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Strukoviny: superjedlo budúcnosti 

 

Valné zhromaždenie 

Organizácie Spojených 

národov vyhlásilo rok 2016 za 

Medzinárodný rok 

strukovín. Inovácia pri používaní 

potravinárskych výrobkov zo 

strukovín, napríklad „strukovinové 

trhance“ alebo jogurt z bôbu záhradného, v kombinácii s výsledkami výskumu zameraného 

na zvýšenie ich produktivity znamená, že pestovanie strukovín sa stáva 

konkurencieschopnejším. Poľnohospodárstvo EÚ tak môže využívať účinky strukovín na pôdu, 

systémy pestovania a biodiverzitu. 

 

Perfektné strukoviny 

Strukoviny ako sú hrach, fazuľa a šošovica, sú vysoko výživné s dôležitými zdravotnými 

výhodami. Majú vysoký obsah bielkovín a vlákniny a nízky obsah tuku a cukru. Strukoviny tiež 

podporujú trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy a 

prispôsobovaniu sa tejto zmene. 

Strukoviny fixujú dusík zo vzduchu pomocou baktérií Rhizobium žijúcich v koreňových 

uzlinách. Toto prospieva ako strukovinám, ktoré potrebujú na rast dusík, tak aj baktériám, 

ktoré sú vyživované rastlinou. Peter Strijk, farmár a majiteľ spoločnosti Dutchsoy uvádza: 

„Sója dokáže naviazať až 75% vlastnej spotreby dusíka zo vzduchu, takže potrebujú veľmi 

málo dusíkatého hnojiva. Plodina tiež veľmi dobre zapadá do súčasného systému striedania 
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plodín v Holandsku a videli sme, že má pozitívny vplyv na niektoré plodiny, ktoré sa následne 

pestujú na rovnakom poli.“ 

 

Inovatívne použitie strukovín 

Fred Stoddard z Helsinskej univerzity dohliadal na niekoľko študentov, ktorí študujú 

inovatívne spôsoby používania strukovín. Pozornosť sústreďujú na „strukovinové trhance“, čo 

je vegetariánsky potravinový výrobok vyrobený z ovsa, hrachu a fazúľ bôbu záhradného: 

„Vynašiel to jeden z našich doktorandských absolventov Reetta Kivelä, a veľmi obratne 

spropagoval pomocou fínskych sociálnych médií, takže produkt odletel z regálov 

supermarketov tak rýchlo, ako sa tam dostal. A chutí to dobre!" 

Je tiež nadšený tým, že študenti vyvinuli jogurt z fazule: „Niektorí študenti pracujú na 

spôsoboch, ako výrobiť jogurtov a tofu z fazúľ bôbu záhradného. Zistil som, že jogurt chutí 

vynikajúco, ale nemal som šancu ochutnať tofu. Naši čínski študenti ale hovoria, že sladkosť 

nebola podľa ich chuti, ale pomyslite si na syrové koláče, tvarohové dezerty (základ nordickej 

stravy), a ďalšie sladké výrobky vyrobené v západnom svete zo „syra“. Jedná sa o produkt 

so zaujímavou budúcnosťou!" 

Použitie fazuľových bôbov v potravinách (na rozdiel od používania ako krmiva pre zvieratá) 

bolo vo všeobecnosti obmedzené nepríjemnou „fazuľovou príchuťou“. Doktorand Zhongqing 

Jiang z Helsinskej univerzity zistil, že predhrievanie bôbu záhradného v rúre alebo v 

mikrovlnnej rúre poskyje vynikajúcu rovnováhu so zlepšenými vlastnosťami pri mletí, so 

zachovaním rozpustnosti proteínov a minimalizovanej aktivite enzýmov, ktoré sú nežiadúce 

pre chuť produktu.  

Porovnateľné výsledky ukazuje Fraunhoferov inštitút na ďalšej strukovine lupine. Priemyselní 

partneri vo Fínsku v súčasnosti testujú zahrievanie na fazuľových bôboch v skúšobnom 

meradle. 

 

Zlepšenie produktivity a ziskovosti plodín strukovín v Európe 

Sójové bôby sú komoditou, s ktorou sa obchoduje po celom svete, poskytujú prísady pre 

mnoho potravinových výrobky a krmivo pre zvieratá. V Európe sója nie je široko pestovaná, 

existuje však množstvo prebiehajúcich iniciatív, akou je napríklad spoločnosť Dutchsoy, ktorá 
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si kladie za cieľ propagovať túto plodinu v Holandsku a kdekoľvek inde v Európe. Od roku 

2013 spolupracovali so študentmi z poľnohospodárskej univerzity CAH Vilentum a ďalšími 

výskumnými partnermi s cieľom nájsť odrody a pestovateľské metódy, ktoré by umožnili 

pestovanie sóje v Holandsku. Peter Strijk: „Podľa našich zistení, úroda 3 tony sóje na hektár 

je reálny predpoklad a mohla by sa ďalej zvyšovať s použitím odrôd, ktoré by boli lepšie 

prispôsobené prostrediu a pomocou ďalších skúseností poľnohospodárov s pestovaním 

plodiny. Toto znamená, že sója môže na ornej pôde v Holandsku konkurovať pšenici ozimnej.“ 

Dutchsoy spolupracuje s vybraným poľnohospodárskym družstvom a spolkovou krajinou 

Zeeland a spoločnosťou Europsoya s cieľom podporiť poľnohospodárov v pestovaní sóje v 

Holandsku a iných krajinách v 

Európe.  

V Európe existuje niekoľko ďalších 

iniciatív na podporu pestovania 

strukovín, napríklad operačná 

skupina PROGRALIVE na západe 

Francúzska. PROGRALIVE pracuje 

na zlepšení produktivity a ziskovosť 

plodín lupiny, hrachu a fauľových 

bôbov prostredníctvom lepšieho 

riadenia plodín. Projekt bol založený 

na žiadosť poľnohospodárov a zahŕňa experimenty na farme so zmiešanými plodinami 

(obilniny kombinované so strukovinami). 

 
 

Medzinárodný rok strukovín 

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených 

národov vyhlásilo rok 2016 za Medzinárodný rok 

strukovín. Táto iniciatíva sa začala s cieľom zvýšiť 

informovanosť verejnosti o výživových výhodách 

strukovín ako súčasti udržateľnej výroby potravín 
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zameranej na potravinovú bezpečnosť a výživu. Môžete si pozrieť zaujímavé video 

vysvetľujúce 5 benefitov strukovín (výživa, zdravie, zmena podnebia, biodiverzita a 

bezpečnosť potravín) s príkladmi z celého sveta. Webová stránka FAO poskytuje ďalšie 

informácie. 

 

Viac informácií 

Peter Strijk, Dutchsoy info@dutchsoy.nl  

Fred Stoddard, the University of Helsinki frederick.stoddard@helsinki.fi 

pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr  

2016, Year of the pulse – FAO site  

EIP-AGRI Brochure on competitive protein crops (available in English, Portuguese 

and Estonian)  

EIP-AGRI Focus Group on Protein crops  

EIP-AGRI Workshop: ‘How to make protein crops profitable in the EU? 

 

Neprešlo jazykovou úpravou. 

Preložila Ing. Anna Košíková, PhD. 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=11740
http://www.fao.org/pulses-2016/en/
mailto:info@dutchsoy.nl
mailto:pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr
http://www.fao.org/pulses-2016/en/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-competitive-protein-crops
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups/protein-crops
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-how-make-protein-crops

