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Genové zdroje a p�vod kulturních rostlin 
 
Ur�ité procesy mohou u rostlin zp�sobit stálé genetické zm�ny. V této p�ednášce budou 
shrnuty t�i procesy, které vedou k takovým d�di�ným zm�nám: 
 
1. Evoluce 
2. Domestikace 
3. Šlecht�ní rostlin 
 
Budou ukázány jejich spole�né rysy, ale i klí�ové rozdíly. Po této p�ednášce by studenti m�li 
být schopni: 

1. Definovat pojmy evoluce, domestikace a šlecht�ní rostlin. 
2. Porovnat a najít rozdíly mezi domestikací a evolucí. 
3. Porovnat a srovnat evoluci a šlecht�ní rostlin. 
4. Diskutovat o dopadu domestikace na rostliny. 
5. Vyjmenovat centra p�vodu kulturních rostlin. 
6. Získat p�ehled o domestikaci hlavních zástupc� Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae a 

Solanaceae. 
 
 
1. Evoluce 
 
Evoluce je jev, který ovliv�uje populace rostlin. Populace, ne jedinec se vyvíjí. Evoluce se 
týká vlivu zm�n na �etnost alel v rámci genofondu ur�ité populace, takové zm�ny vedou ke 
zm�nám genetické diverzity. Charles Darwinem r. 1859 p�edpokládal, že existují ur�ité 
klí�ové jevy související s evolucí (teorie evoluce). Darwin konstatoval, že rozmanitost je 
vlastnost p�írodní populace. Každou generaci se tvo�í více jedinc�, než kolik jich m�že p�ežít 
v ur�itém prost�edí. Kv�li stresovým faktor�m prost�edí jsou n�kte�í jedinci v nevýhod�. 
Jedinci s nejvyšší reproduk�ní zdatností pro konkrétní prost�edí p�ežijí a budou se 
rozmnožovat. Omezující silou je p�írodní selekce, která rozhodne, kte�í jedinci p�ežijí.  
 Odborníci jsou schopni ur�it vztahy mezi moderními odr�dami a jejich divokými 
p�íbuznými. Odborníci sbírají, zpracovávají a uchovávají tuto p�irozenou rozmanitost 
v genových bankách pro další využití šlechtiteli v jejich šlechtitelských programech. 
Proces evoluce je paralelní se šlecht�ním rostlin. Darwinovu teorii evoluce prost�ednictvím 
p�írodní selekce lze shrnout do následujících t�í princip�, které jsou jádrem i šlecht�ní rostlin: 

1. Rozmanitost.  Existuje mezi jedinci v p�írodní populaci v morfologických a 
fyziologických znacích, i v projevech chování.  

2. D�di�nost. Potomci se podobají svým rodi��m více než jedinc�m nep�íbuzným. 
3. Selekce. Jedinci v populaci, kte�í mají v�tší schopnost p�ežít a rozmnožovat se než 

jiní, mají vyšší reproduk�ní zdatnost. 
 
Klí�ovým faktorem evoluce je �as. Evolu�ní zm�ny nastávají v extrémn� dlouhém �ase 
(miliony let). Šlechtitelé rostlin jsou závislí na biologické rozmanitosti jako zdroji žádoucích 
alel. Indukované mutace a hybridizace, spole�n� s rekombinací, jsou hlavními zdroji 
rozmanitosti. Jakmile existuje rozmanitost, šlechtitel m�že vyvinout selek�ní tlak (um�lá 
selekce), aby vybral jen rostliny s žádoucími znaky. Šlecht�ní rostlin je zám�rné a zrychluje 
evoluci. Šlecht�ní je tedy  zám�rná genetická manipulace podle konkrétních cíl� (p�edstav 
šlechtitele), je využitelné jak u rostlin divokých, tak domestikovaných. Šlechtitel dosahuje 
t�chto cíl� ve velmi krátkém �ase. Koncep�n� jsou evoluce a šlecht�ní stejné procesy, 
klí�ovým rozdílem je jejich trvání. Šlecht�ní rostlin je popisováno jako evoluce �ízená 
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�lov�kem. Ale na rozdíl od evoluce, šlechtitelé nepracují s uzav�enou populací. Vnáší novou 
rozmanitost prost�ednictvím r�zných genotyp� a pracují s populací omezené velikosti. 
 
2. Domestikace 
 
Domestikace je jev, kdy se u divoce rostoucích rostlin uskute��ují genetické zm�ny 
prost�ednictvím selekce �ízené �lov�kem. Je to evolu�ní proces, ve kterém se v d�sledku 
selekce (jak p�írodní tak um�lé) m�ní rostliny po genetické, morfologické a fyziologické 
stránce. Výsledkem domestikace jsou rostliny adaptované k p�ežití v kulturních podmínkách, 
a mající znaky, které up�ednost�ují producenti a konzumenti. Domestikace rostlin m�že být 
p�irovnána k ocho�ování divokých zví�at, která se stala domácími. 
 Existují r�zné stupn� domestikace. Druhy, které byly úpln� domestikovány �asto 
nejsou schopny p�ežít, jestliže jsou zp�tn� p�esazeny do p�vodních podmínek. Je to proto, že 
rostliny ztrácejí adaptivní znaky a mechanismy, které jsou rozhodující pro p�ežití, ale jsou 
nevýhodné pro pot�eby �lov�ka. 
 Jako evoluce i domestikace je proces genetických zm�n, kterými se genetická 
struktura populace m�ní ve sm�ru selekce vynucené domestikací. Jedinci se tak m�ní 
geneticky, morfologicky a fyziologicky sm�rem od divokých p�edk�. Jak divoké tak 
domestikované populace jsou p�edm�tem evoluce. Domestikace probíhala po dobu více než 
10 tisíc let, od doby, kdy se objevilo zem�d�lství. Archeologické a historické záznamy 
p�inášejí poznatky, kdy byly jednotlivé plodiny domestikovány, i když tato data nejsou 
naprosto p�esná.  
 
Centra domestikace rostlin 
Centra domestikace  rostlin jsou ve st�edu zájmu v�dc� r�zných disciplín v�etn� botaniky, 
genetiky, archeologie, antropologie a šlecht�ní rostlin. Šlechtitelé rostlin se o centra zajímají 
jako o oblasti genetické diverzity; rozmanitost je rozhodujícím faktorem p�i zlepšování 
konkrétní plodiny.  
De Candolle byl první, kdo r. 1886 p�edpokládal, že plodiny pocházejí z oblastí, kde se 
vyskytují jejich plan� rostoucí p�edkové. P�edpokládal, že archeologické nálezy jsou 
rozhodujícím d�kazem prav�ké existence ur�ité plodiny v konkrétním období.  
Vavilov si ve 20. a 30. letech 20. století b�hem výzkum� rostlin na Zemi všiml, že v malých 
izolovaných oblastech existuje v rámci ur�itého druhu nejv�tší genetická rozmanitost. Tyto 
oblasti jsou geograficky izolovány horami, �ekami a poušt�mi. Nap�. zatímco na St�edním 
Východ� našel r�zné formy diploidní, tetraploidní a hexaploidní pšenice, v Evrop� a Asii 
pozoroval pouze hexaploidní kultivary. Vavilov navrhl koncepci center diverzity. Definoval 
centra p�vodu ur�ité plodiny jako geografickou oblast, kde se projevuje nejv�tší diverzita 
(nejv�tší po�et ras a botanických variet) rostlin ur�itého druhu. Ur�il osm hlavních center 
diverzity, n�která mohou být rozd�lena na subcentra: 
(1) Východní Asie (�ína). 
(2) a) Indie. 
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      b) Indo�ína. 
(3) St�ední Asie (severní Indie, Afghánistán, Turkmenistán). 
(4) P�ední Asie – Blízký Východ. 
(5) St�edomo�ská oblast - pob�eží a p�ilehlé oblasti. 
(6) Etiopie. 
(7) Jižní Mexiko a St�ední Amerika. 
(8) Jižní Amerika a) Peru, Ekvádor, Bolívie.  
      b) Jižní Chile a ostrov Chiloe. 
      c) �ást Brazílie a Paraguay. 
 

Obr. 2.1: Genová centra p�vodu kulturních rostlin. 

 
 
 
 
 
 
Vavilov k t�mto centr�m diverzity p�id�lil více než 500 plodin Starého sv�ta a asi 100 plodin 
Nového sv�ta. V�tšina (více než 400) plodin Starého sv�ta pochází z Jižní Asie. 
 Vavilov si všiml, že pokud jeden druh nebo jeden rod pochází z jednoho centra, �asto 
se vyskytuje i v n�kolika dalších centrech. Centrum s maximální diverzitou nazval primární 
a centra, kam tyto typy dále migrovaly, jako sekundární. Nap�. primárním centrem p�vodu 
kuku�ice je Mexiko, ale �ína je sekundárním centrem škrobnatých typ� kuku�ice. Vavilov 
spojil tato centra diverzity s centry p�vodu t�chto plodin, p�edpokládaje, že zde rozmanitost 
byla p�evážn� zp�sobena mutacemi a jejich akumulací za dlouhé období. Tato rozmanitost 
byla zachována i b�hem domestikace. 
 Vavilov u�inil na základ� svých výzkum� rostlin další jedine�ná pozorování. Zjistil, 
že maximum rozmanitosti a maximální koncentrace dominantních alel se vyskytuje v 
uprost�ed centra a sm�rem k okraj�m se snižuje. Zjistil, že existují spole�né rysy ve variabilit� 
mezi p�íbuznými druhy a rody. Nap�. r�zné druhy bavlníku, Gossypium hirsutum a G. 
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barbadense, mají podobné ochmý�ení, barvu vlákna, typ v�tvení, barvu stonku aj. znaky. 
Vavilov to nazval zákonem homologických �ad. Jinými slovy druhy a rody, které jsou 
geneticky t�sn� p�íbuzné, jsou obvykle charakterizovány podobnou �adou d�di�né 
rozmanitosti. To má dopad ve šlecht�ní; jestliže se žádoucí gen nalézá u jednoho druhu, 
pravd�podobn� existuje i u dalšího p�íbuzného druhu. V sou�asné dob� je možné 
prost�ednictvím srovnávací genomiky, mapování a molekulárních marker� odhalit 
významnou homologii s ohledem na lokalizaci DNA marker� na chromozomech u r�zných 
druh� �eled� Poaceae (zvlášt� u rýže, kuku�ice, �iroku, je�mene a pšenice). Tato existence 
vysoce konzervativních genetických oblastí na chromozomech se nazývá syntenie (nebo i 
makrokolinearita). 
 Odhaduje se, že bylo domestikováno asi 230 plodin pat�ících do 180 rod� a 64 �eledí. 
N�které �eled� jako Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae a Solanaceae obsahují více 
domestikovaných druh� než jiné. Také kultura hraje svoji úlohu v typu plodiny, která je 
domestikována. Nap�. hlavní sv�tové plodiny, u kterých jsou ke konzumaci využity 
ko�enové a oddenkové hlízy – brambor, sladký brambor, yam, kasava – mají podobné využití, 
ale pat�í do odlišných taxon�. 
N. W. Simmonds ur�il �ty�i hlavní období domestikace:  

1. Starobylé 7000 – 5000 p�ed n.l. 
2. Rané 5000 – 0 p�ed n.l. 
3. Pozdní 0 – 1750 n.l. 
4. Sou�asné po r. 1750. 

 
Zm�ny doprovázející domestikaci 
Selekce provád�ná �lov�kem u plodin b�hem domestikace vedla ke zm�nám rostlin divokých 
v kulturní (Obr. 2.1). Morfologické a fyziologické znaky, které odlišují tyto dva typy rostlin, 
se souhrnn� nazývají podle J. R. Harlana syndrom domestikace. Zastoupení t�chto znak� 
závisí na konkrétní plodin�, ale ur�ité základní znaky jsou spole�né. Tyto znaky se objevují 
ve t�ech stadiích r�stového cyklu – výsev, rozmnožování a sklize�. 
 
Tab. 2.1 Znaky domestikace. 
Výsledný efekt Zm�na konkrétního znaku 
Zvýšení zdatnosti klí�ních rostlin (více 
klí�ících rostlinek ) 

Ztráta dormance semen a hlíz 
Velká semena 

Zm�n�ný zp�sob reprodukce Vyšší podíl samosprášení 
Vegetativn� rozmnožované rostliny 
Zm�n�ná citlivost k fotoperiod� 

Vyšší po�et sklizených semen Nepukavost lusk�, nerozpadavost klas�  
Menší v�tvení rostlin (více plod� na v�tev) 

Zvýšená p�itažlivost pro konzumenty Atraktivní barva plod�/semen 
Lepší v�n�, textura, chu� semen/plod�/hlíz 
Nízký obsah toxických látek 
V�tší plody 
Redukovaná špi�atost, tvorba trn�, trichom�  

Zm�n�ná architektura rostlin a r�stový 
habitus 

Kompaktní habitus (menší velikost, 
zakrslost) 
Redukované v�tvení 

 
 
Genetická kontrola znak� pat�ících k syndromu domestikace byla studována u mnoha plodin. 
Obecn� jsou tyto znaky kontrolovány spíše n�kolika kvalitativními geny – majorgeny, ne 
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kvantitativn�. Studium lokus� pro kvantitativní znaky vedlo k poznání, že n�kolik lokus� 
kontroluje takové znaky jako je doba do kvetení, velikost semen, r�stový habitus, citlivost 
k fotoperiod�, dormanci u fazolu. U n�kterých druh� byly identifikovány vázané bloky pro 
znaky adaptace.  
 Domestikace d�lá rostliny více závislé na �lov�ku. Rostliny ztrácí znaky, které jim 
umož�ují p�ežití v divokých podmínkách = znaky planých rostlin: pukavost lusk� (snadné 
ší�ení semen), dormance semen, tvorba trn� (ochrana p�ed predátory).  
Pozn.: Další znaky závisí na konzumentech – divoké raj�e Pimpinellifolium tvo�í mnoho 
malých tvrdých plod�. Konzumenti preferují š�avnaté a dužnaté plody. Proto plody kulturního 
raj�ete jsou š�avnaté a dužnaté. Okrasné r�že k �ezu jsou bez trn�. 
 
3. Domestikace n�kterých hlavních plodiny 
 
Obiloviny 
Obiloviny reprezentují rozmanitou skupinu druh� sekce Graminae (trávy) a vyskytují se na 
všech kontinentech sv�ta s výjimkou Antarktidy. Jsou hlavním zdrojem výživy lidí na celém 
sv�t�. Více než jedna t�etina až jedna polovina hlavních plodin ur�ených pro obživu pat�í 
k obilovinám. Pro rozvojové zem� a asi polovinu lidí na Zemi má existen�ní význam rýže. 

N�které plodiny, jako je je�men, mají jasný evolu�ní p�vod vzhledem k dobrým 
historickým záznam�m a recentní existenci jejich p�edk�. U jiných, jako je rýže a �irok, není 
jejich p�vod jednozna�ný vzhledem k roztroušeným archeologickým poz�statk�m. Další 
druhy, jako je kuku�ice, nemají jednozna�n� ur�ené p�edky a tím i jejich p�vod je nejasný.  
 
Je�men 
Je�men (Hordeum vulgare L.) byl jedním z prvních domestikovaných druh� a má velmi 
jednoduchou evolu�ní historii; vznikl z druhu H. spontaneum C. Koch. Tyto dva taxony jsou 
tak blízce p�íbuzné, že jsou považovány dokonce za stejné druhy. H. vulgare a jeho kulturní 
formy pat�í do subsp. vulgare a divoké formy do subsp. spontaneum. Druhy jsou k�ižitelné a 
geny jsou introdukovatelné z divokých do kulturních forem; je možné nalézt p�irozené 
hybridy s kombinacemi znak� obou forem.  

Pouze n�kolik recesivních alel odd�luje kulturní a divoké je�meny: 1) divoké formy 
mají klasy ve zralosti snadno rozpadavé, zatímco kulturní mají klasy nerozpadavé, což je 
d�sledkem mutace v jednom nebo dvou t�sn� vázaných genech Bt1 a Bt2, které determinují 
tento znak; 2) nep�ítomnost pluch je d�sledek p�ítomnosti recesivní alely n jednoho genu; 3) 
za jsou zodpov�dné dv� recesivní mutace v lokusu vrs1. 
 V�tšina d�kaz� ukazuje na p�vod kulturních je�men� z Blízkého Východu, nelze 
vylou�it i sekundární p�vod z Maroka. Marocké populace vykazují polymorfizmy ve 
spektrech RFLP marker� pon�kud odlišné od t�ch z Blízkého Východu. Také sekven�ní data 
jednoho DNA markeru lokalizovaného v t�sné blízkosti lokusu vrs1 nazna�ují, že mutace pro 
šesti�adý klas vznikly opakovan� alespo� dvakrát u je�men� blízko Turkmenistánu a v 
mediteránní oblasti. 
 Lidé za�ali poprvé sbírat divoké dvou�adé formy divokého je�mene s rozpadavým 
klasem asi p�ed 19 tisíci lety a asi p�ed 9 500 lety byly p�stovány již nerozpadavé typy 
je�mene v dnešní Sýrii. Je�men byl nejd�íve využíván na p�ípravu technického vlákna, brzy 
byl používán pro p�ípravu piva. Nahé, bezpluché formy dvou�adého je�mene byly p�stovány 
asi p�ed 8 500 lety v Abu Huteyra a Tell Aswadu (Sýrie) a první šesti�adé je�meny se objevily 
v Ali Kosh asi ve stejné dob�. Je�men byl hlavním spole�níkem pšenice, ale jeho d�ležitost 
jako zdroj vlákna se zmenšovala v pr�b�hu dalších 5 tisíc let. Byl považován za horší zdroj 
zrna pro �lov�ka, a proto byl p�stován jen v okrajových oblastech, kde se neda�ilo pšenici. 
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Dnes se je�men p�stuje ve všech oblastech s mírným klimatem a používá se hlavn� k výrob� 
sladu a piva a jako krmivo pro dobytek, ale i k výživ�. 
  
Sou�asný význam je�mene 
Podíl produkce je�mene, která se využívá jako potravina pro �lov�ka je stále v minimálním 
podílu ve srovnání s využitím jako krmiva pro zví�ata nebo k výrob� sladu. V n�kterých  
oblastech rozvojových zemí je využití jako potraviny v�tší. Sou�asné poznatky o výživové 
hodnot� produkt� získaných z je�mene (krom� piva) potvrzují jejich význam ve výživ� 
�lov�ka. Obsahuje d�ležité vitamíny (skupina B – niacin, thiamin), minerály (selen, železo, 
ho��ík, zinek, fosfor, m��), je zdrojem rozpustné a nerozpustné vlákniny, antioxidant�, má 
nízký obsah tuk� a obsahuje významné látky rostlinného p�vodu, které pomáhají snižovat 
riziko srde�ních chorob, tvorby zhoubných nádor� a cukrovky. 
 
Kuku�ice 
Historie kuku�ice (Zea mays) není zcela objasn�na a monoecie (jednodomost, kv�ty 
odd�leného pohlaví) je u Graminae jedine�ná. U ostatních druh� trav jsou reproduk�ní �ásti 
kv�t� �ast�ji v t�sné blízkosti než izolované v r�zných �ástech rostliny, zrna jsou �ast�ji 
chrán�na pluchami než nahá. 
 Blízkými p�íbuznými kuku�ice je n�kolik druh� Tripsacum a �ada teosinte, které byly 
dlouho považovány za odd�lený rod Euchlena. Teosinte mají habitus podobný kuku�ici, ale 
jejich lata (sam�í kv�tenství) není na centrální ose jako u kuku�ice a jejich v�tvení je 
složit�jší. Druhy Tripsacum mají sam�í a sami�í kv�ty odd�lené.  
 Všechny druhy rodu Zea mají omezený výskyt v Mexiku a St�ední Americe, a mají 
stejný po�et chromozom� 2n = 20 krom� Z. perennis, která je tetraploidní. Druhy Tripsacum 
mají všechny x = 18. Diploidní teosinte se k�íží snadno s kuku�icí a p�íležitostn� dochází k 
reciproké introgresi v Mexiku a Guatemale, kde teosinte rostou v blízkosti kulturní kuku�ice. 
D�kazy o toku gen� jsou minimální. Tripsacum je k�ižitelné s kuku�icí a v p�írodních 
podmínkách byli identifikováni hybridi, avšak jejich sterilita brání využití introdukce gen� 
mezi genotypy. 
 Na základ� vysokého po�tu chromozom� u kuku�ice se p�edpokládá, že by mohla být 
p�vodním polyploidem s 2n = 10. N�kolik nezávislých d�kaz� tento p�edpoklad podporuje: 
(i) haploidní kuku�ice vykazuje ur�itou tendenci k párování chromozom�; (ii) taxony vykazují 
sekundární tvorbu bivalent�; (iii) chromozomy kuku�ice tvo�í v pr�b�hu metafáze 
v somatických bu�kách spíše �ty�i podskupiny po p�ti chromozomech než dv� sady po deseti; 
(iv) kuku�ice má vysoký po�et duplikací ve spektrech izoenzym� a marker� RFLP; (v) 
sekvence DNA vykazuje �adu duplikací; (vi) vzdálení p�íbuzní Coix a Sorghum mají 
haploidní po�et chromozom� 5. 
 Nedostatek fosilních d�kaz� vedl ke t�em hlavním hypotézám o p�vodu kuku�ice: 
(i) kuku�ice, teosinte a Tripsacum jsou odd�lené linie, které se vyvinuly ze spole�ného 
neznámého p�edka; (ii) kuku�ice se vytvo�ila mezidruhovou hybridizací mezi dv�ma nebo 
více p�vodními travami; (iii) kuku�ice se vyvinula p�ímo z teosinte. Podle složit�jšího scéná�e 
vyplývajícího z p�edpokladu (ii) moderní kuku�ice vznikla �adou mezidruhových k�ížení 
a ve skute�nosti byla p�edkem teosinte. Dnes vyhynulé rasy p�edk� kuku�ice byly 
pravd�podobn� introdukovány do Mexika a St�ední Ameriky a následn� hybridizovány 
s Tripsacum a vytvo�ily teosinte. Tyto nové teosinte potom hybridizovaly s kuku�icí za tvorby 
zlepšených ras. Pozd�ji byla hypotéza modifikována o p�edpoklad, že teosinte je mutant 
odvozený od kuku�ice. 
 R. 2001 byla vyslovena hypotéza, že kuku�ice vznikla hybridizací mezi Tripsacum 
dactyloides a Zea diploperennis. Je to podporováno skute�ností, že vytvo�ení rekombinanti 
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mají kvetoucí klasy jako kuku�ice, a moderní kuku�ice má spektra RFLP s kombinací 
fragment� Tripsacum a Zea.  
 Nejp�esv�d�iv�jší však byly výsledky molekulárních a izoenzymových studií. 
V archeologických záznamech nebyly nalezeny žádné intermediální formy mezi kuku�icí a 
teosinte a je málo d�kaz�, že by �lov�k n�kdy p�stoval teosinte. Rozsáhlou analýzou 
elektroforetických variant v p�írodních populacích byla nalezena jedna varianta Z. mays 
subsp. parviglumis, která má vysokou genetickou identitu (0,92) s kuku�icí a tyto dv� 
vytvo�ily jednu skupinu. Na základ� toho se p�edpokládá, že jsou p�ímo p�íbuzné a jsou 
sou�ástí jedné evolu�ní linie. Blízká p�íbuznost Z. mays subsp. parviglumis a kuku�ice byla 
doložena i restrik�ními fragmenty cDNA a sekvencemi gen� pro ribozomální RNA. R. 2002 
byl p�vod kuku�ice doložen i na základ� SSR marker�. P�vodem kuku�ice je tedy 
domestikovaný poddruh parviglumis v jižním Mexiku z doby p�ed 9 tisíci lety.
 A�koli kuku�ice a teosinte se liší �adou polygenních znak�, zásadní zm�ny 
v morfologii kuku�ice byly založeny pouze na n�kolika hlavních lokusech, které byly 
ovlivn�ny evolu�ními zm�nami. Byla to jednak feminizace palic. Také n�kolik klí�ových 
kvantitativních lokus� odd�lilo teosinte od kuku�ice – zm�na tvrdosti pluch, nahá zrna, 
pohlaví a po�et a délka internodií jak laterálních v�tví tak kv�tenství u kuku�ice. 
 Kuku�ice se stala sou�ástí st�edoamerické sestavy plodin, kterou tvo�í fazole a dýn�. 
Z místa p�vodního p�stování v JZ Mexiku r. 8 tisíc p�ed n.l. se b�hem 3 tisíc let rozší�ila 
p�es Mexiko, St�ední Ameriku na jihozápad USA. Je pravd�podobné, že následná 
hybridizace s teosinte hrála roli ve vývoji kuku�ice. V Jižní Americe se objevila kolem r. 6 
tisíc p�ed n.l. a odtud se rozší�ila na Floridu p�es karibskou oblast. V dob�, kdy Evropané 
dorazily do Ameriky, se kuku�ice stala st�žejní plodinou v oblasti od Argentiny po Kanadu. 
Indiáni v Severní a Jižní Americe vytvo�ili mnoho variet kuku�ice, mnohé z nich stále 
existují. První formy, které byly vytvo�eny: (i) pukancová - popkorn, který má extrémn� tvrdá 
semena explodující p�i zah�átí; (ii) k�emenná kuku�ice s tvrdým škrobem v zrnech; (iii) 
škrobnatá kuku�ice s m�kkým škrobem, který je základem mouky; (iv) kuku�ice dentata 
(ko�ský zub), která má m�kký škrob v horní �ásti zrn a tvrdý v dolní; (v) cukrová kuku�ice, 
která se konzumuje jako sladká zelenina obsahující cukr. V rámci t�chto skupin existuje velká 
variabilita v barv� zrn, dob� zrání i celkovém habitu. 
 
Proso 
Proso reprezentuje �ada r�zných rod� �eled� Paniceae. Druhy Panicum miliaceum, Setaria 
italica, Echinochloa frumentacea jsou známé pod spole�ným názvem proso a p�stují se na 
n�kolika milionech hektar� po celém sv�t�, zvlášt� v Indii. Další d�ležité druhy jsou 
Pennisetum americanum, který je jedním ze základních obilovin v nejsušších oblastech 
tropické Afriky a Indie, a Eleusine coracana, který je d�ležitý v poho�ích Etiopie a Ugandy. 
 Evolu�ní historie prosa nebyla intenzivn� studována a bylo vysloveno n�kolik dohad� 
o jeho p�vodu. Japonské proso je jak tetraploidní (2n = 4x = 36), tak hexaploidní (2n = 6x = 
56). Tetraploidní rasy jsou velmi podobné rozší�enému plevelu Echinochloa crus-galli, který 
je pravd�podobným p�edkem prosa. Dv� hexaploidní rasy mají stejné genomy: indická, která 
byla pravd�podobn� odvozena od planého druhu Echinochloa colonum, a sino-japonská 
Echinochloa utilis, která má asi východní linii E. crus-galli jako své genetické pozadí. P. 
miliaceum (2n = 4x = 36) se p�stuje v �ín� alespo� 5 tisíc let a v jižní Evrop� alespo� 3 tisíce 
let. Jeho nejbližší p�edek je P. miliaceum var. ruderale, které je p�vodní ve st�ední �ín�. 
 S. italica (2n = 2x = 18) pravd�pobn� vzniklo z p�vodního diploidního plevele Setaria 
viridis, který rostl po celé Eurasii. Jsou si tak podobné, že jsou považovány za poddruhy S. 
viridis; kulturní formy jsou poddruhem italica a plané formy poddruhem viridis. P�edpokládá 
se, že plodina pochází z �íny z období 6 tisíc let p�ed n.l. a potom se rozší�ila po Evrop�, ale 
možnou nezávislou domestikaci v Evrop� nelze vylou�it.  
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 Kystnatka klasnatá (Pennisetum americanum = P. glaucum) (2n = 2x = 14) pat�í do 
vysoce heterogenní skupiny, která obsahuje jak plané tak kulturní formy. P�vodn� bylo 
rozlišeno 15 druh� kulturního prosa, ale pozd�ji byly tyto taxony soust�ed�ny do jednoho 
druhu vzhledem k jejich vzájemné vysoké k�ižitelnosti. Jejich p�stování pravd�podobn� 
za�alo v tropické Západní Africe asi p�ed 4 tisíci lety. Toto proso se dostalo do Východní 
Afriky kolem r. 3000 p�ed n.l. a odsud do Indie. 
 Eleusine coracana (2n = 4x = 36) vzniklo pravd�podobn� z Eleusine indica, z 
p�irozeného druhu, který obsahuje jak diploidní (subsp. indica) tak alotetraploidní (subsp. 
africana) rasy. Diploidní se nacházejí v oblasti trop� a subtrop�, zatímco tetraploidní jsou 
vázány na východní a jižní Afriku. Prost�ednictvím genomické in situ hybridizace (GISH) 
byly identifikovány E. indica a Eleusine floccifolia jako donory genom� A a B E. indica 
subsp. africana. Existují dva základní typy kultivar� E. coracana: (i) africká rasa z vyšších 
nadmo�ských výšek a (ii) afro-asijský typ. Oba kultivary p�vodn� vznikly v Ugand� ze subsp. 
africana a potom divergovaly prost�ednictvím introgrese z p�írodních populací za vzniku 
moderních kulturních ras. P�vod plodiny ze subsp. africana byl doložen r�znými typy 
molekulárních marker�. E. coracana dorazilo do Indie jako ostatní prosa kolem r. 3 000 p�ed 
n.l. 
 
Oves 
Oves p�edstavuje rozmanitou �adu morfologických a cytogenetických skupin. Rod byl 
rozd�len do 29 druh� podle morfologických znak�, pozd�ji bylo na základ� vzájemné 
k�ižitelnosti rozlišeno pouze 7 druh�. Rod sestává ze t�í úrovní ploidie: diploid� (2n = 2x = 
14), tetraploid� (2n = 4x = 28) a hexaploid� (2n =  6x = 42). Tém�� všechny druhy se 
nacházejí v mediteránní oblasti a na St�edním Východ�. Kulturní druhy p�edstavují široce 
p�stovaný hexaploidní druh Avena sativa a tetraploidní A. abyssinica, které se p�stují 
v Etiopii. Vyskytují se �ty�i r�zné genomy A, B, C, a D. 
 Existující karyotypové a molekulární údaje a k�ižitelnost dokládají, že diploid a donor 
genomu A pro tetraploidy AACC a hexaploidy AACCDD byl A. canariensis. Není jasné, 
který diploid je donorem genomu C. A. maroccana nebo A. murphyi je asi tetraploidním 
p�edkem hexaploidního ovsa. Na základ� karyotypu a mezidruhové hybridizace se 
p�edpokládá, že A. wiestii je donorem genomu A u tetraploid� AABB. Není známo, odkud se 
vzal genom B.  
 Bezprost�edním p�edkem kulturního hexaploidního ovsa A. sativa je známá divoká 
forma A. sativa, která byla nalezena v západní Asii a mediteránní oblasti. Tyto divoké typy 
byly odlišn� ur�eny jako A. sterilis a A. fatua. Tyto taxony jsou k�ižitelné a fertilní 
s kulturními formami a mají stejný karyotyp, což nazna�uje, že by m�ly být považovány za 
komplex A. sativa. 
 N�kte�í auto�i d�lí kulturní hexaploidní ovsy do t�í druh�: A. sativa, A. byzantika a A. 
nuda. Nejrozší�en�jším typem je A. sativa. Ovsy jsou p�vodní na Blízkém Východ� a ve 
st�ední Evrop� se nep�stovaly až do období p�ed 3 tisící lety. Pravd�podobn� byly rozší�eny 
jako plevely nebo sekundární plodiny v kulturních rostlinách, které se rozší�ily z Blízkého 
Východu. Plného potenciálu dosáhly v chladn�jším a vlhkém klimatu st�ední Evropy. Ovsy se 
rozší�ily do Severní Ameriky, Argentiny a Austrálie b�hem kolonizace, p�ed tím se p�stovaly 
jako individuální plodina na St�edním Východ�. 
 
Rýže 
Nej�ast�ji p�stovaný rostlinný druh Oryza sativa se p�stuje p�edevším ve vlhkých oblastech 
trop� a subtrop� a na zaplavených místech. Další mén� významným druhem je O. glaberrima 
(africká rýže), která se p�stuje ve Východní Africe, ale je také nahrazována O. sativa. 
Kulturní rýže a její p�edci jsou diploidní (2n = 24), i když jejich vysoký po�et chromozom� 
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nazna�uje, že by mohlo jít o p�vodní polyploidy. Kulturní druhy a jejich nejbližší p�íbuzní 
mají genom A a tvo�í tzv. komplex sativa.  
 	ada cytologických, morfologických a molekulárních marker� potvrdila, že planým 
p�edkem O. sativa je O. rufipogan a O. glaberrima, které se odd�lily od O. breviligulata. Je 
však t�žké odvodit jejich fylogenezi. Reproduk�ní bariéry nejsou mezi v�tšinou druh� úplné a 
jejich morfologické rozdíly jsou tedy �asto p�ekryty v d�sledku introgrese gen�. Diskutuje se 
i o tom, zdali vytrvalé a jednoleté typy byly p�edky kulturních forem nebo existovala n�jaká 
intermediální jednoletá/vytrvalá populace. 
 P�vod asijské kulturní rýže je také nejasný. V�tšinou se p�edpokládá, že pochází 
z Indie, ale n�které p�ípady dokládají, že vznikla mnohem d�íve ve st�ední �ín� a 
jihovýchodní Asii. Od svých po�átk� n�kde ve st�ední Asii kolem r. 10 000 p�ed n.l. se 
p�stování rýže p�esunulo do Koreje a Japonska kolem r. 3 000 p�ed n.l. P�stování rýže 
v Africe pravd�podobn� za�alo v delt� Nigeru asi p�ed 3 500 lety a postupn� se rozší�ilo p�es 
tropickou východní Afriku. Asijská rýže se dostala do Afriky kolem r. 2 000 p�ed n.l. R. 1647 
se rýže dostala do Nového sv�ta, kdy její p�stování za�alo v Karolín�. 
 Rýže prošla zna�nou diferenciací tak jak se postupn� rozši�ovala po sv�t�. Dnes se 
rozlišují t�i hlavní rasy; japonica v oblastech s mírným klimatem, indica a javanica v 
tropických oblastech. Javanica asi vznikla hybridizací mezi indica a japonica. Zna�ná 
diverzita existuje uvnit� všech t�chto skupin vzhledem k izolaci a selekci v r�zných 
podmínkách, a zna�ná divergence nastala mezi rasami skupiny japonica, což zp�sobilo 
sterilitu hybrid�. 
 
Žito 
Existují t�i jasn� definované druhy žita: (i) Secale cereale L., kulturní druh, který existuje také 
jako vysoce rozmanitý plevel na farmách v Iránu a Afghanistánu; (ii) Secale montanum 
Gussh., cizosprašný, velmi rozší�ený soubor vytrvalých ras vyskytující se od Maroka, p�es 
mediteránní zem� po Irák a Irán; (iii) Secale sylvestre Host., jednoletý a autogamní, široce 
rozší�ený od Ma�arska po stepi jižního Ruska. Existuje ješt� jeden taxon Secale vavilovii 
Grossh. se statutem druhu. 
 V�tšina odborník� je názoru, že S. cereale se vyvinulo z S. montanum Gussh. Tyto dva 
druhy jsou podobné cytologicky, ale liší se dv�ma reciprokými translokacemi, které zahrnují 
t�i páry chromozom�. P�edpokládá se, že translokace se akumulovaly postupn� v pr�b�hu 
dvou cykl� mezidruhové hybridizace. Avšak sou�asné molekulární analýzy ukazují, že S. 
cereale je odvozeno p�ímo od S. montanum.  
 Jako oves se žito vyvinulo jako sekundární plodina. Pravd�podobn� bylo považováno 
za plevel v dob�, kdy pšenice a je�men dorazily ze západní Asie. P�esný p�vod domestikace 
žita není znám, ale p�stovalo se v n�kolika lokalitách v p�vodní oblasti Turecka, severo-
západního Iránu a Arménie kolem r. 6 000 p�ed n.l. Do Evropy žito dorazilo jako kulturní 
plodina kolem r. 4 000 p�ed n.l. Vzhledem k jeho pevné konstituci se mu asi da�ilo lépe než 
pšenici a je�meni v chladn�jším a na živiny chudším severním klimatu, a proto se stalo pro 
�lov�ka zajímavým. V moderní dob� byly tetraploidní a hexaploidní pšenice zám�rn� k�íženy 
s žitem za vzniku nové plodiny Triticale. 
 
�irok 
Plané �iroky tvo�í morfologicky rozmanitou skupinu. P�vodn� bylo odlišeno 70 druh�, ale 
v�tšina autor� dnes akceptuje mnohem menší po�et skupin na základ� morfologických znak�. 
T�i hlavní p�vodní druhy z Asie a Afriky jsou Sorghum bicolor subsp. arundinaceum (Desv.) 
deWet and Harlan, S. propinguum (Kunth) Hitchc. a S. halepense (L.) Pers. S. bicolor. subsp. 
arundinaceum je alotetraploid (2n = 2x = 20), který byl nalezen ve východní Africe, zatímco 
S. propinguum má stejný po�et chromozom� a roste v Asii, Indonésii a na Filipínách. S. 
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halepense je segmentální auto-alooktoploid (2n = 2x = 40) a nachází se v p�esahující oblasti 
mezi t�mito dv�ma druhy. Molekulární a cytogenetická data jasn� ukazují, že S. bicolor je 
jeden z p�edk� S. halepense. Druhý pravd�podobný rodi� je S. propinguum, který je k�ižitelný 
S. bicolor a má v genomu mnoho stejných molekulárních marker�. 
 Kulturní S. bicolor subsp. bicolor vznikl pravd�podobn� ze Sorghum bicolor subsp. 
arundinaceum prost�ednictvím selekce na nepukavost, velká semena, schopnost vymlátit zrna 
a vhodnou zralost. Tyto znaky jsou determinovány pom�rn� malým po�tem lokus� 
s polygeny. Nejstarší archeologické zbytky domestikovaného �iroku byly nalezeny v Indii. 
Avšak �irok byl domestikován v n�kolika dalších lokalitách v�etn� Etiopie, západní Afriky a 
stepí st�ední Afriky. Markery RFLP a izoenzymy prokázaly, že moderní odr�dy jsou velmi 
blízce p�íbuzné s divokými populacemi v centrální a severovýchodní Africe. Je 
pravd�podobné, že p�stování �iroku se ší�ilo z Afriky do Indie po obchodních cestách p�ed 3 
tisíci až 2 tisíci lety a dorazilo do �íny na za�átku našeho letopo�tu. 
 Dnešní r�zné kulturní typy mohly být odvozeny od n�kolika divokých ras S. bicolor 
subsp. arundinaceum, které rostou v r�zných oblastech Afriky. Neví se, zdali tyto rasy byly 
domestikovány odd�leny, nebo sou�asným p�stováním. Nepochybn� došlo k �ad� k�ížení 
mezi kulturními a planými formami tak, jak se v Africe ší�ilo zem�d�lství.  
 
Pšenice 
U pšenice se b�hem domestikace vytvo�ily t�i úrovn� ploidie: diploidní, tetraploidní a 
hexaploidní. Diploidy reprezentuje jediný kulturní druh Tritium monococcum (jednozrnka), 
což znamená jediné semeno v klásku. Jednozrnka se p�stuje pro mouku na tmavý chleba na 
St�edním Východ� a v jižní Evrop�. Ale plevy jsou obtížn� odstranitelné. Z tohoto d�vodu se 
jednozrnka �ast�ji využívá jako krmivo pro dobytek a kon�. 
 Tetraploidní skupinu reprezentuje komplex n�kolika poddruh� s nejd�ležit�jším 
kulturním T. turgidum subsp. dicoccoides (dvouzrnka) a T. turgidum subsp. durum (pšenice 
durum). Dvouzrnka se hojn� p�stovala v mediteránní oblasti a je vhodná pro p�ípravu chleba a 
pe�iva, ale jako jednozrnka má pevné plevy a jemná stébla, což d�lá problémy p�i sklizni a 
mlácení. V ur�itých oblastech, p�edevším v hornatých �ástech Evropy a v Dakot� v USA, má 
nyní dvouzrnka význam jako krmivo pro hospodá�ská zví�ata. Pšenice durum se p�stuje hojn� 
v Itálii, Špan�lsku a USA. Semena snadno vypadávají a mají vysoký obsah glutenu, který 
zp�sobuje peká�skou kvalitu. Proto je vynikají pro p�ípravu špaget a makarón�. Existuje ješt� 
jeden tetraploidní druh, T. timopheevi, ale ten se p�stuje jen v n�kterých oblastech Ruska. 
 Hexaploidy reprezentuje pšenice T. aestivum, která byla poslední domestikovanou 
pšenicí a dnes se p�stuje nejvíce. Je to velice r�znorodá skupina, která se d�lí na �adu 
poddruh� (viz. Tabulka). Všechny hexaploidní pšenice mají vysoký obsah proteinu glutenu, 
takže pe�ivo z této mouky dob�e kyne a je na�echrané. T. aestivum se p�stuje po celém sv�t�, 
zvlášt� je d�ležitý v oblastech s kontinentálním klimatem na Ukrain�, v centrální USA, 
Kanad� a Austrálii, a v oblastech s chladným mírným klimatem, severní Evrop�, �ín� a na 
Novém Zélandu. 
 
Klasifikace druh� rodu Tritium L.  
Druh  Poddruh  Stav  Po�et 

chromozom� 
Genom  

T. monococcum aegilopoides divoký 2n=14 AA 
 monococcum kulturní   
T. turartu  divoký   
T. turgidum carthlicum kulturní 2n=28 AABB 
 dicoccoides divoký   
 dicoccum kulturní   
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 durum kulturní   
 turgidum kulturní   
 paleocolchicum vyhynulý   
 polonium kulturní   
T. timopheevi armeniacum divoký 2n=28 AAGG 
 timopheevi kulturní   
T. aestivum spelta kulturní 2n=42 AABBDD 
 macha kulturní   
 aestivum kulturní   
 compactum kulturní   
 sphaerococcum kulturní    
 
 Kulturní jednozrnka pravd�podobn� vznikla z divokého poddruhu T. monococcum 
subsp. aegilopoides (T. baoeticum nebo T. monococccum subsp. baoeticum). Kulturní a 
divoké poddruhy vypadaly velmi podobn� a mají �adu spole�ných molekulárních marker�. 
P�irozené rozší�ení jednozrnky je v severní Sýrii, jižním Turecku, severním Iránu, Iráku a 
západní Anatolii. Jediným podstatným rozdílem mezi kulturními a divokými formami je to, že 
divoké formy mají rozpadavý klas, což umož�uje volné vypadávání zrn. Kulturní formy mají 
pevný klas, což umož�uje lepší sklize�. 
 Nejstarší archeologický d�kaz, že lidé sklízí rozpadavé T. monococcum subsp. 
aegilopoides byl nalezen ve zbytcích v Tell Abu Hureyra, asi p�ed 10 tisíci lety. První kulturní 
jednozrnka byla nalezena kolem roku 8 000 p�ed n.l. na n�kolika místech na Blízkém 
Východ�, v�etn� Ali Kosh v Iránu, Jarmo v Iráku a Cey
n
 a Can Hasan v Turecku. 
Rozpadavé a nerozpadavé formy byly nalezeny spole�n� na t�chto lokalitách, což nasv�d�uje 
tomu, že p�stování a farmá�ství vznikalo spole�n�. Pomocí marker� AFLP byla 
identifikována první domestikovaná jednozrnka v poho�í Karacadag v jihovýchodním 
Turecku. 
 Tetraploidní pšenice T. turgidum vznikla k�ížením divoké jednozrnky (AA) a dalšího 
diplodního druhu s genomem B. Pravd�podobn� se jedná o Aegilops speltoides. A. speltoides 
je pravd�podobn� donorem cpDNA pro všechny polyploidní pšenice, a�koliv více než jeden 
druh mohl p�isp�t introgresí genomu B. 
 Kulturní formy dvouzrnky vznikly pravd�podobn� z divokých populací T. 
dicoccoides. Divoké dvouzrnky jsou nejhojn�jší v oblasti jordánského údolí, kde tvo�í 
p�irozená pole spole�n� s divokým je�menem a ovsy. Dále na sever roste divoce s je�menem 
a jednozrnkou. Divoké formy dvouzrnky byly nalezeny na �ad� míst, nejstarší nálezy jsou 
alespo� 19 tisíc let staré. Mladší kulturní formy byly nalezeny v Tell Aswad v Sýrii, Tell Abu 
Hureyra, Jerichu a jsou asi 9 tisíc let staré. Kulturní typy mají nerozpadavé klasy, což je 
determinováno jedním major genem, zrna jsou širší a kulat�jší. Dvouzrnka se rychle rozší�ila 
po Blízkém Východ�, dokonce do oblastí, kde se nep�stovala jednozrnka a kde se stala hlavní 
pšenicí v dob� neolitu a rané dob� bronzové.  
 Hexaploidní T. aestivum (AABBDD) je relativn� nedávným produktem hybridizace 
mezi kulturní tetraploidní pšenicí T. turgidum subsp. dicoccoides (AABB) a divokým 
mnohošt�tem Aegilops tauschii. První d�kaz nahé pšenice T. aestivum subsp. spelta byl 
nalezen v Arukhlo asi r. 7 000 p�ed n.l., ale v této dob� se nahé formy p�stovaly v celém 
kaspickém pásu. Jako u dalších pšenic je genetická determinace bezpluchatosti jednoduchá a 
je regulována dv�ma recesivními alelami dvou gen�; q na chromozomu 5A a tg (tenacious 
glumes) na chromozomu 2D. Všechny moderní typy jsou genotypu tgtg qq. Dodání genomu D 
p�isp�lo k velkému rozší�ení pšenice. Hexaploidi se ší�ili rychle a divergovaly do �ady ras 
v d�sledku mutací introdukovaných z p�írodních druh�. Z mutací se stávaly jedine�né alely. 
K mezidruhové hybridizaci docházelo p�edevším na St�edním Východ�. Podstatné 
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chromozomální a genetické modifikace pravd�podobn� vznikaly až po hybridizaci, jak se 
r�zné taxony adaptovaly v nových podmínkách prost�edí a jejich autogamní charakter vedl 
k fixaci nov� adaptovaných komplex�. Tato reorganizace a diverzifikace pravd�podobn� 
zvýšila adaptivní potenciál rodu, ale zp�sobila problémy evolu�ním biolog�m, kte�í se 
pokouší ur�it p�vod jednotlivých genom�.  
 
Luskoviny 
Pšenice a je�men byly pravd�podobn� první plodiny, které byly p�stovány našimi p�edky, ale 
tzv. leguminózy, kam pat�í i luskoviny, nez�staly dlouho nepovšimnuty. �o�ka a hrách byly 
sklízeny v jejich divokých formách p�ibližn� ve stejné dob�, kdy za�alo p�stování obilovin na 
Blízkém Východ�, a netrvalo dlouho a �lov�k p�idal luskoviny do seznamu kulturních plodin. 
Fazol byl pravd�podobn� domestikován v Novém sv�t� dokonce ješt� p�ed kuku�icí. 
 
Cizrna  
Cicer arietinum L. (cizrna beranní) pat�í do rodu se 40 druhy, které se nacházely primárn� ve 
st�ední a západní Asii. V�tšina druh� Cicer je vytrvalá, ale kulturní formy jsou jednoleté. 
V�tšina druh� je diploidních 2n = 2x = 16. Byly identifikovány t�i k�ižitelné skupiny druh�. 
Cizrna beranní pat�í do skupiny s C. reticulatum Davis a C. echinospermum Ladiz. Tyto dva 
diploidní druhy se zna�n� podobají kulturní cizrn� beranní, protože jsou jednoleté a 
morfologicky podobné, a mají spole�ných i mnoho biochemických a molekulárních marker�. 
Z t�chto planých druh� je pouze C. reticulatum pln� k�ižitelné s kulturními formami za 
vzniku fertilních hybrid� a cytologické a molekulární studie potvrdily jejich blízký p�íbuzný 
vztah. Proto je C. reticulum považováno za poddruh C. arietinum subsp. reticulatum (Ladiz) 
Cubero et Morreno. 
 P�stování cizrny beranní bylo pravd�podobn� spojeno s výskytem obilovin na 
Blízkém Východ�. V této oblasti se vyskytuje p�t blízce p�íbuzných druh� s podobným 
r�stovým habitem a chutí, ale jen C. arietinum bylo domestikováno. Zuhelnat�lá semena byla 
nalezena v Cay
n� v Turecku a v Tell Abu Hureyra v Sýrii. Ob� lokality jsou 9 až 10 tisíc let 
staré, ale semena jsou velmi malá a nep�edstavují kulturní materiál. Nejstarší zbytky velkých 
semen z jasn� domestikovaných rostlin pocházejí z vykopávek z doby bronzové v Izraeli a 
Jordánu, Jerichu a Bab edh-Dhra. Cizrna se pravd�podobn� dostala do Evropy s prvními 
obilovinami. Semena byla nalezena v 	ecku kolem r. 8000 p�ed n.l. a v jižní Francci kolem r. 
5000 p�ed n.l. Do Indie se dostala p�ed 4 tisíci lety a do Etiopie p�es mediteránní oblast kolem 
r. 3000 p�ed n.l. 
 B�hem domestikace se velikost semen výrazn� zv�tšila z 3,5 na 6,0 mm. povrch 
semen  byl postupn� hladší a tenší. Jak se plodiny ší�ily, objevily se dva hlavní morfologické 
typy: (i) rostliny s velkými semeny ve tvaru sovy, sv�tle zbarvené a hladké (Kabuli), se sv�tle 
krémovými semeny; (ii) rostliny s menšími semeny, tvaru skopce, tmavé a zvrásn�né (Desi), 
s fialovými kv�ty. Typy Kabuli se primárn� p�stovaly v mediteránní oblasti výskytu cizrny, 
formy Desi ve východní �ásti výskytu.  
 
Vigna 
Rod Vigna je pom�rn� velký rod, s v�tšinou druh� pocházejících z Afriky. Všechny druhy 
mají 22 chromozom�, s malou cytologickou divergencí. Variabilita a komplexnost 
morfologických typ� ve skupin� vedla k vývoji n�kolika r�zným taxonomických �len�ní. 
Budeme používat to nejnov�jší, podle n�hož V. unguiculata zahrnuje jednoleté druhy a deset 
planých vytrvalých poddruh�.  
 Neexistuje jednozna�ný d�kaz o první domestikaci plodiny, pravd�podobn� vzhledem 
k zna�nému po�tu k�ížení mezi kulturními a planými rasami. Na základ� molekulárních studií 
jsou kulturní druhy t�sn� p�íbuzné se západními africkými populacemi subsp. ungiculata var. 
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spontanea. Bez ohledu na její p�esný p�vod, byla p�stována od r. 7000 do r. 6000 p�ed n.l. a 
dorazila do Indie asi p�ed 4 tisíci lety s obilovinami. 
 Vigna se používala jako pícnina pro dobytek p�ed tím, než byla domestikována ke 
konzumaci �lov�kem. P�vodní formy byly rostliny poléhavé a krátkého dne, které snadno 
rozptylovaly semena. Pukavost lusk� a dormance semen se pravd�podobn� ztratily brzy 
v souvislosti s domestikací. Vzp�ímené a k délce dne neutrální typy se nejd�íve objevily po 
introgresi místních planých p�íbuzných v deštných lesích Afriky. Pícniny a luskoviny se 
vyvinuly poté, co plodina dorazila do Asie. 
 
Hrách 
Rod Pisum je reprezentován dv�ma autogamními diploidními druhy (2n = 2x = 14) P. fulvum 
Sibth. & Sm. a P. sativum L. P. fulvum je planý druh rostoucí ve východní mediteránní 
oblasti, zatímco P. sativum je komplexní skupinou planých a kulturních ras soust�ed�ných 
v centrální oblasti mediteránu a Blízkého Východu. Tyto druhy se obtížn� k�íží, hybridi jsou 
p�evážn� sterilní. Mezidruhové k�ížení využívající P. sativum jako mate�skou komponentu, je 
úsp�šn�jší než reciproké, ale hybridi F1 jsou málo vitální a chromozomy v metafázi I tvo�í 
kvadrivalenty, trivalenty a univalety. Avšak tito hybridi se vyskytují v oblastech, kde se 
p�ekrývají lokality rodi�ovských druh�. 
 Plané formy P. sativum pat�í do dvou morfologicko-ekologických t�íd: (i) vysoké, 
pnoucí se typy, které se p�vodn� nazývaly P. elatius Bieb. (= P. sativum subsp. elatius); (ii) 
nízké typy, p�vodn� nazývaný P. humile Boss. (= P. sativum subsp. syriacum), který se �asto 
ší�il na farmách s obilovinami. P. sativum subsp. syriacum byl pravd�podobn� p�edkem 
kulturních typ�, protože všechny populace subsp. elatius se liší od kulturních forem jedinou 
chromozomovou translokací a n�které populace subsp. syriacum v Turecku a Sýrii mají 
stejnou chromozomovou sestavu. Na základ� vysoké úrovn� introgrese zjišt�né v p�írod�, se 
p�edpokládá, že oba p�vodní typy mohly p�isp�t svými geny k domestikovaným formám. 
 V archeologických nálezech je obtížné odlišit plané a domestikované hrachy. 
Diagnostickým znakem je povrch semen, protože domestikované formy mají pravd�podobn� 
hladký povrch, zatímco u planých forem je zvrásn�ný. Hladké typy byly nalezeny spole�n� 
s domestikovaným je�menem a pšenicí na Blízkém Východ�. Hrách se pravd�podobn� ší�il s 
neolitickým zem�d�lstvím do Evropy a ve st�edním N�mecku byl rozší�en kolem r. 6 000 
p�ed n.l.; do Nile Valley v Egypt� dorazil kolem r. 7 000 p�ed n.l. a do Indie kolem r. 4 000 
p�ed n.l. 
 Stejn� jako u jiných plodin došlo ke zna�nému zv�tšení velikosti semen a p�echodu 
k nepukavým lusk�m a eliminaci dormance semen. Divergence sm��ovala i k autogamii. 
Velké variability bylo dosaženo ve výšce, habitu, barv� kv�t� a vlastnostech semen. 
Existovaly doslova stovky ras a z nich šlechtitelé vytvo�ily mnoho odr�d.  
 
 
�o�ka 
�o�ka pat�í do malého rodu Lens se šesti jednoletými diploidními druhy (2n = 2x = 14) 
pocházejícími z mediteránní oblasti a jihozápadní Asie. Obsahuje kulturní L. culinaris subsp. 
culinaris, jejího planého p�edka L. culinaris subsp. orientalis (= L. orientalis) a p�t dalších 
planých druh�. Ješt� dv� další formy kulturní �o�ky jsou známé: (i) subsp. microsperma 
s malými zrny a semeny (3-6 mm v pr�m�ru); (ii) subsp. macrosperma s velkými lusky a 
semeny. Druhy jsou v�tšinou samosprašné jako v�tšina ostatních luskovin. 
 L. culinaris subsp. culinaris a subsp. orientalis  se vyskytují v p�ekrývajícím se areálu, 
vypadají velmi podobn� a mají vysoké procento stejných molekulárních marker�, a�koliv 
subsp. orientalis je mnohem menší a její lusky p�i dozrávání praskají. Existuje zna�ná 
genetická divergence u subsp. orientalis, protože n�které rasy mají homologní chromozomy a 
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jsou k�ižitelné s kulturními typy, zatímco jiné ne. Na základ� restrik�ních spekter cpDNA, 
k�ižitelnosti a homologie chromozom� je pravd�podobné, že genetický základ, ze kterého se 
domestikovala �o�ka, p�edstavují t�i linie sebrané v Turecku, severní Sýrii a jižní Sýrii. 
 P�stování �o�ky bylo stejn� jako u cizrny t�sn� spojeno s domestikací pšenice a 
je�mene. Asi byla jednou ze základních plodin v zem�d�lství Starého sv�ta, protože 
zuhelnat�lá semena �o�ky byla nalezena v mnoha starov�kých vesnicích na Blízkém 
Východ�. Zp�sob její migrace v Asii a Evrop� odpovídá migraci obilovin a dalších luskovin. 
Do Špan�lska a N�mecka dorazila p�ed 6 až 7 tisíci lety. �o�ka se p�stovala v Indii kolem r. 
4500 p�ed n.l. 
 
Fazol 
Existují desítky druh� rodu Phaseolus a všechny pocházejí z Ameriky. P�t z nich je 
kulturních: P. vulgaris L., P. coccineus L., P. lunatus L., P. polyanthus Greenm. a P. 
acutifolius A. Gray. Až doposud byl P. polyanthus považován za poddruh P. coccineus. 
 Všechny kulturní druhy jsou diploidní (2n = 2x = 22) a jejich p�ímí p�edci jsou plané 
druhy. Plané a kulturní rasy všech druh� jsou kompatibilní. Phaseolus roste v odlišných 
lokalitách v�etn� chladných a vlhkých hornatin Guatemaly (P. coccineus a P. polyanthus), v 
polosuchých oblastech Guatemaly, Arizony a Mexika (P. acutifolius), v tropech a subtropech 
St�ední a Jižní Ameriky (P. lunatus) a v teplých a mírných oblastech Mexika a Quatemaly (P. 
vulgaris). P. polyanthus a P. coccineus jsou cizosprašné, ale mohou se i samoopylovat, 
zatímco ostatní druhy jsou primárn� samosprašné. 
 Evolu�ní vztahy mezi kulturními druhy byly studovány na základ� k�ižitelnosti, 
zásobních protein� semen a molekulárních marker�. P. vulgaris, P. polyanthus a P. coccineus  
jsou blízce p�íbuzné, st�edn� p�íbuzné s P. acutifolius a vzdálen� p�íbuzné s P. lunatus. 	ada 
dalších planých druh� s nimi sdílí r�znou úrove� kompatibility, ale nejsou jejich p�ímými 
p�edky. 
 V�tšinou se p�edpokládá, že fazol byl domestikován nezávisle ve St�ední a Jižní 
Americe ze dvou odlišných planých taxon� P. vulgaris var. aborigineus v Jižní Americe a 
var. mexicanus ve St�ední Americe. Stará semena byla nalezena jak v Pueblu Mexiku (r. 
2 300 p�ed n.l.), tak v peruánských Andách (r. 4 400 p�ed n.l.) a místní rasy z t�chto dvou 
oblastí mají odlišnou strukturu kv�t�, velikost semen, fytopatologii, zásobní proteiny 
fazeoliny, ezoenzymy a DNA markery. Také hybridi získaní mezi rostlinami z t�chto dvou 
oblastí jsou sterilní. Kombinace letálních gen� pro zakrslost, DL1 u genotyp� ze St�ední 
Ameriky a DL2 u genotyp� z And, produkuje málo životaschopné hybridy F1. 
 Existuje málo údaj� o p�vodu dalších druh� fazolu. V�tšina gen� kulturního genomu 
P. lunatus pochází z  oblasti And a ze St�ední Ameriky. První d�kaz domestikace P. lunatus 
pochází z Peru (r. 5600 p�ed n.l.). P. acutifolius byl pravd�podobn� domestikován ve St�ední 
Americe, ale je možný i p�vod ze severozápadního Mexika a jihozápadu USA. První 
archeologický d�kaz P. acutifolius pochází z r. 2500 p�ed n.l. z Tehuacan Valley. Ojedin�lé 
údaje o P. coccineus nazna�ují jeho domestikaci v Mexiku p�ed 1 tisícem let. P. polyanthus 
byl domestikován v Guatemale v p�edkolumbovské dob�. 
 Fazol se rozší�il po Severní a Jižní Americe b�hem n�kolika tisíc let a dorazil do Ohio 
Valley ve st�ední �ásti USA r. 1000 p�ed n.l. Špan�lští dobyvatelé a kupci p�ivezli P. lunatus 
z Peru do Asie a na Madagaskar. P. lunatus a P. vulgaris se dostal do Afriky s obchodem 
s otroky. V�tšina variability týkající se povrchu semen, tvaru a r�stového habitu rostlin z Jižní 
Ameriky se u afrických ras zachovala. P. vulgaris se dostal do Evropy v 16. století a byl 
dopraven zp�t na východ Severní Ameriky koncem 19. století. 
 Za posledních 10 tisíc let všechny druhy fazolu prošly b�hem domestikace podobnými 
zm�nami, které jsou �ízeny pouze n�kolika geny. Zásadní zm�na spojená s p�stováním 
znamenala p�echod od vytrvalosti k jednoletému habitu, v�tším a jemn�jším semen�m, p�esun 
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od krátkodennosti k neutrální fotoperiod� a vývoji vytrvalejších semen. Zna�nou zm�nu 
zaznamenala architektura rostlin, a to od plazivého habitu ke ke�í�kovitému.  
 
Bob 
Vicia faba L. je diploidní (2n = 2x = 12), cizosprašný s r�zným stupn�m samoopylení. 
N�kolik dalších planých druh� má n�které stejné morfologické znaky. Jde o V. narbonensis  
L. a V. galiliea Plitm. Et Zoh., ale v�tšina z nich má 2n = 2x = 14 a mezidruhová hybridizace 
je neúsp�šná. Chromozomy V. faba jsou mnohem v�tší než u planých druh� a má mnohem 
v�tší obsah DNA, což nazna�uje, že evolu�ní vztahy t�chto druh� jsou vzdálené. P�edek s 12 
chromozomy nebyl doposud odhalen nebo je vyhynulý. 
 D�kazy o rané domestikaci bobu jsou ojedin�lé, s nejstaršími archeologickými nálezy 
z Izraele z let 8000 až 8500 p�ed n.l. V�tšina dalších nález� je z doby o n�kolik tisíc let 
pozd�ji a jsou také z východní �ásti Izraele. Plodina však pochází z Blízkého Východu a 
rozší�ila se na západ podél pob�eží St�edozemního mo�e, až dorazila do Špan�lska kolem r. 
5000 až 4000 p�ed n.l. Až za dalších tisíc let dorazila do �íny spole�n� s obchodníky 
s hedvábím, a�koli dnes je �ína hlavním producentem bobu. Špan�lé p�ivezli bob do Mexika 
a St�ední Ameriky jen p�ed n�kolika málo stovkami let. 
 Dnes se rozlišuje podle velikosti semen n�kolik odlišných poddruh�: minor, equina, 
faba a paucijuga. Nejmenší typ minor je považován za nejprimitivn�jší, i když všechny 
poddruhy obsahují variety s primitivními znaky jako je nap�. pukavost. V. faba subsp. 
paucijuga má nejvyšší stupe� samosprášení ze všech poddruh� a k nasazování semen dochází 
bez opylova��. 
 
Sója 
Rod Glycine je rozd�len na dva podrody, Soya a Glycine. Podrod Glycine obsahuje 15 
planých vytrvalých druh�, jejichž centrem rozší�ení je Austrálie; všechny mají 2n = 40 nebo 
80, n�které jsou aneuploidní. Podrod Soya se skládá z jednoletého kulturního druhu G. max a 
planého druhu G. soya, oba mají 2n = 40. G. soya je p�irozen� rozší�ená v �ín�, Japonsku, 
Koreji, na Taiwanu a p�vodním Sov�tském svazu. 
 Na základ� morfologie, cytologie, izoenzym�, RFLP marker� a genových sekvencí 
byla identifikována �ada odlišností v genomech a cytoplazm�. G. tabacina zahrnuje diploidní 
a tetraploidní typy, které mají jeden spole�ný genom, ale liší se ve druhém. G. tomentella 
p�edstavuje širokou skupinu cytotyp� s 2n = 38, 40, 78 a 80 a má dva nebo více genom�.
 Je pom�rn� jisté, že kulturní sója vznikla z G. soya. Jsou vzájemn� k�ižitelné a mají 
podobnou morfologii, rozší�ení, spektra izoenzym� a polymorfismus DNA. Co není jisté, je 
jejich diploidní p�edek, protože G. soya a G. max mají po�et chromozom�, který je p�íliš 
vysoký než aby byl diploidní. Pouze n�kolik vzdálených p�íbuzných má 2n = 20, z �ehož lze 
usuzovat, že p�ímý p�edek je bu� vym�elý nebo neznámý. 
 P�stování sóji pravd�podobn� za�alo ve východní �ásti severní �íny asi p�ed 3000 až 
4000 lety. Na základ� RFLP cpDNA a mtDNA bylo ur�eno místo p�vodní domestikace sóji, 
bylo to Yangtze River Halley v �ín�. Hlavní zm�nou ovlivn�nou �lov�kem byla v�tší velikost 
semen, vzp�ímený habitus a ztráta pukavosti lusk�. Sója se rozší�ila z �íny do Korei, 
Japonska a jihovýchodní Asie p�ed 2000 až 3000 lety. V Evrop� byla sója známá kolem roku 
1712 a v Americe kolem roku 1765, ale až do 19. století se p�stovala jen málo. R. 1882 byla 
introdukována do Brazílie, �ímž byl dokon�en její vstup do Nového sv�ta. 
 
Hlavní plodiny obsahující škrob a cukry 
Obiloviny a luskoviny jsou potravinami ve v�tšin� sv�ta, ale i �ada dalších plodin je bohatým 
zdrojem škrobu a jsou d�ležité pro ur�ité oblasti. Kasava, taro, yam a sladké brambory jsou 
základními potravinami lidí v mnoha �ástech sv�ta, kde se neda�í obilovinám, p�edevším 
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v tropech. Cukrová t�tina a cukrová �epa se p�stují jako zdroje cukru.  R�zné zdroje škrob� a 
cukr� nejsou evolu�n� p�íbuzné, v�tšinou se množí nepohlavn� a mají mnohem mén� 
bílkovin než luskoviny. V�tšina také vytvá�í jedlé �ásti pod zemí. 
 
Banánovník 
V �eledi Musaceae existují dva rody planých banánovník�, Musa a Ensete. V�tšina 
domestikovaných banánovník� vznikla z planého diploidního druhu (2n = 2x = 22) Musa 
acuminata Colla (genom A) a Musa balbisiana Colla (genom B) ze sekce Eumusa. Diploidi 
rostou v jihovýchodní Asii a Pacifiku. V�tšina kultivar� jsou triploidi s genomy AAA, AAB a 
ABB, a�koli existuje i n�kolik diploidních (AB) a tetraploidních (AAAB, AABB a ABBB) 
kultivar�. Izoenzymy a molekulární markery byly využity k potvrzení genetické identity 
mnoha kultivar�. 
 Zna�ná variabilita existuje mezi kulturními banánovníky, jak uvnit� centra jejich 
p�vodu v jihovýchodní Asii, tak v sub-saharské Africe. �lov�k využívá velkou variabilitu 
vyplývající z mezidruhové hybridizace a akumulace somatických mutací. Vyskytuje se �ada 
typ� kv�tenství a chutí. Pro export se p�stuje jen n�kolik kultivar�, v místním m��ítku se 
p�stuje �ada odlišných klon� v Asii, Africe a Jižní Americe. Typy AAA dávají nejsladší plody 
(banány) a pojídají se �erstvé. R�zní hybridi AB jsou více škrobnaté a používají se k va�ení a 
p�íprav� piva. 
 Dva další banánovníky mají menší význam; Musa textilis Née (2n = 2x = 20) byla 
kdysi populární na Filipínských ostrovech a Borneu pro svoje vlákna, ze kterých byly 
zhotovovány provazy. Dnes se však p�stují mén�. Ensete ventricosum (Welw) Cheesm. (2n = 
2x = 18) se stále p�stuje v Etiopii, stonky poskytují škrob a vlákna. U obou druh� docházelo 
k minimální selekci. 
 Všechny variety, které se p�stují pro plody, jsou partenokarpní (bezsemenné). 
Pohlavn� rozmnožované banánovníky mají velká sklovitá semena; poživatelnost banán� tedy 
závisí na dvou znacích, sterilit� a partenokarpii. Životaschopnost zygot a nasazení semen je 
odlišná jak u planých tak u kulturních populací u M. acuminata i M. balbisiana, zvlášt� mezi 
hybridy. Genetická sami�í sterilita je pom�rn� �astá a r�zné meiotické odchylky vedou ke 
gametické sterilit�, v�etn� chromozomových aberací a nerovnováhy v po�tech chromozom�. 
Partenokarpie je �ízena n�kolika komplementárními geny (dominantními alelami) a vyskytuje 
se v divokých populacích M. acuminata. 
 Diploidi byli pravd�podobn� poprvé domestikováni v malajské oblasti jihovýchodní 
Asie, poté, co se jejich plody sklízely z divokých rostlin desítky tisíc let. Doba domestikace 
není známá, ale jist� to bylo p�ed n�kolika tisíci lety. Již v raných dobách musel �lov�k 
vybírat jedince jak s partenokarpií tak se sterilitou, aby získal poživatelné plody. 
Poživatelnost se vyskytla nejd�íve u M. acuminata. Došlo k hybridizaci s M. balbisiana, která 
p�inesla zvýšení tolerance k chladu a suchu. M. acuminata p�inesla vyšší poživatelnost 
hybrid� s M. acuminata. 
 Banánovníky byly introdukovány do Afriky, Indie a na ostrovy Polynésie z indonésko-
malajské oblasti. Ve st�ední Africe se p�stovaly kolem r. 2500 p�ed n.l. Evropany na banány 
poprvé upozornil Alexandr Veliký b�hem svých výboj�. Portugalští cestovatelé je p�ivezly na 
Kanárské ostrovy koncem 15. stol., odsud se dostaly do Santa Dominga kolem r. 1516. 
B�hem dalšího století se jejich p�stování rozší�ilo do tropické Ameriky a oblasti Karibiku. 
Za�átkem 20. stol. se dostaly do USA ze St�ední Ameriky a Ekvádoru. 
 
Kasava 
Manihot esculenta Crantz (maniok, kasava, yuka) je d�ležitou potravinou v tropických 
oblastech Jižní Ameriky, Afriky a Asie a n�kterých ostrov�. Roste p�edevším ve vlhkých 
nížinách, ale da�í se jí i v sušších oblastech do nadmo�ské výšky 2000 m. Kasava je vytrvalý 
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ke�, jehož hlíznaté ko�eny mají vyšší obsah sacharid� než rýže nebo kuku�ice, ale nižší obsah 
bílkovin (1-3%). Nové rostliny vznikají ze stonkových �ízk� a rostliny dosahují zralosti ani ne 
za rok. Je p�stována hlavn� rolníky jako hlavní plodina, ale využívá se také jako zdroj 
pr�myslových sacharid� (škrobu), tapioky a jako krmivo pro zví�ata. Listy jsou výborným 
zdrojem bílkovin a jsou v Africe používány jako bylinka. 
 �lov�k domestikoval ho�ké i sladké formy kasavy. Ho�ké mají vyšší obsah 
kyanogenních glykosid�, které je t�eba odstranit. Toho je dosaženo oloupáním, rozm�ln�ním, 
va�ením a promýváním. Výsledná d�e� se pak používá k p�íprav� jakéhosi druhu chleba, nebo 
se vysuší a rozm�lní na prášek pro pozd�jší konzumaci opražením. Rozm�ln�ný maniok je 
také pasírován a výsledná š�áva se používá k p�íprav� alkoholických nápoj�. Tapioka se 
p�ipravuje �áste�ným pova�ením malých granulí škrobu kasavy. 
 Rod Manihot je sou�ástí Euphorbiaceae a existuje asi sto druh� Manihot, všechny s 36 
chromozomy. 	ada druh� byla mezi sebou úsp�šn� k�ížena a u v�tšiny hybrid� dochází 
v mióze k normálnímu párování chromozom� jen s n�kolika univalenty a tetravalenty. I když 
u kasavy dochází k normální tvorb� bivalent�, je pravd�podobn� polyploidní, vzhledem 
k vysokému po�tu chromozom�. P�edpokládá se, že jde o segmentálního polyploida 
odvozeného od dvou druh� se šesti podobnými a t�emi odlišnými chromozomy. Byla 
prokázána disomická d�di�nost pomocí marker� RAPD a SSR, i izoenzym�. Protože všechny 
existující druhy mají stejný po�et chromozom�, k polyploidizaci muselo dojít velmi dávno, 
když se druhy objevily poprvé a ješt� dlouho p�ed domestikací. 
 Donedávna byl maniok považován za komplexního hybrida. P�edpokladem byla 
hybridizace dvou blízce p�íbuzných druh�, kandidáty byly M. aesulifolia, M. rubricaulis a M. 
pringeli, protože všechny jsou vzp�ímené s hlíznatými ko�eny jako M. esculenta. Na základ� 
spekter cpDNA, rDNA a AFLP byl jako jeden z p�edk� identifikován M. esculenta subsp. 
flabellifolia (M. tristis), ale další vztah k jinému druhu nebyl odhalen. Pozd�ji na základ� 
sekvencí DNA a SSR marker� se ukázalo, že kasava m�la jen jediného p�edka a to planý druh 
M. esculenta subsp. flabellifolia. Byla zjišt�na nedávná hybridizace s M. pruinosa. 
 O míst�  první domestikace kasavy se dlouho spekulovalo; pravd�podobnými místy 
jsou severovýchodní Brazílie, stepi Kolumbie a Venezuely, deštné pralesy Amazonky, teplé 
vlhké nížiny Mexika a St�ední Ameriky. První archeologický d�kaz p�stování kasavy byl 
nalezen v Peru a Chile kolem roku 4 000 p�ed n.l. Na základ� molekulárních údaj� byla jako 
první místo domestikace kasavy ur�ena jižní hranice amazonského povodí. 
 V dob� p�íchodu prvních Evropan� se p�stovaly pouze sladké formy kasavy na 
pob�eží Peru a ve St�ední Americe a v Mexiku. Kasava byla využívána jako d�ležitá plodina, 
ale ne st�žejní pro výživu. V Jižní Americe se sladké formy kasavy p�stovaly jako bylinky a 
ho�ké formy jako st�žejní plodina. P�stování kasavy se omezovalo na Nový sv�t až do konce 
16. století, kdy ji námo�níci p�ivezli na západní pob�eží Afriky. Byla využita p�i obchodu 
s otroky v Africe jako st�žejní plodina. Ze západního pob�eží se rychle ší�ila na ostrovy 
Réunion, Madagaskar a Zanzibar, na východní pob�eží, a z obou pob�eží v 19. století do 
vnitrozemí. Kolem r. 1800 se dostala do Indie. V�tšinou se ší�ila stonkovými �ízky, ale také 
semená�ky, z �ehož se vyvinula vysoká místní diverzita. Stále existuje �ada místních ras, 
hlavn� mezi domorodými farmá�i, kte�í zachovávají obrovský rozsah diverzity. 
 
Brambor 
Jedlé druhy s hlízami jsou jen malou �ástí rodu Solanum. Brambor pat�í do sekce Petota 
(Tuberarium), podsekce Potato. Jejich x je 12 a jsou na n�kolika úrovních ploidie; 
autopolyploidi i alopolyploidi, v�etn� diploidie, tetraploidie, triploidie, pentaploidie a 
hexaploidie. Diploidi mají alelu lokus S pro autoinkompatibilitu a jsou cizosprašné, polyploidi 
jsou autogamní. Nejd�ležit�jší kulturní druh S. tuberosum je považován za autopolyploida, 
protože má tetrasomickou d�di�nost. 
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 Tetraploid S. tuberosum subsp. tuberosum je nejvíce p�stovaným taxonem, ale 
domorodci v Jižní Americe stále p�stují i diploidy, triploidy a pentaploidy (viz. Tabulka). 
P�íbuzný tetraploid S. tuberosum subsp. andigena se také p�stuje v n�kterých chladných, 
mírných oblastech Chile. R�zné rasy mají  �adu spole�ných rys�, takže možná pat�í 
k jednomu druhu S. tuberosum, s osmi skupinami kultivar�. 
 V�tšina p�vodních druh� se nachází v Jižní Americe a 75% z nich je diploidních. 
V andských údolích rostou diploidi S. brevicaule Bitt., S. multidissecum Hawkes, S. bukasovii 
Juz., S. canasense Hawkes, S. soukupii Hawkes, S. leptophytes Bitt., S. multiinterruptum Bitt., 
S. abbottianum Juz., S. liriunianum Card. et Hawkes, S. ochoae Vargus, S. spegazinii Bitt. a S. 
vidaurrei Card., které tvo�í tzv. komplex brevicaule. V�tšina z nich je vzájemn� snadno 
k�ižitelná a pro v�tšinu kombinací byli identifikováni p�irození hybridi. Mezidruhová 
hybridizace mezi kulturními a planými populacemi stále probíhá a bylo popsáni mnoho 
hybridních roj�. Vzhledem ke snadné k�ižitelnosti jsou všechny druhy z komplexu brevicaule 
považovány za jeden druh S. tuberosum. 
 
Kulturní druhy bramboru (Solanum) z Jižní Ameriky. 
Druh Po�et chromozom� 2n Lokalita 
S. ajanhuiri Juz. et Buk. 24 Vysoké polohy okolo jezera 

Titicaca 
S. goniocalyx Juz. et Buk.  Vlhké a mírné p�ímo�ské 

klima 
S. phureja Juz. et Buk.  Severní údolí And 
S. stenotomum Juz. et Buk.  Severní vysoké Andy 
S. vernei Bitt. et Wittm.  Severozápadní Argentina 
S. x chaucha Juz. et Buk. 36 Údolí And od Ekvádoru 

k Bolívii 
S. x juzepczukii Buk.  St�ední vysoké Andy 
S. tuberosum L. 
     subsp. tuberosum L. 
     subsp. andigena Juz. et Buk. 

48  
Celosv�tov� 
Jih Jižní Ameriky 

S. cutilobium Juz. et Buk. 60 St�ední vysoké Andy 
 
 Tetraploidní brambory mají nejasného p�edka vzhledem k vysoké schopnosti 
hybridizace v rámci rodu. Morfologické, cytoplazmatické a molekulární údaje nazna�ují 
komplexní p�vod. Genetické pozadí S. tuberosum na základ� morfologických dat tvo�í 
alespo� �ty�i diploidi, v�etn� S. leptophytes, S. canasense, S. soukupii a S. sparsipilum Juz. et 
Buk. S. stentomum a S. sparsipilum mají mnoho izoenzymových alel zjišt�ných u kulturního 
tetraploidního bramboru. S. stentomum vykazuje nejv�tší shodu (0,95). Spektra marker� 
RFLP ukazují, že S. stentomum a S. canasense jsou diploidi nejblíže p�íbuzní s tetraploidními 
formami. S. tuberosum subsp. andigena má komplexní cytoplazmu, zatímco S. tuberosum 
subsp. tuberosum má jedine�nou cytoplazmu pocházející z S. chacoense Bitt. S. chacoense a 
n�které populace S. maglia Schlechtd. mají stejný faktor cytoplazmatické sam�í sterility jako 
subsp. tuberosum. Všechny diploidní druhy tvo�í pom�rn� vysoký podíl neredukovaných 
gamet, takže fylogenetický p�vod je pravd�podobn� nejasný v d�sledku mezidruhového 
k�ížení na polyploidní úrovni. 
 Kulturní brambory S. tuberosum subsp. tuberosum se poprvé objevily v Evrop� 
uprost�ed 19. století. P�edpokládá se, že subsp. tuberosum se vyvinul v Evrop� nezávisle na 
subsp. andigena z Jižní Ameriky. Ale více pravd�podobné je, že evropský poddruh tuberosum 
byl importován p�ímo z Chile. S. tuberosum subsp. andigena byl poprvé p�ivezen do Evropy 
v 16. století z And a stal se d�ležitou plodinou do doby, kdy byl tém�� úpln� zlikvidován 
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houbovou chorobou plísní bramborovou ve 40. letech 19. století. Jeden klon rezistentního S. 
tuberosum subsp. tuberosum (‘Rough Purple Chili’) byl potom p�ivezen v polovin� 19. století 
z Chile a nahradil zni�ený subsp. andigena. Tento klon hrál d�ležitou roli v následném vývoji 
severoamerických a evropských brambor. 
 Dokonce ani v Jižní Americe se S. tuberosum subsp. tuberosum nevyvinulo pouze 
z subsp. andigena (Viz. Obrázek). Cytoplazmatický faktor sterility ze subsp. tuberosum nebyl 
zjišt�n u subsp. andigena a cpDNA a mtDNA i mikrosatelity jaderné DNA se u obou 
poddruh� zna�n� liší. Také n�které izoenzymy p�ítomné u poddruhu tuberosum nebyly 
zjišt�ny u poddruhu andigena. Je možné, že existuje vym�elý druh na jižním okraji výskytu 
poddruhu andigena, který má jedine�né znaky poddruhu tuberosum, ale nebyl objeven. 
 
P�edpokládaný evolu�ní p�vod kulturních brambor. 
 
 
 komplex S. brevicaule 
  
 
 
 komplex S. stenotomum                  x                     neznámý druh 
 
 
 
                                              S. tuberosum subsp. andigena 
 
 
 
 
 
 neznámý druh                     x              komplex subsp. andigena 
 
 
 
 
 
                                   S. tuberosum subsp. tuberosum 
 
 
 Pravd�podobn� prvním krokem k p�stování brambor v Jižní Americe byla kolekce 
klon�, které byly poživatelné. Plané hlízy jsou obvykle na chu� velmi ho�ké a mohou 
obsahovat toxické množství alkaloid�. P�esná doba t�chto za�átk� p�stování není známá, ale 
nejstarší d�kaz využití brambor spadá do období 13 000 let p�ed n.l. P�vodní oblastí 
domestikace byly náhorní plošina Bolivie a Peru. P�stování brambor se rozší�ilo na vyso�in� 
Jižní Ameriky ve form� komplexu diploid�, triploid� a tetraploid�. Do Evropy se brambory 
dostaly spolu se špan�lskými nájezdníky r. 1537 a do konce století se po Evrop� rozší�ily. Do 
Severní Ameriky se dostaly z Evropy r. 1621. 
 
Sladké brambory 
Ipomoea je pantropický rod s více než 50 známými druhy. Pat�í do �eled� Convolvulaceae a 
obsahuje polyploidní �adu s 2n = 30, 60, a 90. Domestikované sladké brambory I. batata (L.) 
Lam jsou jediným hexaploidem v této sekci.  
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 O fylogenetickém p�vodu a blízkých p�íbuzných se dlouho diskutovalo. Na základ� 
morfologických údaj� šlo údajn� o alotetraploida vzniklého z neznámého druhu, podle jiných 
názor� šlo o autohexaploida vzniklého z diploidního druhu I. trifida. Avšak I. trifida a I. 
batata se vyvinuly odd�len� z neznámého, ale spole�ného p�edka. Sou�asné molekulární 
údaje ukazují, že I. batata je t�sn�ji p�íbuzné s I. trifida než jiný diploidní druh, což podporuje 
autopolyploidní p�vod sladkých brambor. Diploidní I. trifida tvo�í pyl 2n a chromozomy 
diploidních forem 2x se párují snadno s chromozomy hexaploidních forem 6x. I. trifida je 
jediný diploid, který je autokompatibilní, podobn� jako sladké brambory. 
 Místo první domestikace je také diskutabilní. Nejstarší archeologický d�kaz existence 
sladkých brambor pochází z Peru (10 až 8 tisíc let p�ed n.l.), ale to jsou asi zbytky sklizn�. 
Není vylou�en také p�vod ze St�ední Ameriky. Nejv�tší diverzita spekter AFLP byla zjišt�na 
u materiálu ze St�ední Ameriky, což je p�edpokladem existence centra diverzity práv� zde. 
Další zbytky byly nalezeny na Hawai, Novém Zélandu a v Polynésii. Není jasné, jak se 
plodina dostala do Polynésie z Ameriky ješt� p�ed námo�ními cestami Evropan�. Objevilo se 
n�kolik vysv�tlení v�etn� transoceánského pohybu lidí a tím p�irozeného ší�ení tobolek.  Je 
jisté, že Kolumbus objevil sladké brambory v západní Indii a jako první je p�ivezl do Evropy. 
Potom se rozší�ily po tzv. „batátové cest�“ do Afriky, Brazílie a Indie s portugalskými 
nájezdníky, kte�í je konzumovaly, aby zabránily kurd�jím. Batáty byl název pocházející ze 
Západní Indie, kmene Arawak. Galejníci špan�lských obchodník� je rozší�ily mezi Mexikem 
a Filipínami. Do jižní �íny byly sladké brambory dovezeny r. 1594 a do Japonska r. 1674. 
 
Taro  
Colocasia esculenta pat�í do �eled� Araceae. Je to zdroj sacharid� pro miliony lidí žijících 
v tropech, p�edevším na ostrovech v Tichém oceánu a Karibském mo�i, a západní Africe. 
P�stuje se pro podzemní hlízy a to p�edevším v zaplavovaných nebo bažinatých oblastech, 
kde se obtížn� p�stuje cokoli vhodného jako potravina. Plané populace C. esculenta se 
nalézají v jižní a st�ední Asii na dvou úrovních ploidie 2n = 2x = 26 a 42. Triploidi jsou 
pravd�podobn� autopolyploidní. Hlavní linie diploidního a triploidního taro byla 
identifikována na základ� po�tu chromozom� a pomocí marker� RAPD. Rozmnožování je 
tém�� výlu�n� nepohlavní, což má za následek vznik velmi variabilních místních ras, a to jak 
cytologicky, tak morfologicky. 
 Je to první zavlažovaná plodina a její p�stování je na mnoha místech starší než 
p�stování rýže. Domestikace pravd�podobn� za�ala v indo-malajské oblasti p�ed 4 až 7 tisíci 
lety, odkud se rozší�ila na východ do Asie a ostrovy Tichého oceánu a na západ sm�rem do 
Arábie. Na základ� izoenzym� je z�ejmé, že taro z Oceánie pochází z Indonésie. Obchodnící a 
dobyvatelé jej p�ivezli do západní Afriky asi p�ed 2 tisíci lety a p�ed n�kolika sty lety se 
dostalo na Karibské ostrovy a do tropické Ameriky s lod�mi s otroky. Taro bylo p�ivezeno do 
Japonska v prehistorické dob�, bu� z Taiwanu nebo z �íny. 
 	ada dalších druh� �eled� jsou d�ležité zdroje potravy v�etn� asijských typ� Alocasia 
macrorrhiza, Cyrtosperma chamissonis, Xanthosoma atrovirens, X. sagittifolium a X. 
violaceum z Jižní Ameriky. Na základ� RAPD a izoenzym� je Alocasia blíže p�íbuzná 
s Colocasia než s Xanthosoma, což odpovídá jejich p�ekrývajícímu se geografickému 
rozší�ení. P�vod t�chto druh� není jasný, a�koli p�stování Xanthosoma je známé z cest 
Kolumba do St�ední a Jižní Ameriky a Karibské oblasti. Druh byl p�ivezen do západní Afriky 
v dob� kolonizace jako potrava otrok�, a v �ad� oblastí je dnes d�ležitou plodinou.  
 
Yam 
Yam p�edstavují stovky druh� rodu Dioscorea z �eled� Dioscoreaceae ze Starého i Nového 
Sv�ta. Je to velmi d�ležitá plodina v západní Africe a Nigérii a p�stuje se také v jihovýchodní 
Asii, Oceánii, Karibské oblasti a tropické Americe. Jejich produkce je v�tšinou limitována 
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existencí farmá�ství, ale jsou to bohaté zdroje steroidních saponin�, což jsou výchozí látky pro 
syntézu pohlavních hormon� kortikoid�. Existuje obrovská diverzita mezi kulturním yamem 
jak v morfologických znacích tak biochemických vlastnostech. N�které z kulturních forem 
obsahují toxické alkaloidy, které mohou být pro �lov�ka škodlivé nebo i smrtelné. Tyto látky 
jsou neškodné po oloupání nebo p�eva�ení. 
 Pravd�podobn� nejd�ležit�jším druhem je D. rotundata Poir. (bílý yam), ale p�stuje se 
�ada dalších druh�. Ve všech oblastech, kde se yam vyskytuje, je obvyklá polyploidie s po�ty 
chromozom� až 2n = 100. Obvyklá je i aneuploidie a jednotlivé rostliny mohou mít odlišný 
po�et chromozom�. V�tšina kulturních druh� má x = 9 nebo 10. 
 K domestikaci yamu došlo pravd�podobn� odd�len� v jihovýchodní Asii, Japonsku, 
Africe a tropické Americe, v každé oblasti šlo o odlišné druhy. Evolu�ní vztahy t�chto druh� 
stále nejsou jasné. Kulturní formy D. esculenta, D. bulbifera, D. cayenensis a D. trifida  
vznikly pravd�podobn� p�ímo z p�írodních populací, které stále existují jako plané. D. alata 
m�že mít hybridní p�vod a byl vybrán �lov�kem po hybridizaci n�kolika asijských druh�. 
Africký D. rotundata a D. cayenensis jsou také výsledkem mezidruhové hybridizace. Tyto 
dva druhy si jsou tak podobné, že je možné považovat je za poddruhy nebo za sou�ást 
polyploidního komplexu. Na základ� molekulárních údaj� byla snaha objasnit jejich 
p�íbuzenské vztahy, ale fylogeneze není stále jasná. 
 P�edpokládá se, že p�stování moderních odr�d yamu za�alo p�ed 5 tisíci lety spole�n� 
se zem�d�lstvím obilovin. Je pravd�podobné, že po�átky jejich p�stování byly mnohem starší. 
Jiné domn�nky o po�átku p�stování hovo�í o 10 tisíci letech a to v severovýchodní �ásti 
jihovýchodního asijského poloostrova. P�stování v Africe za�alo asi p�ed 11 tisíci lety, 
v dob�, kdy se lidé za�ali pohybovat po západních stepích Afriky. Rané centrum domestikace 
asi vzniklo i v Japonsku a na pob�eží �íny. Domestikace v Novém sv�t� se zpož�ovala za 
domestikací ve Starém sv�t�, pravd�podobn� kv�li ranému p�stování kasavy jako hlavního 
zdroje potravy. Domestikace za�ala na hranici mezi Brazílií a Guyanou a rozší�ila se ke 
Karibiku. Mezikontinentální rozší�ení druh� yamu za�alo až v posledních 500 letech se 
zaoceánskými cestami. Yam sloužil jako dobrý zdroj výživy na dlouhých zámo�ských 
cestách. 
 
Cukrová t�tina 
Existuje celkem šest druh� rodu Saccharum (viz. Tabulka). V�tšinou jsou cizosprašné a 
vykazují inbrední depresi. Všechny jsou polyploidní s �astou aneuploidií. Všechny druhy 
cukrové t�tiny jsou k�ižitelné s dalšími rody jako je Narenga, Erianthus, Sorghum, 
Schlerostachya, Imperata a se Zea je k�ižitelnost omezená. 
  
Druhy cukrové t�tiny (Saccharum) a jejich po�ty chromozom�. 
Druh  Stav  Po�et chromozom� 

(2n) 
Lokalita  

S. barberi Jeswiet. kulturní 82-92 Severní Indie 
S. edule Hassk. kulturní 60, 70, 80 Nová Guinea 
S. officinarum L. kulturní 80 tropy 
S. robustum Brandes 
& Jeswiet 

planá 60, 80 Borneo – Nová 
Guinea 

S. sinense Roxb. kulturní 82-124 Jihovýchodní Asie, 
�ína 

S. spontaneum L. planá 40-180 Severní Afrika až 
�ína 

 



 22 

 Cukrová t�tina byla poprvé domestikována blízko Nové Guiney asi p�ed 10 tisíci lety. 
P�edkem dnešní cukrové t�tiny S. officinarum je pravd�podobn� S. robustum vzhledem ke své 
morfologii a podobným po�t�m chromozom�. P�stování se pravd�podobn� posunovalo 
sm�rem na sever ke kontinentální Asii, kde se S. officinarum k�ížilo s S. spontaneum za 
vzniku S. sinense. Tito hybridi mají nižší sladkost a jsou mén� robusní než je cukrová t�tina, 
ale jsou otužilejší a da�í se jim v subtropických oblastech. Tento nový typ se zabydlel 
v oblastech Indie a �íny. Ve stejné dob� se S. officinarum p�esunovalo sm�rem na východ 
p�es Tichý oceán. Další p�stované druhy S. barberi a S. edule mají také raný p�vod, ale jejich 
rozší�ení bylo mnohem menší. 
 Cukr se za�al poprvé zpracovávat p�ed 3 tisíci lety v Indii. P�ed tím se cukrová t�tina 
p�stovala jako zahradní rostlina na žvýkání. Evropané ji neznali až do doby cest Alexandra 
Velikého do Asie. Kolumbus ji pak p�ivezl do Nového sv�ta koncem 14. století. Dnes se 
r�zné druhy cukrové t�tiny nachází v tropech a jsou zdrojem p�ibližn� 50% sv�tového cukru. 
 
Cukrová �epa 
Kulturní �epa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) pat�í do �eled� Chenopodiacea. Existuje �ada 
domestikovaných �ep: (i) listové �epy, které se využívají jako listová zelenina a nemají 
zdu�elý hypokotyl; (ii) zahradní �epy, jejichž zdu�elý hypokotyl se konzumuje jako salátová 
zelenina; (iii) krmná �epa, jejíž zdu�elý hypokotyl se využívá hlavn� jako pícnina; (iv) 
cukrová �epa, jejíž ko�en je d�ležitým zdrojem cukru. Nejvíce p�stovaná je cukrová �epa, 
která p�evládá v Evrop�, bývalém Sov�tském svazu a Severní Americe. Je zdrojem asi 
poloviny sv�tové produkce cukru. 
 Všechny kulturní typy vznikly ze subsp. maritima (L.) Thell., který se vyskytuje 
p�irozen� na mo�ském pob�eží v chladných a mírných oblastech Evropy a Asie. B. vulgaris 
subsp. vulgaris je p�evážn� cizosprašná a anemofilní. P�evážn� je diploidní (2n = 2x = 18), 
k autopolyploidii dochází prost�ednictvím neredukovaných gamet. Šlechtily se i tetraploidní 
odr�dy, ale komer�n� nebyly úsp�šné. V Evrop� se uplatnily triploidní typy. K tvorb� 
hybridního osiva se využívá cytoplazmatická sam�í sterilita. 
 Domestikace byl zahájena ve východní oblasti Mediteránu, kde se využívaly listy jako 
bylina a krmivo pro zví�ata. Listové �epy byly popsány již v zápiscích Aristotela a 
Theophrasta. 	ímané využívali �epu intenzivn�, z Itálie se do Evropy dostala s nájezdy 
barbar�. Do USA se dostala v 19. století. 
 V 17. století se zjistilo, že má vysoký obsah cukru. Marggraf odhalil cukr ve š�áv� 
z ko�en� r. 1747 a jeho student Achard získal grant od pruského krále k zahájení pr�myslové 
výroby. První továrna na výrobu cukru byla postavena r. 1801 ve Slezsku. Cukrovarnictví se 
rozvíjelo v USA koncem 19. století. První odr�dy cukrovky obsahovaly kolem 6% cukru, 
moderní odr�dy jej mají až 20%.   
 
Ovoce, zelenina, olejniny a p�adné plodiny 
A�koli obiloviny, luskoviny a druhy bohaté na sacharidy hrají nejd�ležit�jší roli ve výživ� na 
celém sv�t�, existuje �ada dalších plodin, které jsou d�ležitými potravinami pro �lov�ka. 
Harlan r. 1992 uvádí seznam 250 plodin ur�ených pro výživu, ale p�edpokládá ješt� dalších 
n�kolik set. Tyto plodiny jsou n�kdy zdrojem energie, ale v�tšinou jsou dopl�kovým zdrojem 
živin a obohacují jednotvárnou stravu. Jsou využívány i jako lé�iva, drogy nebo vlákna. Zde 
se zmíníme o 12 nej�ast�ji konzumovaných druzích ovoce, zeleniny, olejnin a vláknin. 
 
Ovoce 
Jablo� 
Rod Malus pat�í do pod�eled� Pomoideae z �eled� Rosaceae. Další d�ležitý ovocný strom 
hruše� (Pyrus) pat�í do stejné pod�eled�. Existuje více než 30 základních druh� jabloní a 
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v�tšina je snadno k�ižitelná. Kulturní jablo� je pravd�podobn� výsledkem mezidruhové 
hybridizace a nejvhodn�jší název je Malus x domestica. P�ímým planým p�edkem je M. 
sieversii, který se vyskytuje v oblasti hranic mezi západní �ínou a bývalým Sov�tským 
svazem. Dalšími druhy rodu Malus, které p�isp�ly ke genetickému pozadí jablon�, jsou: M. 
orientalis (Kavkaz), M. sylvestris (Evropa), M. baccata (Sibi�), M. mandshurica (Manchuria) 
a M. prunifolia (�ína). Je pravd�podobné, že tyto druhy hybridizovaly s domestikovanými 
jablon�mi jak byly �lov�kem postupn� rozši�ovány. 
 Po�et chromozom� u jablon� je v�tšinou 2n = 2x = 34, a�koli existuje i vyšší po�et – 
51, 68 a 85, a n�které kulturní druhy jsou i triploidní. Je pravd�podobné, že vyšší po�et 
chromozom� je výsledkem duplikace v evoluci, protože existuje n�kolik dalších druh� ovoce 
z �eled� Rosaceae s nižším haploidním po�tem chromozom� n = 8 a 9. Alopolyploidie je 
možná, protože jablo� obecn� vykazuje disomickou d�di�nost v izoenzymových lokusech, 
které jsou z�ejm� duplikované. Jablon� jsou v�tšinou auto-inkompatibilní a �ada je 
apomiktická. Množí se vegetativn�, obvykle jako podnož a št�p. 
 Jablka jsou prvním ovocem, které �lov�k sbíral a jejich domestikaci pravd�podobn� 
p�edcházelo dlouhé období neúmyslné výsadby p�i likvidaci odpadu. Je t�žké ur�it za�átek 
domestikace jabloní, ale 	ekové a 	ímané p�stovali jablon� alespo� 2 500 let p�ed n.l. 
Zám�rn� vybírali nejlepší sazenice a roubovali je kolem r. 2 000 p�ed n.l. 
Nejpravd�podobn�jší za�átek p�stování byl v oblasti mezi Kaspickým a �erným mo�em. 
P�stování se dostalo na Blízký Východ kolem r. 3 000 p�ed n.l. 	ímané rozší�ili jablon� 
v Evrop�. Evropští nájezdníci je rozší�ili do Nového sv�ta b�hem 16. století. Jonathan 
Chapman (Johnny Appleseed) se zasloužil za rozší�ení jabloní na východ� a ve st�ední �ásti 
Severní Ameriky v 18. století. V �eských zemích se za�ala p�stovat na po�átku st�edov�ku 
v klášterních zahradách, ale definitivn� zdomácn�la až za císa�e Karla IV. V sou�asnosti u nás 
existuje na 60 oficiáln� schválených odr�d, z nichž mnohé pamatují i naše babi�ky. 
Pozn.: Jablon� rostou v našich sadech již po staletí. Jablka pat�í mezi cenné zdroje 
antioxidant�, které nás chrání p�ed volnými radikály a zpomalují stárnutí. Jsou p�írodním 
zdrojem vitaminu C a minerálních látek, hlavn� ho��íku, železa, k�emíku a draslíku. Jable�né 
slupky obsahují vlákninu pektin, která snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Jablka jsou 
vhodnou prevencí rakoviny st�ev, celkov� optimalizují trávení a jsou ú�inná p�i trávicích 
potížích v�etn� zácpy a pr�jmu. Jable�ná š�áva p�sobí jako podp�rný prost�edek p�i 
hore�kách a zán�tech. 
 
Citrusy 
Rod Citrus se vyzna�uje zna�nou diverzitou a bylo rozlišeno až 45 druh�. Asi nejd�kladn�jší 
pokus o taxonomii citrus� p�inesl Barrett a Rhodes r. 1976. Studovali 147 morfologických 
znak� a došli k záv�ru, že existují pouze t�i odlišné taxony: (i) C. medica (citron); (ii) C. 
grandi (pumelo = druh pomeran�e); (iii) C. reticulata (mandarinka). Sou�asná molekulární 
data jsou v souladu s t�mito záv�ry. Problémy s �len�ním na více skupiny pramení z toho, že 
mnoho komer�ních druh� je morfologicky podobných a vzájemn� k�ižitelných. U tohoto rodu 
je také hojná apomixis a mnoho typ� pravd�podobn� vzniká ze spole�ného p�edka nepohlavní 
cestou. Jediná jednoduchá záležitost kolem taxonomie rodu Citrus je vzácná polyploidie a 
v�tšina druh�m má stejné základní �íslo x = 9. 
 Morfologické a molekulární údaje jsou klí�em k p�vodu mnoha hybridních taxon� 
citrus�. Rané typy pumela a mandarinky se pravd�podobn� k�ížily a vznikly sladké a ho�ké 
pomeran�e. Pumelo p�isp�l cytoplazmou pomeran��m a mnoha citrónovník�m. Limeta je 
hybridem citronu a jednoho blíže nespecifikovaného taxonu. Mandarinka byla donorem 
alespo� �ásti cytoplazmy limetky. 
 P�vod v�tšiny taxon� citrus� není jasný, ale existují ur�ité dohady. Citron asi pochází 
z Indie a byl prehistoricky rozší�en na Blízkém Východ� a v �ín�. Do 	ecka dorazil kolem r. 
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2 500 p�ed n.l. P�stování pumela a mandarinky za�alo v tropech jihovýchodní Asie a rozší�ilo 
se do �íny kolem r. 2 500 p�ed n.l. Sladké a ho�ké pomeran�e vznikly opakovan� tam, kde se 
p�stovaly pohromad� pumelo a mandarinky. Pomeran�e byly poprvé zmín�ny v �ínských 
zápiscích spole�n� s pumelo a mandarinkou. Limeta má pravd�podobn� p�vod 
v jihovýchodní Asii. P�vod citronu není znám, ale bylo to opakovan� pravd�podobn� tam, 
kde se p�ekrývalo p�stování citronu a limetky. Grapefruit má moderní p�vod, vznikl jako 
hybrid pumela a sladkého pomeran�e na ostrov� Barbados r. 1750. 
 Citrusy se dostaly do Evropy a také do Nového sv�ta r�znými cestami. Pumelo se 
dostalo p�es Indii do severní Afriky a p�ed 800 lety do Špan�lska. Citron se dostal z Indie do 
	íma p�es Blízký Východ. Mandarinka se dostala do Evropy až v 19. století a limeta se 
dostala do oblasti mírného klimatu Asie až v moderní dob�. Kolumbus p�ivezl �adu citrus� do 
Nového sv�ta r. 1497 a Portugalci a Špan�ly byly rozší�eny po celém sv�t� v pr�b�hu jejich 
výprav v 16. století. 
 
Vinná réva 
Také taxonomie vinné révy je pon�kud um�lá. V mírném pásmu bylo popsáno asi 60 druh� 
rodu Vitis a všechny jsou k�ižitelné. Existuje zna�ný geografický p�ekryv mezi výskytem 
druh� a mezidruhových hybrid�. Mezidruhová hybridizace hraje d�ležitou roli v p�stování 
vinné révy. Domestikovaný druh V. vinifera L. vznikla p�ímo z p�írodní populace V. vinifera 
subsp. sylvestris, ale jak se p�stování dostalo do nových oblastí, geny kulturních genotyp� se 
kombinovaly s místními genotypy; vytvo�il se tak lépe adaptovaný materiál. 
 Rod pat�í do �eled� Viticeae. Primárn� je dioecický, a�koliv v�tšina kulturních typ� 
jsou hermafrodité. Vitis je v �eledi jedine�ná v tom, že má 38 chromozom� ve srovnání s 
obvyklým po�tm 2n = 40, a její chromozomy jsou mnohem menší. V. rotundifolia Michaux, 
je jeden z n�kolika druh� se 40 chromozomy a byla umíst�na do samostatného rodu 
Muscadinia. Vysoký po�et chromozom� Vitis je asi odrazem p�vodní polyploidie v evoluci, 
ale skupina tvo�í v mióze pravidelné bivalenty. 
 P�stování révy vinné za�alo ve St�ední Asii kolem r. 6 000 p�ed n.l. Zde stále existují 
divoké populace V. vinifera. Existují archeologické d�kazy, že réva vinná byla p�stována v 
rozsáhlé oblasti Egejského mo�e, Mezopotámie a Egypta kolem r. 4 000 p�ed n.l. Od samého 
za�átku p�stování se réva vinná rozmnožovala �ízky a h�ížením. P�stování révy vinné se 
rozší�ilo z Malé Asie a 	ecka asi p�ed 3 000 lety a kolem r. 2 500 p�ed n.l. dorazila do 
Francie. Její pozd�jší rozší�ení bylo t�sn� spjato s výrobou vína p�i vysv�cení k�es�an�.  
 Réva vinná byla nejprve introdukována do Nového sv�ta portugalskými a špan�lskými  
cestovateli. Evropská vinná réva se za�ala p�stovat v Kalifornii s klimatem podobným 
mediteránnímu v polovin� 19. století. První úsp�šné rozsáhlé p�stování révy vinné mimo 
Kalifornii byl ‘Concord’, který se objevil na východ� Severní Ameriky, bu� jako mutant 
p�írodní révy vinné (Vitis labrusca) nebo jako hybrid s V. vinifera. Využíval se hlavn� jako 
�erstvé ovoce a š�áva a dodnes se stále p�stuje. V. rotundifolia byla domestikována jak pro 
p�ípravu vína tak k jídlu kolonisty v Karolín� koncem 18. století. P�vodní druhy ze Severní 
Ameriky si našly cestu zp�t do Evropy koncem 19. století, kdy bylo objeveno, že ji lze využít 
jako podnož v boji se šk�dcem rodu Phylloxera. Sou�asné problémy s padlím a Phylloxera 
dále vyžadují využívání divokých druh� ve šlechtitelských programech. 
 
Broskvo� 
Broskvo� (Prunus persica (L.) Batsch) je nejrozší�en�jší druh d�ležitého rodu, který obsahuje 
slivo� švestku (Prunus domestica L.), meru�ku obecnou (Prunus armeniaca (L.) Kostina), 
mandlo� obecnou (Prunus amygdalus Batsch), t�eše� pta�í (Prunus avium L.) a t�eše� više� 
(Prunus cerasus L.). 
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 Broskvo� pat�í do �eled� Rosaceae a podrodu Amygdalus. V�tšinou jsou cizosprašné 
v d�sledku autoinkompatibility. Existuje alespo� 77 divokých druh� rodu Prunus a v�tšina 
z nich se nachází ve st�ední Asii. Polyploidie je u tohoto rodu obvyklá, kulturní druhy jsou 
však diploidní s po�tem chromozom� 2n = 2x = 16. 
 Je známo p�t druh� r. Prunus: P. persica, P. davidiana, P. mira, P. kansuensis a P. 
ferganensis. Všechny se vyskytují v �ín�. Domestikované druhy jsou snadno k�ižitelné 
s p�vodními populacemi P. persica a všemi dalšími divokými druhy. Úsp�šní hybridi byli 
také vytvo�eni mezi broskvoní a mandloní, meru�kou, švestkou a višní. Ve v�tšin� p�ípad� 
jsou vzdálení hybridi sterilní, a�koli generace F1 po k�ížení broskvon� a mandlon� je vysoce 
fertilní a lze ji využít jako podnož jak pro broskvo� tak pro mandlo�. 
 P�stování broskvoní pravd�podobn� pochází ze západní �íny z divokých populací P. 
persica. Broskvon� se zmi�ují v �ínských zápiscích 4 000 let p�ed n.l. a v�tšina známé 
variability kulturních broskvoní byla zjišt�na u �ínských ras. Broskvon� dorazily do 	ecka 
p�es Persii asi r. 2 500 p�ed n.l. a do 	íma o 500 let pozd�ji. 	ímané ji rozší�ili po celé svoji 
�íši. Na Floridu, do Mexika a Jižní Ameriky se dostala v polovin� 16. století prost�ednictvím 
špan�lských a portugalských cestovatel�. Broskvon� divoce rostly na jihovýchod� USA a v 
Mexiku, a dále se rozší�ily po Severní Americe prost�ednictvím Indián�. 
 
Jahodník 
Rod Fragaria pat�í do �eled� Rosaceae, pod�eled� Rosoideae. Hlavní kulturní druh Fragaria 
x ananassa je oktoploid (2n = 8x = 56) a je to mezidruhový hybrid. P�vodn� se objevil jako 
náhodný hybrid v Evrop� kolem r. 1750, kdy byly vysazeny rostliny Fragaria chiloensis  
z Chile vedle Fragaria virginiana z atlantského pob�eží Severní Ameriky. Oba divoké druhy 
jsou oktoploidní a p�evážn� dioecické, ale tento znak byl selektivn� odstran�n b�hem 
šlecht�ní za posledních 75 let. Pohlaví je determinováno t�emi alelami s r�znou dominancí 
(sami�í > hermafroditní > sam�í). 
 Evoluce oktoploid� není jasná. Diploidní, tetraploidní a hexaploidní druhy byly 
nalezeny v Evrop� a Asii, ale oktopidi se nacházejí pouze v Novém sv�t�  a na ostrov� Iturup 
severovýchodn� od Japonska. V Severní Americe se nachází pouze jediný diploidní druh F. 
vesca. Oktoploidi jsou AAA´A´BBB´B´, p�i�emž F. vesca je jediný známý p�edek, a�koli 
�ada asijských druh� nebyla doposud zkoumána. Nejpravd�podobn�jší je p�vod oktoploida ze 
severovýchodní Asie; F. vesca se kombinoval s dalšími neznámými diploidy a polyploid 
potom migroval p�es Beringovu úžinu a rozší�il se po Severní Americe. Chilský F. chiloensis 
byl pravd�podobn� ze Severní Ameriky zavle�en ptáky. Oktoplidi jsou zcela diploidizovaní, 
jedná se o amfidiploidy, na což ukazuje disomická d�di�nost v izoenzymových lokusech. 
 F. vesca byla pravd�podobn� p�stována ve starov�kém 	ím� a 	ecku a ve 14. století 
se F. vesca, F. viridis a F. moschata p�stovaly po celé Evrop�. Jahodníky se nepohlavn� 
množí stonkovými výhony – stolony, snadno se p�esazují z divokých podmínek do zahrad. F. 
chiloensis byla domestikována alespo� p�ed tisíci lety Indiány z Chile. F. chiloensis a F. 
virginiina nabývaly v Evrop� na významu b�hem 18. století. Koncem 18. století byly tyto 
druhy nahrazeny hybridem F. x ananassa. P�stování v Severní Americe za�alo kolem r. 1800 
druhem F. virginiina, který byl vytla�en v polovin� 19. století evropskými hybridními 
varietami F. x ananassa. V posledním století se p�stování jahodníku rozší�ilo po celém 
mírném pásu sv�ta. 
 
Zelenina 
Pozn.:Význam zeleniny: 
1. Je výborným zdrojem energie. 
O p�ísun energie se stará pouze jediná slou�enina – glukóza, známá jako krevní cukr. Lidské 
t�lo dokáže získat glukózu p�em�nou tém�� veškeré potravy v�etn� tuk� a bílkovin. 
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Bezesporu nejlepším zdrojem energie jsou však sacharidy, obsažené práv� v zelenin�. Vysoký 
podíl jednoduchých cukr� (z potravin, které lze snadno p�em�nit na glukózu, nap�. bílé 
mouky, cukru a bílé rýže) má na sv�domí rychlý vzestup hladiny krevního cukru a m�že tak 
p�ispívat k nadváze; avšak u v�tšiny druh� zeleniny to neplatí. Zelenina obsahuje v�tšinou 
sacharidy složené, které musí nejd�íve projít dlouhým procesem št�pení, aby je mohlo t�lo 
využít jako zdroj energie. Podle posledních poznatk� nemají odborníci na zdravou výživu 
proti strav� s vysokým obsahem složených sacharid� žádné výhrady. Nadále doporu�ují, aby 
až 60% celkového denního p�íjmu kalorií pocházelo ze sacharid�, zejména ze složených, 
které obsahují obiloviny, fazole a škrobovitá zelenina, nap�. kuku�ice, hrášek, fazole, tykev a 
brambory. 
2. je bohatá na vlákninu.  
Je to rostlinná hmota, kterou t�lo neumí rozšt�pit. Na první pohled se zdá, že nep�ináší žádný 
užitek. Opak je však pravdou. Vlákninu d�líme na dv� formy: rozpustnou a nerozpustnou – 
ob� mají jedine�né p�íznivé ú�inky. Rozpustná vláknina se v t�le smísí s vodou a spolu 
s potravou vytvo�í objemnou gelovitou hmotu, která zpomaluje trávení a vst�ebávání krevního 
cukru do krevního �e�išt� – výhodné zejména p�i cukrovce typu 2. P�i pr�chodu trávicí 
soustavou na sebe váže tuky a cholesterol, což je zase p�ínosné pro srdce. Vláknina 
nerozpustná vytvá�í pocit sytosti a proto je d�ležitou sou�ástí reduk�ní diety. Pro�iš�uje 
trávicí soustavu, a p�ispívá tak k prevenci gastrointestinálních nemocí, nap�. divertikulózy a 
rakoviny tlustého st�eva. 
3. Dodává t�lu hodnotnou bílkovinu. 
Strava bohatá na r�zné druhy zeleniny, obilovin a lušt�nin bez problém� zajistí p�ísun devíti 
esenciálních aminokyselin. 
4. Neobsahuje tém�� žádný tuk. Pomáhá tak p�i shazování kilogram�. 
5. Dodává klí�ové živiny. 
Vitamíny, minerály, látky, které se ú�astní produkce hormon� nebo tvorby bun�k imunitního 
systému, dohlíží na �innost mozku a nervové soustavy. Vápník a ho��ík pro stavbu kostí a 
zub�, železo a draslík p�i krvetvorb�. 
6. Pomáhá v prevenci a lé�b� nemocí. 
Fytochemické látky: �esnek a cibule obsahuje slou�eniny síry, nap�. allicin, které mají 
protirakovinné ú�inky, ale navíc snižují hladinu cholesterolu. V paprikách byly objeveny 
bioflavonoidy, které pomáhají neutralizovat volné radikály v krevním �e�išti. 
 
Koš�áloviny 
Úžasn� rozmanitý rod Brassica zahrnuje �epku setou (B. napus L., hybrid s B. campestris), 
�epice ozimá (B. campestris L.), �ernoho��ici setou (B. nigra Koch), brukev ho��i�nou (B. 
juncea (L.) Czern) a ho��ici habešskou (B. carinata). Samotný druh Brassica oleracea 
(brukev zelná) obsahuje významné druhy zeleniny v�etn� hlávkového zelí, hlávkové kapusty, 
r�ži�kové kapusty, kv�táku, brokolice a kedlubny. 
 Diagram genomových vztah� u rodu Brassica byl poprvé publikován r. 1935. 
P�edpokládá se, že B. juncea je hybridem B. nigra a B. campestris, B. napus je odvozena z B. 
campestris a B. oleracea, B. carinata je hybridem B. nigra a B. oleracea. Toto schéma bylo 
doloženo �adou d�kaz�, v�etn� um�le vytvo�ených hybrid�, elektroforetickými spektry a 
molekulární analýzou jaderné a chloroplastové DNA, i genomickou in situ hybridizací. 
Dárcem genom� A, B a C je pravd�podobn� neznámý hexaploid, který byl reorganizován do 
osmi, devíti a deseti chromozomových základních sad B. nigra, B. oleracea a B. rapa 
prost�ednictvím chromozomových f�zí a chromozomových aberací. 
 Prvním p�stovaným druhem Brassica byla pravd�podobn� B. campestris, která se 
p�vodn� p�stovala kv�li oleji v semenech. Další druh B. napus byl také domestikován kv�li 
oleji v semenech, ale až ve st�edov�ku. Existuje jen nejasný d�kaz o za�átcích p�stování B. 
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campestris jako olejniny, ale pravd�podobn� byla domestikována opakovan� asi p�ed 4 000 
lety z divokých populací v oblastech od mediteránu po Indii. B. campestris se objevila 3 000 
let pozd�ji v severní Evrop�. Jak B. campestris tak B. napus upoutaly pozornost farmá�� jako 
plevel v pšenici a dalších plodinách. Tyto dva druhy se voln� k�ížili a jejich hybridi jsou dnes 
našimi nejvýznamn�jšími olejninami. 
 Hlávková kapusta byla dalším druhem rodu Brassica, který se p�stoval. 	ekové 
zaznamenali její p�stování již p�ed 2 500 lety. Vznikla z B. oleracea subsp. oleracea, v oblasti 
podél pob�eží St�edomo�í, od 	ecka po Anglii. V první fázi její domestikace došlo postupn� 
ke snižování naho�klé p�íchuti, což zp�sobují glukosinoláty, které byly zjišt�ny ve vysokých 
koncentracích u divokých druh�. Další typ B. oleracea se objevil pozd�ji, jakmile �lov�k 
za�al aktivn� selektovat na zv�tšování velikosti r�zných �ástí rostlin. První typy zelí se 
p�stovaly nejd�íve ve starov�kém 	ímu a N�mecku p�ed více než tisíci lety. Brokolice, kv�ták 
a r�ži�ková kapusta jsou výsledkem mnohem pozd�jšího vývoje v pr�b�hu posledních 500 let 
– kv�ták v severní Evrop� a brokolice ve východním St�edomo�í. R�ži�ková kapusta se 
poprvé objevila jako spontánní mutace ve Francii r. 1750. 
 R�zné typy B. oleracea se vyvíjely selekcí na polymorfismus již existující u divoké B. 
oleracea, krom� r�ži�kové kapusty, jejímž základem je mutace. Toto demonstroval Buckman 
r. 1860 v Královské zem�d�lské spole�nosti v jižní Anglii, selekcí kultivar� podobných 
brokolici z divokých rostlin b�hem n�kolika generací. Kv�ták je t�sn�ji p�íbuzný brokolici, 
zatímco zelí je velmi blízce p�íbuzné kapust�. Jakmile se objevily nové typy r. Brassica, 
rychle se rozší�ily po Evrop� a v zemích St�edomo�í; ve vývoji nových typ� plodin 
nepochybn� hrála významnou roli také hybridizace. Helm r. 1963 podal d�kaz, že B. cretica 
p�isp�la významn� k vývoji kv�táku. Palmer a kol. r. 1983 zjistili chloroplastovou DNA ve 
dvou populacích B. napus, která je pravd�podobn� výsledkem nedávné introgrese cestou 
hybridizace s B. oleracea a B. campestris. 
 B. nigra, B. juncea a B. carinata byly také velmi brzy domestikovány, ale 
pravd�podobn� následovaly až za �epkou setou a hlávkovou kapustou. Všechny ho��ice byly 
nejprve využívány jako ko�ení s výjimkou brukve ho��i�né, která byla také využívána jako 
olejnina a jako bylinka. �ernoho��ice setá je zmi�ována v prvních písemných památkách jak 
Babylonie tak Indie a byla nalezena i v Malé Asii a Iránu. B. juncea rostla p�irozen� od 
st�ední Asie po Himaláje a byla domestikována odd�len� v Indii, �ín� a Kavkazu. B. carinata 
vznikla v Etiopii, kde se p�ekrývá výskyt jejích rodi�ovských druh� – divoké B. nigra a 
kulturní B. oleracea. 
Pozn.: Brokolice, kapusta a obecn� koš�áloviny obsahují glykosinoláty s protirakovinnými 
ú�inky.  
Brokolice pat�í mezi nejzdrav�jší druhy zelené zeleniny. Je výborným zdrojem vápníku, 
vitamínu A a C; antioxidantu beta-karotenu, kyseliny listové, která snižuje riziko vzniku 
rakoviny a srde�ních chorob, nerozpustné vlákniny a draslíku. Její výsadní postavení jí však 
zajiš�ují další fytochemické látky, které obsahuje. Pat�í mezi n� nap�. dithiolthiony, které 
mají protirakovinné ú�inky, indoly, které p�sobí proti rakovinnému bujení, vyvolanému 
hormony, isothiokyanáty, které povzbuzují �innost protirakovinných enzym� a neutralizují 
vlivy �i substance zodpov�dné za vznik nádor�, kup�íkladu kou�ení, dále lutein, jenž snižuje 
riziko rakoviny tlustého st�eva a o�ních chorob, a kone�n� sulforafan, který hraje ú�innou 
roli v prevenci rakoviny, protože stimuluje �innost protirakovinných enzym�. 
Kv�ták má vysoký obsah vitamínu C, kyseliny listové a fytochemických látek, nap�. indol� a 
isothiokyanát�. Indoly blokují hormony zodpov�dné za vznik rakoviny prsu. Isothiokyanáty 
stimulují �innost protirakovinných enzym�. 
R�ži�ková kapusta obsahuje isothiokyanáty, indoly a sulforan. 
Kapusta obsahuje navíc lutein a zeaxantin, látky, které hraji ur�itou roli v prevenci 
degenerace makuly a n�kterých typ� rakoviny. 
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Zelí snižuje riziko rakoviny hormonálního p�vodu, nádor� tlustého st�eva a kone�níku. Je 
zdrojem vitamínu C, kyseliny listové a karotenoid�. 
 
Dýn� a tykve 
Jednotlivé druhy Rod Cucurbita nejsou tak rozdílné jako B. oleracea, ale velká skupina byla 
domestikována. Dýn� a tykve jsou Cucurbita pepo, Cucurbita argyrosperma (= Cucurbita 
mixta), Cucurbita moschata a Cucurbita maxima. Okurka pat�í do Cucumis sativus, zatímco 
meloun ananasový do Cucumis melo a meloun vodní do Citrullus lanatus. Dýn� pat�í jak do 
Lagenaria siceraria tak do Cucurbita ficifolia. Tyto taxony jsou reproduk�n� izolovány a liší 
se i v �ad� molekulárních marker�. 
 Okurka setá má po�et chromozom� 2n = 14, ale všechny ostatní druhy mají 2n = 22 
nebo 40. Vysoký po�et chromozom� mnoha druh� tykví nazna�uje, že mají polyploidní 
p�vod a to také bylo potvrzeno udaji izoenzym�. 
 Sou�asná studia nazna�ují, že každý kulturní druh Cucurbita vznikl z odlišného 
planého taxonu v Novém sv�t�, ale jejich p�edci nejsou známi. Druhy rodu Cucurbita byly 
mezi prvními domestikovanými druhy. D�kaz p�stování C. pepo pochází asi z r. 10 000 až 
9 000 p�ed n.l. (St�ední Amerika), byl následován C. argysperma (jižní Mexiko r. 7 000 p�ed 
n.l.), C. moschata (jižní Mexiko r. 7 000 p�ed n.l.), C. ficifolia (Peru r. 5000 p�ed n.l.) a C. 
maxima (Peru r. 4 000 p�ed n.l.). Existuje také d�kaz domestikace Cucurbita ecuadorensis 
v Ekvadoru p�ed 10 000 až 12 000 lety. 	ada z domestikovaným druh� byla nejd�íve 
domestikována pro jejich jedlá semena a um�lou selekcí se postupn� m�nily v dužnaté plody. 
Dýn� a tykve byly d�ležitou sou�ástí stravy Azték�, Ink� a May� a ameri�tí Indiáni je 
rozší�ili po Severní Americe. Zatímco v�tšina tykví byla introdukována do oblastí dnešních 
USA, domestikované C. pepo m�lo nezávislý p�vod na východ� Severní Ameriky. Do Evropy 
a Asie se r�zné druhy Cucurbita dostaly po objevení Nového sv�ta. 
 Všechny další plodiny tykvovitých pocházejí ze Starého sv�ta. Okurek C. sativus (2n 
= 14) byl domestikován v Indii a �ín� p�ed 3 000 až 4 000 lety; jejich p�edek není znám. 
Jedním možným kandidátem je C. sativa var. hardwickii nalezená v divo�in� Asie. Další 
�ínský druh Cucumis hystrix Chakr. Je morfologicky podobný okurku, ale má odlišný po�et 
chromozom� a odlišná izoenzymová spektra. Meloun ananasový C. melo (2n = 24) p�išel 
z východní tropické Afriky a vodní meloun C. lanatus (2n = 22) pochází ze st�ední Afriky. 
Oba byly domestikovány v recentní historii z existujících druh� stejného jména.  
Pozn.: Tykev je výborným zdrojem beta-karotenu, draslíku, vitamínu B6, vitamínu C a 
luteinu. Obsahuje hodn� rozpustné vlákniny, která snižuje hladinu cholesterolu, dále thiamin, 
jež posiluje �innost mozku, ho��ík, s p�íznivými ú�inky p�i alergiích, srde�ních onemocn�ních 
a ledvinových kamenech. 
 
Papriky  
Papriky pat�í do �eled� Solanaceae. Existuje p�t kulturních a více než 20 divokých druh�, 
které mají stejný po�et chromozom� 2n = 2x = 24. Spektra marker� RFLP a RAPD jsou ve 
shod� s klasickou morfologickou a cytologickou klasifikací. Nejrozší�en�jší kulturní druh je 
Capsicum annuum L., který obsahuje �adu r�zných typ� jak sladkých tak pálivých paprik. 
P�stují se po celém sv�t�. Další druhy Capsicum baccatum L., Capsicum frutescens L., 
Capsicum chinense Joeg. a Capsicum pubescent Ruiz et Pav, se využívají hlavn� jako ko�ení 
a p�stují se p�edevším v Jižní Americe a také v Africe. 
 Hlavní �ást evoluce rodu Capsicum pravd�podobn� nastala v jižní a st�ední Bolívii. 
Primitivní typy pravd�podobn� migrovaly z  oblasti And dol� do oblasti Amazonky a 
v pr�b�hu tohoto ší�ení se specializovaly. Cytogenetická studia nazna�ila, že difernciace 
n�kterých druh� byla spojena s malými chromozomovými aberacemi, a�koli hybridy s r�znou 
úrovní fertility lze získat mezi v�tšinou kulturních druh� a �adou divokých typ�. C. pubescent 
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je druhem izolovaným od zbylých. Všechny druhy jsou kompatibilní, a�koli mnoho divokých 
druh� je cizosprašných v d�sledku heterostylie nebo  autoinkompatibility. 
 Papriky se p�vodn� p�stovaly na n�kolika izolovaných lokalitách v Americe. N�kolik 
tisíc let staré zbytky C. annuum byly nalezeny v Tehuacanu, v Mexiku, ale to asi byly divoké 
rostliny. Nejstarší domestikace prob�hla více než 4 000 let p�ed n.l. v Mexiku a Jižní 
Americe. C. baccatum bylo domestikováno v Bolívii, nejstarší zbytky byly nalezeny podél 
pob�eží Peru v dob� 5 000 až 4 000 let p�ed n.l. C. chinense pocházelo z nížin Brazílie a 
rozší�ilo se do Peru asi 3 000 až 2 000 let p�ed n.l. 
 Kdysi se p�edpokládalo, že p�t kulturních forem vzniklo z jednoho p�edka, ale dnes 
v�tšina v�dc� p�edpokládá, že vznikly alespo� t�i evolu�ní linie vedoucí ke kulturním 
taxon�m. C. annuum, C. baccatum a C. pubescent jsou p�íliš rozdílné druhy, než aby vznikly 
ze stejného p�edka v pr�b�hu posledních 2 000 až 3 000 let. Existuje divoká forma C. 
baccatum subsp. baccatum, která je velmi podobná kulturnímu C. baccatum var. pendulum. 
Kulturní C. pubescent vykazuje t�sný vztah s divokými druhy C. eximium, C. cardenasii a C. 
tovari. C. annuum var. annuum, C. chinense a C. frutescens mají asi spole�ného p�edka, 
kterým je C. annuum var. aviculare. V�tšina zm�n souvisejících s domestikací zahrnuje 
velikost a barvu plod�, spole�n� s posunem od cizosprašnosti k samosprašnosti. 
 Podobn� jako mnoho dalších plodin z Nového sv�ta poznali Evropané papriky 
z Kolumbových záoceánských cest, ale získaly si pouze mírnou oblibu. Papriky se ve v�tší 
mí�e rozší�ily mezi lidmi v Severní Americe a Africe v posledních n�kolika stoletích. 
Pozn.: Papriky jsou zdrojem vitamínu C, �ervené papriky obsahují karotenoidy lutein a 
zeaxantin, které snižují riziko ztráty zraku ve vyšším v�ku, zp�sobené degenerací makuly, 
šedým zákalem a n�kterými druhy rakoviny. Pálivé papriky jsou bohaté na kapsaicin, který se 
užívá zevn� na zmírn�ní bolesti a zán�tu, a snižuje tvorbu cholesterolu. Obsahují chlorofyl, 
rostlinné barvivo, jež patrn� potla�uje negativní vlivy karcinogen� z okolního prost�edí. 
 
Raj�e 
Rod Lycopersicon, raj�e, pat�í do �eled� Solanaceae. Existuje dev�t divokých druh� 
rozší�ených ve St�ední a Jižní Americe. Divoká forma L. esculentum var. cesasiforme, 
nalezené v Mexiku, St�ední Americe a Jižní Americe, je pravd�podobn� p�edkem 
domestikovaného druhu. Asi neexistují žádné strukturní rozdíly chromozom� separující r�zné 
druhy; L. esculentum je s r�znou úsp�šností k�ižitelné se všemi dalšími druhy. V�tšina druh� 
je autoinkompatibilních s výjimkou L. esculentum a L. pimpinellifolium, které jsou autofertilní 
s r�zným podílem cizosprašnosti. 
 Mexiko je místem první domestikace raj�ete. Izoenzymové údaje nazna�ují, že var. 
cesasiforme by mohla pocházet z oblasti Ekvádoru a Peru a potom se rozší�ila do Mexika. 
Druhotným místem domestikace by mohly být Andy. Existuje také domn�nka, že první 
mexické domestikované typy se dostaly do Jižní Ameriky, kam byly introdukovány spole�n� 
s rasami L. pimpinellifolium. 
 P�vodní doba domestikace není známa, ale raj�e se již p�stovalo, když evropští 
dobyvatelé dorazili do Mexika a Ameriky. Severoamerická a evropská raj�ata pravd�podobn� 
p�išla z Mezoameriky, protože jsou více podobná mexickým typ�m než jihoamerickým. 
Strach z toxicity zpo�átku zpomalil ší�ení raj�at po Evrop� až do za�átku 19. století. 
V Severní Americe se raj�e uchytilo o n�kolik desetiletí pozd�ji.  
Pozn.: Raj�ata a produkty z nich (ke�up, š�áva, protlak, pyré) obsahují hojné množství beta-
karotenu, který má protirakovinné ú�inky, vitamínu C, jenž posiluje imunitu. Jsou zdrojem 
karotenu lykopenu, který neutralizuje škodlivé ú�inky volných radikál�, pomáhá snižovat 
riziko infarktu a rakoviny prostaty, kyseliny kávové a ferulové, jenž zvyšují produkci 
protirakovinných enzym�. Obsahuje také �adu polyfenol�, které hrají roli v prevenci 
rakoviny. 
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P�adné plodiny  a olejniny 
Bavlník 
Rod Gossypium pat�í do �eled� Malvaceae. Obsahuje 39 diploidních (2n = 2x = 26) a šest 
alotetraploidních (2n = 4x = 52) druh�. �ty�i druhy bavlníku jsou kulturní: diploidi G. 
herbaceum a G. arboreum, které mají genom A, a tetraploidi G. hirsutum a G. barbadense, 
které mají genomy A a D. Vysoký po�et chromozom� tzv. diploid� spole�n� s duplikací DNA 
nazna�uje jeho polyploidní po�átky. 
 P�vod r�zných typ� bavlníku se stále diskutuje, ale sou�asné molekulární výsledky jej 
objas�ují. G. arboretum bylo dlouho považováno za odvozené od G. herbaceum, ale tyto dva 
druhy jsou tak odlišné geneticky, že je vysoce pravd�podobné, že divergovaly p�ed 
domestikací. P�edek kulturního G. herbaceum m�že být G. herbaceum subsp. africanum; 
p�edek G. arboreum z�stává neznámý. 
 Extenzivní cytologická a genetická data nazna�ují, že p�edky tetraploid� (AADD) jsou 
blízce p�íbuzné G. raimondii (DD) a G. herbaceum (AA). Avšak tyto dva druhy se nacházejí 
na r�zných kontinentech, z �ehož vyplývají dohady, jak se jejich p�edci k�ížili. P�edpokládá 
se, že p�vod genomu A je v Africe a Asii a potom se rozší�il do Ameriky p�es Tichý oceán, 
spíše než p�es Atlantik. To dává smysl, protože druhy s genomem D se nacházejí v západní 
�ásti Nového sv�ta. Pravd�podobn� vznikly v severozápadním Mexiku a potom se rozší�ily do 
Peru. 
 Diploidní druhy mají dlouhou historii p�stování alespo� 5 000 let p�ed n.l.. G. 
herbaceum jako první zdomácn�lo v Arábii a Sýrii, zatímco p�stování G. arboreum  
pravd�podobn� za�alo v Indii. G. arboreum  za�alo p�evládat po celé Africe a Asii, dokud 
nebylo v pr�b�hu posledních sta letech nahrazeno tetraploidy. V sou�asné dob� se G. 
arboreum p�stuje pouze v omezeném rozsahu v Indii, a p�stování G. herbaceum je pouze 
roztroušené v Africe a Asii. 
 D�kaz p�stování tetraploid� spadá až do starov�ku. Bavlníkové pali�ky a vlákna 
zdomácn�lého G. barbadense byly nalezeny v pob�ežní oblasti st�edního Peru kolem r. 4 500 
p�ed n.l. Nejstarší d�kazy p�stování G. hirsutum byly nalezeny v Mexiku z doby kolem 5 500 
p�ed n.l., a�koli pravd�podobn� nep�edstavují úpln� nejstarší zdomácn�lé poz�statky. Na 
základ� spekter RFLP je poloostrov Yucatan prvním místem domestikace G. hirsutum. 
 Špan�lští a portugalští kolonisté a obchodníci rozší�ili tetraploidy do Špan�lska, 
Afriky a Indie p�es Kubu a Brazílii. G. hirsutum bylo introdukováno na jihovýchod USA 
v polovin� 18. století z Mexika. G. barbadense dorazilo do Karolíny a Georgie z Jižní 
Ameriky koncem 18. století. G. hirsutum nyní p�edstavuje asi 95% sv�tového p�stování 
plodiny, zatímco G. barbadense zaujímá 4%. 
 
Podzemnice olejná 
Výskyt rodu Arachis (leguminózy) je omezen na Jižní Ameriku a tvo�í jej desítky druh� 
v sedmi sekcích. P�stují se po celém sv�t� v teplých mírných a tropických oblastech. R�zné 
druhy jsou v�tšinou samosprašné, ale zna�ná �ást je také k�ižitelná. Centrum diverzity je 
Bolívie podobn� jako u paprik. V�tšina druh� jsou diploidi 2n = 2x = 20, ale existují alespo� 
dva alotetraloidi s 2n = 2x = 40 v�etn� kulturního Arachis hypogea L. a divokého Arachis 
monticola Krop. et Rig. 
 Kulturní podzemnice olejná byla pravd�podobn� odvozena z divokého tetraploida A. 
monticola, který je p�vodní v severozápadní Argentin�, a je s ní voln� k�ižitelné. Dlouho se 
p�edpokládalo, že nejpravd�podobn�jšími diploidními p�edky jsou A. cardenasii a A. 
batizocoi, ale nedávné molekulární a cytogenetické údaje nazna�ily, že p�edci jsou mnohem 
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t�sn�ji p�íbuzní s A. duranensis a A. ipaensis. A. duranensis má genom A, zatímco A. ipaensis 
má genom B. 
 Nejstarší archeologické nálezy podzemnice olejné pocházejí z Peru o doby 5 000 až 4 
000 let p�ed n.l. avšak jejich p�edek je mnohem starší a jejich p�stování za�alo v Bolívii, kde 
byly selektovány mnohem robustn�jší typy z A. monticola. B�hem 1 500 let se podzemnice 
olejná rozší�ila po Jižní Americe, v oblasti Karibiku a v Mexiku. Špan�lští cestovatelé ji 
dovezli z Mexika do východní Asie, a portugalští námo�níci ji p�ivezli do Afriky z Brazílie. 
Do Indie a Severní Ameriky se dostaly první rostliny z Afriky v 17. století. 
 
Slune�nice 
Dva druhy Helianthus jsou kulturní; slune�nice H. annuus L. a jeruzalémský arty�ok H. 
tuberosum L. Slune�nice se p�stuje p�evážn� jako olejnina, zatímco jeruzalémský arty�ok má 
mnohem omezen�jší využití jako hlíznatá rostlina – okopanina. Rod Helianthus pat�í do 
�eled� Asteraceae, která se d�lí na �ty�i sekce. H. annuus pat�í do sekce Annui,  jejíchž 13 
druh� je lokalizováno v západní �ásti USA. Všechny jsou popsány jako diploidi, ale cytologie 
nazna�uje, že jde pravd�podobn� o p�vodní polyploidy. Slune�nice je k�ižitelná s v�tšinou 
druh� ze sekce, i když hybridi mají sníženou fertilitu. 
 Slune�nice byla sklízena p�vodními obyvateli obývajícími západ USA. Byla 
introdukována ko�ovnými kmeny do st�ední USA, kde byla poprvé zcela domestikována. 
Biochemické a molekulární d�kazy nazna�ují, že sou�asné kultivary vznikly z relativn� 
malého po�tu genotyp�. P�esná doba vzniku není známá, ale odhad je 2 000 až 3 000 let p�ed 
n.l.. P�stování slune�nice p�edcházelo p�íchodu kuku�ice, bobu a dýn� z Mexika. 
 V dob�, kdy se Evropané dostali do Nového sv�ta, p�stovala se slune�nice v širokém 
pásu od Mexika po jižní Kanadu. Evropané p�ivezli slune�nici do Špan�lska v 16. století 
z Mexika. Oblíbenost slune�nice jako potraviny rostla v Evrop� velmi pomalu, dokud se 
nedostala do Ruska, kde se rychle stala d�ležitou olejninou. Její oblíbenost postupn� 
zaznamenala obrovský rozmach, protože nebyla na seznamu olejnin zakázaných v ur�itých 
svatých dnech. 
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P�ehled center p�vodu kulturních rostlin  

Východoasijské centrum 

Východoasijské  centrum zahrnuje povodí velkých �ek �íny a Korejský poloostrov. Do této 
oblasti umístil Vavilov centrum p�vodu následujících kulturních plodin: je�men �ty��adý 
(Hordeum vulgare, subsp. tetrastichon), oves setý (Avena sativa, var. dienensis), pohanka 
(Fagopyrum esculentum), proso (Panicum miliaceum), soja (Glycine max), fazol zahradní 
(Phaseolus vulgaris), �ínské zelí (Brassica chinensis) a další druhy rodu Brassica, z ovocných 
d�evin r�zné druhy rod� Pyrus, Malus a Prunus, dále pomeran�ovník sí�kovaný (mandarinka 
- Citrus reticulata), pomeran�ovník královský (Citrus nobilis), �ajovník �ínský (Thea 
chinensis), mák snodárný (Papaver somniferum) a n�které druhy zeleniny jako nap�. cibule 
hlíznatá (Allium tuberosum), �esnek �ínský (Allium macrostemon) a další. 

Indické centrum 

Indické centrum zahrnuje indický subkontinent a p�ilehlé hornaté oblasti Nepálu a �íny. 
Významné plodiny tohoto centra jsou rýže (Oryza sativa), �irok (Sorghum bicolor), okurka 
(Cucumis sativus), �edkev setá (Raphanus sativus var. mongri), salát indický (Lactuca indica), 
mangovník (Mangifera indica), citroník (Citrus limon), datlovník (Phoenix sylvestris), 
cukrová t�tina (Saccharum officinarum), ho��ice (Brassica juncea), bavlník (Gossypium 
arboreum), konopí indické (Cannabis indica), kmín �ímský (Cuminus cyminum) a další. 

Indo�ína 

Z tropické oblasti Indo�íny pochází zázvor  (Zingiber officinale), banánovník  (Musa x 
sapientum, Musa x paradisiaca, Musa x cavendishii), mangovník (Mangifera caesia, M. 
odorata, M. foetida), kokosovník (Cocos nucifera), cukrová t�tina (Saccharum officinarum), 
pep�ovník �erný (Piper nigrum) a další. 

St�edoasijské centrum 

St�edoasijské centrum zahrnuje hornaté oblasti severozápadní Indie, Pákistánu, Afghánistánu, 
Tádžikistánu a Uzbekistánu. Je významné zejména jako centrum p�vodu významných 
obilovin, lušt�nin a zeleniny. Pat�í sem p�edevším pšenice setá (Triticum aestivum), pšenice 
okrouhlá (Triticum sphaerococcum), žito (Secale cereale), hrách setý (Pisum sativum), �o�ka 
setá (Lens esculenta), bob obecný (Faba vulgaris), meloun (Cucumis melo), vodnice 
(Brassica rapa, var. rapa), mrkev (Daucus carota), cibule kuchy�ská (Allium cepa), �esnek 
(Allium sativum), špenát (Spinacia oleracea), z ovocných d�evin meru�ka (Armeniaca 
vulgaris), réva vinná (Vitis vinifera), o�ešák vlašský (Juglans regia) a další. 

P�edoasijské centrum 

P�edoasijské centrum leží v oblasti malé Asie, Zakavkazí, Íránu a sahá až do hornatých �ástí 
Turkménie. Je bohatým genetickým zdrojem obilovin, pícnin a zelenin: pšenice jednozrnka 
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(Triticum monococcum), pšenice tvrdá (Triticum durum), pšenice nadu�elá (Triticum 
turgidum), pšenice špalda (Triticum spelta) a další polokulturní a kulturní druhy pšenic jako 
T. turanicum, T. carthlicum, T. timopheevi, T. macha, T. vavilovii, je�men dvou�adý 
(Hordeum vulgare conv. distichon), žito (Secale cereale), oves setý (Avena sativa), oves 
byzantský (Avena byzantina), �o�ka (Lens culinaris), hrách setý (Pisum sativum), vojt�ška 
(Medicago sativa), vikev setá (Vicia sativa), vikev panonská (Vicia pannonica), okurka 
(Cucumis sativus), tykev (Cucurbita pepo), mrkev (Daucus carota), cibule kuchy�ská (Allium 
cepa), pór (Allium porrum), petržel (Petroselium crispum), locika salátová (Lactuca sativa), 
hruše� (Pirus communis), jablo� (Malus pumila), meru�ka (Armeniaca vulgaris), réva vinná 
(Vitis vinifera). 

St�edomo�ské centrum 

Mediteránní (st�edomo�ské) centrum zahrnuje oblasti p�iléhající ke St�edozemnímu mo�i, tj. 
evropské, asijské i africké pob�eží. Je to d�ležité centrum lušt�nin, zelenin a pícnin: �o�ka 
(Lens culinaris), hrách setý (Pisum sativum), brukev zelná (Brassica oleracea), petržel  
(Petroselium crispum), tu�ín (Brassica napus), locika salátová (Lactuca sativa), celer (Apium 
graveolens), ch�est (Asparagus officinalis), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel inkarnát 
(Trifolium incarnatum), vikev setá (Vicia sativa), ho��ice bílá (Sinapis alba), �epka olejná 
(Brassica napus var. Napus), dále rostliny používané jako ko�ení, p�edevším kmín (Carum 
carvi), anýz (Pimpinella anisum), fenykl (Foeniculum vulgare), šalv�j léka�ská (Salvia 
officinalis),  máta peprná (Mentha piperita) aj. Krom� toho sem pat�í také n�které obiloviny 
jako pšenice dvouzrnka (Triticum dicoccum) a p�edevším je to hlavní centrum p�vodu �epy 
(Beta vulgaris). 

Etiopské centrum 

I když je etiopské centrum pom�rn� malé, je to bohatý genový zdroj obilovin, zejména 
r�zných barevných forem je�mene (Hordeum vulgare), dále sem pat�í �irok (Sorghum 
bicolor), r�zné druhy rodu Triticum, len setý (Linum usitatissimum), kávovník arabský 
(Coffea arabica) atd. 

Jihomexické a st�edoamerické centrum 

Jihomexické a st�edoamerické centrum je p�edevším oblastí p�vodu kuku�ice (Zea mays), 
r�zných druh� paprik (Capsicum annuum, C. frutescens, C. pubescens), mnoha druh� fazolu 
(Phaseolus vulgaris, P. coccineus, P. lunatus, P. acutifolius), kakovníku (Theobroma cacao), 
tabáku setého (Nicotiana rustica) a dalších. 

Jihoamerické centrum 

Jihoamerické centrum (oblast Peru) je st�ediskem p�vodu r�zných druh� rodu Solanum, dále 
rodu Phaseolus, pochází odtud raj�e (Lycopersicon esculentum), tykev obrovská (Cucurbita 
maxima), tabák (Nicotiana tabacum) ale také laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus) a 
merlík chilský (Chenopodium quinoa). Z chilské �ásti dále pochází podzemnice olejná 
(Arachis hypogea) a z brazilské �ásti kau�ukovník (Hevea brasiliensis). 
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Charakteristické rysy genových center 

Existuje mnoho kulturních rostlin, které projevují vysokou variabilitu v n�kolika centrech. 
Nap�. kulturní je�men se vyskytuje v �etných formách ve východoasijském, st�edoasijském a 
p�edoasijském centru, ale také v Etiopii a v oblasti St�edomo�í. P�í�inou tohoto jevu m�že být 
to, že kulturní formy vznikly v r�zných centrech nezávisle na sob� ze stejných nebo blízce 
p�íbuzných druh�. Druhým d�vodem rozší�ení n�kterých kulturních druh� ve více centrech je 
introdukce kulturních forem do jiných oblastí, které se potom staly pro daný druh 
sekundárními genovými centry. Vznik sekundárních genových center je z�ejmý zvlášt� tam, 
kde se v Euroasii vytvo�ila centra variability rostlin pocházejících nepochybn� z Ameriky. Je 
to nap�íklad rozší�ení druhu Phaseolus vulgaris ve východoasijském centru. Další p�íklad 
sekundárního genového centra je rozší�ení tykve (Cucurbita pepo) v p�ední Asii. 

U n�kterých rostlin se v r�zných genových centrech vyvinuly r�zné formy. Nap�. len se 
v p�ední Asii vyvinul v drobnosemenný len p�adný, zatímco v oblasti St�edomo�í je rozší�en 
velkosemenný len olejný. Pro st�edomo�ské centrum je charakteristické, že �etné druhy jsou 
zde zastoupeny zvlášt� vzrostlými a velkosemennými formami, ve východoasijském centru se 
zase �asto objevují u obilovin formy s nahými obilkami a pro etiopské centrum jsou typické 
velmi rané formy pšenice, je�mene, �o�ky a vojt�šky. 

Podle Vavilova je primární genové centrum charakteristické tím, že se zde vedle kulturní 
formy vyskytuje i planý druh, nebo plané druhy,  z nichž kulturní druh vznikl. Dále je 
charakteristické, že se zde vyskytují i velmi primitivní polokulturní formy tohoto druhu. U 
planých druh� je charakteristické, že v�tšina znak� se d�dí dominantn�, zatímco u kulturních 
druh�, které z planých vznikaly mnohými postupnými mutacemi, se mnoho znak� d�dí 
recesivn�. Primární genová centra jsou dále charakteristická tím, že ve st�edu p�evládají 
genotypy s v�tšinou dominantních alel, zatímco sm�rem k periferii areálu p�ibývá recesivních 
alel. Jinými slovy, ve st�edu oblasti nacházíme plané druhy a nejprimitivn�jší kulturní formy, 
zatímco na okrajích areálu se vyskytují progresivn�jší kulturní formy. 

Rozši�uje-li se rostlina ze své p�vodní oblasti ve st�edu genového centra sm�rem k periferním 
�ástem, musí nutn� nastat v genových oblastech osídlení ochuzení genové skladby 
genetickým driftem. Kulturní rostlina se do nových areál� rozši�uje vždy jen nepatrnou �ástí 
své p�vodní populace, která samoz�ejm� m�že obsahovat také malou �ást genového fondu 
populace. Na periferiích p�echázejí genová centra �asto z hornatých oblastí do rovin se 
stejnými a jednotvárnými klimatickými a edafickými podmínkami, a tak mají subpopulace, 
které sem pronikly, jen malou nad�ji na obnovu p�vodní bohatosti forem. Dosp�je-li však 
taková populace do jiného genového centra, ocitne se pod vlivem sil, které podporují vznik 
rozmanitých forem a v krátké dob� se zde pro daný druh vytvo�í nové sekundární genové 
centrum. 

Na vznik genových center kulturních rostlin m�lo mimo klimatických a edafických podmínek 
vliv také to, že leží v oblastech, kde se rozvíjely nejstarší lidské kultury. V t�chto oblastech je 
tedy p�stování kulturních rostlin starší než kdekoliv jinde, takže se zde mohly nashromáždit 
bohaté genové fondy. To však není jedinou p�í�inou rozmanitosti forem v t�chto areálech. 
Mnohem d�ležit�jší bude také to, že zde z�stalo zem�d�lství a zahradnictví na velmi 
primitivní úrovni, bez organizovaného semená�ství a moderního šlecht�ní rostlin. Zavád�ní 
moderních výkonných odr�d zem�d�lských plodin do t�chto oblastí postupn� vytla�uje 
p�vodní krajové formy, proto je nutné zachránit nesmírné bohatství gen�, které zde za 
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tisíciletí vzniklo, zakládáním genových bank. Jako první si tuto nutnost uv�domil práv� 
Nikolaj Ivanovi� Vavilov a shromáždil v Leningrad� (dnešním Sankt Petersburgu) bohatou 
sbírku druh� a forem kulturních rostlin. 


