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Čeleď Fabaceae 

• Čeleď Fabaceae LINDL. (Leguminosae JUSS. p.p. – 

Papilionaceae GISEKE. – Syn.: Viciaceae ADANS.), česky 

bobovité (motýlokvěté, luštinaté) je třetí největší (co do množství 

zástupců). Patří do ní 730 rodů a 19 400 druhů.  

• Vyskytují se téměř na celém světě s výjimkou vodního prostředí. 

Jedná se o byliny nebo dřeviny (stromy, keře, polokeře), na jejichž 

kořenech se převážně vyskytují hlízky s nitrogenními bakteriemi 

rodu Rhizobium, poutajícími vzdušný dusík.  

• V České republice jsou zaznamenáni zástupci 44 rodů.  



• Charakteristickým znakem čeledi jsou květy sloučené do 

hroznovitých květenství, pouze zřídka se vyskytují květy 

jednotlivé.  

• 1 – pavéza 

• 2 – křídla 

• 3 – člunek 

 

 

 

• Generativní orgány – tyčinky a pestík jsou 

vesměs ukryté uvnitř květu, přístupné pouze  

přes určitý opylovací mechanismus 

 

Čeleď Fabaceae 
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• Dobrá předplodinová hodnota (velké množství posklizňových 

zbytků, poutají vzdušný dusík, který zčásti zanechávají v půdě 

pro následnou plodinu) Jsou důležitým krajinotvorným 

prvkem.  

• Zdroj proteinů ve výživě člověka (fazol, čočka, hrách, sója) 

• Význam ve výživě zvířat (sójové pokrutiny, šroty), čerstvá 

píce, seno nebo krmné moučky (vojtěška, jetele), pastva pro 

lesní zvěř (lupiny, janovec metlatý) 

•  Význam i při zvyšování biodiverzity travních společenstev 

 

Význam čeledi Fabaceae 

Vojtěškové seno sója 
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• Jiní zástupci čeledi jsou pěstováni jako okrasné stromy, keře, nebo 

byliny, v lidovém léčitelství, technické plodiny, energetické 

plodiny, zdroj přírodních barviv 

•  Pro vysoký obsah nektaru jsou motýlokvěté rostliny vítaným 

zdrojem potravy pro včely. 

 

Význam čeledi Fabaceae 

Komonice lékařská Jetel jahodnatý Kručinka barvířská čilimník 



Hlavní pícní druhy 

• vojtěška setá (Medicago sativa) 

•  jetel luční (Trifolium pratense) 

•  jetel plazivý (Trifolium repens) 

•  štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 

•  vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 

 

Jetel plazivý 

Jetel luční 

Štírovník růžkatý Vičenec ligrus 

Vojtěška setá 
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Minoritní pícní druhy 

• jetel zvrhlý (Trifolium hybridum) 

•  jetel nachový (Trifolium incarnatum) 

•  čičorka pestrá (Securigera varia) 

•  tolice dětelová (Medicago lupulina) 

•  úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 

•  komonice bílá (Melilotus albus) 

• Jetel alexandrijský (Trifolium alexandrinum) 

• Jetel perský (Trifolium resupinatum) 

 

• Druhy, které se pěstují v malém množství 



Netradiční pícní druhy 

• Jetel panonský (Trifolium pannonicum) 

• Štírovník jednoletý (Lotus ornithopodioides) 

• Pískavice řecké seno (Trigonella foenum greacum) 

• Mezidruhový hybrid Pramedi 

 (Trifolium pratense x Trifolium medium) 

• Jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum) 

• Jetel blěděžlutý (Trifolium ochroleucon) 

• Kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer) 

• Jetel prostřední (Trifolium medium) 

• Jestřabina východní (Galega orientalis) 

• Jetel šípovitý (Trifolium vesiculosum) a další 

 

 

• Druhy, zaváděné do kultury v posledních letech, jejich pěstování je ovlivněno 

nedostatkem osiva na trhu a množení je v současné době předmětem výzkumu 

 

Jetel jahodnatý  

Kozinec cizrnovitý  

Jetel šípovitý  



Obecné zásady zakládání a 

ošetřování semenářských porostů 
• Pro pěstování je třeba preferovat pozemky nezaplevelené 

• Na podzim provést střední orbu 

• Na jaře pozemek usmykovat 

• Dodržovat termíny výsevu 

• Po setí zaválet hladkými nebo rýhovanými válci 

• Herbicidní ochrana 

• Insekticidní ochrana 

plevel 

Agrotechnické 

termíny 



Jetel panonský (Trifolium pannonicum) 

• Vytrvalý druh 

• Má hluboký řepovitý kořen a krátce 

plazivý oddenek 

• Lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, 

vysoké 50 a více cm a jsou ochlupené 

• Barva květů je žlutobílá 

• Doba kvetení je červen-červenec 

• HTS se pohybuje okolo 2,8 gramů 

• Poskytuje vyrovnané výnosy po dobu 

sedmi let a v každém roce dává dvě 

seče 

• Dobytek jej přijímá o něco hůře než 

jetel luční, zvláště ve starším stavu 

• Je vhodný k pěstování v sušších 

podmínkách 

• V ČR je právně chráněna odrůda 

Panon 



Jetel panonský - agrotechnika 

• Zakládání do podsevu jarní obilniny, sklizeň v následujících 

rocích (možno zakládat také bez krycí plodiny a v roce výsevu 

pouze přesekat) 

• Výsevek 25–30 kg.ha-1, řádky 12,5 cm 

• Na jaře lze vláčet odplevelovacími prutovými branami, aby se 

odstranila stařina a došlo k provzdušnění horní vrstvy ornice 

• Před sklizní na semeno porosty desikovat 

 



Výnosy semene jetele panonského při různých způsobech 

zakládání (kg.ha-1) 
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Plný výsevek: 30kg/ha 

Snížený výsevek: 15kg/ha 



• Někdy nazývaný jetel egyptský, jednoletý druh 

• Je nejstarší pícninou v Egyptě, odkud se rozšířil do celé řady 

dalších zemí 

 

 

 

 

 

 

• Planě roste ve východní oblasti Středozemního moře a 

několikrát byl nalezen jako adventivní ve střední a severní 

Evropě 

 

Jetel alexandrijský (Trifolium alexandrinum) 

http://www.fao.org 
http://www.flickr.com 



• Výška rostliny 30 – 60 cm 

• Chabé lodyhy s kopinatými lístky a vejčitými hlávkami květů, 

které jsou bílé až žlutavě bílé a koruna je dvakrát tak dlouhá 

jako kalich 

• Semena jsou drobná, tmavě skořicové barvy, HTS se pohybuje 

od 2,6 do 3,2 g. 

• Pícnina vhodná pro půdy s vyšším pH 

• U nás je v současné době registrována  

domácí odrůda Faraon.  

 

Jetel alexandrijský (Trifolium alexandrinum) 



Jetel alexandrijský - agrotechnika 

• Pícnina vhodná pro půdy s vyšším pH 

• Jako samostatná kultura s jarním výsevem 

• Při dostatečném množství srážek v průběhu vegetace poskytuje 

v našich podmínkách 4 seče, při srážkově méně příznivých 

podmínkách maximálně 3 seče.  

• Setí: duben, hloubka 2 cm, 15 – 20 kg.ha-1, řádky 12,5 nebo 25 
cm (širší řádky možno plečkovat, užší vláčet) 

• Při časném jarním výsevu vzchází za 10 – 14 dnů, při 

pozdějším výsevu (při vyšších teplotách půdy) pak za 7 - 10 

dnů. Při pěstování na semeno je jistější ponechat porosty ze 2. 

seče (1. seč je třeba provést včas, aby porost dozrál) 



• Sklizeň na píci se provádí na počátku květu. Při časnější 1. seči 

se zaručuje vyšší výnos sečí následných. Vegetační doba je 

krátká, přestože první fáze vývoje po vzejití jsou pomalejší.  

• Výnosy zelené píce jsou odvislé od povětrnostních podmínek, 

lokality pěstování a tím i počtu sečí. Při dostatečném úhrnu 

srážek rovnoměrně rozloženém v průběhu vegetace poskytuje 

v našich podmínkách 4 seče.  

 

 

Jetel alexandrijský - agrotechnika 



Výnosy semene jetele alexandrijského při různých způsobech 

zakládání 1. seč (kg.ha-1) 
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Plný výsevek: 26,4kg/ha 

Snížený výsevek: 13,2kg/ha 



Výnosy semene jetele alexandrijského při různých způsobech 

zakládání 2. seč (kg.ha-1) 
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Tolice dětelová (Medicago lupulina L) 

• Vytrvalost: jednoletá až vytrvalá 

• Lodyha: větvená a až 60 cm dlouhá, chlupatá 

 

 

 

 

 

• Listy: trojčetné, obvejčité až klínovité, prostřední lístek s výrazně 

delším řapíkem 

• Květenství: žluté, hroznaté válce na dlouhé stopce,  

• Plod: jednosemenný, ledvinovitý lusk 

 



• Odrůda: Ekola 

• Využití:  

•  Komponenta do účelových travních  

   směsí na vytrvalé a dočasné louky  

  i pastviny, vhodná i jako podsev na  

  zelené hnojení. Obsah živin je  

  srovnatelný s vojtěškou ale s nižším  

  výnosem doplňkovou pícninou 

• Kvalita píce vysoká 

• K ozeleňování sadů a vinohradů 

• Medodonosná plodina  

• Sucho snáší dobře, avšak podstatně omezuje, 
až zastavuje růst. Roste dobře i na chudších 
půdách s dostatkem vápníku. 

Tolice dětelová (Medicago lupulina L) 



• Při pěstování na píci se vysévá na hektar 18-20 kg osiva, na 

zelené hnojení je výsevek 12-15 kg.  

• Na semeno se pěstuje v řádkových kulturách z letního výsevu, 

výsev 10–12 kg.ha-1 nejlépe při šířce řádků 12,5 cm. 

• Na jaře lze vláčet odplevelovacími prutovými branami 

•  Dozrává nestejnoměrně a sklízí se, jakmile se objeví první 

úplně zralé černé lusky a jedna čtvrtina semen již dozrává.  

• V prvních luscích jsou nejkvalitnější semena a většina semen 

dozraje v luscích i po sklizni.  

• Po sklizni je nutno ponechat lusky dobře proschnout a po 

doschnutí je drhlíkovat 

Tolice dětelová - agrotechnika 
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Jetel perský (Trifolium resupinatum L) 

• Je jednoletý druh, pocházející z oblasti středozemního moře, 

Balkánu a Persie. U nás je také znám pod názvem šabdar, nebo 

jetel zvrácený.  

• Rostliny mají lodyhy 50-80 cm vysoké, poléhavé nebo 

vystoupavé a rozvětvené. Květy v květenství jsou růžové a 

příjemně voní. Jsou bohatě navštěvovány včelami. Květy se po 

rozkvětu otáčejí tak, že pavéza je dole na spodních zubech 

kališních a křídla s člunkem nahoře jsou přikryty horními zuby. 

Také tyčinky a pestík se převracejí. Od tohoto jevu je odvozen 

jeho název „zvrácený“.  



• Plodem je lusk obsahující jedno až dvě semena. Tato jsou téměř kulovitá, 

někdy vejčitě kulovitá, lesklá, tmavě olivově zelená, zelenohnědá, případně 

šedozelená a jsou lesklá. HTS 1,30 - 1,80 g.  

 

Jetel perský (Trifolium resupinatum L) 



• Lze jej pěstovat v teplejších oblastech s dostatkem srážek. Jedná 

o ekologicky plastickou pícninu poskytující vysoké výnosy píce 

s dobrou kvalitou. Jako nevýhoda je poléhavost, vysoký obsah 

vody (pro konzervaci) a obtížné pěstování na semeno.  

• Nenáročný na půdu 

• Zelená píce obsahuje zvýšené množství vody, měkkost a jemnost 

lodyh, lysost rostlin, aromatičnost a šťavnatost jsou předností 

jetele perského oproti vojtěšce seté a jeteli lučnímu. 

• U nás je registrována domácí odrůda Pasat. 

 

Jetel perský (Trifolium resupinatum L) 



• Jarní výsevy se provádějí co nejdříve po předseťové přípravě tak, 

aby pozemky na povrchu nevysychaly.  

• Seje se do hloubky 1,5 až 2 cm. Na píci se vysévá 8-10, nejvýše 15 

kg.ha-1 osiva do hustých řádků (vzdálenost 12,5 cm). Na píci se 

sklízí v době květu, kdy dosahuje nejpříznivější složení píce.  

• Pěstování na semeno je dosti problematické. 

• Výsevek 6–8 kg.ha-1, řádky 12,5 cm 

• Výnosy semene jsou silně závislé na průběhu počasí 

• Jistější je ponechat porosty ze 2. seče (1. seč je třeba provést včas, 

aby porost dozrál) 

 

 

Jetel perský - agrotechnika 



Výnosy semene jetele perského při různých způsobech 

zakládání, 1. seč (kg.ha-1) 
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Výnosy semene jetele perského při různých způsobech 

zakládání, 2. seč (kg.ha-1) 
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Plný výsevek: 11,4kg/ha 

Snížený výsevek: 5,7kg/ha 



Výsevky dalších minoritních jetelovin 

• Čičorka pestrá (Securigera varia):                            šířka řádků 25 cm,  

      výsevek: 20 – 30 kg.ha-1 

                                                                                          výnos semene: 250 – 300 kg 

• Jetel bleděžlutý (Trifolium ochroleucon):                  šířka řádků 25 cm 

                                        výsevek 15 kg.ha-1 

                                                                                                                                        výnos semene: 250 kg 

• Jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum):                     výsevek 10 - 15 kg.ha-1 

• Štírovník jednoletý (Lotus ornithopodioides):          výsevek: 12 – 15 kg.ha-1 

•                                                                                    výnos semene: 300kg 

• Pramedi (Tr. pratense x Tr. medium):                        výsevek na semeno 10 – 15 kg.ha-1 

                                        výsevek na píci: 15 – 20 kg.ha-1 

•                                                                                    Výnos semene: 350 kg 

 

Pramedi Štírovník jednoletý Jetel jahodnatý Jetel bleděžlutý Čičorka pestrá 



Jeteloviny, základ zdravého  

hospodaření… 


