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Obr. 1: Slunéčko východní, forma succinea, sytě červený 
jedinec z jarní generace, středně silně tečkovaný

Obr. 5: Slunéčko východní, forma spectabilis

Obr. 7: Slunéčko východní, forma succinea, zadeček samečka zespodu 
s plodnicemi parazitické houby Hesperomyces virescens

Obr. 2: Slunéčko východní, forma succinea, světle červeno-
oranžový jedinec z letní generace, středně silně tečkovaný

Obr. 6: Slunéčko východní, forma conspicua

Obr. 8: Slunéčko východní, forma spectabilis, špička krovek 
s plodnicemi parazitické houby Hesperomyces virescens
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OBILNINY

Obilniny představují hlavní skupinu plodin pěstovaných na orné půdě v ČR. Patří 
mezi ně pšenice, ječmen, žito, tritikale (kříženec pšenice a žita), oves, kukuřice a další 
druhy. Produkční parametry obilnin uvádí tabulka 1. Obilniny se řadí mezi trávy (lip-
nicovité) a jsou schopné odnožování – jedna rostlina může vytvořit více stébel a nést 
více klasů (lat). Toho se využívá v tvorbě výnosu zrna – mezi výnosové prvky patří 
kromě počtu klasů či lat, počet zrn v klasu (latě) a hmotnost tisíce zrn. Zrno  předsta-
vuje suchý plod a správný botanický název je obilka. Obilky (obiloviny resp. cereálie) 
jsou využívány především pro výživu člověka, výživu hospodářských zvířat a také pro 
energetické účely a průmyslové účely. V obilkách, které se dají dobře skladovat, je 60 
– 70 % sacharidů (převažuje škrob). Látkové složení obilek hlavních druhů je uvede-
no v tabulce 2. Sláma obilnin je využívána jako stelivo pro zvířata nebo je zapravová-
na do půdy, kde slouží jako půdní organická hmota. Technologie pěstování obilnin, 
zejména u nejvíce pěstovaných druhů – pšenice, ječmene a kukuřice – je dobře pro-
pracována. Obilniny 1. skupiny (pšenice, žito, tritikale, ječmen, oves) jsou označová-
ny jako úzkořádkové a nejčastěji se vysévají do úzkých řádků vzdálených od sebe 125 
mm. Kukuřice jako nejvýznamnější zástupce obilnin 2. skupiny se pěstuje v širokých 
řádcích, nejčastěji s roztečí 700 mm. Výhodou technologie pěstování obilnin i pěsto-
vání ostatních zrnin je používání společné mechanizace.

Mezi minoritní (maloobjemové) plodiny patří druhy, které se pěstují na malé ploše a jejich 
celková produkce je nízká. Z obilnin 1. skupiny jde např. o hexaploidní druh pšenice špalda 
(Triticum spelta L.), která má lámavý klas, pluchaté obilky a snese pěstování ve vyšších na 
podmínky horších polohách (často pěstována ekologickým způsobem pěstování) a oves nahý 
resp. bezpluchý (Avena nuda L. Hoejer.), jehož obilky mají vyšší nutriční hodnotu a hodí se 
pro potravinářské využití (výroba vloček). Z obilnin 2. skupiny můžeme mezi minoritní druhy 
zařadit např. proso seté (Panicum miliaceum L.) a čirok obecný (Sorghum bicolor (L.) 
Moench.). Pěstitelský význam mají i tzv. pseudoobilniny, jejichž zástupci se pěstováním a vyu-
žitím podobají obilninám, ale nepatří do čeledi lipnicovité. Patří sem např. pohanka setá (Fa-
gopyrum esculentum Moench.) z čeledi rdesnovité, jejímž plodem jsou trojboké nažky, ze 
kterých lze získat mouku, kroupy, vločky a řadu dalších produktů. Pohankové produkty jsou 
vhodné pro pacienty s bezlepkovou dietou i pro diabetiky. Pohanka obsahuje zdraví prospěš-
ný flavonoid rutin. Velmi zajímavé z nutričního hlediska je i semeno kulturních forem laskav-
ce (Amaranthus sp.).

Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je velmi náročnou, ale zároveň i přizpůsobivou plodinou. Pěstuje se 
v ozimé (v ČR převažuje) i v jarní formě, květenstvím je složený klas. Obilka (zrno) je nahá, obsahuje hlavně 
škrob a lepkové bílkoviny. Množství a kvalita lepku jsou důležité pro kvalitu pekařských výrobků z kynutých 
těst. Pro potravinářské účely se využije do 30 % produkce zrna pšenice, zbylá část představuje zrno pro krmné 
či ostatní účely (výroba škrobu, lihu, osivo).

Žito (Secale cereale L.)  je pěstováno v ozimé formě, snese chudší půdy i podmínky chladnější oblasti. 
Z obilnin je nejvíce mrazuvzdorné (snese až -28°C). V ČR se využívá hlavně pro potravinářské využití jako 
chlebová obilnina. Pro svou výšku (kolem 1,5 m) má vyšší náchylnost k poléhání.

Tritikale (Triticosecale Witt.) nebo-li žitovec je křížencem pšenice a žita. Žito kříženci propůjčuje vyšší odol-
nost k horším podmínkám prostředí, pšenice zase lepší kvalitu zrna. Výnosově dokáže tritikale překonat oba 
druhy. Tritikale je v ČR používáno pro krmné účely (zrno) a také pro zpracovatelské účely – na produkci bio-
etanolu (zrno) nebo pro výrobu bioplynu (nadzemní hmota). Pěstují se převážně odrůdy ozimé formy, ale 
k dispozici jsou již odrůdy jarního tritikale.

Ječmen obecný (Hordeum vulgare L.) je druhou nejvíce pěstovanou obilninou v ČR. Pěstuje se v jarní (má 
vždy dvouřadý klas) i v ozimé formě (klas podle odrůdy víceřadý nebo dvouřadý). Ozimý ječmen snese horší 
podmínky stanoviště než jarní ječmen. Jarní ječmen je nízkého vzrůstu (kolem 70 cm), vyžaduje časné setí. 
Ječmen má pluchatou obilku. Produkce ozimého ječmene je využívána hlavně pro krmné účely, zrno jarního 
ječmene je využíváno zejména pro výrobu sladu.

Oves setý (Avena sativa L.) je v ČR jarní obilninou. Květenstvím je lata, existuje oves pluchatý a oves 
nahý (má nahou obilku). Oves dobře snáší horší pěstitelské podmínky (je „doběrnou“ plodinou), vyhovuje 
mu vlhčí podnebí. Obilka ovsa je nutričně velmi hodnotná – má méně škrobu než ostatní obilniny, ale za to 
více nutričně hodnotných bílkovin a více tuku. Oves se využívá pro potravinářské (známé jsou hlavně ovesné 
vločky) a krmné (energeticky bohaté krmivo – koně, mladá zvířata apod.) účely.

Kukuřice setá (Zea mays L.) je velmi výkonnou plodinou, odolává nedostatku srážek, vyhovují jí vyšší 
teploty (i nad 30°C) a vyšší intenzita slunečního svitu (má odlišnou fotosyntézu, tzv. C4 typ). Kukuřice je jed-
nodomá rostlina, má dva typy květenství – samičí květy jsou organizovány do palice (představuje klas), samčí 
květy jsou v latě. V teplejších oblastech je pěstována hlavně kukuřice na zrno, kukuřice na siláž je díky novým 
výkonným hybridům pěstována v ČR téměř celoplošně. Kukuřičná siláž se využívá nejen pro výživu skotu, ale 
v poslední době slouží i jako substrát do bioplynových stanic.

Minoritní obilniny a pseudoobilniny

Obilky žita setého (HTS 24 – 40 g) Klasy žita Obilky tritikale (HTS 35 – 50 g) Klas tritikaleObilky pšenice seté (HTS 35 – 50 g) Klasy pšenice seté

Pluchaté obilky ovsa setého (HTS 24 – 36 g) Lata ovsa Obilky kukuřice (HTS 200 – 400 g) Palice kukuřice (složený klas představující u kukuřice samičí květenství)Obilky ječmene (HTS 35 – 47 g) Víceřadý klas a dvouřadé klasy ječmene

Obilky a klásky pšenice špaldy (HTS 50 – 60 g) Obilky prosa setého (HTS 5 – 8 g) Trojboké nažky pohanky seté (HTS 25 – 35 g)

Obilky nahého ovsa (HTS 26 – 30 g) Obilky čiroku zrnového (HTS 10 – 70 g) Semena laskavce resp. amarantu (HTS 0,6 – 1 g)
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Hypotézy
Slunéčko východní (Harmonia axyridis) migruje v září až v listopadu hromadně na zi-
moviště. Migrující jedinci mohou patřit dvěma generacím: jarní, již několik měsíců 
aktivní, a  letní, vylíhlé před krátkým časem. Starší jedinci jsou výrazněji červeně 
zbarvení kvůli akumulaci karotenoidů. Současně mohou mít vyšší hmotnost, vyšší 
obsah zásobních tuků a bílkovin a samice jsou s vyšší pravděpodobností už oplod-
něné. Nedávno vylíhlí jedinci budou světlejší, lehčí, samice dosud neoplozené.

Cíl projektu
Cílem projektu bylo zjistit, jak se výše uvedené parametry mění během podzimu, 
u vzorků nasbíraných při migraci během podzimu. 

Metody
Slunéčka jsme sbírali při naletování na budovy kolejí JU v Českých Budějovicích. Poté 
byla uschována v chladu a postupně měřena. Na digitálních analytických vahách jsme 
změřili hmotnost jedinců. Velikost těla jsme měřili pomocí zobrazení kamerou na ste-
reomikroskopu jako délku krovek. Současně jsme uložili digitální fotografii. Sytost 
červeného zbarvení krovek jsme odhadovali subjektivně, dále jsme jej měřili na stan-
dardizovaném snímku grafickým programem a spektrofotometricky jako absorbanci 
v alkoholovém extraktu z krovek při vlnové délce 450 nm. Rozsah černého zbarvení 
jsme odhadovali subjektivně a grafickým programem. Samice byly rozpitvány, aby se 
zjistilo, zda jsou oplozené (spermie přítomné ve spermatéce). Při pozorování slunéč-
ka pod mikroskopem jsme zaznamenávali výskyt parazitické houby Hesperomyces 
virescens (Ascomycota: Laboulbeniales).

Výsledky
Poměr počtu samců a samic byl vyrovnaný. Průměrná hmotnost samců byla 31,2 mg, 
samic 35,1 mg. Průměrná délka krovek samců byla 5,2 mm, samic 5,6 mm. Velikost 
a hmotnost těla těsně korelují. Melaničtí jedinci (spectabilis – Obr. 5 a conspicua – 
Obr. 6) tvořili 11 % vzorku. 
Obsah karotenoidů v alkoholovém extraktu nekoreloval příliš těsně s odstínem oran-
žové (Obr. 2) či červené (Obr. 1) barvy odhadované subjektivně či z digitálního snímku 
u formy succinea (Obr. 1–4). Je tedy potřeba měřit oběma metodami. U forem specta-
bilis (Obr. 5) a conspicua (Obr. 6), které mají malý rozsah červeného zbarvení krovek, 
byl obsah karotenoidů výrazně nižší. Karotenoidy tedy nejsou skryté pod černým me-
laninem.
Jedinci formy succinea s velkými černými tečkami, které se tvoří při vývoji kukly v nízké 
teplotě, tedy až na podzim (letní generace), měli světle oranžový podklad, jak nesta-
čili naakumulovat karotenoidy (Obr. 4). 
Asi 45 % samic bylo spářených. Nebyl nalezen rozdíl mezi světlejšími (pravděpodobně 
mladšími) a sytě červenými (staršími) samicemi. 
Houbou napadených jedinců bylo 15–20 %, zejména samci. Plodnice vyrůstaly na spod-
ní straně zadečku hlavně u samců (Obr. 7) a na konci krovek u obou pohlaví (Obr. 8).

Obr. 3: Slunéčko východní, forma succinea, světle červe-
nooranžový jedinec z letní generace, téměř bez teček, 
tedy vylíhlý při vysoké teplotě

Obr. 4: Slunéčko východní, forma succinea, světle červeno-
oranžový jedinec z letní generace, silně tečkovaný, tedy vy-
líhlý při nízké teplotě
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