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Alternatívne obilniny nielen 
do ekologického hospodárstva
V súvislosti s jarnými obil-
ninami môžeme čiastočne 
hovoriť i o alternatívnych 
plodinách, ktoré čiastoč-
ne nahrádzajú, rozširujú 
a dopĺňajú sortiment 
pestovaných plodín 
a prispievajú k rozšíreniu 
potravinárskej produk-
cie. Väčšina plodín sa 
vyznačuje špecifickými 
vlastnosťami kvality (chu-
ťové, nutričné, zdravot-
né a pod.). Alternatívne 
plodiny väčšinou nedosa-
hujú veľmi vysoké úrody, 
ale obyčajne sú menej 
náročné na intenzifikačné 
vstupy. Preto nachádzajú 
uplatnenie v ekologickom 
a integrovanom systéme 
pestovania plodín a v me-
nej priaznivých pôdnych 
a klimatických oblastiach, 
ktoré sú menej vhodné 
pre pestovanie tržných 
plodín.

Alternatívne plodiny sa 
môžu využívať na účely po‑
travinárske ale aj priemysel‑
né. Potravinárske alterna‑
tívne plodiny sú doplnkové, 
maloobjemové plodiny a ich 
pestovanie sa predpokladá 
v  menej produkčných ob‑
lastiach. Z  jarných obilnín 
k  nim môžeme zaradiť pše‑
nicu jednozrnovú, pšenicu 
dvojzrnovú, jačmeň nahý. 
Tieto pšenice však nie sú 
u nás bežné.

Pšenica jednozrnová 
a dvojzrnová

Ako uvádzajú kolegovia 
zo Slovenskej poľnohospo‑
dárskej univerzity v  Nitre, 
pšenica jednozrnová sa pes‑
tovala v  našej oblasti ešte 
pred pestovaním pšenice 
letnej. Vyznačuje sa vyso‑
kou kvalitou zrna (vysoký 
obsah proteínu a niektorých 
minerálnych látok). Je vhod‑
ná pre výrobu nekysnutých 
múčnikov. Naklíčené zrná sa 
môžu využívať v  makrobio‑
tickej výžive. Je diploidná, 
plevnatá, pestujú sa predo‑
všetkým jarné formy. Má 
vysoké lámavé steblo. Nie je 
náročná na pôdne a  klima‑
tické podmienky a  môže sa 
pestovať aj v  podhorských 
oblastiach. Na predplodi‑
nu nie je náročná. Príprava 
pôdy a sejba je ako pre pše‑
nicu letnú. Odporúča sa vy‑

sievať 3 až 3,5 milióna klíči‑
vých zŕn na hektár. Ochranu 
rastlín je potrebné zamerať 
na likvidáciu burín, ale ošet‑
renie fungicídmi nepotrebu‑
je. Zberá sa v  plnej zrelosti 
upraveným kombajnom. 
Zrno sa uskladňuje nevylú‑
pané a  upravuje sa až pred 
použitím. Náklady na pesto‑
vanie sú nižšie, ale dosahuje 
iba 50 percent z úrod bežne 
pestovanej pšenice. Výho‑
dou sú zmluvy s odberateľmi 
za biokvalitu produkcie.

Pestovanie pšenice dvoj‑
zrnovej pretrvalo v  exten‑
zívnych podmienkach do 
dnešných čias. Používa sa na 
nekysnuté výrobky. Pestujú 
sa jarné formy. Klas je hustý 
a  zrno plevnaté. Na pesto‑
vanie nie je náročná. V  ČR 
majú jarnú odrodu Rudico 
s podielom pliev 20 percent. 
Zrno obsahuje 19 – 20 per‑
cent hrubého proteínu a  45 

percent lepku. Pestovanie je 
ako pri pšenici jednozrnovej. 
Lepšie konkuruje burinám. 
Po zbere je potrebné dosú‑
šanie zrna. Pred použitím sa 
robí vylupovanie z pliev. Od‑
porúča sa do ekologického 
hospodárstva.

Jačmeň nahý

Jačmeň nahý je známy 
v celej Európe. V súčasnosti 
sa zvyšuje dopyt v  Kanade, 
Amerike a  Austrálii a  v  nie‑
ktorých európskych štátoch 
(Nemecko). V ČR sa pestuje 
v  ekologickom poľnohos‑
podárstve. Zrno jačmeňa 
nahého obsahuje sacharidy 
(74 – 78 percent), bielko‑
viny (8 – 18 percent), tuky 
(2 – 3 percentá), vitamíny 
(skupiny B a  E, kyselina 
pantoténová, listová, bio‑
tin), minerálne látky (fos‑
for, vápnik, draslík, horčík, 

železo a  selén), je vynika‑
júcim zdrojom rozpustnej 
vlákniny. Celková potravi‑
nárska vláknina je 15 až 24 
percent, z toho: nerozpustná 
11 – 19 percent a  rozpust‑
ná 3 – 6 percent. Je to tra‑
dičné krmivo pre zvieratá, 
surovina pre výrobu sladu 
a  na priamu ľudskú výživu. 
Otruby sú bohatým zdro‑
jom vlákniny a môžu byť sú‑
časťou cereálnych raňajok, 
pekárskych a  mäsových vý‑
robkov, polievok a dusených 
zmesí. Celozrnná jačmenná 
múka a krupica (bohatšia na 
vlákninu) sa používajú pri 
výrobe chleba (30 – 50 per‑
cent), cestovín, krokiet, zá‑
variek, cukrárskych a extru‑
dovaných výrobkov (kysnuté 
cestá, pizza, torty, piškóty, 
oplátky, sušienky, náplne do 
bonbónov, pudingy, krémy), 
plnky do údenín, prísady 
do omáčok, polievok a  pod. 

Separované beta ‑glukány sa 
používajú na najrôznejšie 
potravinárske výrobky (tu‑
kové náhrady do mliečnych 
a mäsových výrobkov, prísa‑
da do cereálnych výrobkov) 
a na liečebné účely. Sladové 
výťažky sa využívajú pri vý‑
robe cukroviniek a  nápo‑
jov (náhrady kávy a  čajov). 
Plevy nezrastajú so zrnom. 
Po vymlátení zostáva asi 20 
percent zŕn obalených ple‑
vami. Pestujú sa jarné formy. 
Príprava pôdy a  pestovanie 
je ako pri jačmeni siatom 
jarnom. Od roku 2009 v ČR 
evidujú odrodu AF Lucius. 
Odporúčaný výsev je 3,5 až 
4,5 milióna klíčivých semien 
na hektár. Zberá sa v  plnej 
zrelosti. Odporúča sa do 
ekologického hospodárstva.
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Jačmeň jarný – najvýznamnejšia jarná obilnina
Vyšší výsevok použijeme 

pri menej odnožujúcich od‑
rodách, po menej vhodnej 
predplodine, na silnejšie za‑
burinených pozemkoch a pri 
neskorej sejbe. Pri zbytočne 
vysokom výsevku môžeme 
v  prehustených porastoch 
neskôr redukciou prísť o od‑
nože, ktoré nám ale zbytočne 
odčerpali vzácnu vlahu a ži‑
viny pre tvorbu úrody.

Ošetrovanie porastu

Pri ošetrovaní počas ve‑
getácie sa orientujeme sa na 
potláčanie škodlivých čini‑
teľov ako sú choroby, buriny 
a škodcovia. Využívame po‑
volené chemické prípravky 
podľa príslušnej Metodiky 
ochrany rastlín a  Zoznamu 
povolených prípravkov. Po 
zasiatí musíme podporiť 
priaznivé podmienky pre 
rovnomerné a rýchle vzchá‑
dzanie. Za sucha pôdu 
povalcujeme, najlepšie rý‑
hovanými valcami. Po obil‑
ninovej predplodine sa po‑
vrch pôdy nemá povalcovať 
ťažkými lúčnymi valcami. 
Tým sa spomalí rozklad 
pozberových zvyškov a zvy‑
šuje sa negatívny vplyv obil‑
nej predplodiny. Regulácia 
chorôb má výrazný vplyv na 
udržanie odnoží. Valcova‑
nie sa neodporúča v období 
odnožovania a  steblovania. 

Po vytvorení pôdneho prí‑
sušku treba porasty pobrá‑
niť ľahkými bránami, alebo 
ježkovými valcami. Nesmie 
sa brániť v  čase od objave‑
nia klíčka do fázy tretieho 
listu, kedy jačmeň zako‑
reňuje. Brániť môžeme až 
od štvrtého listu. Bránenie 
priaznivo pôsobí aj v  obdo‑
bí odnožovania, neskôr je 
jačmeň na bránenie citlivý. 
V  prípade vytvorenia pôd‑
neho prísušku, môžeme 
porasty brániť, keď sú rast‑
liny primerane zakorene‑
né. Okrem mechanického 
potláčania burín môžeme 
použiť herbicídy, ktoré volí‑
me podľa druhovej skladby 
burín. Počas intenzívneho 
predlžovania klasu nepo‑
užívame regulátory rastu. 
Zabránime tak poškodeniu 
klasu, ktorý môže byť defor‑
movaný s  drobným zrnom, 
zastaví sa klasenie, alebo 
sa poškodia osiny. Cieľom 
fungicídneho ošetrovania je 
ochrana zástavového listu 
a klasu. Pre vysoké a kvalit‑
né úrody je dôležité pri jar‑
nom jačmeni čo najdlhšie 
udržať posledné štyri listy 
v  dobrom zdravotnom sta‑
ve.

S ohľadom na biologická 
a sladovnícku hodnotu

Jačmeň zberáme najskôr 
po dosiahnutí žltej zrelos‑

ti zrna, keď sú zrná tvrdé 
a  najhornejšie kolienka sú 
pri 75 percentách rastlín 
zaschnuté. Termín zberu 
ovplyvňuje biologickú a sla‑
dovnícku hodnotu jačmeňa. 
Množiteľské porasty a  jač‑
meň na sladovnícke účely 
zberáme v  plnej zrelosti. 
Predčasným zberom do‑
chádza k  znižovaniu úrody 
a  kvality zrna. Jačmeň na 
sladovnícke účely zberáme 
tiež v  plnej zrelosti, kedy 
najspodnejšie kolienko je 
hnedé, tvrdé a prevažne za‑
schnuté, zrná bývajú už tvr‑
dé dosahujú vlhkosť 15 per‑
cent. Skorší zber obyčajne 
negatívne ovplyvňuje ener‑
giu klíčivosti. Pri neskor‑
šom zbere sa zvyšujú straty 
a  vzrastá nebezpečenstvo 
porastania zrna. Pri one‑
skorenom zbere dochádza 
k  väčším stratám vplyvom 
lámavosti stebla pod kla‑
som. K najvýznamnejšiemu 
poškodeniu zrna dochádza 
pri zberovej vlhkosti 16 – 18 
percent. Pri manipulácii so 
zrnom je potrebné predchá‑
dzať mechanickému a  bio‑
logickému poškodeniu. 
Jačmeň kŕmny zberáme na 
konci žltej zrelosti. Po zbe‑
re jačmeň predčisťujeme, 
čistíme, prípadne dosúša‑
me. Maximálna vlhkosť pre 
skladovanie osiva je 15 per‑
cent za aktívneho prevetrá‑
vania.

Záver

Rozhodujúcimi krokmi 
agrotechniky, okrem správ‑
neho zaradenia jačmeňa 
jarného na sladovnícke 
účely v  osevnom postupe, 
sú kvalitná príprava pôdy, 
vyvážená výživa a dodržanie 
optimálneho termínu sejby. 
Ak chceme pružne reagovať 
na požiadavky trhu, treba 
rešpektovať aj zmeny v odro‑
dovej skladbe podľa požiada‑
viek odberateľov.

Zakladanie porastov poľ‑
ných plodín na jar a  sejba 
patrí medzi náročné obdobie 
rastlinnej výroby. Každý ag‑
ronóm pozná svoj chotár, vie 
akú má kde pôdu, ako sa me‑
nia jej vlastnosti. Zakladanie 
porastov jarných plodín 
má rozhodujúci význam vo 
vzťahu k  nasledujúcim pra‑
covným operáciám a  k  do‑
siahnutiu očakávanej úrody. 
Pestovanie všetkých poľných 
plodín je veľmi komplexný 
proces, pri ktorom najsil‑

nejšími faktormi sú správny 
technologický systém, dob‑
ré podmienky pestovania, 
vhodná odroda a vyhovujúce 
počasie. Udržateľné využí‑
vanie pôdy, neustála snaha 
o  zlepšenie jej vlastností, 
dobré hospodárenie s vodou 
– sú to dôležité výzvy dneš‑
ka. V ostatných rokoch však 
aj ekonomické podmienky 
stavajú pestovateľa každý 
rok do novej a novej situácie.
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Odroda pšenice dvojzrnovej PN Durgalova. Odroda pšenice dvojzrnovej PN Zirnitra. Odroda pšenice dvojzrnovej PN Badurka.
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Regulácia chorôb má výrazný vplyv na udržanie odnoží.
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