
Exkluzivní cukrová kukuřice z curyšského Weinlandu

Ekologičtí šlechtitelé rostlin hledají alternativy k hybridním hightech* odrůdám. U cukrové 
kukuřice jsou úspěšní.

Daniel Bächtold, Rheinau

Jak v produkci kukuřice, tak v produkci zeleniny se celosvětově prosadily hybridní odrůdy. 
Výhody pro zemědělce: hybridní odrůdy dávají vysoké výnosy, jednotlivé rostliny jsou co do 
vzrůstu a zrání jednotné. Výnosová stabilita je poměrně vysoká. Zemědělci a zahradníci však 
musí každý rok pořizovat nové osivo. Jejich závislost na dodavatelích osiv je proto značná.
Zvláště ekologickým zemědělcům je tato závislost trnem v oku. Už řadu let se proto 
ekologické zemědělství snaží vyhýbat hybridním odrůdám, kdekoli je to možné. V případě 
cukrové kukuřice se mu to, jak se zdá, podařilo: šlechtitelé ze společnosti Sativa Rheinau AG 
sklidili v těchto dnech celosvětově unikátní nehybridní cukrovou kukuřici typu extra sladká, 
která by se brzy mohla stát konkurencí běžným hybridním odrůdám.
Cukrová kukuřice ze Sativy Rheinau je takzvaně stálosemenná: zemědělci si mohou dát část 
sklizně stranou a v následujícím roce vysít na pole. I když to z nich patrně udělá jen málokdo, 
jak vysvětluje šlechtitel Friedemann Ebner ze Sativy Rheinau: „Sklizeň, sušení, posklizňová 
úprava a skladování semen cukrové kukuřice jsou časově velmi náročné.“
Světovému trhu s cukrovou kukuřicí dominují čtyři americké šlechtitelské firmy. V podobě 
nehybridní kukuřice z Rheinau dostávají nyní zemědělci alternativu k hightech odrůdám 
z USA. A právě o to Ebnerovi a jeho kolegům šlo, když se před pěti lety rozhodli vyšlechtit 
cukrovou kukuřici. „Chtěli bychom, aby zemědělci a zahradníci měli skutečnou možnost 
výběru,“ říká Ebner.

Palice zatím různě velké
Zatím to ale ještě není tak daleko: i laik si všimne, že palice sklizené tento den na pokusném 
poli nad Rheinau jsou rozdílně dlouhé i zralé. Ebner vybírá zkušenou rukou palice, které mu 
mají poskytnout osivo na příští rok. Dvě třetiny palic šlechtitelova přísná selekční kritéria 
nesplňují.
„Naše šlechtění je mezitím v páté generaci,“ říká Ebner. Dosavadní výsledky jsou podle něj 
slibné. Rheinauské šlechtění se již dostalo na 85 procent tržního výnosu moderních 
hybridních odrůd. Že to je možné v tak krátké době, to překvapilo dokonce i odborníky. 
Největší německý šlechtitel kukuřice projekt se zájmem sleduje, jak vypráví Ebner se zjevnou 
hrdostí.
Před květem a během květu kukuřice v červenci Ebner porost mnohokrát procházel a 
odstraňoval všechny rostliny, které kvetly příliš brzy nebo pozdě nebo nesly příznaky nemocí. 
Na poli rostlo celkem 8000 rostlin, jen z 500 z nich se použijí semena pro výsev v dalším 
roce. Příští generace tak má mít ještě vyšší výnos a vyrovnanější palice. Během několika let 
by tato kukuřice měla být zralá k prodeji.
Zrna cukrové kukuřice se konzumují měkká a nezralá. V USA patří cukrová kukuřice 
k nejoblíbenějším druhům zeleniny. V Evropě včetně Švýcarska má jen nepatrný význam. 



Pouze necelých 100 hektarů z celkových 21 000 hektarů kukuřice zde představuje kukuřice 
cukrová. Konzumuje se čerstvá jako celé palice nebo také pasterizovaná.
Původní obyvatelé Ameriky sladkou kukuřici objevili před několika tisíci lety a dále ji pak 
šlechtili. Za svou sladkost vděčí kukuřici genetické vadě. Různé genetické mutace vedou 
k tomu, že cukr v zrnech se jen velmi pomalu přeměňuje na trvanlivý škrob. Cukrová 
kukuřice proto nechutná moučnatě, ale sladce.
Původní cukrová kukuřice obsahovala 5 až 10 váhových procent cukru, pozdější šlechtění 
dvakrát tolik. Jelikož všechny příslušné genetické varianty jsou recesivní, musí se cukrová 
kukuřice pěstovat odděleně od krmné. Při zkřížení by rychle přišla o svou sladkost.
Rheinauští šlechtitelé pracují s pěti odrůdami, které dozrávají s rozdílnou rychlostí. Program 
financuje z velké části firma Baer, švýcarský výrobce sýra. „Ne, nechceme z kukuřice dělat 
sýry,“ říká pobaveně Stephan Baer. „Chceme ale ukázat, že to v zemědělství jde i bez GMO.“ 
Za tímto účelem založila tato firma z Küssnachtu před necelými dvěma roky fond pro 
zemědělství bez GMO. Z tohoto fondu je mimo jiné podporováno i šlechtění a produkce osiva 
GMO free. 
Kukuřice skutečně patří vedle bavlny, řepky a sóji ke čtyřem kulturním rostlinám, u kterých 
již šlechtitelé použili ve velkém stylu metody genetické modifikace. Byla to také GMO 
kukuřice od firmy Syngenta, jíž skončilo šestileté moratorium EU. Tato takzvaná kukuřice 
Bt11 je od roku 2004 v EU povolená jako potravina. Ve Švýcarsku dostala povolení již před 
deseti lety. Zdejší moratorium zakazuje pouze pěstování, ne však už dovoz geneticky 
modifikovaných potravin.
Cukrová kukuřice od Syngenty je vybavena genem půdní bakterie Bacillus thuringiensis, 
proto zkratka Bt v názvu. Tento gen ji chrání před zavíječem kukuřičným, obávaným 
škůdcem kukuřice. Ebner však odmítavě mávne rukou a ukáže na malé kartonové kapsičky, 
které jsou v pravidelných vzdálenostech rozvěšené na rostlinách kukuřice. „Zavíječe 
kukuřičného máme na našich malých polích dobře pod kontrolou i bez GMO,“ říká Ebner. 
V kapsičkách byly larvy parazitické vosičky Trichogramma, které po vylíhnutí zlikvidovaly 
vajíčka zavíječe. „Genetické modifikace nabízejí často řešení problémů, které lze velmi dobře 
vyřešit i bez ní,“ míní Ebner.
S hybridizací je to možná podobné. Ještě před několika lety platily hybridní odrůdy za alfu a 
omegu ve šlechtění kukuřice. Že by se i bez hybridizace daly vyšlechtit výnosově silné 
odrůdy, by nikdo nepovažoval za možné. Právě to však dělají Ebner a jeho spolupracovníci. I 
když dnes sklizené palice zatím nejsou zralé pro trh.
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Hybridní odrůdy
Potomstvo – takzvaní hybridi neboli kříženci – dvou homozygotních rodičovských linií je 
odolnější a výnosnější než rodiče. Šlechtitelé rostlin mluví o heterózním efektu. Tento 
pozitivní efekt se však již v následující generaci ztrácí, potomci hybridů jsou nejednotní a 
málo odolní.
Hybridní osivo se proto musí každý rok nákladně získávat z inzuchtních linií. Při křížení 
rodičovských linií musí šlechtitel zabránit tomu, aby se rostliny samy oplodnily. 
Odstraňuje proto samčí květenství mateřské linie. U některých kulturních rostlin mají 
šlechtitelé k dispozici také samčí sterilní linie. Mechanická kastrace pak není nutná.
První hybridní rostliny se pěstovaly na začátku minulého století. U mnoha kulturních 
rostlin vytlačily během několika málo desítek let konvenční odrůdy z trhu. (bäc)
Inzuchtní (imbrední) linie – je dostatečně jednotná (uniformní) a stálá (stabilní) linie, 
vyrobená buď umělým samoopylením nebo klonováním, doplněným výběrem, po dobu 
několika po sobě jdoucích generací, anebo rovnocennými pracovními postupy (zdroj: 
http://www.ukzuz.cz/Uploads/99844-7-2009+Travy+  a+luskoviny+(2009)pdf.aspx   - 
Schema OECD pro odrůdovou certifikaci, leden 2009)

*hightech odrůdy – vysoce sofistikované odrůdy
high technologie – nejpokročilejší technologie, která je v současné době na špici 
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