou. Množí se samovýsevem.
Je to trvalka.

2 ČERNUCHA DAMAŠSKÁ (Nigella damascena) neboli černý kmín,
je málo známé koření. Používá se tradičně spíše jako letnička. Semínko
má příjemnou jahodovou vůni, a lehce pálivou chuť. Je také výborným
přírodním lékem, má příznivý vliv nejen na naše zdraví, ale i krásu.
Funguje proti nadýmáni, podporuje činnost střev, žaludku a jater.
Připisují se mu rovněž pozitivní účinky při likvidaci střevních parazitů,
je podpůrnou léčbou při AIDS, má dobrý vliv na játra, svaly a klouby.
Zmírňuje migrénu, zvyšuje plodnost. Pravidelná konzumace je
prevencí proti rakovině. Rostliny by měly mít spon 10 × 20 cm, množí
se samovýsevem.

3 FAZOL KEŘÍČKOVÝ (Phaseolus vulgaris) je oblíbená zelenina
pěstovaná zvláště na Moravě. Fazole nehnojíme nikdy přímo, pěstujeme
je po hnojené předplodině. Pěstování na semeno se neliší od běžného
pěstování. Výsev do hnízd po 3 — 5 kusech. Izolační vzdálenost pro
zajištění neopýlení jinou odrůdou je 3 — 5 m. Zralé lusky průběžně
sklízíme a necháme dosušit. Pak semena vyloupeme.

6 BOB ZAHRADNÍ (Faba vulgaris) je méně rozšířená zelenina. Bob
má rád dostatek vody, jinak je nenáročný. Chutná nejlépe, dokud
jsou lusky malé a neztvrdnou. Listy se dají spotřebovat podobně jako
špenát. Bob obecný přišel do střední Evropy ze Středozemí zhruba
v době bronzové a hlavně ve středověku patřil k častým pokrmům.
Někdy trpí mšicemi. Pomohou slunéčka nebo pestřenky. Zralé hnědé
lusky sklízíme a necháme doma doschnout. Vyluštíme ručně. Izolační
vzdálenost je 100 — 150 m.

7 CHRPA POLNÍ (Centaurea cyanus) byla dříve typický plevel na
okrajích polí, pak vymizel vlivem postřiků. V dnešní době je už častějším
druhem, který můžeme najít v masovém množství na okrajích polích,
podél cest nebo na slunných stráních. Léčivka. Pomáhá při únavě očí.
Má podpůrné účinky při nechutenství, mírné protizánětlivé účinky,
zmenšuje otoky. Působí močopudně, žlučopudně a čistí krev.

8 KOUKOL ROLNÍ (Agrostemma githago) byl dříve rozšířený polní
plevel. Je původem ze Středomoří. V současnosti se pěstuje jako
okrasná letnička. Na polích se vlivem moderního způsobu čištění
osiva a změněné agrotechniky téměř nevyskytuje. Koukol u nás patří
mezi kriticky ohrožené druhy. Na zahradě vhodná do letničkových
a trvalkových záhonů i k řezu. Semena obsahují prudce jedovaté
glykosidy (smrtelné otravy chovných zvířat i lidí), ale dříve se používala
v léčitelství jako močopudný prostředek, proti střevním parazitům a při
kožních chorobách.

5 HRÁCH SETÝ (Pisum sativum) je vhodná zelenina pro semenáře
začátečníky. Důležitý je časný výsev, jinak je semeno napadáno
obalečem způsobující červivost hrachu. Je samosprašný, ale různé
odrůdy nedáváme raději těsně vedle sebe. Proložíme záhonkem
jiného druhu. Hrách je skromný na půdu i teplo. Výsev 40 — 50 cm
od sebe do hnízd (3 — 5 semen). Na semeno sklízíme suché lusky
hrachu.
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13 PAPRIKA ROČNÍ (Capsicum annuum) je teplomilná, potřebuje
půdu bohatou na živiny. Pěstování na semeno je totožné s pěstováním
na konzum. Na semeno necháme první nejpěknější plody. Je
samosprašná, ale navštěvuje ji hmyz. Proto je potřeba květy chránit
netkanou textilií v době květu. Izolační vzdálenost je 40  — 50 m
v domácích podmínkách. Zralá semena vyřízneme z plodu
a necháme oschnout.

14 RAJČE JEDLÉ (Solanum lycopersicum) je teplomilné. Potřebuje
pozemek dobře vyhnojený. Pěstování na semeno se neliší od pěstování
na konzum. I když je samosprašné, může dojít ke křížení. Izolační
vzdálenost 5 — 10 m. Sklízíme směs zdravých, malých i velkých
plodů, které zaručí druhovou rozmanitost v dalších letech. Abychom
se vyhnuli plísni — zaléváme jen ke kořenům a porost udržujeme
vzdušný. Zralá semena dáváme vykvasit do skleněné nádoby s vodou.
Po 1 — 3 dnech scedíme, propláchneme vodou a usušíme.

18 KOPR VONNÝ (Anethum graveolens) je cizosprašný, nepěstovat
v blízkosti fenyklu, kříží se. Množí se samovýsevem. Výsev v řádcích
nebo na plocho. Semeno sklízíme dvěma způsoby. Buď se otrhají
okolíky postupně, jak dozrávají nebo se nechá celá kultura stát až do
září a potom se uřeže.

HMYZ NA PLODINÁCH, CO KOHO LÁKÁ?
Hmyz je velkým pomocníkem a okrasou každé zahrady. Čím více druhů
hmyzu do zahrady nalákáme, tím ji budeme mít zdravější. Pomocí
vhodně vybraných druhů je možné vytvořit samostatně fungující
společenstvo, ze kterého nejen sklidíte zdravou úrodu, ale také samo
dokáže regulovat některé choroby a škůdce. Rostlinné druhy, které jsme
vybrali pro semenaření přilákají např. tyto opylovače:
ČALOUNICE VOJTĚŠKOVÁ sbírá pyl bobovitých rostlin, je to velmi
výkonný opylovač, samička klade vajíčka do dutinek. V hmyzím hotelu
potřebuje dutiny stébel slámy, orobince, rákosu nebo bezu černého.
PESTŘENKA RYBÍZOVÁ sbírá pyl rybízu, bezu, máty, levandule.
Larva žere mšice rychleji než slunéčko sedmitečné.

9 MÁK BÍLÝ (Papaver somniferum) je náročný na živiny, proto by
měla být půda vyhnojena. Vyséváme brzy na jaře. Po hustém výsevu
jednotíme rostliny na konečnou vzdálenost 10 — 15 cm. V době květu
překryjeme netkanou textilií, aby nedocházelo k nevhodnému opylení.
Sklízíme, když makovice začínají šednout a mák v nich šustí. Mák pěstujeme jako cizosprašný, izolační vzdálenost od ostatních máků
je 100 — 150 m.

4 FAZOL OBECNÝ (Phaseolus vulgaris) tato pnoucí fazole vyžaduje
větší spon než keříčková fazole (60 × 80cm) a do každého hnízda dáme
4 — 6 zrn. Pro své dozrávání i růst potřebuje teplo. Fazole nehnojíme
nikdy přímo, pěstujeme je po hnojené předplodině nebo dva roky po
hnojení. Izolační vzdálenost pro zajištění neopýlení jinou odrůdou
je 10 — 20 m. Zralé lusky průběžně sklízíme a necháme dosušit. Pak
semena vyloupeme a uskladníme.

12 OVES NAHÝ (Avena nuda) a PŠENICE SETÁ (Triticum vulgare)
jsou ozimé obiloviny, které vyséváme v září a říjnu, jařiny v březnu až
dubnu. Výsev do řádků 20 — 30 cm od sebe. Sklízíme, když semeno
tvrdne a rostliny žloutnou. Klasy svážeme do snopů a necháme
doschnout. Semeno mlátíme cepem nebo loupeme ručně.

dva plody a necháme je dobře vyzrát. Na rostlině je necháme co
nejdéle, poté dáme dozrát do tepla. Semena vyjmeme a dosušíme
na vzdušném místě.

10 OKURKA SETÁ (Cucumis sativus) je teplomilná rostlina, výsadba
do dobře vyhnojené půdy. Na semena sklízíme první plody. Izolační
vzdálenost je 150 m. Nekříží se s melouny a dýněmi, ale mezi jinými
druhy okurek ano. Pěstovat jen jednu odrůdu v jednom roce. Květy
samičí i samčí izolujeme sáčkem z tylu, zamezíme nechtěnému
opylení. Plody necháme na rostlinách až úplně zežloutnou. Nesklízet
dokud je stopka zelená. Pak plody otrháme a necháme je dozrát na
teplém místě dva týdny. Až začnou měknout, rozřežeme a necháme
semena kvasit ve vodě 1 — 3 dny ve sklenici, pak propláchneme vodou
na sítku a usušíme.

11 OSTROŽKA STRAČKA (Consolida regalis) byla dříve hojný plevel
na polích. Celá rostlina je jedovatá, nejjedovatější jsou semena.
Obsahuje alkaloidy. Dříve se používala v léčitelství. Její rozšíření u nás
je roztroušené, na mnoha místech již úplně vymizela.

15 SALÁT SETÝ (Lactuca sativa) je oblíbená zelenina. Rozdíl
v pěstování na semeno je, že rostlinu musíme nechat vykvést a vybrat
zdravé rostliny vhodné na semeno. Spon by měl být 25 × 25 cm. Salát je
samosprašný, ale pro jistotu je lepší izolační vzdálenost 10 m. Semeno
zraje, když se objeví bílé chmýří místo květů. Sklízíme celá květenství,
která necháme doschnout. Pod ně dáme papír, abychom zamezili ztrátám.
Semena samovolně vypadávají.

16 SLUNEČNICE ROČNÍ (Helianthus annuus) je užitková i okrasná
rostlina. Výsev přímo na stanoviště, do sponu 60 × 60 cm. Rostlina
je cizosprašná, proto je potřeba izolační vzdálenost alespoň 750 m.
Pokud je špatné počasí a nelétají včely, můžeme ji doopylit a to tak, že
třeme jeden květ o druhý. Také rostliny chráníme před cizosprašením
sáčkem. Před opylováním sáček sejmeme, po opylení nasadíme.
Sýkorky milují semena slunečnic, proto je chráníme plátěným
pytlíkem. Zralá semena dosušíme na teplém místě jinak zplesnivý.
Pak vydrolíme a uskladníme.

17 TYKEV OBECNÁ (Cucurbita pepo) je teplomilná rostlina. Saznice
předpěstujeme doma od března, výsadba po 15. květnu na stanoviště.
Tykev je cizosprašná, velmi často dochází k mezidruhovému křížení.
Proto je doporučena izolační vzdálenost 250 m. Pokud chceme
pěstovat více druhů tykví zároveň, doporučuje se ruční opylení
štětečkem. Spon rostlin 2 × 2 m. Na semeno ponecháme jeden až

VČELA MEDONOSNÁ je velmi výkonný opylovač. Sbírá pyl většiny
kulturních i planých plodin.
DRVODĚLKA FIALOVÁ je největší česká samotářská včela, sbírá pyl
ovocných dřevin. Klade vajíčka do dutin mrtvého dřeva, proto potřebuje
v hmyzím hotelu duté části o průměru aspoň 25 mm.
ČMELÁK ZEMNÍ se živí se nektarem z květů s dlouhou trubkou,
např. rajče, paprika, bobovité rostliny.
PÁTEŘÍČEK SNĚHOVÝ larvy i dospělec jsou draví (loví mšice,
žížaly, slimáky).
DLOUHOZOBKA SVÍZELOVÁ je noční motýl, dospělec sbírá nektar
svízele a bodláku, larva žere listy svízele, ptačince a mařinky.
BABOČKA PAVÍ OKO je nejčastější denní motýl. Dospělec sbírá
nektar květin (nejčastěji jetel, kopřiva, bodlák). Miluje sání zralého
a hnijícího ovoce.
MŠICOMAR je malinká vosička, která velmi ráda pojídá mšice. Používá
se jako biologická ochrana do skleníků a zahrad.

INSPIRACE NA HRY A AKTIVITY V ZAHRADĚ
www.ucimesevenku.cz, www.svobodnahra.cz/praxe, www.jdeteven.cz,
https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/
www.seminkovny.com, www.potravinovezahrady.cz
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