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Objavenie Ameriky a „prechod“ rastlín a živočíchov do Európy
Po tom, čo Krištof Kolumbus objavil Ameriku pred
rokmi sa z Ameriky do Európy
postupne dostali i niektoré rastliny a živočíchy.
Z Južnej Ameriky pochádza i známa plodina, bez ktorej si v súčasnosti
život vieme iba ťažko predstaviť...

Volá sa

. Pôvodní obyvatelia pestovali túto rastlinu v drsných

podmienkach vysokohorskej krajiny rozbrázdenej kotlinami až do
nadmorskej výšky 4000 metrov nad morom, kde sa nedarilo kukurici.
Pestovanie tejto plodiny prispelo k vzniku osobitných foriem ľudskej
pospolitosti, ktoré boli založené na vzájomnej pomoci a podpore pri
obrábaní polí. Na týchto základoch vyrástla silná ríša Inkov.
Dlhoročným krížením vznikli stovky odrôd, ktoré sa od seba odlišujú
obdobím dozrievania, veľkosťou, farbou šupky i tvarom hľuzy. Dnes
poznáme vyše 3000 odrôd - stolné, kŕmne, priemyselné (pre škrobárne,
pre liehovary...)
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Patrí k

(jednoročným/dvojročným/trvácim)

druhom bylín.

Podzemky tejto rastliny vytvárajú podzemné hľuzy. Z nich vyrastá priama rozkonárená stonka,
ktorá je vo vrchnej časti slabo hranatá. Na nej vyrastajú
(jednoduché/zložené)
listy. Postavenie listov na stonke je
(protistojné/striedavé/praslenovité/v prízemnej ružici).
Kvety sú pravidelné
(trojpočetné / päťpočetné). Na stonke vyrastajú v súkvetí. Každý
kvet sa skladá zo zúbkatého kalicha a koruny bielej alebo svetlofialovej farby. Peľnice tyčiniek majú
žltú farbu a sú kužeľovito zrastené. Kvety kvitnú
(na jar/v lete/na jeseň).
Kvety sa väčšinou opeľujú samy alebo ich opeľujú muchy.
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Z opeleného a oplodneného kvetu vzniká dužinatý plod - bobuľa guľovitého tvaru veľkosti
čerešne. Má žltozelenú farbu, preto si ju možno pomýliť s nezrelým rajčiakom. Pozorovatelia si
tieto plody však niekedy nevšimnú, pretože majú rovnakú farbu ako listy, a tak sa „ maskujú“.

Údaje o tom, kedy a ako sa táto rastlina z Južnej Ameriky presne dostala do Európy sa rôznia.
Jeden zo zdrojov uvádza dve cesty - cez Španielsko z Južnej Ameriky a cez Anglicko zo Severnej
Ameriky.
V súčasnosti je táto rastlina rozšírená po celej planéte. Pestuje sa najmä v miernom pásme celého
sveta, v Európe siaha do oblastí až po 70 stupňov severnej zemepisnej šírky. Najväčším
producentom na svete v roku 2005 bola Čína, ktorý vypestovala 73 miliónov ton tejto poľnej
plodiny. Druhá priečka patrila Rusku (36,5 miliónov ton) a tretia Indii (25 miliónov ton). Z krajín
Európskej únie vedúca pozícia v pestovaní tejto plodiny patrila dvojici krajín - Nemecku a Poľsku,
ktoré vypestovali zhodne - po 11 miliónov ton. Amerika, vlasť tejto plodiny bola v roku 2005 na
jednom z posledných miest.
Vypočítaj a doplň, o koľko ton viac tejto plodiny vypestovala Čína ako India v roku 2005:
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Z hľadiska významu a využitia táto rastlina patrí medzi kultúrne rastliny = rastliny, ktoré si človek
cieľavedome vybral, vyšľachtil a pestuje ich.
Podľa spôsobu pestovania je zaradená do podskupiny
(okopaniny/obilniny/krmoviny/olejniny).

Za veľké rozšírenie a obľubu ďakuje táto rastlina obsahu škrobu, ktorý je základom jej značnej
výživnosti.
Okrem

, ktoré sa konzumujú, je však celá rastlina jedovatá.
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