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PROMĚNY OSIVOVÝCH SÁČKŮ
Drobnopěstitelé a zahrádkáři, pěstitelé zkušenější i ti začínající se dnes asi
nejčastěji setkávají se semínky kulturních rostlin v malých barevných
sáčcích, v nichž se jejich osiva prodávají v obchodech. V průběhu času tak,
jak jdou roky i desetiletí, se podoba těchto sáčků proměňuje a tyto změny
dobře vyniknou, srovnáme-li několik sáčků (zejména téže odrůdy) z různých
let vedle sebe.
U oblíbené odrůdy ředkviček Rampouch,
kterou bychom nalezli v nabídce osiv před
řadou desetiletí ale i dnes stále patří
k vyhledávaným, jsme vybrali z archivu
Gengelu sáčky několika firem současných
i minulých, a to především domácích, ale
též dvou zahraničních.

Rampouch neboli střechýl
Rampouch získal pojmenování díky své
barevné i tvarové
podobnosti
se
známým kusem
ledu visícím v zimě ze střechy.
Ledově
bílý
a dlouze špičatý
tvar je pro ředkvičku méně častý, více najdeme
ředkvičky kulovité
či válcovité, zpravidla barvy červené nebo červenobílé. V zeleninových odděleních
obchodů
sice
dlouhé bílé bulvičky Rampouchů asi nenajdeČernobílá fotografie me (ve velkovýroRampouchu z knihy bě se sotva pěsA. Dadáka
Výnosné tuje), ale na zapatří
pěstování zeleniny v za- hrádkách
hradě i na poli z roku k odrůdám dlou1946. Zde je nazvána hodobě velmi obLedový rampouch.
líbeným. Odrůdu
nalezneme v lite-

Sempra vyfotografovala kratší,
až téměř válcovité Rampouchy.
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ratuře novější i starší pod různými názvy
– Rampouch, Ledový rampouch, Střechýl,
ředkvička dlouhá ledová, německy
Eiszapfen apod.
K porovnání se sešly tyto sáčky: Semena
Veleliby – platnost do 12/2004, Nohel
Garden – platnost do 12/2013, Semo
Smržice – platnost do 12/2009, Select Švýcarsko – k prodeji do 1/2014, Sempra
odštěpný závod Veleliby – platí do
30. 9. 1992, Semex Bratislava-Rača – platí do 30. 9. 1991, Gardenson Německo
– platnost do 12/2013. Výběr byl spíše náhodný, daný zejména tím, jak se k nám
sáčky postupně na Gengel dostaly.
Nejstarší obal měl záruku do 30. 9. 1991,
nejnovější až do roku 2014, tedy necelé
čtvrtstoletí času mezi nimi. I přes tento relativně nepříliš dlouhý časový rozdíl je
u sáčků patrná řada změn.

Velký obal lépe prodává aneb
Na stejnou postavu větší kabát

Podíváme-li se na velikost sáčků, lze pozorovat jev, který dobře známe i z jiných
oblastí – totiž zvětšení obalu při stejném
obsahu. Sáček o rozměru přibližně 6x9 cm
(Sempra) z doby před asi 20 lety obsahoval zhruba stejné množství osiva (5 gramů)
jako sáček ze současnosti o rozměru asi
8x16 cm (Semo).
Zákazník má pocit, že za stejné peníze si
může koupit více. Úplně přesně je dokonce
ve starším sáčku semen více – uvedená
hmotnost 5,7 g, zatímco dnes přesně 5 g.
Rozměr 8x16 cm je však největší. Sáčky
jsou různé velikosti nejen podle toho, jak
jsou staré a který producent osiva je nabízí.
Pokud jde o množství semen nejen naše, ale i zahraniční, švýcarský a německý sáček obsahuje
zhruba totéž množství osiva: 4–5 g.
Zatímco cena dříve byla
na sáčku přímo vytištěna,
by SMC (stanovená maloobchodní cena?) je v případě Sempry prázdné políčko a cena je uvedena
spolu s dodatečně dotištěnými údaji o množství semen a záruce. Balení se
Zadní strana balení Sempry. zárukou do 30. 9. 1992
Oproti dnešním vícejazyč- stálo 1,70 Kčs. Novější baným popisům jsme si tehdy lení ze současnosti stojí
vystačili jen s češtinou.
např. 10 Kč. Dnes jsou osi-

Skutečné, doma vypěstované Rampouchy.
Některé rostliny vykazují tloustnutí ke konci
bulvičky.

va řazena podle ceny do tzv. cenových
skupin označených třeba písmeny nebo
počtem stejných symbolů. Cena za jednotlivé cenové skupiny pak bývá uvedena
zpravidla někde v okolí vystavených osiv.
Kupodivu je cena pevně vytištěna také na
současném sáčku ze Švýcar – že by jiný
kraj, jiný mrav?

Křídový papír, vnitřní sáček,
ba i jmenovka
Posun v čase je viditelný také v papíru:
dřívější obyčejný papír (Sempra Veleliby
a Semex Bratislava) byl nahrazen luxusnějším papírem hlazeným, křídovým
(všechny pozdější sáčky). Kvalitu fotografií
lze hodnotit vesměs jako vysokou. I u dvou
nejstarších typů sáčků, pocházejících
z přelomu 80. a 90. let, šlo ale asi na tehdejší dobu o vyspělé barevné sáčky, snažící se v daných možnostech tisku a papíru
ukázat krásné obrázky a nalákat zákazníka
k nákupu. I tehdy se zdály pěkné a dokonalé
tak, jako se nám zdají pěkné a dokonalé ty
dnešní...
Rozdílné je vnitřní uložení semen. Novější
osiva jsou zpravidla, kromě vnějšího barevného papírového obalu, ještě opatřena menším vnitřním vícevrstevným sáčkem s neprodyšnou papírovo-hlíníkovo-plastovou stěnou. Takový sáček, pokud je neotevřen a nepoškozen, chrání semena proti vlhkosti.
Starší balení, kde jsou semínka ukryta jen
v papíru, vyžaduje vhodné skladovací
místo, aby nedocházelo k zvlhnutí osiva. Poznámka ke skladování u novějšího sáčku Gardenson, který vnitřní è
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vícevrstevný sáček neobsahuje:
„Při řádném skladování vysoká klíčivost do...“ Je sice asi myšlen dobře, ale je
nekonkrétní, protože neudává, co si má
kupující pod pojmem „řádné skladování“
představit – jaká je to teplota, jaká vlhkost?
Švýcarský sáček Selectu obsahoval
uvnitř kromě osiva navíc i malou umělohmotnou jmenovku, či spíše jmenovčičku, kterou si zahrádkář vysetá semínka může na záhonku označit (snad zajímavá inspirace pro naše firmy?). Kromě
názvu druhu v latině a znakem firmy je
jmenovka opatřena také nezbytným švýcarským trojjazyčným popisem v němčině,
francouzštině a italštině.

Na fotografování bulvičky
pěkně nachystat
Na sáčkových obrázcích nalezneme ředkvičky Rampouchy vždy dokonale umyté
a různě upravené: od volně položených
třech bulviček (Semex Bratislava-Rača),
k volně rozloženému vyššímu počtu bulviček u většiny sáčků (např. Semo Smržice)
až po jejich svazky (Gardenson Němec-

ko). Kromě celých bulviček je
ve dvou případech na fotografiích i řez bulvičkami (Semena
Veleliby
a u švýcarského
Selectu). Z pohledu na dužinu
lze soudit na
kvalitu – u některých odrůd může Vnitřní vícevrstvý sáček zvyšuje ochbýt někdy vidět ranu semen.
nádech zbarvení Hodně křivé bulvičky se podařilo
dužiny a při po- vybrat na sáček Semexu.
zorném pohledu
na originál lze
třeba rozpoznat u dužiny počínající houbovatění (mechovatění). Jistě tak může přinést doplnění řezu bulvičkami na obale celistvější, úplnější představení odrůdy.
Podkladem při focení je dřevo jako klasický přírodní materiál (nebo dřevu podobný podklad), někde leží ředkvičky na vlastních listech, což zase přináší pěkný barevný kontrast bílá – zelená. Na sáčcích
v okolí ředkviček pak vládne žlutá barva
– kromě jednoho se všude žlutá barva ve
větší či menší míře na sáčku vyskytuje.

Globalizace – jazyky
a piktogramy
Vidíme též velké změny v popisech na
zadní straně obalu. Sempra má předtištěný obecný český text, Semex text slovenský, obecný pro všechny ředkvičky
a v obou případech jen jednojazyčný, v národním jazyce (i když v čase Československa byla možná odrůda prodávána i ve
druhé zemi). Na sáček se pak dotiskly další údaje (gramy, záruka...).
Sáčky po roce 2000 a ze současnosti se
již staly mezinárodnějšími či světovějšími
Švýcarský sáček Selectu obsahoval kromě
a někdy se téměř předhánějí v kolika jasemínek i jmenovku na označení záhonku.
zycích bude návod k pěstování
uveden: ve čtyřech jazycích je
tomu u sáčku Semena Veleliby
a Nohel Garden se honosí jazyky dokonce sedmi(!) a nápisy
jsou: česky, slovensky, německy, anglicky, polsky, ma arsky,
rumunsky. Švýcaři si vystačí
opět se svými třemi jazyky (Select). Zatímco u nejstarších obalů z počátku devadesátých let je
jen textový popis, u novějších
pytlíčků je téměř vždy i „obrázkový návod“ k pěstování, čili tzv.
piktogramy – obrázkové znaky
informující o termínu a hloubce
setí, možnosti předpěstování,
Nohel Garden uvádí přibližný počet semen v sáčku doporučeném sponu setí, určeSemena Veleliby přináší na (400) a má na zadní straně ní, zda je pro kryté prostory či
obrázku ředkvičky štíhlé návod k pěstování dokonce venkovní pěstování, dobu skliza navíc i řez bulvičkami.
v sedmi jazycích.
ně sklizeň apod. Nebo jsou tyto
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Gardenson má menší obal laděný v zelenobílém tónu.

informace k doporučenému pěstování
podány tabulkou s vyznačením vhodných měsíců výsevu a sklizně a uvedením sponu.
Novější sáčky obsahují také tzv. čárový
kód, i když často najdeme na koupeném
sáčku samolepku s cenou případně i jen
rukou dopsanou cenu. Záleží v jakém obchodě je dotyčné osivo nakoupeno. Velké
prodejny mají čtečky čárového kódu,
mnoho malých prodejen s klasickým prodejem si dobře vystačí s dolepenou cenovkou nebo i cenou dopsanou ručně.
V horní části sáčků přibyly také proražené
otvory sloužící k zavěšení na stojany, což
je dnes běžný způsob prodeje.

Jaká je vlastně podoba
odrůdy?
Ředkvičku Rampouch známe již z období před 2. sv. válkou, ba pěstovala se
asi už na počátku minulého století. V nabídce zeleniny je tak vlastně celé století
a takové štěstí i dlouhověkost má málokterá odrůda.
è
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POHLAĎME VČELU
Období, kdy kvetou maliny a ostružiny od
20. května do 20. června, je dobou vrcholné včelí snůšky. Stávalo se často, že děti,
ale i dospělí dostali od včely žihadlo. Dříve
to bylo častější, protože se hodně chodilo
na boso. Když pak postižený, hlavně děti,
uviděl včelu, honem se snažil sehnat
nějaký proutek, aby jí žihadlo oplatil.
Hleděl jsem vždy, abych se
naučil vidět, co včela dělá,
pozorovat ji při práci,
vidět v ní spolutvůrce
úrody, její opylovací
činnost i produkty –
med, pyl, propolis,
vosk. Snažil jsem se
přemoci strach ze
včelího
žihadla.
Nejklidnější jsou včely v červnu,
právě když kvetou maliny. To
můžeme včelu hladit, ničeho si
nevšímá. V té době nás nebude nikdy
ohrožovat žihadlem. Jestliže bychom ji
však zmáčkli silněji, bude mít pocit, že jí
jde o život, a potom se bude bránit
žihadlem.
Školní děti z nižších ročníků u nás
každým rokem v červnu hladily včely. Za
včelínem jsme měli vysázeny čtyři řady
maliníků. Učitelky přiváděly děti a ty se
rozestoupily kolem keřů a sledovaly včely
na květech maliníků. Pozorovaly jejich
pohyb z květu na květ, lezení, rejdění

sosáčkem a vysávání nektaru nebo sběr
bělošedého pylu. Pro případ bodnutí jsem
měl připravenou lahvičku čpavku a vatu.
Dětem jsem ji nikdy neukazoval, aby
neměly příčinu ke strachu. Zajímavé je, že
jsem čpavek nemusel nikdy použít.
Každé skupině jsem ukázal, jak je možné
včelu pohladit a včela neštípne. Nejdříve to
zkusilo několik odvážných, mezi nimi
i děvčata, postupně našly odvahu i ostatní
děti. Pohladily včelu a ta si hleděla práce.
Z obávaného nepřítele se
najednou stal přítel.
Žádné
ničení
přírody, nýbrž
sympatie k ní a
obdiv. Bylo to
moc
hezké
a dětem i učitelkám se to velmi
zamlouvalo.
Každým rokem v červnu
jsme se v době
květu
malin
sbližovali s přírodou – pohlazením, bez
žihadla a bez čpavku. Hladili jsme včely.
A co lidé? I ti potřebují pohlazení, které
hřeje. Potřebují je děti, ale i dospělí
a nemají na ně zapomínat. Bude za ně
vděčen i starý děda. Proč na ně zapomínat? Pohlazení nic nestojí, je zadarmo,
nikomu neublíží a udělá radost.
JOSEF ŠEDA, Hradec Králové,
bývalý učitel, 84 let
(Napsáno pro BIONOVINY v květnu 1994)

PŘÍRODA ČARUJE
Mám v sadu starý strom
po babičce, jablka velmi
dobrá a šavnatá. Neznám
přesně odrůdu, chutná
jako Matčino... Letos bylo
dokonce několik jablíček
ve tvaru hruštičky a oba
tvary vyrostly na jedné
větvičce. Inu, příroda
čaruje a ekozahrádkář zírá.
Jan Papáček

Jaké budou letos výsledky pěstování starých odrůd?
Pěstitelská sezóna pomalu končí, a tak prosíme ty pěstitele, kterým jsme na jaře zaslali semena
ze Seznamu starých odrůd Gengelu o vrácení namnožených osiv a přiložení zprávy o tom, jak ta
která odrůda prospívala.
Ve zprávě o pěstování prosím stručně uvete:  Jak u Vás odrůda rostla, jaký byl zdravotní stav,
jak reagovala odrůda na rozmary letošního počasí atd.  výnos a jak chutnala, pokud jste ji využili na konzum, např. ve srovnání s jinými odrůdami  zda u cizosprašných druhů byla dodržena
prostorová izolace.
Semena, která jste namnožili, prosím, zasílejte vyčištěná a vysušená. K balení použijte průhledné
plastové sáčky, které umožňují rychlé přehlédnutí množství a kvality semen. Ideální jsou sáčky
s uzávěrem, tzv. zámkem, které chrání semena proti vlhkosti. Semena musí být zcela suchá, předem dobře usušená, jinak v neprodyšném sáčku záhy zplesniví! Každé osivo je třeba popsat: na popisku prosím uvete druh, název odrůdy a rok sklizně, lze doplnit své jméno. Těšíme se na Vaše
zprávy i zaslaná semínka. Zasílejte je do 30. října 2013. Děkujeme! Adresa pro zaslání semen
a zpráv: Gengel, o. p. s., Veselka 52, 374 01 p. Trhové Sviny.
(pd)
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Na různých vyobrazeních, a to jak
na sáčcích s osivy, tak na obrázcích v zahradnické literatuře starší i novější lze nalézt bulvičky často vzhledem poněkud odlišné. Velmi pěkné a dlouhé ředkvičky
spatříme například na vyobrazení z knihy
A. Dadáka nazvané Výnosné pěstování
zeleniny v zahradě i na poli z roku 1946
(zde je odrůda označena jako Ledový
rampouch).
Na sáčku Sempry je naopak obraz bulviček kratších, bachratějších, ba některých
téměř válcovitého tvaru. Slovenské balení
Semexu ukazuje jen tři bulvičky, které ale
vypadají hodně nevyrovnaně a ne zcela
dokonale. Je to ve stylu „každý pes jiná
ves“ a spíše než pohledné ředkvičky tu vidíme jakési „křivouse“, každá ředkvička je
jinak křivá. Na novějších sáčcích po roce
2000 jsou všude na první pohled
krásné
a
dokonalé
ředkvičky. Pěkné a bezvadné
ředkvičky jako
by vyjadřovaly
touhu po kráse
a dokonalosti.
Při pozornějším pohledu je
ale také každá
trošičku jiná,
některá mírně
zakřivená, jiná
rovnější, některá kratší a jiná
Největší sáček, avšak se
delší
apod. stejným množstvím osiva,
Jde o přiroze- je ze Sema.
ný jev, variabilitu „kořenů“, jíž se lze sotva vyhnout. Na
podobu kořenů mohou mít vliv jak vnější
podmínky, způsob ošetřování, tak mohou
být ovlivněny původem. Bylo by zajímavé
srovnat různé původy této odrůdy z domácích i zahraničních zdrojů. Na fotografii ze
sáčku Sempry pak lze vytušit poškození
listů dřepčíky, většinou však mnoho z listoví na sáčcích není zobrazováno.
Celkově je na všech sáčcích zřejmá snaha o dokonalé a lákavé podání, které přiměje zákazníka, aby po sáčku sáhl a koupil si ho. Sáčky kupujeme často podle toho jak pěkně vypadají odrůdy na nich
zobrazené. Aby tak vypadaly i ve skutečnosti, až si je doma vypěstujeme a budeme sklízet, o to se však již musíme postarat my sami.
pd
Obrázky z archivu Gengelu
(Loga jsou nebo mohou být ochrannými
známkami uvedených společností.)
POZN.: Děkujeme panu P. Dostálovi
a panu P. Kisslingovi za nezištné poskytnutí prázdných i plných osivových sáčků
ředkvičky Rampouch/Eiszapfen.
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