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ABSTRAKT
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat rešerši na téma vyuţití obilovin
pro nepotravinářské účely – pěstování námele. Námel je houbou přeměněné zrno
obiloviny, které obsahuje toxické látky. Významné je jeho vyuţití v lékařství. Pouţívá se
nejčastěji z důvodů svých léčebných účinků. V našich podmínkách se námel pěstuje
na ozimém ţitu. Podmínkou získání dostatečného mnoţství námele očekávané kvality
je dodrţet isolační vzdálenost od ostatních obilovin. Kritickým krokem je očkování
obilovin a vhodně načasovaná sklizeň. Velmi důleţitá je dále i posklizňová úprava,
kdy je nutno výtěţek ihned sušit. Při dodrţení všech předepsaných podmínek je kvalita
sklizené hmoty velmi vysoká.
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ABSTRACT
The aim of the bachelor thesis was to write a bibliographic search about the use
of cereals for nonfood purposes – cultivation of ergot. The ergot is a grain of cereal
transformed by fungus, which contains toxic substances. The usage of ergot is important
in medical sciences. Mostly, it is used for his therapeutic effect. The ergot is cultivated
on the winter rye in our conditions. To obtain sufficient amount of ergot of expected
quality it is necessary to keep insulation distance from other cereals. The critical step
is a cereal inoculation and right harvest-time. Modification after harvest-time is also very
important; especially the harvest has to be dried immediately. Keeping all specified
conditions the quality of the harvest is very high.
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Úvod
Námel je produkt houby Paličkovice nachové (Claviceps purpurea), parazitující
na ţitu a na jiných druzích obilnin a divokých trav. Zrna napadené obilniny jsou nejprve
světlehnědě aţ fialově nepravidelně skvrnitá - sklerocia, poté se mění v křivé lusky
přilepené na klasu. Tento jev je označován jako kornatění. Zimní forma námelové houby se
nazývá sklerocium. Ţitný námel (Secale cornutum) je druh námele uţívaný v lékařství.
[1,3]
Doloţené informace o námelu se poprvé objevují v raném středověku jako příčina
tehdejších

masových

otrav

tisíců

osob.

Onemocnění

související

s námelem

bylo po dlouhou dobu nejasné a vyskytovalo se ve dvojí formě. První formou byla sněť
(ergotismus gangraenosus) a druhá forma je konvulzivní (ergotismus convulsivus). [2]
Ještě do nedávné doby byly epidemie otravy námelem častým jevem mnoha
evropských

zemí

včetně

rozsáhlých

oblastí

Ruska.

Agrokulturní

rozvoj

17. století a sériová výroba chleba, který obsahoval námel, byly hlavní příčinou četných
hromadných epidemií - ergotismus.
První zmínka o léčebném pouţití námelu jako ekbolika (léku, který vyvolával porod)
je uveden v herbáři Adama Lonitzera, působícího ve Frankfurtu nad Mohanem,
z roku 1582. [3]
Uţívání námele v porodnictví je uváděno Lonizerem aţ do roku 1808, kdy oficiálně
námel vstoupil do akademického lékařství prací amerického lékaře Johna Staernse
nazvané "Putvis Parturiens, a Remedy for Quickening Childbirth" (Putvis Parturiens,
Pomoc k urychlení porodu). Lékařští odborníci od pouţití námele jako ekbolika rychle
opustili, protoţe si uvědomovali velkého nebezpečí pro děti především vzhledem
k neurčitému dávkování a k vedlejšímu účinku předávkování, uterinálnímu spasmu děloţní křeči. Uţívání námele v porodnictví bylo zastaveno, protoţe vyvolával poporodní
krvácivost rodičky. [2,3,4]
To, ţe nebyl námel uznán jako rozmanité léčivo (pharmacopoeias) během první
poloviny 19. století bylo prvním krokem vedoucím ke snaze o izolaci aktivních látek
drogy. Avšak všichni vědci se v průběhu prvních sta let o tuto izolaci pokoušeli
bezúspěšně. Aţ v roce 1907 angličtí vědci G. Barger a F. H. Carr byly první, kteří úspěšně
izolovali aktivní alkalický preparát, který pojmenovali ergotoxin, protoţe byl o mnoho více
toxický neţli námelové kultury pouţívané terapeuty. [5]
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Nicméně farmakolog H. H. Dale objevil, ţe ergotoxin mimo zřetelných uterotonních
účinků působí také jako antagonista aktivit adrenalinu v autonomním nervovém systému,
coţ potvrzuje moţnost terapeutické vyuţití námelových alkaloidů.
Počátkem roku 1930 počala nová éra výzkumu námele. Začaly výzkumy směřující
k určení chemické struktury námelových alkaloidů. V New Yorku se podařilo chemickým
štěpením izolovat a charakterizovat základní stavební jednotku všech námelových
alkaloidů - kyselinu lysergovou. Hlavním impulsem pro výzkum, jak z chemického
tak lékařského hlediska, byla izolace uterotonické a hemostatické podstaty nově objevené
látky, a to hned čtyřmi institucemi najednou včetně Sandozské laboratoře. Objevená látka,
alkaloid s poměrně jednoduchou strukturou, byla A. Stollem a E. Burckhardtem
pojmenována jako ergobasin (syn. ergometrin, ergonovin). [2,5]
Cílem práce bylo shrnout nejdůleţitější informace o

námelu jako surovině

pro farmaceutický průmysl, zásadách pro pěstování obilnin, očkování obilnin námelem,
zásadách pro správnou sklizeň a posklizňovou úpravu námelem.
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1 NÁMELOVÉ ALKALOIDY
Námel (Secale cornutum) – má svoji bohatou minulost a během několika staletí
doznala jeho úloha významných proměn. Z obávaného toxického parazita ţita se tak stal
bohatý zdroj biologicky aktivních látek. [6]
Nachází se jen málo přírodních látek, jejichţ moţnosti vyuţití jako léčiva jsou
tak široká, jak je tomu v případě alkaloidů námele. Moţnosti k získání hodnotných léčiv
z námele nejsou zdaleka vyčerpány. [7]
Účinnost těchto látek je vysoká. Současně umoţňuje nízké dávkování při velmi nízké
toxicitě. V ČR má výroba námelových alkaloidů jiţ dlouholetou tradici a to
i přes skutečnost, ţe v době, kdy se u nás podařilo zvládnout v laboratorním měřítku první
základní postupy k izolaci přirozených alkaloidů (ergobasinu a ergotaminu) z námele, byla
v některých evropských zemích výroba námelových alkaloidů jiţ plně rozvinuta.
Průkopníkem ve výzkumu námelových alkaloidů se nadlouho stala firma Sandoz
(Novartis). Její chemici izolovali většinu donedávna známých námelových alkaloidů,
vyřešili jejich strukturu. Farmakologové firmy Sandoz zase prozkoumali biologické
vlastnosti námelových alkaloidů a botanici vyřešili způsob umělé kultivace námele
(polní produkce na ţitě - parazitní produkce). Tak společně poloţili základ
pro

průmyslovou

výrobu

námelových

alkaloidů

a

jejich

terapeutické

vyuţití.

Do terapeutického vyuţití se tak postupně dostaly další alkaloidy (ergometrin,
dihydroergotamin, dihydroergotoxin, bromokryptin, methylergometrin). [8]
Výchozí surovinou pro výrobu námelových alkaloidů je výlučně námel získaný
pěstováním. Dlouholetým experimentováním se postupně podařila zvládnout technika
pěstování a rozvinuly se práce na výběru a šlechtění kmenů poskytujících ţádoucí
spektrum alkaloidů v námelu v optimální výši.
I kdyţ jejich účinky na CNS jsou škodlivé, mají v biotechnologii dlouholetou tradici
s různorodými aplikacemi v terapii lidských onemocnění CNS. [1,9,10,11]
Účinnými látkami námele jsou alkaloidy. Obsahují tetracyklický ergolinový skelet,
který je mimořádně účinným a univerzálním farmakoforem (obr. 1). [7]
Námelové alkaloidy jsou sekundární metabolity a jsou produkovány houbami
Claviceps. Řadí se mezi dusíkaté heterocyklické alkaloidy tryptofanového typu.
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Námelové alkaloidy rozdělujeme podle typu substituentu v poloze C(8):
Klavinové alkaloidy a 6,7-sekoergoleny (alkaloidy s otevřeným D-kruhem (obr.3))
Jednoduché deriváty kyseliny lysergové
Peptidové alkaloidy – cyklonové ergotové alkaloidy (CEA) (ergopeptiny)
Laktamové ergotové alkaloidy (LEA) (ergopeptamy) [6,10]
Ergolin je částečně hydrogenovaný indolo-[4,3-f,g]chinolin [6]
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Chemická rozmanitost námelových alkaloidů je dána především modifikací
kruhu D. Alkaloidy s nenasyceným D kruhem se nazývají ergoleny. Podle pozice dvojné
vazby se rozdělují na 8,9-ergoleny s dvojnou vazbou mezi uhlíky C(8) a C(9)
a na 9,10- ergoleny s dvojnou vazbou mezi uhlíky C(9) a C(10) (obr.2). [10]

1.1 Klavinové alkaloidy
U klavinů je dvojná vazba v kruhu D umístěna v poloze 8,9 nebo 9,10 a nebo je kruh
D zcela nenasycen. Námelové alkaloidy, které mají nasycený D-kruh, se nazývají ergoliny
(obr.1). [6,10,12]

1.2 Jednoduché deriváty kyseliny lysergové
Skupinu ergolenových kyselin tvoří lysergová, isolysergová a paspalová kyselina.
(obr.4)
Lysergovou kyselinu lze získat především alkalickou hydrolýzou peptidových
námelových alkaloidů. Vyskytuje se spolu s isolysergovou kyselinou a klaviny
téţ v saprofytech kultur některých kmenů Claviceps. [6]

kyselina lysergová

kyselina isolysergová

kyselina paspalová

Obr.4: Ergolenové kyseliny
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Kyselina lysergová a její deriváty mají dvojnou vazbu situovanou do polohy 9,10
(aţ na paspalovou kyselinu). Je to skupina strukturně rozmanitější a významnější
neţ skupina klavinových alkaloidů.
Všechny deriváty kys. lysergové se vyskytují ve dvou formách s různou optickou
otáčivostí. Základní název je odvozen od jejího derivátu (např. ergotamin, ergometrin)
a název derivátu kyseliny isolysergové je tvořen koncovkou –inin (ergometrinin,
ergotaminin). Námelové báze končící koncovkou „in“ jsou fyziologicky účinné, báze
končící na „inin“ jsou prakticky bez účinku. Vedle této kyseliny se vyskytuje ještě isomerní
kyselina paspalová s dvojnou vazbou v poloze 8,9. [8]
Deriváty lysergové kyseliny jsou farmakologicky vysoce aktivní a jsou levotočivé,
zatímco deriváty isolysergové kyseliny jsou pravotočivé a vykazují pouze slabé
farmakologické účinky.
Deriváty kyseliny lysergové lze rozdělit na poměrně nepočetnou skupinu jejich
jednoduchých amidů a alkaloidy peptidické – tetrapeptidy, jejichţ C konec tvoří kyselina
lysergová. Jedná se o bicyklický systém s heteroatomy a se čtyřmi asymetrickými centry.
[8,13]
Příklady nejběţnějších klavinových alkaloidů a derivátů kyseliny lysergové
a paspalové uvádí tabulka 1.

Ergin

Ergometrin

Obr. 5: Deriváty kyseliny lysergové (Ergin, Ergometrin)
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Tabulka 1: Přehled běţně se vyskytujících klavinových alkaloidů a derivátů
kyseliny lysergové a paspalové [10]

Alkaloidy
agroklavin
8,9-ergoleny

elymoklavin
kyselina paspalová
lysergin
lysergol
isolysergol
setoklavin
isosetoklavin



,10

-ergoleny

penniklavin
isopenniklavin
kyselina lysergová
kyselina isolysergová
ergin
erginin
festuklavin
pyroklavin

Ergoliny

dihydrosetoklavin
dihydrolysergol-I

6,7 - sekoergoleny

chanoklavin-I
isochanoklavin-I
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1.3 Ergopetiny a ergopeptamy
Peptidické námelové alkaloidy jsou tvořeny dvěma strukturními typy tetrapeptidů –
ergopeptiny a ergopeptamy (obr.6). Ergopeptiny se dělí na ergotaminy, ergotoxiny, ergoxiny a ergoaniny. Ergopeptamy jsou strukturně podobné peptidovým EA, jejich peptidická
část není cyklická. Názvosloví ergopeptamů vychází se stejného základu jako ergopeptiny,
tvoří se přidáním přípony –am. Dělí se na ergotamany, ergotoxany, ergoxamy,
a ergoannamy. [8,10]
Nejběţnější jsou alkaloidy ergotamino-ergotoxinové skupiny (nerozpustné ve vodě),
které jsou právě zodpovědné za ergotismus. Druhou skupinou alkaloidů jsou amidy
kyseliny lysergové (ve vodě rozpustné) (tabulka 2).
Tabulka 2. Rozdělení námelových alkaloidů podle rozpustnosti [11]
Ve vodě nerozpustné

Ve vodě rozpustné

(skupina ergotaminová a ergotoxinová)

(skupina ergometrinová)

Sloţka

Skupina

levotočivá
ergotamin

pravotočivá
ergotaminin

Ergotaminová

Ergotoxinová

Sloţka

Skupina
Levotočivá
Ergometrinová ergometrin

pravotočivá
ergometrinin

(=ergobasin) (=ergobasinin)
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2 Biologie námele
Alkaloidy jsou velmi širokou škálou sekundárních metabolitů. Řada těchto
látek je izolována z rostlin. Významnou skupinou mikrobních alkaloidů jsou alkaloidy
námelové. Izolace jednotlivých sloučenin se původně prováděla ze zrn tzv. námele,
coţ jsou suchá sklerocia fytopatogenní houby Claviceps purpurea. Tato houba napadá
traviny a z obilovin zejména ţito.
Ve středověku byl námel pouţíván v souvislosti s vyvoláním porodu, resp. úpravy
poporodního krvácení. Jsou však známé také hromadné otravy (ergotismus) po poţití
potravin vyrobených z obilí napadeného uvedenou fytopatogenní houbou.
Hlavními producenty námelových alkaloidů jsou houby rodu Claviceps z čeledi
Clavicipitacea,

řádu

skupiny

Hypocreales,

řádu

Hypocreales,

skupiny

řádů

Pyrenomcycetes, podtřídy Ascohymenomycetidae, třídy Ascomycetes. [14]
Rod Claviceps je původcem námelových onemocnění a zahrnuje zhruba
50 druhů. Většina z nich se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech.
Druhy Claviceps lze dělit do tří typů. První typ C. fusiformis, parazituje na travách
rodu Pennisetum v teplejších oblastech a produkuje klavinové alkaloidy. Druhý typ
C. purpurea, parazituje na různých trávách a obilí a tvoří alkaloidy peptidového typu.
Třetí typ C. paspali, parazituje na rostlinách ve středních a teplejších pásmech a tvoří
klaviny, jednoduché deriváty kyseliny lysergové i ergolenové kyseliny. [14,15]
V důsledku napadení rostliny parazitem způsobují houby ztráty na úrodě.
Obilovina napadená parazitem rodu Claviceps obsahuje alkaloidy - sklerocia,
stává se nebezpečnou nebo dokonce smrtelnou pro lidi i zvířata – způsobuje ergotismus.
Celosvětové

sníţení

výnosu

a

kvality

zrna

vede

k nákladnému

čištění

obilovin. Obiloviny, které obsahují více neţ 0,3 hm.% námelových alkaloidů, nejsou
vhodné pro potravinářské zpracování. [5]
Námel určený k lékařským účelům se pěstuje uměle. Je to umělá infekce ţitných
semen výtrusy houby, námelovinou. Získaná surovina je obsahově bohatší a má lepší
kvalitu. U nás je produkce plně mechanizovaná.
V současné době je pěstován námel rasy a výkonného kmene, protoţe běţný námel
má nevýhodné sloţení pro průmyslové zpracování. Rasy se liší obsahem v souhrnu
alkaloidů i kvalitativním sloţením.
Paličkovice nachová (Claviceps purpurea) - námelový růţek, je trvalé, odpočívající
stádium vřeckaté houby paličkovice nachové, která cizopasí na klasech obilovin, zejména
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na ţitě, ale také na pšenici, rýţi, kukuřici, ječmeni, čiroku, ovsu, ţitě, jáhlech i dalších
druzích trav (obr. 7). Vzniká při nákaze ţitného květu přirozenou cestou nebo umělým
zásahem.
Za současného odumření semeníku se vytváří růţkovitý útvar, sklerocium, které nápadně
vyčnívá z klasu. Bývá jich v klasu i několik, a pokud se neseberou, snadno po dozrání
z klasů vypadávají. [5,10]

2.1 Životní cyklus
Kompletní ţivotní cyklus houby Claviceps purpurea v přírodních podmínkách
poprvé popsal Tulasne v roce 1853. [10,14]
Ţivotní cyklus parazitující houby – námele – začíná na jaře. Výtrusy houby
jsou přenášeny vzdušnými proudy na mladé klásky, ve kterých vytváří protáhlé a výrazně
vyčnívající růţkovité útvary (sklerocia) (obr.8). Sklerocia ve stádiu zralosti vypadávají,
přezimují v půdě a v následujícím roce z nich vyrůstají paličkovitá stromata. Jejich výtrusy
pak roznášejí vzdušné proudy na mladé klasy, haploidní askospory prorostou do semeníku
jako pyl. Postupně nahradí květní orgány a připojí se na cévní svazek, který byl původně
určen k výţivě semene. Dochází k poškození hostitelského pletiva, vzniká vatovité
mycelium (sfacelium). Tomuto stadiu námele se říká sfacelit. Současně vzniká velké
mnoţství konidií. [5,14]
Hostitelská rostlina napadená infekcí produkuje medovici (hustou a na sacharidy
bohatou kapalinu). Na medovici je přilákán hmyz, který vzniklé konidie během sezóny
velmi intenzivně rozšiřuje, čímţ dochází k sekundární (letní) infekci. Konidie jsou
přenášeny na zdravé semeníky, které po prorůstání hyf zbytní, prodluţují se a vzniká znovu
růţkovitý útvar - sklerocium (nepohlavní výtrus).
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Obr. 7: Žitné pole napadené námelem

2.2 Taxonomické znaky
Taxonomická kritéria, podle kterých můţeme určit druh Claviceps, jsou velikost, tvar
a barva sklerocia. (obr. 9)
Sklerocia (námel) jsou 1-2 cm dlouhá, rovná nebo zahnutá, černofialová a uvnitř bílá.
Ze sklerocií v následujícím roce vyrůstají stromata s plodničkami, která jsou bledě
purpurová, asi 1 cm dlouhá a 2 mm široká. V kulovité části obsahují baňkovité vřecnice
s vřecky, v nich jsou niťovité, bezbarvé výtrusy. Sklerocia rostoucí na ţitě setém (Secale
cereale) dorůstají aţ do délky 50 mm. [5,10]
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Obr. 8: Vývojové stádium námele

Obr. 9: Zrna přeměněna námelem
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3 Hostitelské rostliny

3.1 Obiloviny
Nejčastěji pouţívanými hostitelskými rostlinami jsou obiloviny. Jsou to nejstarší,
kulturně vypěstované rostliny. Osévají se na více neţ 50 % orné půdy a tvoří největší část
ze všech pěstitelských plodin.
Staví se na první místo mezi plodinami pro svou výţivnou hodnotu. Pokrývají
asi 45 % celkové energetické potřeby obyvatelstva.
Je s nimi spojen vznik nejstarší lidské činnosti - obdělávání půdy. Jsou vyuţívány
a pěstovány pro svá semena. Zrna se zkrmují a celé rostliny se vyuţívají jako zelená píce.
Obilniny patří do čeledi lipnicovité (Poaceae), řádu lipnicokvěté (lipnicotvaré)
(Poales). Jsou to jednoleté i víceleté byliny se svazčitým kořenovým systémem.
Mezi důleţité orgány, které zajišťují nutné ţivotní funkce patří kořen, stéblo,
květenství, listy a plod (obilka). [16]
Základem jsou kořeny, které drţí rostlinu v půdě, přijímají vodu a ţiviny a udrţují
tak rostlinu při ţivotě. Stéblo spojuje jednotlivé části rostliny, přivádí vodu k listům,
ukládá organické látky, které se vytvořily v rostlině, do zrna. Uzráním obilky končí ţivotní
cyklus rostliny, ta je zárodkem pro novou rostlinu. [16,17]

3.2 Obsah živin v zrnu
Obilné zrno (obr.10) je asi z 86 % tvořeno sušinou, zbytek zaujímá voda. Sušinu
obilného zrna tvoří:
- sacharidy - tvořeny škrobem (60-70 %), škrob je zdrojem energie při klíčení zrna
- dusíkaté látky - nízký obsah (6-12 %), závisí na počasí, růstu a úrovni výţivy.
- tuky - jen v malém mnoţství, vyšší obsah má pouze kukuřice a oves
- vitamíny - nízký obsah, ve větším mnoţství jsou zastoupeny pouze vitamíny
skupiny B a vitamín E.
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- minerální látky - obsah není konstantní, ovlivněn obsahem minerálií v půdě
a formou hnojení.
- jen malé mnoţství - ve větším mnoţství je zastoupen pouze fosfor a draslík,
z mikroelementů zinek, mangan a ţelezo. [16]

3.2.1 Stavba obilného zrna

Obr. 10: Řez obilným zrnem [16]
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3.2.2 Mezi základní obiloviny patří
Pšenice - nejdůleţitější u nás pěstovaná obilovina, obsahuje neplnohodnotné
bílkoviny ve formě lepku. Zpracovává se na krupici (hrubou, jemnou, dehydrovanou),
dále na mouku hrubou, polohrubou, hladkou, 00 extra a pšeničný slad. Pěstuje se také
pšenice měkká a tvrdá (v teplejších oblastech).
Ječmen - u nás se pěstuje sladovnický (na výrobu sladu) a průmyslový ječmen
na výrobu krup, krupek, ječné mouky, pálenky.
Žito - tvar zrna je protáhlejší, na jednom konci zúţený. Je důleţitou surovinu
při výrobě chlebové mouky, dále se zpracovává na kávoviny, pálenky. [18]
Ve farmakologii se ţito vyuţívá k získávání námelových alkaloidů z porostů, které se
námelem uměle infikují. Námel se zkoušel pěstovat také na triticale - kříţenec pšenice
a ţita. Zjistilo se, ţe výnosy nejsou tak velké, jak se předpokládalo, proto se námel pěstuje
na sterilním ţitě.

3.3 Žito
Sušina ţitného zrna obsahuje jen asi 9 % dusíkatých látek, z toho většinu tvoří
zásobní bílkoviny gliadin (prolamin) a gluteniny. Hlavní ţivinou ţitného zrna je škrob,
ale obsahuje také další polysacharidy - xylany a arabinoxylany v podobě ţitných slizů.
Hrubá vláknina představuje asi 2 %, tuk asi 1,4 % a minerální látky asi 1,8 %. [19]

3.3.1 Využití žita
Ţito je velmi odolná obilnina, která snese pěstování ve vyšších polohách
nadmořských výšek. Zrno se pouţívá na chlebovou mouku, jako náhraţka kávy (melta,
cikorka), k výrobě perníků, jako krmivo nebo se z něj vyrábí i alkohol (gin). Ţito obsahuje
lepek a oproti pšenici má houţevnatější endosperm i obal, a proto se obtíţněji mele.
Není opylováno hmyzem, ale větrem. Kříţením ţita a pšenice vznikl mezidruhový
kříţenec triticale zvaný ţitovec. [17,21]
Ţito

se

vyuţívá

pro

potravinářské,

krmivářské,

případně

technické

a farmaceutické účely.
Ke krmným účelům je vyuţíváno jen omezeně. Má niţší výţivnou hodnotu, hořkou
chuť, nevhodné dietetické vlastnosti a obsahuje antinutriční látky. Z antinutričních látek se
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a antinutriční

polysacharidy

arabinoxylany. Ty zvyšují viskozitu střevního obsahu, a tím omezují pohyblivost substrátů,
trávicích enzymů i emulgujících ţlučových kyselin. Zhoršují i kontakt ţivin se střevní
mukózou. Vyuţitelnost klesá u všech ţivin, nejvýrazněji u tuků a liposolubilních vitamínů.
[20,21]
Z tohoto důvodu můţe zkrmování ţitných zrn vést k poklesu uţitkovosti zvířat.
Ţito se více uplatňuje jako časné jarní zelené krmení. Pro tento účel se vyuţívají především
odrůdy s vysokým výnosem zelené píce a pomalým stárnutím (pomalejší lignifikace).

3.3.2 Pěstitelské požadavky žita
Ţito se ve světě vyskytuje v ozimé i jarní formě, u nás se pěstuje pouze forma
ozimá. Ţito snáší i lehké písčitější půdy s kyselou reakcí. Můţe být pěstováno i v chudších
půdách, protoţe má dobře vyvinutou kořenovou soustavu. Na teplo je nenáročné, z ozimů
je proti nízkým teplotám nejodolnější.
Pro svou tolerantnost k horším podmínkám se ţito často zařazuje po obilninách.
Ve srovnání s ostatními obilninami má lepší zdravotní stav a větší konkurenční schopnost
vůči plevelům. Často se zařazuje i po bramborách. [22]
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4 FARMAKOLOGIE
Farmakologie je věda o vzájemném působení (interakci) organizmu a xenobiotik.
Mezi xenobiotika řadíme především léčiva, ale také např. jedy.
Farmakologie má řadu odvětví, k nejdůleţitějším patří obecná a speciální
farmakologie, farmakoterapie a toxikologie. [23]
Obecná farmakologie se dělí na:
farmakokinetiku - zabývá se pohybem neboli osudem xenobiotika v organizmu
(vstřebávání, rozdělení, biologická přeměna, vyloučení...), tedy tím, „jak si tělo poradí
s léčivem“.
farmakodynamiku - zajímá se naopak o to „co léčivo dělá s tělem“, studuje tedy
účinky xenobiotik na organizmus, a proto je povaţována za stěţejní farmakologickou
disciplínu.
speciální farmakologie se zabývá konkrétními léčivy a skupinami léčiv, které
ovlivňují určité orgány nebo chorobné stavy. Je to tedy teorie léčebného podávání různých
látek.

Můţeme

hovořit

např.

o

farmakologii

nervové

soustavy,

kam

patří

mj. psychofarmaka nebo hypnotika, dále o farmakologii infekčních chorob, která se zabývá
antibiotiky, antivirotiky, antiparazitiky atd.
Důvody pro podávání léčiv jsou zejména preventivní (předcházení nemocem),
diagnostické (rozpoznávání nemoci) a terapeutické (léčba nemoci). Kromě toho se můţeme
setkat také s nadměrným uţíváním léčiv, které je zpravidla velice nebezpečné a můţe
ohrozit i ţivot člověka. [23,24]
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4.1 Farmakon-receptorové interakce
Látka, která má afinitu i vnitřní aktivitu, se označuje jako agonista neboli účinná
látka. Naopak látka, která má pouze afinitu a nikoli vnitřní aktivitu, se nazývá antagonista
neboli neúčinná látka. Agonista aktivuje receptory a vyvolává tak účinek na organizmus.
Antagonista receptory pouze obsazuje, a tím brání agonistům ve vyvolání účinku. [23,25]

4.2 Interakce mezi látkami
Při působení více léčiv v organizmu najednou můţe dojít k jejich vzájemnému
ovlivnění. Tím se mohou jejich účinky změnit.
V některých případech jsou interakce různých látek prospěšné a vyuţívá se jich
při terapii. [25]

4.3 Reakce organizmu na podané léčivo
Odpověď organizmu na podanou látku závisí na mnoha faktorech. Jedná se o faktory
na straně organizmu (věk, hmotnost, ale i pohlaví nebo etnická příslušnost) a o faktory
na straně látky (fyzikálně chemické-vlastnosti, mnoţství, způsob aplikace). [25]

4.4 Účinky námelových alkaloidů na živý organismus
Vzhledem ke své struktuře, která je velmi podobná přirozeným neuropřenašečům
(noradrenalin, serotonin, dopamin - endogenní neurotransmitery, zodpovědné za řízení
mnoha fyziologických pochodů, např. reakce na stres, regulace spánku, přenos nervových
vzruchů, atd.), působí námelové alkaloidy na nervovou soustavu ţivočichů a vstupují
do interakce s neuroreceptory. Svojí aktivitou ovlivňují napětí hladkého svalstva. Aktivity
se projevují rozšiřováním zorniček, stahy děloţního svalstva, rozšiřováním a zuţováním
cév, efekty blokování adrenergických reakcí, serotoninovým antagonismem. Praktické
aplikace námele tedy směřují do psychogeriatrie (zvyšování průchodnosti mozkových cév),
léčení periferních a mozkových oběhových poruch, nervových onemocnění (epilepsie,
Parkinsonova choroba). [10,14]
Účinným faktorem námelových alkaloidů je ergolinový skelet. Námelové alkaloidy
a jejich polosyntetické deriváty vykazují řadu biologických účinků. [14]
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U námelových alkaloidů byly popsány tyto hlavní farmakologické účinky:
uterotonický, sympatolytický (hypo- a hypertenzivní), cytostatický, antibiotický účinek
u agroklavinu a elymoklavinu, inhibice laktace, nepřímý teratogenní účinek - LSD [6,10]
Uterotonický účinek - vyvolává buď pravidelné, periodické kontrakce dělohy
nebo dlouhodobou retrakci myometria. Některé druhy uterotonik se léčebně pouţívají
v porodnictví a v gynekologii. [10]
Z přírodních alkaloidů se jako uterotonika dosud terapeuticky pouţívají ergotamin
a ergometrin. [8]
Sympatolytický účinek (hypo- a hypertenzivní) - při inhibici hormonů adrenalinu,
serotoninu, dopaminu a noradrenalinu dochází působením na prodlouţenou míchu
k dilataci (rozšíření) ţil, v důsledku toho můţe dojít ke sníţení krevního tlaku, srdeční
frekvence a síly stahu. Působením na mezimozek způsobují hypoglykémii, mydriázu
(rozšířené zornice) a naopak zvyšují srdeční frekvenci. Hypotenzivní a hypertenzivní
účinek závisí na konkrétní struktuře alkaloidu. [10,14]
Od základního skeletu námelových alkaloidů jsou odvozeny i některé halucinogenní
sloučeniny

-

diethylamid

kyseliny

lysergové,

známý

pod

zkratkou

LSD.

Tento polosyntetický derivát patří mezi omamné látky s neobyčejně vystupňovaným
působením na centrální nervovou soustavu. Jiţ v mikrogramových dávkách totiţ navozuje
bohaté snové představy, provázené výraznými sluchovými a optickými halucinacemi.
Dnes patří mezi často zneuţívanou drogu. Ve zcela výjimečných případech se pouţívá
v experimentální psychiatrii. [10,13]
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Rozsah a různorodost biologických účinků vysvětlují následující fakta:
- námelové alkaloidy interagují s více neţ jedním typem receptoru včetně receptorů
noradrenalin, serotonin a dopamin (obr.11)
- četnost rozmístění receptorů, ke kterým mají námelové alkaloidy afinitu,
je na kaţdém orgánu jiná
- afinita a účinnost je závislá na typu alkaloidu, tj. na jeho chemické struktuře
a konfiguraci [10]
Výsledný efekt alkaloidu je způsoben odlišností struktury, chová se pak jako agonista
(zesiluje efekt) nebo antagonista (tlumí efekt) na stejném receptoru.

Obr. 11: Ergolinový skelet a neuroreceptory
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5 Využití námelových alkaloidů v lékařství
Vyuţívání námelových alkaloidů v medicíně je podle písemných údajů známé jiţ
v 16. století, dlouhou dobu však byly pouţívány pouze v lidovém léčitelství.
Éra racionálního vyuţívání léčivých námelových léků ve formě směsí alkaloidů
získaných ze sklerocia Claviceps purpurea začala teprve asi před sto lety.
Písemné zprávy, týkající se námele, ale sahají aţ do dávné minulosti. Z historie
je známo, ţe v čínské medicíně slouţil námel pod názvem Mei-meh, jako prostředek, který
zastavuje porodní krvácení. V Arabii mu lékaři dali jméno Kurun el-sumbul a řadili ho
mezi významná léčiva.
Podrobnou zmínku o pouţívání námele v lidovém léčitelství zaznamenal význačný
renesanční lékař a botanik Adam Lonizer (1528 - 1586) a v jeho obsáhlé knize
„Kreuterbuch“ popisuje, jak pomáhá na venkově léčit rozmanité ţenské choroby.
Protoţe zjistil, ţe u ţen vyvolává silné stahy dělohy, povaţoval ho za zcela neškodný lék.
[2,8,26]
Prvním lékopisem, ve kterém se objevil výraz námel byl “The Pharmacopoeia
of the United States of America” z roku 1820. Následovně je o něm zmínka v lékopise
londýnském a francouzském. Během krátkého období námel pronikl téměř do všech
světových lékopisů. Tehdejší lékárníci připravovali z námele rozličné galenické preparáty
jako pilulky, prášky, sirupy, vodné či lihové výluhy proti melancholii, hlouposti, astmatu,
škytavce, cukrovce apod.
Zájem o námel nebývale vzrostl především v době prudkého rozmachu přírodních
věd. Skutečný převrat v bádání způsobily aţ výzkumné práce chemika A. Stolla, který jako
první izoloval roku 1918 v čistém stavu alkaloid ergotamin. Během několika let byly
identifikovány další krystalické látky této řady.
Prokazatelně se zjistilo, ţe právě alkaloidy mohou značně ovlivnit činnost některých
orgánů. Byla to právě farmakologie, která dala popud k výzkumu stále dalších ergotových,
a to jak přírodních, tak i jejich semisyntetických derivátů.
Námelové alkaloidy sdruţují tři farmakologické skupiny látek, a to látky s účinkem
periferním, neurohormonálním a centrálním. [5,26]
V současné době se z drogy výhradně izolují čisté alkaloidy, které zaručují spolehlivé
dávkování, a tím i konstantní a reprodukovatelnou účinnost léku.
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Ergometrin
V malém mnoţství v námelu najdeme jednoduchý alkaloid ergometrin,
který má oxytoxický účinek a získává se synteticky z jiných námelových alkaloidů
nebo z kyseliny lysergové. Postrádá sympatolytický účinek, působí na organismus velmi
rychle a dvakrát tak silněji neţ ergotamin, účinek ale trvá poměrně krátce. Pouţívá se
v porodnictví proti děloţnímu krvácení. [27]

Ergotamin
Mnohem slabší účinek má ergotamin, je však velmi účinným sympatikolykem
a spasmolytikem. Podává se při migrénách, při neurocirkulační astenii s převahou
sympatiku, v šestinedělí při nedokonalé involuci dělohy, při poporodním krvácení a jiných
poruchách vegetativního nervového systému. [11,28]
Alkaloidy skupiny ergotoxinové
Mají

sympatolytický účinek.

dihydroergokristin,

Jedná

dihydroergokryptin

a

se

o

sloţení

skupiny těchto

dihydroergokornin.

Jsou

látek:

nejúčinnější

z dihydroderivátových přípravků a nejméně toxické.
Dočasně prudce sniţují krevní tlak a ovlivňují srdeční činnost. [11]
Kyselina lysergová sama je neúčinná, ale její synteticky připravitelný diethylamid
(LSD) je velice silným psychomimetikem.
Některé lékové formy obsahující námelové alkaloidy:
Ergofein, Bellaspon (ergotamin), Clavigrenin, Ergosedal, Erguterin, Metricalvin,
Cornutamin, Ergopatrin, Crystepin, Neocrystepin, Anavenol, Secatoxin.
Námelové alkaloidy se jiţ běţně pouţívají při léčbě Parkinsonovy choroby, migrény,
trombos, embolie, hypertenze, anginy pectoris, ţaludeční a střevní koliky, v porodnictví
pro stimulaci děloţních stahů , pásového oparu apod. [10]
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6 Toxické účinky námele
Toxikologie je věda o jedech a jejich účincích na ţivý organizmus. Jed je jakákoliv
látka, která v malém mnoţství (nejvýše několik gramů) způsobí poškození zdraví
nebo smrt organizmu.
Námel je ve větším mnoţství toxický, do 19. století způsoboval rozsáhlá
onemocnění, která byla povaţována za epidemie. Jiţ staří Asyřané varovali před účinky
„škodlivých pupenců“. První ověřený doklad o intoxikaci námelem, tzv. ergotismu,
pochází z roku 857 z německého kláštera Xanten. Za nejtragičtější událost lze pokládat
„epidemii“ v Aquitanii a Limoges ve Francii. Tehdy při ní zemřelo přibliţně
40 000 obyvatel. Mnohdy takové velké pohromy postihly celé země hlavně tehdy,
kdyţ byl méně úrodný rok. V té době totiţ mouka obsahovala 6 aţ 10 % námele. Dneska je
známo, ţe k poškození lidského zdraví stačí jiţ mnoţství 0,2 %. [2,26]

6.1 Ergotismus
Klinické známky otravy námelem - ergotismus jsou známy jiţ poměrně dlouho,
vyskytoval se po konzumaci mouky infikované paličkovicí.
Ergotismus se můţe rozvíjet ve dvou klinických formách - konvulzivní
a gangrenózní. Při konvulzivní formě otrávení ztrácejí cit v prstech, mají různé parestesie,
které se šíří do rukou, nohou a celých končetin. Nemocným se zdá, ţe se dotýkají srsti,
mnou samet atd. Později se rozvíjí spastické kontraktury ohybačů všech končetin
a záškuby v obličejovém svalstvu. Trávicí soustava se účastní této otravy dyspepsií
a zvracením. Při dlouhotrvající otravě dochází k psychickému narušení, které můţe vést
k demenci nebo schizofrenii. [2,5,26]
Gangrenózní forma ergotismu je charakterizována vazokonstrikcí, svalovými
bolestmi, střídavými pocity chladu a tepla. Při těţkém průběhu se objevuje nekróza,
gangréna aţ ztráta končetiny.
Onemocnění bylo označováno jako „horečka sv. Antonína“a lidé toto onemocnění
pojmenovali proto, ţe se domnívali, ţe jejich zčernalé končetiny byly odplatou za jejich
hříchy - tento světec měl zvláštní moc chránit před ohněm, infekcemi a epilepsií. Tito lidé
se proto obrátili pro pomoc k církvi a modlili se zvláště k sv. Antonínovi. [2,9,10]
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V roce 1630 byl objasněn vztah mezi touto nemocí a konzumací potravin obilného
původu. Mouka, z níţ se pekl chléb, byla umleta z obilnin (především ţita) infikovaných
námelem. [2,9]
První pomocí při uţití námelu a prudké otravě je výplach ţaludku, uţití projímadla
a především vyhledání první pomoci.
V dnešní době se toto onemocnění vyskytuje ojediněle. Jsou kladeny vysoké
hygienické nároky na mlynáře, také produkce obilné stravy je hlídaná. Pomocí kvalitních
přístrojů a čistícího zařízení je moţné z obilí odstranit většinu sklerocií. V dnešní době
je také vyvinuta spousta analytických metod, kterými lze detekovat škodlivou
koncentraci námelových alkaloidů v individuálním podílu obilí či mouky. [9]
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7 Agrotechnika pěstování námele na žitě
Z hlediska produkce mnoţství námele a obsahu námelových alkaloidů se jako
nejvhodnější hostitelská rostlina pro parazitickou polní produkci námele ukázalo ţito seté
Secale cereale L. Podle získaných poznatků se vyuţívá hlavně sterilní žito hybridních
odrůd. Jejich hlavní předností je o 10 - 20 % vyšší výnos zrna, podmíněný heterozním
efektem. Hybridní odrůdy ţita si zachovávají všechny přednosti populačních odrůd. Kromě
jiţ výše uvedených jsou tolerantnější k řadě chorob, snášejí nízké teploty, mají velmi
dobrou
mrazuvzdornost a vyšší odolnost vůči stresům. V předjaří mohou podobně jako populační
odrůdy trpět plísní sněţnou. U nás se hybridní ţita nešlechtí, pouze některé naše firmy
mnoţí osiva v zastoupení zahraničních majitelů.
Díky vysoké plasticitě hybridních odrůd ţita je sice moţno při intenzivní
agrotechnice (organické hnojení, kvalitní předplodiny, zvýšené dávky minerálních hnojiv
aj.) dosáhnout i v horších klimatických podmínkách vysoké výnosy a vysokou kvalitu
námele,

ale

z hlediska

ekonomiky

polní

produkce

u

zemědělských

subjektů

jsou v současné době nejvyšší výnosy kvalitního námele dosahovány právě v úrodných
níţinných oblastech při vysoké intenzitě pěstování. [18,27,28,30]

7.1 Výběr stanoviště
V současné době jsou hlavní produkční plochy námele soustředěny v úrodných
níţinných oblastech (kukuřičná, řepařská a obilnářská). Výhodou těchto oblastí je rovněţ
minimální zastoupení trvalých travních porostů (louky a pastviny), čímţ se sniţuje i riziko
kontaminace planě rostoucím námelem. Významnou produkční oblastí jsou dále úrodné
půdy v lepší bramborářské oblasti. [27,30]
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7.2 Izolační vzdálenost
Pro získání vysoce kvalitní a vysoce čisté námelové drogy při polní produkci námele
existují dva hlavní důvody k zajištění izolační vzdálenosti produkčních ploch ţita.
[18,28,29]
Původ první: zamezení nákazy rizikovými druhy (fertilní ţito - současné populační
a hybridní odrůdy ţita) a to z důvodu, aby sterilní ţito určené k naočkování námelem nebylo sprášeno pylem těchto rizikových druhů. Nesmí dojít k nárůstu zrna na úkor sklerocií,
tím by došlo ke sníţení výnosu námele a následným problémům s jeho čištěním a tříděním
při posklizňové úpravě. [19,20,31]
Ţito jako takové je cizosprašné a tuto vlastnost si zachovávají i jeho
sterilní formy. [5,20]
Při pěstování námele na sterilním ţitě je nutné zamezit jakémukoli sprášení
produkční plochy. Tohoto lze technicky nejlépe dosáhnout dodrţením dostatečné izolační
vzdálenosti produkčních ploch námele od rizikových druhů. [30,31]
Jako závazné se stanovují následující izolační vzdálenosti:
- při výměře rizikových druhů do 10 ha stačí izolační vzdálenost 1 km
- při výměře řádově v desítkách hektarů rizikových druhů je nutná izolační
vzdálenost min. 3 km, lepší je ale 10 km a více. [29,35]
Obecně platí zásada, ţe čím větší izolace, tím lépe. Úplně nejlepším řešením
je produkce námele v oblastech, kde nejsou výše uvedené typy obilnin vůbec
pěstovány.[22,34,35]
Druhý původ: zamezení kontaminace kmene námele naočkovaného na produkční
ploše jiným produkčním kmenem námele nebo planě rostoucím námelem z fertilních ţit
nebo trav.
Pro zamezení kontaminace jiným kmenem námele je nutná prostorová izolace
aţ 1 km od produkční plochy námele jiného kmene. Je velmi důleţitá velikost
jednotlivých honů a směr převládajících větrů. Např. hon o výměře okolo 100 ha
je za situace intenzivního medování schopen kontaminovat menší, např. desetihektarový
hon. Nejbezpečnějším způsobem je však produkovat u daného pěstitele jediný kmen
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námele. A to i vzhledem k posklizňové úpravě, manipulaci a balení vyprodukovaného
námele. [28,29,30]

7.3 Předplodiny
Jako předplodiny je vhodné pouţít luskoviny, jeteloviny, brambory a ozimou řepku.
Vhodnou předplodinou je taktéţ mák. Velmi kladný vliv mají předplodiny jako jsou jetel
a brambory, které příznivě ovlivňují jak stabilitu výnosu, tak kvalitu námele. Jednoznačně
nevhodné je zařazení ţita pro námel po obilninách - zvýšení rizika výskytu chorob (zvláště
houbových) a škůdců, stres a sníţení vitality ţita. [18,28]

7.4 Založení porostu
Ţito má některá specifika, která jej odlišují od ostatních obilnin.
Důležité znaky pro výnos žita hybridních odrůd:
- produktivnost klasu, tj. počet a hmotnost zrn v klasu
- produktivní hustota porostu
- při produkci námele jde samozřejmě o počet a hmotnost sklerocií v klasu [22,35]

7.5 Ochrana žita proti plevelům, chorobám a škůdcům
7.5.1 Plevele
Případné zaplevelení porostu ţita určeného pro naočkování námelem můţe
způsobit značné problémy jednak při očkování námele a dále pak při jeho posklizňové
úpravě, proto se současná technologie pěstování bez pouţití herbicidů neobejde.
Mezi plevele, které způsobují v případě svého výskytu největší problémy, patří svízel
přítula a chundelka metlice, poslední dobou nabývají na významu i plevele niţšího
patra - violky, heřmánkovité a další.
Provádí se podzimní aplikace herbicidů, a to hlavně u časně setých porostů
ve vláhově příznivých oblastech, které do podzimu odnoţí, zapojí porost, a kdy se dá
očekávat intenzivní nárůst plevelů. Na jaře se pak podle skutečného stavu zaplevelení
porostu se provede případné dočištění. [28,30,32]
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7.5.2 Houbové choroby
Ţito patří k poměrně odolným obilným druhům s menším výskytem chorob
a škůdců. Za nejvýznamnější chorobu ţita je povaţována plíseň sněţná (Microdochium
nivale, dříve Fusarium nivale), která můţe způsobit hospodářsky významné škody
na porostech. Zde je nejspolehlivějším opatřením moření osiva.
Houba Claviceps purpurea (Fr.) Tul. - námel - je na fungicidy citlivý hlavně v době,
kdy je očkován na ţito - fungicidy brzdí klíčení konidií.
Při aplikaci fungicidů je bezpodmínečně nutno dodržet tyto podmínky:
1) Před infekcí námelem: Fungicidy musí být aplikovány 10 nebo nejpozději 7 dnů
před sprejováním.
2) V ţádném případě nesmí být fungicidy aplikovány v době sprejování infekce
námele na ţito, protoţe riziko poškození klíčících konidií je v této době nejvyšší.
[30,35,36]

7.6 Očkování žita námelem
Očkování (inokulace) hostitelské rostliny námelem je rozhodující operace
při pěstování námele na ţitě. Hostitelská rostlina je infikovaná konidiemi houby Claviceps
purpurea. Na jejím kvalitním a včasném provedení rozhodující měrou závisí výnos
i kvalita námele. V současné době se pouţívají dvě technologie a to očkování jehlami
(očkovacími stroji) a očkování postřikem. [28,36]

7.6.1 Očkování žita jehlovými očkovacími stroji
Tato technologie inokulace ţita námelem vyţaduje speciální jednoúčelové stroje očkovací námelové stroje. Tato technologie je však pro svou zastaralost a finanční
náročnost pořízení těchto strojů na ústupu. (obr. 12,13)
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7.6.1.1 Termín očkování
Termín inokulace ţita námelem - očkování - patří mezi faktory, které lze ovlivnit.
Je o to významnější, ţe ty další a neméně důleţité, tj. průběh počasí během očkování
(teploty a sráţky) ovlivnit nelze.
I očkování za prudkého slunce, je-li to z kapacitního hlediska moţné, se doporučuje
alespoň v době nejintenzivnějšího slunečního svitu přerušit. [28,38,39]

Obr. 12: Jehlové očkovací stroje
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Obr. 13: Jehlové očkovací stroje (detail)

7.6.2 Očkování žita postřikem
Podle informací od agronomů jsou výhody a nevýhody vyjádřeny v následujících
bodech.
Výhody metody:
1. Hlavní výhoda spočívá v tom, ţe pouţití běţného postřikovače činí pěstitele
námele nezávislé na jednoúčelových, k jiné práci jen málo pouţitelných a často
jiţ dosluhujících očkovacích strojích a rozšiřuje se tak okruh potencionálních pěstitelů
námele.
2. Podstatně vyšší časový výkon postřikovače, zvýšení výměry ţita naočkovaného
v optimálním termínu, niţší náklady na provedení očkování, celkově vyšší produktivita
očkování.
3. Tím, ţe rostliny ţita nejsou poškozeny jehlami, má porost lepší zdravotní stav,
a tím výrazně lepší předpoklad pro sklizeň námele ve vyšší kvantitě a kvalitě.
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Nevýhody metody:
1. Hlavní nevýhodou je vyšší riziko výskytu zrna při sklizni námele v letech
příznivých pro polní produkci námele hlavně za situace, ţe kvetení ţita je časově
nerovnoměrné
2. Větší závislost na průběhu počasí - dlouhodobě deštivé počasí není vhodné
7.6.2.1 Termín aplikace očkovací látky postřikem
Ţito kvete obvykle asi 1 týden. Teplé počasí a sucho kvetení urychluje, chladné
a deštivé počasí je naopak zpomaluje a prodluţuje. Kvetení začíná ve střední třetině klasu.
Ţito kvete v podstatě celý den, ale intenzita kvetení má dvě denní maxima, a to mezi
8. - 11. hodinou dopoledne a mezi 14. - 18. hodinou odpoledne. Jednotlivé květy odkvetou
za 20 - 25 minut, ţito kvete otevřeně, prašníky jsou jasně zřetelné. Výše uvedené údaje jsou
ale pouze orientační. Skutečná délka kvetení a celý jeho průběh jsou silně závislé
na počasí a zvláště na mikroklimatu stanoviště, kde je ţito pěstováno. Mohou proto velmi
často nastat značné odchylky od uvedených obecných údajů. Toto platí zvláště
při extrémních výkyvech počasí v posledních letech. Celý proces kvetení je proto nutné
velmi pečlivě sledovat a termíny aplikací korigovat podle zjištěné skutečnosti. [15,29,34]
Základní vlastností sterilních ţit a zároveň poţadavkem je, ţe prašníky jsou malé,
svrasklé a neobsahují pyl. Kvítky sterilního ţita jsou sterilními prašníky vyplněny pouze
do asi jedné poloviny aţ dvou třetin svého prostoru. Ve fázi kvetení se rovněţ provádí
podle závazných metodik kontrola sterility ţita. [28,36]
Očkování námele na ţito postřikem se provádí v době plného kvetení ţita, v rozmezí
přibliţně 5-7 dnů i více (je nutno respektovat skutečnou délku kvetení), s odstupem
zhruba 1-2 nebo i více dnů mezi jednotlivými postřiky, v závislosti na skutečné době
kvetení a průběhu kvetení. Cílem je zasaţení maximálního počtu bílých peříčkovitých
blizen v otevřených kvítcích ţita v době, kdy jsou zřetelně viditelné. [37,38]
Za standardních podmínek (vyrovnaný porost ţita, časově rovnoměrné kvetení
a stálé počasí) se provádějí 3 postřiky NOL (námelová očkovací látka).
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Určení optimální doby aplikace námelové očkovací látky je zásadní podmínkou
úspěchu. Z tohoto důvodu je nezbytná přítomnost agronoma a přehlídka celé plochy
alespoň dvakrát denně. Jelikoţ půdní profil, výhřevnost pozemku či expozice můţe být
v různých částech honu odlišná, je nutné přehlíţet plochu ve všech jejich částech
a ze všech stran. [29,35,36]
Např. v Německu pouţívají producenti námele GPS navigaci, pro určení polohy
jiţ nakvétajících částí honu, která následně komunikuje s počítačem postřikovače.
Tím dochází k optimálnímu pokryvu jiţ kvetoucích rostlin a naopak při následné aplikaci
nedojde k postřiku jiţ zasazených rostlin ve stejném termínu. Tímto šetříme nejen očkovací
látku, ale i přejezdy postřikovače. [5,36]

7.6.3 Sled postřiků
1. První postřik na počátku kvetení ţita, 10 -15 % kvetoucích klasů
2. Druhý postřik v době plného kvetení ţita
3. Třetí postřik před koncem kvetení ţita [18,35]
Postřik se provádí v době, kdy je otevřeno maximum kvítků ţita, většinou to bývá
dopoledne mezi 8. - 11. hodinou, a pak odpoledne mezi 14. - 17. hodinou. Ţito se
v době květu musí průběţně sledovat a rozhodující je operativní provedení postřiku podle
aktuálního stavu kvetení ţita na pozemku.
Za deštivého počasí se např. velmi často stává, že když přestane pršet a vysvitne
slunce, žito začne ve velmi krátké době kvést - objeví se blizny, které byly za deště
schované. Toho je třeba využít a provést postřik v co nejkratší možné době. [5,28,29]
Zkušenosti ukazují, ţe můţe dojít k časově velmi nevyrovnanému kvetení
(např. na svaţitém pozemku kvetlo ţito na horní polovině pole dříve, na spodní mnohem
později).
Technologie očkování ţita postřikem vyţaduje, aby všechny klasy ţita nebo aspoň
jejich maximum na jednom honu kvetlo ve stejnou dobu. [28,29]
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7.6.4 Vliv počasí
Nejlepší výsledky očkování postřikem jsou za suchého slunečného počasí, nejlépe
bezvětří, kdy je otevřeno maximum kvítků a jsou zřetelně viditelné blizny.
Očkovat za deště není moţné, zvláště silný déšť spláchne v krátké době konidie
z kvítků. Drobný déšť nevadí. V případě dlouhodobě deštivého počasí není ovšem jiná
moţnost, neţ postřik provést i za deště. Zde je nutno vybrat interval, kdy je déšť méně
intenzívní. V případě postřiku za deště je dále nutno zvýšit dávku vody, ve které se aplikují
konidie, aby se napřed vytlačila dešťová voda z kvítků. [28,38,39]

7.7 Námelová očkovací látka
Námelová očkovací látka (dále jen NOL) je granulovaná látka, tvořená usušenou
biomasou konidií Claviceps purpurea ve směsi s inertním práškovým plnidlem a barvivem.
Samotná příprava očkovací látky k postřiku má daný postup, který je nutno striktně
dodrţet. Pouze tehdy se docílí aplikace potřebného počtu konidií na 1 ha. V opačném
případě dochází k aplikaci „shluků“ konidií, a tím k neţádoucímu sníţení počtu konidií
na jednotku plochy a nedostatečné infekci.
Dávka je volena tak, aby byl 1 ha ţitného porostu naočkován minimálním mnoţstvím
(3,2±0,5).1011 klíčivých konidií. Za účelem úpravy pH očkovací látky na 6 aţ 7
a pro zajištění výţivy konidií bezprostředně po naočkování je k dodávce přiloţen 1 sáček
o obsahu 600 g práškového kukuřičného extraktu a 1 sáček se 130 g fosforečnanu sodného,
coţ jsou dávky na 1 ha pro tři aplikace, tj. na 3 ha jedné aplikace. Kukuřičný extrakt
je světle hnědá, sypká, netoxická látka, která obsahuje směs ţivin na podporu klíčení
konidií.

7.8 Vývoj a růst žita a námele po naočkování
Další vývoj ţita, klíčení konidií a růst námele silně závisí na vývoji počasí v daném
ročníku. Prvními viditelnými znaky úspěšné infekce je objevení kapek medové
rosy – medovice na klasech ţita - medování ţita. Medování začíná obvykle za 7 aţ 10 dnů
po očkování. Optimální je stav, kdy medování probíhá současně s kvetením ţita. Sterilní
ţita kvetou otevřeně a jsou v době kvetení velmi citlivá vůči sekundární infekci,
která v této době probíhá. V případě, ţe ţito začne kvést před medováním, se značně
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(např. i ze vzdálených porostů), a tím se zvyšuje moţnost vysokého nasazení zrna. Tomu
lze zabránit tak, ţe i druhé očkování se provede včas, tedy v době, klasy ještě nejsou úplně
vymetané. [37,39]

7.9 Vývoj a dozrávání sklerocií
První sklerocia z primární infekce se objevují asi za 1 měsíc po očkování a další
3 – 4 týdny trvá jejich dozrávání. Sklerocia z primární infekce dosahují největší velikosti,
mívají i vysoký obsah alkaloidů, ale špatně drţí v klase a většinou vypadávají na zem ještě
dlouho před kombajnovou sklizní. [28,29,30]
Rozhodující pro tvorbu a výnos námele při pěstování na sterilním ţitě je sekundární
infekce, eventuálně i třetí infekce. Sekundární infekce klasů je masivní, tvořící se sklerocia
jsou menší (dosahují hmotnosti 20 - 40 mg) a lépe v klasu drţí. [28,31,33,38]
Ţito se od ostatních obilovin liší také tím, ţe větší část fotosyntetické asimilace
pro tvorbu asimilátů probíhá ve stéble, především v jeho horních partiích. Listové čepele
v tomto procesu hrají menší roli, neboť jsou relativně malé (zvláště čepel praporcového
listu) a poměrně brzy odumírají. V období dozrávání ţita se vytváří porost s malým
podílem listových čepelí, avšak se zelenými stébly. [35,37,39]

7.10 Sklizeň námele
7.10.1 Termín sklizně
Za normálního průběhu počasí se v našich podmínkách námel sklízí obvykle v první
polovině července. Stanovení optimálního termínu sklizně je rozhodující pro výnos
a zvláště pro kvalitu námele (obr. 14). Je prokázáno, ţe předčasná sklizeň, kdy dochází
k tzv. podtrţení porostů - stébla rostlin ţita jsou ještě a není ukončen přechod
asimilátů ze stébla do sklerocií - způsobuje sníţení obsahu alkaloidů ve srovnání se sklizní
v optimálním termínu zralosti. Sklerocia námele nevypadávají do té doby, dokud jsou klasy
na stéble ve vzpřímené poloze. Ohýbání klasů směrem dolů, tzv. „háčkování“, je známkou
zralosti porostu. Stanovení optimálního termínu sklizně je velmi náročné opatření a musí
se vycházet z konkrétních podmínek kaţdého jednotlivého pozemku. [28,32,34,37]
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Obr. 14: Sklizeň námele

7.10.2 Posklizňová úprava sklizené hmoty
Sklizenou hmotu je nutno v závislosti na sklizňové vlhkosti ihned sušit. Pro udrţení
maximálního obsahu alkaloidů nesmí teplota sušení přesáhnout 40 °C, a to zvláště
na začátku sušení, kdy je vyšší obsah vody. Sušení rovněţ nesmí probíhat prudce a je nutno
dbát, aby v případě vyššího obsahu zrna nedošlo k jeho přesušení, a tím následně značným
problémům nebo i nemoţnosti třídění hmoty suchou cestou. [37,39]
V případě dodrţení garantované sterility ţita a za příznivých klimatických podmínek
v době květu ţita, je kvalita sklizené hmoty velmi vysoká a pohybuje se od téměř čistého
námele do 3 – 5 % příměsí zrna. Příměs zrna do 10 % je ještě relativně přijatelná, ale jiţ
klade zvýšené nároky na čištění a třídění sklizené hmoty. V klimaticky nepříznivých letech,
v případě poruch sterility, slabého a opoţděného medování, ale i z mnoha dalších příčin,
se obsah zrna můţe pohybovat v desítkách procent (30  50 %) a vyskytly se i případy
obsahu zrna 70  90 %. Za této situace je jiţ třídění velmi nákladné. Důvodem
je minimální rozdíl ve velikosti a měrné hmotnosti mezi sklerocií námele a zrny ţita.
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Třídění je velmi obtíţné a kvalitně se dá provést pouze na speciálních pneumatických
třídičích (Heid, Westrup aj.). Ve sklizené hmotě se mohou vyskytnout i příměsi jiných
obilovin nebo dokonce plevelů (velmi problematický na čištění je např. svízel).
Přítomnost příměsí můţe být způsobena jak nedodrţením agrotechnických postupů
(neúplná

likvidace

nevhodné

předplodiny),

tak

i

špatnou

účinností

herbicidů

(dlouhotrvající deště aj.). Toto všechno dále zvyšuje náklady na čištění. [37,38,39]
Po vyčištění se námel plní do velkobjemových vaků v čisté hmotnosti 400 kg
s tolerancí ± 1 %.
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ZÁVĚR
Tato rešeršní práce se věnuje alternativnímu vyuţití obilovin k pěstování námele.
Cílem

práce

bylo

shrnout

nejdůleţitější

informace

o

námelu

jako

surovině

pro farmaceutický průmysl, zásadách pro pěstování obilnin, očkování obilnin námelem,
zásadách pro správnou sklizeň a posklizňovou úpravu námele.
Přirozené napadení obilniny parazitující houbou je nedostačující, proto jsou
obiloviny pro účely lékařského pěstování námele očkovány, čímţ se dosáhne potřebného
mnoţství námelových alkaloidů poţadované kvality. Námel se dále chemicky zpracovává,
a tím se zaručuje dosaţení poţadovaného účinku.
V současné době tvoří námel nepostradatelnou surovinu pro farmaceutický průmysl.
Protoţe jeho spotřeba kaţdoročně pozvolna narůstá, byly vyšlechtěny nové odrůdy námele,
které poskytují daleko vyšší výnosy a současně zvýšený obsah účinných sloučenin.
Také zavedení progresivních biotechnologických metod, obzvláště kultivace námele
na umělých ţivných půdách, znamená značný pokrok.
Otravy a úmrtí po konzumaci kontaminovaných výrobků jiţ v současnosti nehrozí.
Dnešní zemědělství je na takové úrovni, ţe kvalita pěstovaného obilí je snadno ovlivnitelná
a kontrolovatelná. Obilniny určené pro potravinářské zpracování jsou pod přísnou
kontrolou a prochází řadou postřiků tak, aby výtěţek byl co nejvyšší a sklizené zrno
co nejkvalitnější.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
syn. - synonimum
ČR - Česká republika
resp. - respektive
hm. % - hmotnostní procenta
CNS - centrální nervová soustava
CEA - Cyklolové ergotové alkaloidy
LEA - Laktamové ergotové alkaloidy
C - uhlík
EA - námelové alkaloidy
tzv. - takzvaně
tj. - to znamená
aj. - a jiné
NOL - námelová očkovací látka
mj. - mimo jiné
GPS - Global Positioning System - globální satelitní triangulační (lokalizační
a navigační) systém
obr. - obrázek
tab. - tabulka
ha - hektar
g - gram
mg - miligram
hod. - hodina
min. - minimálně
°C - stupeň Celsia
% - procento
-alfa
 - beta
km - kilometr
mm - milimetr
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