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Čirok – znovuobjevená plodina
Cesta ke zdraví. Rostliny jako superpotraviny
Hra s ohněm. Adaptace pyrofytních rostlin
Rostliny Dálného východu
Zmijovce a jejich léčivé účinky

Editorial
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Svět rostlin v číslech
Víte kolik je v současnosti známo rostlin? Kolik z nich je krytosemenných? A kolik nových druhů je popsáno každým
rokem? Kolik druhů má přečtený genom? Či kolik rostlin člověk nějakým způsobem využívá? A kolik procent všech
rostlin je ohroženo? Tipněte si a pak se podívejte na straně 5.
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Rostliny jako superpotraviny – 1. díl. Pomocník na cestě
ke zdraví
„Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem,“ pravil údajně Hippokrates a zdá se, že tento starořecký
„otec medicíny“ nebyl daleko od pravdy. V našem novém seriálu vás přehledně provedeme světem rostlinných
superpotravin, neboť paleta rostlinných zdrojů superpotravin je velice pestrá a jsou relativně dostupné i u nás.
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Hra s ohněm. Adaptace pyrofytních rostlin
Oheň obávaný, smrtonosný i životodárný. Oheň, stejně jako jiné živly, nemůže mít člověk nikdy pod kontrolou.
Důkazem jsou stále časté požáry v mnoha koutech světa. Jak se s tímto fenoménem vypořádávají rostliny? Rostliny
mají celou řadu dalších, méně známých mechanismů. Pojďme si blíže představit jeden z nich.

12

Cesta do pravěku – vodní rostlinstvo severočeského miocénu
Bílinské uhelné doly znáte již z našich cest do pravěku důvěrně. Jsou totiž plné pokladů, které dlouhodobě systematicky
zpracovává tým našich paleobotaniků. Tentokrát vám ukážeme třetihorní vodní rostliny, které se podařilo zachránit
v oblasti písčitojílovitých vrstev v okolí uhelných zdrojů.
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Ostálky krásné na zahradě i ve stavu beztíže
Víte, která rostlina se stala první „vesmírnou květinou“, která vykvetla mimo Zemi? Navzdory informacím na sociálních
sítích to nebyla ostálka, ale slunečnice, to však nijak nesnižuje krásu ostálek, které vám nyní představíme. Většina
druhů je severoamerických, nicméně se jim dobře daří i v našich zahradách. Kterou si vyberete vy?
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Využití imunitního sytému rostlin při jejich ochraně proti
chorobám
Rostliny nejsou tak bezbranné, jak se nám mohou zdát. Dokonce mají obdobu imunitního systému, jak ho známe
u živočichů. V přírodě jsou totiž rostliny napadány širokým spektrem útočníků, a protože rostliny nemohou při jejich
ataku utéci, jejich obrana musí být hodně účinná.
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Čirok - znovuobjevená plodina pro české zemědělství
v kontextu klimatických změn
Globální změny klimatu přinášejí řadu nežádoucích vlivů, které negativně ovlivňují zemědělskou produkci nejen
u nás. V současnosti se zvyšuje nebezpečí sucha. Jedním z možných řešení tohoto problému je šlechtění a výběr
plodin, které jsou adaptovány na sucho a jsou více odolné k novým klimatickým změnám. Velmi vhodnou plodinou
se zdá být čirok.
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Rostliny jako superpotraviny. 2. díl - Léčivá síla červené řepy
Řepa. Ať už si představíte cukrovou řepu, červenou řepu nebo krmnou řepu, máte určitě na mysli jejich bulvu, tedy
ztluštělý kořen přecházející ve ztloustlou dolní část stonku. V naší stravě je červená řepa poměrně běžná, a přesto
ji můžeme právem zařadit mezi superpotraviny, neboť je nově objevována pro své blahodárné účinky na zdraví,
především v terapii vysokého krevního tlaku. Ale nejen to.
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