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1. Úvod do pěstování polní zeleniny

Ekologické  pěstování  zeleniny  se  od  konvenčního  liší  zejména  nepoužíváním 

syntetických  hnojiv  a  prostředků  ochrany  rostlin.  Legislativa  dále  omezuje  používání 

konvenčních  organických  hnojiv,  klade  požadavky  na  původ  osiva  a  sadby  a  vyžaduje 

příslušnou registraci,  evidenci,  kontrolu  a  certifikaci.  pěstitel,  který splní  požadavky výše 

uvedeného  zákona,  je  oprávněn  označovat  své  výpěstky  jako  „bioprodukty“  a  používat 

ochranou značku BIO (Šarapatka, Urban a kol., 2006). 

Ekologicky vyprodukovaná zelenina je na našem trhu trvale nedostatkovým zbožím. 

Ekozelinářů je málo a jejich zboží je dostupné většinou jen regionálně (Hradil, 2002). Zelináři 

prodávají  většinu  své  produkce  přímo,  podle  ročenky  Ekologického  zemědělství  v České 

republice bylo v roce 2005 bylo certifikováno celkem 2467,85 t kořenové, hlízové, plodové a 

luskové zeleniny.

2. Agrotechnika ekologicky pěstované zeleniny

2.1 Osevní postup

Osevní postup je jedním ze základních kamenů úspěchu při ekologickém pěstování 

zeleniny,  protože legislativa o EZ1 omezuje možnosti  využití  přímé ochrany rostlin.  Mezi 

nejčastější  chyby  patří  příliš  úzký  osevní  postup  stejných  nebo  podobných  zeleninových 

druhů,  který podporuje  šíření  chorob a  škůdců (nádorovitost  košťálovin,  háďátka,  bzunka 

zelná, některé houbovité choroby. Také ve sklenících je osevní postup příliš jednostranný, 

čímž  dochází  k zamoření  půdy  chorobami  (Sclerotinia  nebo  Fusarium)  a  vznikají  velké 

škody. Ačkoliv je počet kultur vhodných pro pěstování ve skleníku omezený, měly by být 

vyčerpány všechny možnosti střídání plodin. 

Většina  plodin  by  po  sobě  neměla  být  pěstována  4  nebo  pět  let.  Tuto  skutečnost 

podtrhují  následující příklady:

1. Druhy náchylné ke kořenomorce (mrkev, chřest, červená řepa).

2. Rajčata  jsou napadány houbami rodu  Alternaria (černé  skvrny na listech,  stoncích 

nebo plodech) nebo jinými bakteriálními chorobami.

1 Zákon č. 30/2006 Sb. a vyhláška MZe ČR č. 16/2006 Sb., Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém 
zemědělství



Pro střídání plodin (setí některých druhů po sobě) dle Radicse et al. (2006) hovoří 

následující skutečnosti:

1. Některé  druhy  jsou  prospěšně  následným  plodinám  díky  látkám,  které  jsou 

vyměšovány kořenovou soustavou.

2. Střídání hluboce a mělce kořenících druhů přispívá k lepšímu využití živin z půdní 

zásoby.

3. Střídání druhů, které zůstavají na pozemku krátkou dobu (ředkvička-mrkev, salát-

zelí) přispívá ke zlepšení půdní úrodnosti díky umožnění mulčování (půdochranná 

a protiplevelné funkce).

4. Po  leguminózách  zůstává  v půdě  dusík  fixovaný  symbiotickou  fixací 

molekulárního dusíku

5. Repelentní  působení  některých  plodin  vůči  chorobám  nebo  škůdcům  (mrkev-

cibule, pórek-koriandr).

Vzhledem  k dlouhodobějšímu  uvolňování  živin  z organických  hnojiv,  je  třeba 

bilancovat  nároky  jednotlivých  rostlin  na  živiny  v osevním  postupu  a  plodiny  řadit  dle 

náročnosti. Po základním organickém hnojení, jímž může být jak dávka chlévského hnoje, tak 

i  zaorané  zelené  hnojení  (leguminózy)  stojí  nejprve  plodiny  první  trati  (snášející  přímé 

hnojení),  např.  květák,  hlávkové zelí,  pórek  nebo celer.  Poté  následují  kultury  s menšími 

nároky živin.

Pozitivní roli sehrává osevní postup při regulaci plevelů. Většina odrůd zelí a pórku 

mohou být velmi intenzivně plečkovány, později oborávány a přihrnovány. Také brambory 

jsou známy jako kultura  zmírňující  výskyt  plevele.  Příznivě  lze  posuzovat  odrůdy rychle 

pokrývající půdu a uzavírající porost.

Šarapatka,  Urban  et  al.  (2006)  rozdělují  osevní  postup  dle  typu  podniku.  Prvním 

případem je farma specializující se na zahradnictví, kde platí zásada, že je důležité prostřídat 

záhony s kořenovou, listovou a plodovou zeleninou. Nejlepší je vytvořit jasně oddělené bloky. 

Druhým případem jsou zemědělské podniky, kdy je vhodné zelinářský hon přesouvat na jiné 

pole.  Protože  ale  bývají  podmínky pro  pěstování  zeleniny  často  na  jednom honu,  je  pak 

důležité přerušení zelinářského osevního sledu dvouletou jetelovinou či jetelotrávou.

2.2 Výživa a hnojení



Dostatečné  zásobení  rostlin  živinami  nedosahujeme  jednotlivými  opatřeními,  ale 

celým systémem péče o půdu, jehož součástí je osevní postup, zpracování půdy a dodávání 

organické hmoty. Důležité je dosáhnout velké aktivity mikroorganismů v půdě, ty pak mohou 

uvolňovat živiny pro potřeby rostliny (Šarapatka, Urban et al., 2006).

Zeleninové kultury mají vyšší potřebu živin, kterou často nelze krýt z vlastních zdrojů. 

To platí zvláště pro specializovaná zahradnictví, která obvykle hospodaří bez dobytka a 

nemají proto k dispozici vlastní statková hnojiva a nepěstují krmné leguminózy. S prodejem 

sklizené produkce opouští podnik velká množství živin (Neuerburg, Padel, 1994).

V  systému  ekologického  zemědělství  je  nezbytné  koloběh  živin  v  půdě  zajistit 

především  organickými  hnojivy  (statková  hnojiva,  komposty,  zelené  hnojení)  nebo 

povolenými minerálními hnojivy. 

Pro hnojení ve sklenících má velký význam stanovení obsahu solí v půdě (zasolenost). 

Aridní klima při chráněném pěstování může vést k zasolení vrchních vrstev půdy, což je třeba 

(ve sklenících každoročně) půdními analýzami ověřit. Prameny balastních solí je třeba hledat 

především  v zálivkové  vodě,  ale  také  v používaných  hnojivých  prostředcích.  Zatímco 

organická  obchodní  hnojiva jsou řazena mezi  hnojiva chudá na sůl,  jsou hnůj  a  kompost 

z hnoje na sůl bohaté a proto se musí používat velmi obezřetně (kontrolovaně) (Neuerburg, 

Padel, 1994).

Hnojení porostu organickým hnojivem má urychlit růst, stabilizovat výnosy a zlepšit 

kvalitu rostlinné produkce. Přímý efekt různých druhů hnojiv se může lišit, v dlouhodobém 

měřítku však hrají všechny naprosto klíčovou roli v dosažení výše stanovených cílů. Jejich 

účinnost a stupeň dosažení předem stanovených cílů jsou ovlivněny několika faktory. Tím 

prvním je druh hnojiva. Různé druhy hnojiv obsahují různé množství organických zbytků, 

proto se též různou měrou podílejí na přísunu živin porostu. Při jejich použití je též třeba 

přihlížet  ke struktuře  půdy;  hospodaření  s  vodou,  teplem a  vzduchem se  odvíjí  právě  od 

struktury půdy.

Tabulka 1.: Množství živin dostávajících se do půdy z organických hnojiv

N K2O P2O5 CaO MgO C/N

30  tun  statkového 
hnojiva 

(7,5 tuny sušiny)

150-180

165

180-220

200

40-60

50

25-40

30

25-35

30

15-23

19

40-60  m3 kejdy 125-175 160-240 60-90 64-96 24-36 8-12



(3,5 tuny sušiny)

150 200 80 80 30 10

Ovčí  trus  (zvířata 
zavřená  na  17 
hodin do ohrady, 

1 ovce/m2)

36 tun suché váhy

160-194

177

180-220

200

48-58

53

60-68

70

60-90

75

7-13

10

6 tun slámy

(5 tun sušiny)

17-23

20

50-100

75

9-16

12

12-22

17

8-12

10

80-140

110

20  tun  výnosů 
strnišťového osiva

(2,5 tuny sušiny)

55-65

60

100-110

105

20-30

25

20-25

22

10-15

12

15-25

20

50 tun listů řepy

(7,5 tuny sušiny)

160-180

170

300-320

310

35-50

45

85-105

95

75-100

90

17-24

21

100 m3 bláta

(7-11 tun sušiny)

140-220

180

20-40

30

115-165

140

140-420

280

100-130

115

8-12

10

Sláma  a  všechny  typy  rostlinných  zbytků  (kromě  zbytků  luskovin)  velmi  kladně 

ovlivňují strukturu půdy i obsah organických látek v půdě; nezvyšují množství živin v půdě, 

pouze  regulují  jejich  ztráty.  Kompost  zejména  zvyšuje  biologickou  aktivitu  půdy,  dále 

aktivuje zdroje živin a tím zlepšuje zdraví a nezávadnost rostlin; přispívá ke zlepšení stavu 

minerálních látek v půdě, avšak v porovnání se statkovými hnojivy je jeho vliv menší. Zelené 

hnojení má obdobný efekt jako sláma, ale jelikož obsahuje více vody, rozkládají se rychleji 

organické  zbytky,  čímž  se  urychluje  koloběh  živin  v  půdě.  Schopnost  fixace  dusíku  či 

zadržení vody je u zeleného hnojení značná, závisí však rovněž na druhu rostliny a na použité 

zemědělské technologii. Všechny druhy zeleného hnojení jsou velmi účinnými prostředky v 

boji s háďátkem, plevely či erozí. 

Použití organických hnojiv je tedy třeba přizpůsobit plodinám, pěstovaným na daném 

pozemku,  a  rovněž  agrotechnice.  Např.  rostliny  s  krátkou  vegetační  dobou  a  vysokými 



požadavky na příjem živin není možné hnojit hnojivy bohatými na dusík, protože v takovém 

případě by došlo k vyplavení veškerého nevyužitého hnojiva pryč ze systému. 

Abychom se vyhnuli příliš vysokým ztrátám, je třeba hnojivo dostatečně zapracovat 

do půdy co možná nejdříve. Po okamžitém zapracování hnojiva je třeba půdu okamžitě zorat. 

Odložíme-li orbu na později, může dojít k velmi významnému poklesu obsahu živin během 

několika málo následujících hodin. Optimálním obdobím pro rozptýlení statkového hnojiva je 

podzim; k aplikaci může dojít pouze tehdy, došlo-li k včasnému odstranění předchozí plodiny 

a k jarnímu vysetí nových plodin.

Tabulka 5.: Pokles účinnosti statkového hnojiva z důvodu jeho opožděného zapracování 

do půdy

Hnojivo ihned rozptýlené a zapracované do půdy 100 %

Hnojivo zapracované po 6 hodinách 80 %

Hnojivo zapracované po 24 hodinách 70 %

Hnojivo zapracované po 4 dnech 50 %

2.3 Příprava pozemku 

K přípravě  půdy  pro  pěstování  zeleniny  přistupujeme  s ohledem  k půdnímu  typu, 

druhu a momentálnímu stavu půdy. Musíme se vyvarovat zpracování půdy za nepříznivých 

vlhkostních podmínek (zamazání nebo rozprášení půdní struktury). 

Na nezbytnost orby existují rozdílné názory. Záleží na druhu a typu půdy a zahradník 

si  může  sám ověřit,  který  způsob  je  pro  dané  podmínky  nejvhodnější.  Celkově  se  dává 

přednost hlubokému kypření a mělčímu obracení. Osvědčila se podzimní orba s předseťovou 

přípravou půdy (Šarapatka, Urban et al., 2006).

Cílem předseťové přípravy půdy je vytvoření dostatečně utuženého seťového lůžka 

(podpoří  vzlínání vody k semenům a sazenicím), kdy horní vrstva půdy je kyprá (rostliny 

snadno prorostou) a brání neproduktivnímu výparu vody z půdy. Horní vrstva půdy ale nesmí 

být rozprášená, protože by docházelo k tvorbě půdního škraloupu.

Pozemek se zorá na podzim a ponechá v hrubé brázdě, na jaře se urovná smykováním 

(ve  vlhčích  podmínkách  hrozí  nebezpečí  rozmazání  půdní  struktury,  nutnosti  použití 



smykování  je  výhodnější  se  vyvarovat  správně  provedenou  orbou)  a  na  jaře  se  připraví 

vláčením pro výsevy a hlubším kypřením pro výsadby. K přípravě půdy se přistupuje 2-4 dny 

před setím (časový odstup umožní během setí  potlačit  nitkující  plevele),  půda se zároveň 

přirozeně slehne (mezi přípravou půdy a setím nesmí přijít silný déšť). 

Na plochách určených k výsevu má být seťové lůžko mělčí,  půda na ním jemnější 

(podle velikosti vysévaných semen), u ploch určených k výsadbě je sadbové lůžko hlouběji, 

půda nemusí být tak jemně zpracovaná; košťáloviny, rajčata, papriky nebo pór snesou hrubší 

strukturu než například salát (Šarapatka, Urban et al., 2006).

2.4 Osivo a odrůdy

V ekologickém  zemědělství  lze  použít  pouze  rozmnožovací  materiál  pocházející 

z rostlin,  které byly pěstovány v souladu s legislativou v oblasti  ekologického zemědělství. 

Sazenice zeleniny musí být pěstovány v systému ekologického zemědělství nebo přechodného 

období.  Neekologické  osivo  lze  použít  jen  v případě,  není-li  ekologické  osivo  dostupné 

(Šarapatka, Urban et  al.,  2006). Registr osiv dostupných pro ekologické zemědělství  vede 

Ústřední a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) na internetové adrese: http://www.ukzuz.cz 

v sekci ekologické osivo. 

Osivo z ekologického šlechtění a množení je k dispozici zatím pouze u malého počtu 

zeleninových druhů v omezených množstvích.  Spektrum běžných konvenčních odrůd řady 

zeleninových druhů je velmi široké až nepřehledné. Orintační pomoc při volbě vhodné odrůdy 

http://www.ukzuz.cz/


představuje  kromě  vlastních  zkušeností  též  informace  od  kolegů  zelinářů,  poradců  nebo 

výsledky odrůdových zkušeben. V praxi se ukázalo, že odrůdy popisované všeobecně jako 

rozšířené prokazují také v ekologickém zemědělství dobré výsledky.

Při  výběru odrůd má vedle  výše výnosů a  výnosové stability  zvláštní  význam má 

odolnost odrůdy k nemocem a škůdcům (tolerance a rezistence). Důležitým kritériem volby 

odrůdy  jsou  i  chuťové  vlastnosti,  obsah  různých  látek  (obsah  karotenu  v mrkvi)  apod. 

Zákazníci  ekologických  podniků  mají  často  zájem  vyzkoušet  novinky.  Proto  může  být 

zajímavé právě pro podniky prodávající ze dvora rozšířit sortiment pěstované zeleniny o nové 

druhy (pastiňák, jedlé dýně, čajové byliny) (Neuerburg, Padel, 1994).

2.5 Předpěstování sadby

Protože se dosud jen velmi málo zahradnictví specializuje na předpěstování sadby, je 

v určitém období či oblastech nabídka nedostatečná. Pěstování sadby ve vlastním podniku je 

tedy dosud nezbytnou alternativou i přes částečně nedokonalé technické zařízení. Ekologická 

sadba zeleniny se vyznačuje tím, že vyrůstá v odpovídajícím substrátu i  způsob hnojení a 

ochrany rostlin odpovídá zásadám ekologického hospodaření (Neuerburg, Padel, 1994).

Substráty připravujeme z kompostu (resp. zkompostovaného hnoje), rašeliny a zeminy. 

Pokud hospodaříme na lehčích půdách, měli bychom kvůli soudržnosti balů dbát na příměs 

tešší, jílovité zeminy. Substrátová rašelina je Nařízením Rady č. 2092/91 (příloha II, část A) 

povolena.  Z ekologických  důvodů  (devastace  rašelinišť)  je  vhodné  používat  rašeliny  co 

nejméně.  V některých  evropských  zemích  jsou  k dispozici  náhražky  rašeliny  získané 

kompostováním dřevité drtě. Substrát je možné propařit (Šarapatka, Urban et al., 2006)

2.6 Regulace plevelů

Regulace plevelů spočívá v preventivních a přímých opatřeních. Z preventivních lze 

vyjmenovat  využití  potenciálu  osevního  postupu,  volba  vhodných  druhů  a 

konkurenceschopných odrůd apod. Přímé zásahy přícházejí v úvahu za pomoci mechanické 

práce (plečkování), mechanicko-fyzikální (kartáčové plečky) a termické regulace (plamenové 

plečky).

2.7 Ochrana rostlin 

Základní předpokladem pro dobrý zdravotní stav rostlin je vytvoření optimálních 

růstových podmínek pro pěstované plodiny. Platí, že utužené, zasolené půdy s nedostatkem 

humusu a vody, disharmonicky hnojené způsobují rostlinám stres, na který rostliny reagují 



depresemi v růstu a náchylnosti k chorobám a škůdcům. Také osevní postup je významným 

preventivním opatřením, doplněný o rostliny na zelené hnojení. 

Významným preventivním opatřením je volba vhodného stanoviště (volné, otevřené 

polohy). Také větší meziřádkové vzdálenosti jsou všeobecně příznivější než husté porosty. 

Pokud  může  vítr  rychleji  po  dešti  odvát  vodní  páru,  zhorší  se  podmínky  pro  infekci 

houbovými chorobami (plíseň šedá, padlí, apod.). 

Smíšené  kultury napomáhají  snížit  stupeň  napadení  porostu  vzájemným 

ovlivňováním vedle sebe rostoucích rostlin. Při pěstování ve směsi škůdci obtížněji nachází 

své hostitele. V praxi se smíšené kultury pěstují zřídka. Užitkový efekt je slabý a řádková či 

záhonová smíšená kultura ztěžuje cílené hnojení a zavlažování stejně jako mechanizovanou 

sklizeň.

Sítě a netkané textilie se používají k pokrytí porostu a tím k ochraně kultury před 

škůdci. 

Biologickou  ochranou  rostlin rozumíme  použití  organismů  k omezení  populace 

určitých škodlivých živočichů, patogenů nebo rostlin. Podle Kazdy a kol. (2003) je použití 

živých organismů k biologické ochraně je možné třemi způsoby:

a) podpora a udržování užitečných organismů;

b) introdukce nových užitečných organismů;

c) umělé masové namnožení a vysazení užitečných organismů.

Podpora a udržování užitečných organismů spočívá ve vytvoření životního prostoru a 

zajištění dostatku potravních příležitostí pro přežití v časovém období, kdy jim jako potrava 

nemůže posloužit škůdce. K introdukci nových užitečných organismů se přistupuje v případě, 

že je na určité území zavlečen s pěstovanou plodinou nějaký významný škůdce, který nemá 

v dané oblasti přirozené nepřátele (Kazda a kol., 2003).

Přímé prostředky biologické ochrany jsou představovány přípravky na ochranu rostlin 

na  bázi  mikroorganismů  (bakterií,  virů,  hub  a  dalších  mikroorganismů)  používaných 

k regulaci  škůdců.  Mohou  však  být  využity  pouze  organismy,  které  nebyly  geneticky 

modifikovány ve smyslu směrnice č. 90/220/EHS (Šarapatka, Urban a kol., 2006).

    Zelenina,  pěstovaná  ve  sklenících  a  fóliovnících  je  často  napadána  mnoha 

nepříjemnými škůdci. Jsou jimi nejčastěji molice skleníková, mšice, svilušky a třásněnky. K 

ochraně rostlin před nimi se využívá jejich přirozených nepřátel  -  uměle introdukovaných 

parazitoidů  a  predátorů.  Základním  předpokladem  pro  úspěšnou  biologickou  ochranu  je 

přítomnost škůdce a jeho včasné zjištění před kalamitním rozšířením.     



Ochrana  skleníků  pomocí  živých  predátorů  a  parazitoidů  (dravých  roztočů, 

parazitických vosiček aj.)  má několik předností.  Nenese žádná rizika ohrožení zdraví lidí, 

zvířat  nebo samotných rostlin,  nezatěžuje  životní  prostředí  a  má narozdíl  od chemických 

přípravků  nulovou  ochrannou  lhůtu.  Další  významnou  předností  je  to,  že  po  namnožení 

užitečného  hmyzu  či  roztočů  je  kultura  dlouhodobě,  většinou  až  do  konce  vegetace, 

spolehlivě před škůdci chráněna. Z tohoto hlediska bývá biologická ochrana levnější než časté 

používání insekticidů.

    V současné době  se  k biologické ochraně  ve sklenících a  fóliovnících využívá pět 

hlavních  druhů  predátorů  kteří  pokrývají  základní  spektrum zde  se  vyskytujících  škůdců 

(mšice,  molice,  sviluška chmelová,  třásněnky,  larvy smutnic,  larvy lalokonosců). Jde o 

velmi drobné, pouhým okem téměř neviditelné subtropické organismy, kteří napadají pouze 

konkrétní druhy škůdců. Člověku ani domácím zvířatům neškodí.

Při  pěstování  zeleniny  v polních  podmínkách  je  také  možné  využít  parazitické 

organismy.  Ochrana  je  propracována  zejména v případě  ochrany košťálovin  před  požerky 

housenkami bělásků a ochrany před požerky různých druhů slimáků. 

Aplikaci užitečných organismů je vhodné kombinovat s vyvěšením žlutých lepových 

desek, a to již po výsadbě rostlin. Jsou to optické lapače, které svou barvou lákají hmyz, který 

se  nalepí  na  vrstvu  nevysychavého  lepu.  Desky  sice  samy o  sobě  nezajišťují  dokonalou 

ochranu, ale  usnadní zjištění prvního výskytu molic či  mšic,  a tím přispívají  k včasnému 

vysazení parazitických vosiček. Kromě toho desky po celou sezónu vychytávají významnou 

část okřídlených dospělců molic i mšic. Vosičky na žluté lepové desky nereagují, takže se 

mohou ponechat  ve  skleníku  i  po  nasazení  parazitoidů.  K signalizaci  a  kontrole  výskytu 

třásněnek se používají modré lepové desky.

Všechna uvedená bioagens  snášejí  jen několikadenní transport  a jejich dlouhodobé 

skladování  je  prakticky  nemožné.  Bez  přítomnosti  svého  hostitele  nejsou  schopny  déle 

přežívat. Z těchto důvodů je třeba parazity a predátory objednávat až v době výskytu škůdce. 

Bioagens lze zpravidla skladovat při teplotě 6 – 10 C po dobu 7 dnů.

Další informace o konkrétních škůdcích a bioagens jsou uvedeny v příloze textu.

2.8 Sklizeň a posklizňové ošetření

Zelenina se sklízí podle způsobu odbytu buď průběžně během sezóny k prodeji, nebo 

jednorázově  na  uskladnění.  Pokud má  být  zelenina  prodávána  na  tržnici  nebo pravidelně 

několikrát týdně dodávána odběratelům, je nutno počítat s tím, že bude nezbytné sklízet za 

každého  počasí  (Šarapatka,  Urban  et  al.,  2006).  V západní  Evropě  je  oblíbenou  formou 



prodeje příprava košů zeleniny, které jsou přímo distribouvány spotřebitelům. Obsah koše se 

liší v závislosti na ročním období a aktuálně sklízených druzích na farmě. 

Důležitou roli hraje denní doba. Např. salát sklizený brzy ráno vydrží dlouho čerstvý; 

sklizeň v poledních hodinách, kdy jsou rostliny povadlé, je nevhodná (Šarapatka, Urban et al., 

2006).

3. Příklady ekologického pěstování zeleniny

V následujícím textu jsou uvedeny příklady pěstování některých zástupců jednotlivých 

skupin zeleniny. Jako první jsou uvedeny rané brambory, jelikož svým charakterem se řadí 

k plodinám zahradnickým. Následuje zelenina košťálová (zelí), kořenová (mrkev), listová 

(salát) a cibulová (cibule).

3.1 Ranné brambory

Ranné  brambory se řadí do kategorie zeleniny. Je to proto, že technologie jejich pěstování 

má mnoho společného s pěstováním zeleniny. Ke konci jara se roste poptávka po kvalitních 

bramborách.  Je  zde však problém – kvalita  uskladněných brambor se  podstatně  zhoršuje. 

Proto  se  od  května  po  dobu  asi  dvou  následujících  měsíců  zvyšuje  poptávka  po  raných 

bramborách.

3.1.1 Požadavky brambor na půdně-klimatické podmínky

Brambory mají, stejně jako další plodiny patřící do skupiny Solanaceae, vyšší požadavky 

na  životní  prostředí  než  jiné  druhy  zeleniny.  Jde  především  o  vyšší  nároky  na  půdu. 

V teplejších oblastech ČR panují optimální podmínky pro pěstování ranných brambor. 

Krátká denní doba má příznivé účinky na růst raných brambor. Zpomalí se jejich denní 

růst a zkrátí vegetační doba. Díky kratší denní době rostou výhonky pomaleji, jsou tudíž kratší 

a hlízy se tak začínají tvořit dříve. U raných odrůd způsobí delší denní doba zpomalení tvorby 

listů, což má negativní účinky na množství a velikost hlíz.

Brambory jsou citlivé na mráz. Optimální teplota pro správný vývin listů je asi 21°C a 

pro správný vývin hlíz 17°C. Na počátku období růstu snesnou lehké mrazíky. Postižené části 

rostlin  se  rychle  vzpamatují  a  obnoví.  Nicméně mráz  ke  konci  jara  může  rostliny  vážně 

poškodit, jelikož jejich regenerační schopnost je v této době mnohem nižší. Pro správný vývin 

oddenků je nutná teplota alespoň 8°C, kořeny začínají růst už při teplotě 6°C.



Nároky brambor na množství vody a vláhy se během období růstu vyvíjejí a mění. Na 

počátku jsou nízké, ale v období květu (doba rychlého vývinu hlíz) jsou naopak značné. Při 

nedostatku  vody  se  nesnižuje  pouze  výnos,  ale  zvyšuje  se  napadení  houbovými  či 

bakteriálními chorobami.  Ranné brambory vyžadují asi 150-200 mm vláhy, což znamená, že 

v době růstu absorbuje jedna rostlina na 12-15 litrů vody.

Dusík má největší  vliv na výši výnosu,  zatímco draslík ovlivňuje kvalitu brambor. 

Rostliny, které mají vysoký přísun draslíku, jsou odolnější vůči chladu, chorobám a mají lepší 

vlastnosti z hlediska konzumace (lepší chuť). Při převozu se nepoškodí. Mají nízké nároky na 

přísun  fosforu.  Spodní  starší  listy  brambor,  kterým  se  nedostává  dostatečného  množství 

dusíku, rychle žloutnou (nejprve v místech spojů, poté dojde ke žloutnutí celé čepele listů). 

V případě velmi vážného nedostatku živin se na rostlinách mohou objevit tmavé nekrotické 

skvrny,  značící  zcela  odumřelé  části  rostlin.  Ty se mohou velmi rychle  rozšířit  i  na listy 

uprostřed  rostlin.  V praxi  dochází  velmi  zřídka  k vážnému nedostatku  fosforu.  Projeví  se 

načervenalými skvrnami na odkloněné straně spodních listů. Jde tedy o obdobné projevy jako 

při namrznutí rostliny. K nedostatku fosforu může dojít v případě, že se rychlené brambory 

pěstují  v rašelině.  Nedostatek  draslíku  se  nejprve  projeví  na  spodních  a  starých  listech 

(postižená místa zežloutnou).  Při  nedostatku dusíku zůstávají  listy zelené,  postižená místa 

však uschnou (ale jsou stále zelená). Nedostatek hořčíku se projevuje obdobně, ale nejvíce 

jsou postižena místa poblíž stonku a nejsou nažloutlá, ale naoranžovělá. 

Tab. xx: Nároky raných brambor na příjem živin z půdy

živina Kg/ha
Dusík (N) 100-150 
Fosfor (P2O5) 90-120 
Draslík (K2O) 240-300 
Hořčík (MgO) 60-70 

Rychlené a rané brambory se pěstují na písčitých až písčito-hlinitých půdách. Ačkoliv 

jsou  tyto  půdní  typy  méně  vhodné  a  nesplňují  zcela  požadavky  rostlin,  z hlediska  rané 

produkce jsou i přesto vhodnější. Rychleji se totiž prohřívají. Z hlediska obsahu vápníku je 

optimální obsah 1-5 % CaCO3. Je-li vyšší, mohou se objevit chlorotické příznaky a poruchy 

příjmu  stopových  prvků.  Je-li  nižší,  můžeme  očekávat  příznaky  nedostatku  vápníku. 

Nejvhodnější  jsou  neutrální  až  slabě  kyselé  půdy.  Zasolené  půdy  a  půdy  se  sklonem 

k praskání jsou naopak naprosto nevhodné.



3.1.2 Agrotechnika raných brambor

Při  pěstování  raných  brambor  byla  vyzkoušena  řada  technologií.  Patří  mezi  ně 

například sázení předklíčených hlíz na přímo na pozemek nebo použití mulče. Pěstování může 

být dále urychleno použitím předklíčených hlíz či jejich výsadbou do speciálních fóliovníků. 

Pěstování  raných brambor  silně  závisí  na  počasí  na  počátku období  růstu.  Dnes  však již 

existují metody k odvrácení nebezpečí plynoucího z pozdních mrazíků a zlepšení celkových 

podmínek pro pěstování brambor.

3.1.3 Volba odrůdy

Na celém světě existují asi 3 000 odrůd brambor. Odrůdy se žlutou a červenou slupkou 

jsou vhodné pro pěstování jako rané odrůdy. Mají výborné vlastnosti z hlediska konzumace. 

Při volbě odrůdy je důležité zohlednit následující vlastnosti:

• pěkný tvar hlíz

• vysoká produktivita

• odolnost vůči chladu

• vhodné vlastnosti z hlediska zpracování a konzumace

• odolnost vůči chorobám

3.1.4 Příprava půdy

Rané brambory jsou velmi vhodnou plodinou pro ekologické zahradnictví díky krátké 

vegetační době. Obilniny a luskoviny jsou vhodnými předplodinami. Ranné brambory jsou 

vhodnou  předplodinou  pro  ozimé  obilniny  a  další  plodiny,  které  vyžadují  zlepšující 

předplodinu. Vzhledem k tomu, že organická hnojiva zlepšují fyzikálně-chemické vlastnosti 

půd,  je  vhodné  využití  statkových organických hnojiv  (35-45  tun/hektar  dobře  uleženého 

hnoje).  Hluboká orba (do hloubky 28-35 cm) je základní  metodou zpracování půdy. Před 

začátkem orby  musí  být  hnůj  řádně  rozptýlen  po  celém pozemku.  Na  jaře  se  přistupuje 

k přípravě půdy včas, nikoli předčasně.

3.1.5 Výživa a hnojení

Po  základním  hnojení  organickými  hnojivy  je  brambory  potřebné  přihnojovat  od 

začátku růstu hlíz. Jako hnojivo je nejvhodnější kompost, který má vysoký obsah dusíku a 

vhodný obsah draslíku, další dávka hnojiva se aplikuje za dva až tři týdny.



3.1.6 Volba sadby a založení porostu

Kvalita, fyziologický a zdravotní stav hlízy ovlivňují  kvalitu a množství produkce. 

Proto  je  dovoleno  používat  pouze  registrované  a  certifikované  odrůdy.  Hlízy  by  měly 

dosahovat velikosti 4-8 cm a hmotnosti 50-70 g. Použití větších hlíz je neekonomické a příliš 

malé hlízy zase způsobí, že drobná rostlina zaostává v růstu a vývoji za ostatními. V případě 

příliš velkých hlíz je možné je půlit. Půlení hlíz však musí být prováděno odborně tak, aby 

každá  polovina  hlíz  obsahovala  stejný  počet  pupenů.  Rozpůlené  hlízy  musí  být  následně 

ošetřeny (v minulosti se využívalo zacelení rány dřevěným popelem).

Hlízy  se  před  sázením  uloží  do  světlé  místnosti  o  teplotě  14-16°C,  kde  jsou 

předklíčeny. Uloží se do beden nebo do plastových “hnízd”. Neměly by být vystaveny příliš 

ostrému světlu, proto musí být v případě potřeby zastíněny. Je třeba zabránit poklesu teploty 

pod  10°C.  Při  nakličování  ve  fóliovnících  nebo  sklenících  musí  být  hlízy  zastíněny.  V 

polovině doby klíčení je vhodné hlízy otočit. Takto se hlízy ponechají po dobu 5-7 týdnů, 

dokud se na nich nevytvoří oddenky dlouhé alespoň 1-1,5 cm. Poté se mohou sázet.

Proces předklíčení hlíz nezajistí pouze časnější sklizeň brambor, ale má rovněž vliv na 

zvýšení výnosu až o 15 %. Předklíčené hlízy se sází v březnu až dubnu (teplota půdy 6-7 °C). 

Pokud je předklíčení hlíz opožděné, je možné dohnat zpoždění zvýšením teploty na 18-19°C, 

čímž docílíme vyklíčení hlíz již za 3 týdny. Nicméně je zde nebezpečí, že se oddenky vytvoří 

příliš rychle, budou křehké a budou se lámat. 

Doporučuje se meziřádková vzdálenost 70 cm se vzdáleností rostlin v řádku 25 cm. 

Horní část hlízy by měla být pokryta 5-6 cm hlíny. Po 10-14 dnech se přistupuje k následné 

pravidelné mechanické kultivaci porostu. Rané brambory nevyžadují během vegetace zvláštní 

péči, v suchých podmínkách má své opodstatnění závlaha.

3.1.7 Pěstování brambor pod fólií

Existují dva způsoby, jak urychlit růst a zrání brambor:

• Přikrýt je fólií bez rámu,

• Použít speciálních tunelů.

V prvním případě se brambory vysazují na pozemek (do dvou řad na záhon, meziřádková 

vzdálenost 70 cm, vzdálenost rostlin 25-30 cm). Záhony jsou ze dvou stran orámovány 20 cm 

vysokými „hřebeny“, na něž se položí plastová fólie a zatěžká se hlínou. Je možné pokládat 

fólii i mechanizovaně (stroj zároveň tvoří záhon a hrůbky). Polyethylenová fólie je obvykle 



180 cm široká a 0,04 mm tenká. Fólii je třeba propíchat kvůli přístupu vzduchu a vody. Díry 

mají průměr 1 cm a na m2 je optimálních 600 děr (platí pro rané brambory). Tato metoda 

umožní rychlejší zahřívání půdy a brambory tak můžeme začít pěstovat o 10-12 dní dříve. 

Kromě ranosti podpoříme i výnos, fólie navíc chrání rostliny před mírnými mrazíky (-3 až –

4°C). Fólii odstraníme koncem dubna.

Druhá metoda, tedy použití speciálních tunelů , udržuje teplo v půdě, ale i přesto zajišťuje 

dostatečné  provětrávání  půdy při  vysokých teplotách.  Obdobně jako  klasická  fólie  chrání 

rostliny až do –4°C.  Není  třeba  vytvářet  „hrůbky“ na okrajích záhonů,  protože se  tunely 

zatěžkají  zeminou. Nemusí se též propichovat a  mají  lepší  propustnost vody než klasická 

fólie. Pokud s nimi zacházíme opatrně a správně je skladujeme, můžeme je použít až 2-3 roky 

po sobě.

Po odstranění fólie či tunelů  je třeba záhony okamžitě zpracovat. Ostatní práce související 

s pěstováním brambor jsou shodné se způsoby pěstování na pozemcích bez fólie.

3.1.8 Sklizeň

Je-li  průměrný rok (průměrný z hlediska  teplot,  srážek atd.),  začíná  sklizeň  kolem 

poloviny června. V případě zakrytých brambor se však začíná sklízet už o 2 týdny dříve.

Ihned po vykopání hlíz bychom měly očistit slupku a do bedniček nebo speciálních 

plastových přepravek tak ukládat čisté hlízy, neboť obchodníci vyžadují od pěstitelů očištěné 

hlízy. Očištěné rané brambory se musejí co nejrychleji prodat (nejlépe za několik málo dní po 

jejich sklizni), protože se nemohou dlouhodobě skladovat.

3.2 Košťálová zelenina

Druhy zařazené do skupiny košťálovin patří  k čeledi brukvovité. Druhy této čeledi 

jsou bohaté na obsah minerálních látek, některé druhy mají prokázané protirakovinné účinky. 

Tato zelenina je pěstována po celém světě. Ve východní Evropě (Rusko, Polsko, Rumunsko, 

Ukrajina), východní Asii (Čína, Japonsko, Jižní Korea)  a v USA je pěstována široká škála 

odrůd  zelí.  Brokolice  je  nejpěstovanější  v USA  (Kalifornie)  a  v Itálii.  Květák  je 

nejpěstovanější v Číně a Indii a také ve Francii, Itálii, Velké Británii a USA.

U nás nejčastěji pěstované druhy zeleniny (zelí, kapusta hlávková, kapusta růžičková, 

květák, brokolice a kedlubna) patří mezi spíše chladnomilné druhy (Petříková et al., 2006). 



Nejpěstovanějším druhem v ČR je zelí. O kapustu hlávkovou je zájem nižší. Naopak velmi 

žádaná je brokolice, květák nebo kedluben. 

 

V následujícím  textu  je  uveden  příklad  pěstování  zelí  jako  významné  košťálové 

zeleniny, která má dlouhou tradici v naší oblasti. 

Tabulka xx: Přehled požadavků na pěstování vybraných druhů košťálové zeleniny (upraveno 

dle Pospíšilík, 2002)



3.2.1 Příklad pěstování zelí hlávkového (Brasica oleracea L. convar. capitata, L., Alef. 

Var. Capitata L.)

V České  republice  se  pěstuje  subvarieta  alba  –  zelí  bílé  a  subvarieta  rubra  –  zelí 

červené (zbarvení je způsobeno přítomností většího množství antokyanu). Hlávka zelí vzniká 

svinováním listů na internodiích zkracovaných směrem nahoru. Část osy od povrchu půdy po 

bázi  hlávky se nazývá vnější  košťál,  v hlávce potom pokračuje  tzv.  vnitřní  koš´tál.  Délka 

vnějšího košťálu ovlivňuje stabilitu rostlin v porostu a je významná pro vhodnost ke strojové 

sklizni, délka vnitřního košťálu je důležitá zejména při krouhárenském využití, protože přímo 

ovlivńuje procento odpadu (Petříková et al., 2006).

Zelí pro své pěstování vyžaduje težší a vododržné, ale neutužené půdy s pH 6,3-7,8. 

Vhodnými přeplodinami jsou víceleté pícniny. Nesmí být pěstováno po brukvovitých, ideální 

přestávka z hlediska přenosu nádorovitosti košťálovin činí 7 let.  

3.2.2 Volba odrůdy

Výběr  odrůdy  ovlivňuje  účel  pěstování.  Ranné  odrůdy  prčo  přímý  konzum  mají 

nejméně pevné hlávky, krouhárenské odrůdy mají malý obsah sušiny a vysoký obsah glycidů, 

zatímco pozdné odrůdy určené pro skladování mají pevné hlávky s vysokým obsahem sušiny 

a vlákniny. Rané zelí má vegetační dobu od výsevu do sklizně 100-150 dní, polorané 130-180 

a pozdní 150-250 dní (Petříková et al., 2006). 

3.2.3 Příprava půdy a hnojení

Zelí je zelenina náročná obsah živin v půdě. Vyžaduje pozemek ve staré půdní síle. Na 

jednu tunu produkce odebere z půdy 0,48 kg P, 4,4 kg K a 0,27 kg Mg/ha. Doporučuje se 

aplikace >30 kg/100m2 dobře uleženého kompostu.

K přípravě  půdy  je  třeba  přistoupit  pečlivě,  vhodné  je  zaorání  zeleného  hnojení 

(podmínkou je využití jiného než brukvovitého druhu). Vhodná je hlubší orba. Při předseťové 

přípravě  (zvláště  při  pěstování  zelí  z přímého  výsevu)  je  nutné  se  vyvarovat  vytvoření 

půdního škraloupu. Pro přípravu půdy pod výsadby je nejvhodnější použití bran s aktivním 

pracovním ústrojím.

3.2.4 Volba osiva (sadby) a založení porostu

Informace o dostupnosti certifikovaného osiva v ČR jsou uvedeny na internetových 

stránkách  http://www.ukzuz.cz.  V podmínkách ekologického zahradnictví  přichází  v úvahu 

spíše pěstování zelí z výsadby. 

http://www.ukzuz.cz/


K předpěstování sadby se používají sadbovače. Výsevy k vyklíčení je vhodné umístit 

do menších prostor, kde se pěstební jednotky stohují a obalí PE fólií, která zabrání vysychání 

substrátu. Vytápí se tak jen malý prostor. Optimální teplota pro klíčení zelí je 18-20 °C. Po 

vyklíčení se pěstební jednotky přemístí do skleníku a na dobu jednoho týdne se sníží teplota 

na 6-10 °C. V dalším období se teplota přes den udržuje za slunečných dnů v rozmezí 14-18 

°C, za podmračených dnů pak 12-16 °C, v noci postačuje 6-10 °C (Petříková et al., 2006). 

Před výsadbou je důležité sadbu otužit, aby rostliny při ranné výsadbě snesly pokles teploty 

pod  bod  mrazu.  Pokud  plánujeme  pěstování  ranného  zelí  s předpokládaným  termínem 

výsadby  na  přelomu  března  a  dubna,  pak  začínáme  s předpěstováním sadby  na  přelomu 

března a dubna.

Zelí vysazujeme do řádků s meziřádkovou vzdáleností 50-80 cm se vzdáleností mezi 

rostlinami 40 cm. Spolu se zelím je možné na jednom záhonu pěstovat také pórek nebo celer, 

popřípadě vysít salát.

3.2.5 Ošetřování během vegetace

Vzhledem  k širokým  řádkům  je  vhodnou  cestou  k potlačení  k plevelů  plečkování. 

Pokud  pěstujeme  zelí  z přímého  výsevu  nevyhneme  se  roční  okopávce  a  jednocení. 

Nejvýznamnějším  škůdcem  jsou  housenky  běláska  zelného.  V případě  jeho  výskytu  je 

potřebné včas využít metody biologické ochrany (Bacillus thurigiensis). Na menších plochách 

je účinné jako preventivní metoda položení větviček s listy rajčete pod listy zelí.

Pokud  pěstujeme  zelí  v sušších  podmínkách,  nevyhneme  se  závlaze.  Potřebné 

závlahové  množství  za  vegetaci  (ranné  odrůdy  150  mm,  pozdní  až  300  mm)  se  dělí  do 

několika dávek. Výsevy se zavlažují dávkou nejvýše 10 mm a jemnými kapkami. Později se 

průměrné dávky zvyšují na 20-25 mm. Potřebná hloubka provlhčení půdy je u zelí 0,2-0,4 m. 

V závislosti na odrůdě je třeba závlahu ukončit v dostatečném předstihu před dozráním, aby 

nedocházelo vlivem nadbytku vody k praskání a zahnívání hlávek (Petříková et al., 2006).

3.2.6 Sklizeň a posklizňová úprava

Probírková sklizeň se provádí u raného zelí nebo zelí z výsevů. K jednorázové sklizni 

přistupujeme pokud celou  produkci  následně  zpracujeme.  Zelí  se  vyřeže  a  uloži  na  malé 

hromady podložené listy, následně se hlávky odvezou a krouhárensky zpracují. Nejpečlivější 

sklizeň vyžadují pozdní odrůdy, které se budou dlouhodobě skladovány. Závlahu ukončujeme 

přibližně měsíc před sklizní. Optimální hmotnost hlávek je 2-2,5 kg, na kterých se ponechají 



2-3 obalové listy a přímo na pozemku se uloží do beden. Během uložení se hlávky intenzivně 

provětrávají a co nejrychleji zchladí.

3.3 Kořenová zelenina

Do této skupiny se řadí zeleniny pěstované pro kořen nebo bulvy. Kořenové zeleniny 

patří do různých botanických čeledí. Jejich pěstování je poměrně snadné a kromě celeru se 

vysévají přímými výsevy na stanoviště. 

Výhodou kořenové zeleniny je velmi dobrá skladovatelnost, a tedy i menší problémy 

s odbytem,  neboť  není  nutné  realizovat  produkci  ihned  po  sklizni.  Další  výhodou  je 

bezproblémové pěstování na většině území naší republiky (Petříková et al., 2006).

Všechny druhy kořenové zeleniny kromě celeru zařazujeme do druhé trati po hnojem 

hnojené předplodině. Pozemek ve staré půdní síle a uvážlivé přihnojení kompostem zabrání 

nežádoucí akumulaci nitrátů v sušině.

I když nejvýznamnější kořenová zelenina patří do čeledi miříkovitých (Apiaceae), tj. 

mrkev,  petržel,  celer  bulvový,  pastinák,  i  ostatní  zelenina  patřící  do  čeledi  brukvovitých 

(Brasiceae),  tj.  ředkev,  ředkvička,  tuřín,  vodnice,  křen  patří  k oblíbeným  druhům. 

V posledních  letech  se  stoupá  zájem  o  konzumaci  červené  salátové  řepy  z čeledi 

merlíkovitých  (Chenopodiaceae).  Spíše  okrajově  se  pěstuje  černý  kořen  z čeledi 

hvězdnicovitých (Asteraceae) (Petříková et al., 2006).

Tabulka xx: Přehled požadavků na pěstování vybraných druhů kořenové zeleniny (upraveno 

dle Pospíšilík, 2002)



3.3.1 Příklad pěstování mrkve (Daucus carota L., subsp. Sativus, Hoffm., Schübl. Et G. 

Martens)

Mrkev pochází ze střední Asie (oblast Afghanistánu). Obsahuje vitaminy A, B, C a 

hodně karotenu. Z botanického pohledu je mrkev dvouletá rostlina.  V prvním roce vytváří 

dužnatý kořen válcovitého nebo kuželovitého tvaru, z jeho hlavy vyrůstají řapíkaté, 2-3 krát 

zopeřené listy (Petříková et al., 2006).

Konzumní  částí  rostliny  je  zdužnatělý  kořen.  Z hlediska  výživy  patří  mrkev  mezi 

nejhodnotnější zeleniny. Z konzumního a pěstitelského hlediska rozeznáváme mrkev karotku 

a  mrkev. Odrůdy karotky mají  kratší,  válcovité  a tupě zakončené kořeny. Jsou bohatší  na 

cukry  a  jemnější  než  mrkve.  Odrůdy  mrkve  jsou  větší,  mají  podlouhlý  až  dlouhý  kořen 

s hrubší dužninou. Jsou plastičtější k půdně-klimatickým podmínkám.

Hluboké a strukturní půdy bez utuženého podorničí s pH 6,7-7,5 jsou nejvhodnější. 

Nesnáší  jílovité  půdy,  které  způsobují  deformace  kořenů.  Vhodnými  předplodinami  jsou 

okopaniny,  luskoviny,  obilniny  a  zeleniny  (kromě  mrkvovitých  druhů  –  odstup  4-6  let). 

Odrůdy  s krátkou  vegetační  dobou  můžeme  zařazovat  jako  předplodina  nebo  plodiny 

následné.

3.3.2 Volba odrůdy

Dle tvaru kořene a velikosti natě se odrůdy mrkve člění do několika skupin. Odrůdy 

typu Amsterdam se díky ranosti pěstují především pro svazkování a přímý konzum. Odrůdy 

typu Chantenay se využívají pro přímý konzum a k sušení. Nejvíce je pěstován nantéský typ 

mrkve – z nejranějších sklizní se využívá pro svazkování a z pozdějších sklizní pro přímý 

konzum nebo průmyslové zpracování. Odrůdy typu Berlikum jsou vhodné pro přímý konzum, 

dlouhodobé skladování, sušení a průmyslové zpracování. Mají však delší vegetační dobu a 

problémy s rovnoměrným vybarvením (Petříková et al., 2006).

3.3.3 Příprava půdy a hnojení



Mrkve nesnášejí hnojení čerstvým hnojem, jsou vápnomilné a nesnášejí kyselou půdní 

reakci. Doporučuje se aplikace >30 kg/100m2 dobře uleženého kompostu. Vzhledem k tvorbě 

kořene  v půdě  vyžaduje  mrkev  kvalitní  a  hlubokou  přípravu  pozemku.  Při  předseťové 

přípravě půdy se musíme vyvarovat vytvření půdního škraloupu, který negativně ovlivnijě 

polní vzcházivost a zdravotní stav klíčních rostlin.

3.3.4 Volba osiva) a založení porostu

V roce 2006 bylo nabízeno v ČR certifikované ekologické osivo odrůdy Nantes 5. Dle 

tvaru kořene a velikosti natě se odrůdy rozdělují na pět typů (Amsterdam, Chantenay, Nantes, 

Berlikum,  Flakee).  Výše  uvedená  odrůdy  patří  do  nantéského  typu  mrkve,  který  je 

nejpěstovanější (z nejranějších sklizní se využívá pro svazkování a z pozdějších sklizní pro 

přímý konzum nebo průmyslové zpracování) (Petříková et al., 2006).

Mrkve pěstujeme výhradně z přímých výsevů. K přípravě půdy přistoupíme 2 týdny 

před setím. Nejvhodnější termín setí je časné jaro, jakmile to počasí dovolí a půda dostatečně 

oschne. Sejeme do řádků vzdálených 0,25-0,30 m. Osvědčilo se pěstování v hrůbcích. Mrkev 

sejeme velmi mělce a je pravděpodobné, že bude během setí seťové lůžko vyschlé. Mrkev 

proto vzejde po prvním dešti. Výše výsevku je ovlivněna cílem pěstování, čím hustší porost 

založíme, tím jsou kořeny slabší. V závislosti na typu odrůdy se doporučuje výsevek 0,7 – 3 

mil. klíčivých semen na 1 ha (HTS = 0,7-1,5 g). Spolu s mrkví je možné na jednom záhonu 

pěstovat také pórek nebo cibuli.

3.3.5 Ošetřování během vegetace

Půdní škraloup po zasetí rozrušujeme ježkovými válci. Po vyřádkování půdy kypříme 

plečkováním a příliš husté porosty prosvětlíme. Vzdálenost rostlin v řádku by měla činit 4 cm 

u  krátkých  odrůd,  6  cm  středně  dlouhých  a  8  cm  u  nejdelších.  Zvýšenou  pozornost 

k potlačování  plevelům  v počátečních  fázích  vegetace.  Nejzávažnějším  škůdcem  je 

pochmurnatka  mrkvová   (mladé  rostlinky  jsou  poškozovány  larvami  první  generace,  na 

starších rostlinách vyžírají larvy druhé generace v povrchových vrstvách kořenů chodbičky). 

Laszlo et  al.  (2006) doporučuje následující  preventivní metody:  ohraničení  záhonů mrkve 

bariérami  vysokými  30-40 cm vysokými;  vysetí  koriandru  mezi  řádky;  rozprášení  prášku 

z drcených chaluh na povrch půdy.

3.3.6 Sklizeň a posklizňová úprava



Svazková mrkev se sklízí ručně po předchozí podorávce záhonů. Svazuje se většinou 

gumičkami a ukládá přímo do transportních obalů. Raná mrkev pro přímý konzum se na 

menších plochách sklízí rovněž ručně včetně odnaťování. Pro dlouhodobé skladování se hodí 

lépe mrkve z pozdějších výsevů, musí se však sklidit ještě před příchodem mrazů. 

Skladovatelnost určuje do značné míry počasí posledních 14 dní před sklizní – čím vyšší je 

vlhkost před sklizní, tím hůře se mrkev skladuje (Petříková et al., 2006).

3.4 Cibulová zelenina

Cibulová zelenina, do níž se řadí cibule kuchynská, šalotka, česnek kuchyňský a pór 

patří mezi pěstitelsky oblíbenou zeleninu, tradičně využívanou jak v kuchyni, tak v lidovém 

léčitelství.  Společným znakem všech cibulových zelenin je jejich vysoká nutriční hodnota. 

Vysoký  obsah  fytoncidů,  které  působí  antibakteriálně,  upravují  střevní  flóru,  podporují 

trávení, snižují nadýmání a příznivě působí na nachlazení (Petříková et al., 2006).



Tabulka xx: Přehled požadavků na pěstování vybraných druhů cibulové zeleniny (upraveno 

dle Pospíšilík, 2002)

3.4.1 Příklad pěstování cibule kuchyňské (Allium cepa L.)

Cibule  je  jednou z nejdéle  pěstovaných  zelenin  na  světě,  pochází  ze  střední  Asie. 

V prvním roce vytváří suknicovou cibuli, na povrchu pokrytou různě zbarvenou slupkou. Ze 

spodní části cibule tzv. podpučí, vyrůstají dužnaté a mělkokořenící kořínky. Cibule pro své 

pěstování vyžaduje slunné, teplé a sušší polohy. Nesvědší jí deště a vlhko, důležité je tepl= a 

sušší počasí při dozrávání. Nejvhodnější jsou hlinitopísčité půdy a dostatkem humusu ve staré 

půdní síle. Optimální pH činí 6-7,5. Pozemek by měl být nezaplevelený, zejména vytrvalými 

pleveli.

Zařazovat cibuli po sobě je vhodné až po pěti letech, jinak hrozí nebezpečí zvýšeného 

výskytu sklerociové hniloby, růžové hniloby atd. Vhodnopu předplodinou je zejména ozimá 

pšenice, případně brambory (Petříková et al., 2006).

3.4.2 Volba odrůdy

Odrůdy cibule dělíme dle citlivosti k délce dne, která indukuje tloustnutí báze, tzn. 

tvorbu cibule. Nejčastěji u nás vysévané odrůdy jarní cibule náleží k tzv. typu Rijnsburger 

(odrůdy velmi dlouhého dne, doporučované pro oblasti mezi 50. – 60. stupněm severní šířky). 

Tyto  odrůdy jsou  spíše  pozdní  až  polorané.  Vyznačují  se  pevnými  vrchními  suknicemi  a 

výbornou  skladovatelností  (Petříková  et  al.,  2006).  Jako  přezimující  se  pěstují  odrůdy 

krátkého dne (začíná tvořit cibuli asi při 11 hodinách denního osvětlení). 

3.4.3 Příprava půdy a hnojení

Cibuli  zařazujeme  do  2.  a  3.  trati.  Naprosto  nesnáší  čerstvé  hnojení  chlévským 

hnojem. Pozemek volíme čistý a nezaplevelený. Během zpracování půdy dbáme na udržení 

čistoty (nezaplevelený pozemek) a dobrého strukturního stavu půdy. 



3.4.4 Volba osiva (sadby) a založení porostu

Cibule se zakládá buď přímým výsevem nebo výsadbou sazeček. Přímé výsevy jsou 

ekonomicky výhodnější. Pěstování ze sazečky je méně náročné na technologické znalosti a je 

vhodné zejména pro malé podniky. 

Při pěstování ze sazečky vysazujeme cibule co nejdříve na jaře. Na 100 m2 7-8 kg 

sazečky 1 velikostní třídy nebo 12-14 kg druhé velikostní třídy. Většinou se sází na záhony po 

4-5 řádcích vzdálených 25-30 cm (Petříková et al., 2006).

U přímých výsevů osivo vyséváme co nejdříve na jaře, zpravidla ve 2. pol. Března. 

K osivu cibule přidáme semeno značkovací rostliny (ředkvičku, kterou po nástupu konzumní 

zralosti sklidíme). Řádky volíme 25-30 cm, vyséváme asi 8 kg osiva do hloubky 2-3 cm.

Spolu  s  cibulí  je  možné  na  jednom  záhonu  pěstovat  také  mrkev,  kdy  se  díky 

vzájemným symbiotickým vztahům snižuje stupeň napadení škůdci (Radics et al., 2006).

3.4.5 Ošetřování během vegetace

Cibule  je  málo konkurenceschopná plodina vůči  plevelům, proto je  nezbytné  volit 

nezaplevelený pozemek. Při pěstování cibule na záhonech nelze porost plečkovat, prakticky 

přichází  v úvahu  ruční  pletí  (cibule  je  náchylná  k mechanickému  poškození  –  vyvracení 

rostlin  a  polámání  nati).  Při  pěstování  cibule  v řádcích  (45  cm)  je  nejvhodnější  využití 

upravené rotační plečky. V případě výsevů je výhodně před vzejitím cibule potlačit nitkující 

plevele plamenovou plečkou. 

Nejrozšířenější chorobou cibule je plíseň cibule (Peronospora destructor). Na listech 

se vytvářejí světle zelené skvrny, které se pokrývají šedým povlakem reprodukčních orgánů 

houby  (Petříková  et  al.,  2006).  K preventivní  ochraně  poslouží  umisťování  porostů  do 

slunných a vzdušných poloh. 

3.4.6 Sklizeň a posklizňová úprava

Ke sklizni se přistupuje, když jsou 2/3 listu zežloutlých a opadávají. Je nezbytné se 

vyvarovat  sklizni  za  vlhkého  počasí  (Radics  et  al.,  2006).  Po  sklizni  se  cibule  dosuší  a 

odstrani  přebytečná  nať.  Cibule  se  většinou  skladuje  na  podlaze  se  zabudovanými  nebo 

přenosnými větracími kanály, při dlouhodobém skladování nesmí teplota překročit 3 °C.

3.5 Listová zelenina



Z taxonomického hlediska netvoří listová zelenina jednotnou skupinu, většina druhů 

však spadá do čeledi  Compositae (Asteraceae).  Rostliny vytváří bohaté listy s mohutnými 

řapíky. Jsou jednoleté (hlávkový salát, čekanka salátová), dvouleté (mangold) nebo víceleté 

(rebarbora). Mohou se snadno pěstovat venku a jejich pěstování vyžaduje minimální ruční 

obdělávání. Jejich listy nebo dužnaté stonky se konzumují většinou v syrovém stavu nebo se 

jednoduše zpracovávají.

Obr. Xx: Pestré záhony listové zeleniny

Listová zelenina splňuje výživové a potravinové požadavky dnešní doby. Obsahuje 

hodně vlákniny a málo energetických složek. Může se konzumovat celý rok. Její pěstování i 

výrobní  technologie  jsou  nenáročné.  Při  dodržení  agrotechnických  zásad  není  výrazně 

poškozována chorobami a škůdci a není tedy nutná žádná ochrana. Má následující přednosti:

1. Díky ranosti se může listová zelenina konzumovat celý rok. Může se sít (sázet) jako hlavní 

plodina, ale i jako předplodina nebo plodina druhá v jednom roce.

2. Pěstování je nenáročné.

3.  Obsahuje minerální  látky (např.  železo,  hořčík),  které  jsou důležité  pro  správný vývoj 

lidského těla a vitamíny. 

4. Má nízký obsah energie.

5. Má příznivé dietetické účinky.

Tabulka 1: Nutriční charakteristika vybraných druhů listové zeleniny (Ve 100 g čerstvé 

zeleniny)

Vitamin C (mg) Karoten (mg) Kalorie (kJ) Bílkoviny (g)



Hlávkový salát 15-20 1,3 40    1,2
Čekanka salátová 8-12 <1 14    1,35
Špenát 30-35 3-4 17     2,1
Rebarbora 10-15 - 20     0,3

Význam hlávkového salátu jakožto potraviny nespočívá pouze v obsahu vitamínů, ale 

také ve faktu, že se může konzumovat i v zimě a na jaře a rozšiřuje tak nepříliš bohatou škálu 

druhů zeleniny,  která  může být  dostupná  v podmínkách ČR téměř po celý rok.  Výživová 

hodnota salátu závisí na délce dne. V zimě obsahuje méně vitaminu C a více dusičnanů. V létě 

naopak obsah dusičnanů klesá (i při pěstování na bohatých půdách). 

Tabulka 2: Výživová hodnota  vybraných druhů listové zeleniny (Ve 100 g čerstvé 

zeleniny)

hlávkový 

salát
špenát

čekanka

Sledovaný ukazatel Množství
Voda 94-95% 88-94% 93,88%
Surová vláknina 0,7% 0,7% 0,63%
Sacharidy 0,9-2,5% 1-1,2% 0,83%
Bílkoviny 0,9-1,5% 2,1% 1,35%
Tuky 0,2-0,4% 0,2-0,3% 0,13%
Železo 1,5-2,5 mg 1,5-2,5 mg 1,0 mg
Kalorie 20-67 kJ 15-17 kJ 14 kJ
Kyselina  askorbová  (Vitamin 

C)
15-20 mg 30-35mg 12,0 mg

Karoten (Vitamin A) 1,1-1,5 mg 3,0-4,0mg 1,0 mg
Thiamin (Vitamin B1) 0,05-0,06 mg 0,06 mg 0,02 mg
Laktoflavin (Vitamin B2) 0,08-0,09 mg 0,18-0,2 mg 0,15 mg
Vitamin P 0,2-0,4 mg 0,2-0,4 mg 0,4 mg
Vápník 30-90 mg 30-90 mg 20,0 mg
Fosfor 40 mg 40 mg 70,0 mg
popeloviny - - 0,73%

Pozn.: - nehodnoceno

Špenát  je jeden z  nejbohatších druhů zeleniny na obsah bílkovin.  100 g čerstvého 

špenátu obsahuje 88-94 % vody, 2 g bílkovin, 0,3 g tuků a 1 g sacharidů. Bílkoviny se dále 

skládají ze 77-79 % z čistých bílkovin, 4 % aminokyselin a 10 % z dalších látek bílkovinné 

povahy. 



Obsah  kyseliny  šťavelové  v  řapíku  listů  rebarbory  se  liší  v  závislosti  na  odrůdě, 

prostředí a stáří listů (3-10 % sušiny, 170-570 mg ve 100 g čerstvé zeleniny). Čepele listů 

obsahují  méně kyseliny šťavelové, zatímco stonky jí  mají  více.  Nejvíce kyseliny obsahují 

rostliny rebarbory ke konci růstového období.

Čekanka je druhem listové zeleniny, který se pěstoval již ve starověku. Pochází rovněž 

z Evropy. Ve velkém se pěstuje především ve Středomoří. Je příbuznou čekanky-cikorky, z 

jejíhož kořene se  vyrábí  náhražka kávy.  Chutí,  tvarem i složením se podobá hlávkovému 

salátu. Rovněž se stejně nebo obdobně upravuje a konzumuje v uvařeném stavu. Její lehce 

nahořklou chuť způsobuje inulin.  Z hlediska výživy jsou významné zejména její  příznivé 

dietní  účinky a vlastnosti  (nízký obsah kalorií  a naopak vysoký obsah minerálních látek). 

Obsahuje značné množství fosforu, vápníku a železa. 

Tabulka xx: Přehled požadavků na pěstování vybraných druhů kořenové zeleniny (upraveno 

dle Pospíšilík, 2002)

3.5.1 Příklad pěstování hlávkového salátu

Hlávkový salát  (Lactuca  sativa  L.  var. Capitata) je  jednoletá  plodina,  pocházející 

z oblasti Středomoří. Jejím předkem je adventivní pichlavý druh zelí, které však netvoří hlavy, 

ale obsahuje látky způsobující nahořklou chuť. Pravděpodobnou oblastí původu špenátu je 

střední  Asie,  přesněji  jižní  Kavkaz,  Irán,  Turkmenistán  a  Afgánistán.  Dnes  již  špenát 

nenajdeme jako divoce rostoucí rostlinu. Existují dva divoké druhy: Spinacia turkestanica I. a 

Spinacia tetranda Stev. Jsou považovány za předchůdce dnešního druhu špenátu.  



Ve  světovém  měřítku  představuje  salát  nejdůležitější  a  nejčastěji  pěstovaný  druh 

listové zeleniny. Počátek jeho pěstování a konzumace se datuje do starověku. Podle některých 

dostupných údajů je  celková plocha hlávkového salátu dokonce větší  než celková plocha 

všech ostatních druhů listové zeleniny. V některých zemích již konzumace hlávkového salátu 

přesáhla  10 % konzumace veškerých ostatních druhů listové zeleniny.  Hlávkový salát  má 

krátkou dobu růstu,  proto se výborně hodí do osevních postupů jakožto předplodina nebo 

druhotná plodina. Většinou se nepěstuje hlavní plodina.

Hlávkový salát se pěstuje jako předplodina nebo jako druhá plodina, nikoli jako hlavní 

plodina. Jeho pěstování nemůže být mechanizováno a vyžaduje hodně manuální práce. Sadba 

se předpěstovává většinou ve fóliovnících, kde se rovněž pěstuje většinou jako předplodina a 

na podzim také jako druhá plodina. 

3.5.2 Pěstování hlávkového salátu přímo na poli

Vzhledem k  tomu,  že  nevyžaduje  přímé  organické  hnojivo,  tak  může  být  salát  v 

osevním sledu zařazen do druhé nebo třetí trati po hnojených plodinách. Pokud je v osevním 

postupu zařazen jako předplodina, tak se většinou pěstuje raná odrůda hlávkového salátu. Po 

něm  se  mohou  pěstovat  následující  plodiny:  papriky,  rajčata,  kukuřice,  lilek,  kořenová 

zelenina (řepa, petržel, mrkev, ředkvičky), fazole, dýně, cukety, tykev, meloun, vodní meloun, 

česnek, celer, salátové okurky.

Jako druhá plodina se může pěstovat po jakékoliv plodině, která se sklízí včas (hrách, 

raná kořenová zelenina - ředkvičky, mrkev, petržel, řepa, raná kukuřice, cibule, špenát, fazole, 

salátové  okurky,  cukety,  rané  brambory).  Po  sklizni  musí  být  půda  náležitě  připravena 

(nejpozději do poloviny srpna). Není příliš citlivý na opakované pěstování po sobě. Existují 

farmy, které se specializují na pěstování hlávkového salátu, kde se tato plodina pěstuje třeba i 

třikrát za rok na tomtéž místě. 

3.5.3 Volba odrůdy

Výběr  odrůdy  prvotně  ovlivňuje  úspěch  pěstování  hlávkového  salátu.  Z  pohledu 

pěstitele  (producenta)  jde  o  velmi  složitý  proces,  neboť  musí  brát  v  úvahu  fakt,  že 

spotřebitelé,  obchodníci  a  pěstitelé  (producenti)  mají  na  zvolenou  odrůdu  velmi  rozdílné 

požadavky.



Odrůda je jedním z klíčových bodů pěstování  hlávkového salátu.  Musí  být volena 

podle typu pěstování. V praxi se volí tři pěstitelské technologie:

1. v pařeništích a sklenících: podzim, zima, jaro,

2. venku na poli: jaro, léto, podzim,

3. přezimující: tyto odrůdy nemají větší význam z hlediska zelinářství, pěstují se pouze na 

malých domácích zahrádkách.

Pěstitel vybírá vhodnou odrůdy na základě vybraných morfologických znaků (barva 

-zelená, žlutá, růžová, hnědozelená, hnědá, mnohobarevné listy, tvar hlávky a její velikost 

apod.), biologických  znaků (délka vegetační doby, sklon k vybíhání, apod.). Farmář by ale 

měl  zohlednit  požadavky  spotřebitelů,  kteří  stále  častěji  kladou  důraz  na  velikost  hlavy, 

nikoliv na barvu listů. Tmavozelené odrůdy jsou více odolné vůči chorobám. Spotřebitelé 

preferují slabé listy. Ty však rychleji usychají, proto obchodníci upřednostňují spíše tlustolisté 

odrůdy, které je možné skladovat po dobu 1 - 2 dní. Spotřebitelé požadují větší hlavy, a to 

nejen u ozimých, ale i u jarních odrůd. Příslušné směrnice EU ukládají minimální hmotnost 

hlav 100 - 150 g. Pevnost (kompaktnost) hlavy je rovněž velmi důležitým znakem. Avšak 

odrůdy, které tvoří pevnější hlavy, jsou náchylnější k různých chorobám.

Šlechtění zaznamenalo v posledních letech obrovský pokrok. Většina nových odrůd je 

odolnějších vůči plísním, ale též vůči virových chorobám. Existují též odrůdy odolné vůči 

mšicím. Dochází ke šlechtění odrůd s otevřenou hlavou, která zajišťuje ochranu vnitřních listů 

před nežádoucímu hnědnutí. Vzpřímené kompaktní listy jsou zase odolné vůči patogenům, 

způsobujícím uhnívání listů salátu.

3.5.4 Příprava půdy a hnojení

Hlávkový salát  není  na  půdu  náročný.  Přílišné  zahřívání  půdy mu škodí,  zatímco 

písčité a hlinité půdy jsou většinou vhodné pro jeho pěstování. V případě letní produkce je 

velmi důležité zavlažování.  Skladba živin, které hlávkový salát vyžaduje, závisí na stupni a 

objemu produkce.

Tabulka 1: Množství živin, které spotřebuje hlávkový salát z půdy, při různých 

stupních výnosu.



Výnos

kg/m2

Celková 

hmotnost 

olistění

kg/m2

Živiny
dusík fosfor draslík vápník hořčík

g/m2

2,0 2,2 5,0 1,7 9,0 2,1 0,7
2,5 2,8 6,0 2,3 10,8 2,8 0,9
3,0 3,4 7,5 2,9 12,6 3,5 1,2
3,5 4,0 8,5 3,4 14,4 4,2 1,4
4,0 4,6 3,4 4,0 16,3 2,9 1,7

3.5.5 Volba osiva(sadby) a založení porostu

V ČR  je  možné  hlávkový  salát  buď  sít  přímo  na  pozemek,  nebo  vysazovat 

předpěstované sazenice, což je vhodnější. V případě jarních odrůd se preferuje spíše sadba, 

jelikož  rostliny  tak  rychleji  vyrostou,  což  šetří  místo.  Zatímco  k  setí  hlávkového  salátu 

dochází v případě, že nás nezajímá, jaké plodiny byly na daném pozemku pěstovány předtím. 

Setí je bezesporu jednodušší a nezahrnuje komplikované ošetření rostlin. Nicméně je méně 

výnosné a méně efektivní vzhledem ke stále rostoucím senám osiva. 

3.5.6 Setí ven

Výsev může být proveden časně zjara, jakmile se půda dostatečně vyschne a může být 

zpracována. Vzhledem k velmi malé velikosti osiva je setí poměrně náročné, proto se nemůže 

provádět  konvenčními  secími  stroji.  Po vzejití  musí  být  rostliny vyjednoceny (vzdálenost 

rostlin v řádku musí být 20 - 30 cm a meziřádková vzdálenost 25 - 35 cm. 

 

3.5.7 Pěstování ze sadby

V praxi je možné využít následující způsoby pěstování rostlin za použití sadby:

1) pěstování rostlin na malém záhonu (přesazování vyklíčených rostlinek),

2) pěstování rostlin zasetím osiva přímo do půdy (do hnízd),

3) pěstování rostlinek v sadbovačích.

Vzhledem k vysokému procentu manuální práce ztrácí metoda přesazování rostlin na 

atraktivitě. Nicméně tato metoda není náročná na prostor a proto dochází především v zimě k 



úsporám  energie.  Při  předpěstování  sazenic  musíme  počítat  s následujícím  časovým 

rozvrhem:

• od setí - do vzcházení rostlin: 3 - 6  dní

• od setí - do přesazení rostlinek: 2 - 4  týdny

• od setí - do dosažení sklizňové zralosti: 4 - 8  týdnů

Obr. xx: Vývin kořenového systému nepřesazovaného (A) a přesazovaného (B) salátu

3.5.8 Ošetřování rostlin 

Péče o rostliny se neliší ani v případě, pokud jsou předpěstovány nebo vysety přímo na 

pozemek. Jediným rozdílem mezi těmito dvěma metodami je fakt, že předpěstované sazenice 

musí být po přesazení zavlažovány. V případě rostlin zasetých přímo do půdy je zavlažování 

nezbytné pouze, pokud je půda příliš suchá. 

Je velmi důležité nesázet rostliny příliš hluboko ( z důvodu ochrany rostlin).  Listy 

hluboko zasazených rostlin se totiž mohou dostat do kontaktu s mokrou zeminou a mohou tak 

být snáze napadeny houbovitými chorobami.

Pletí a plečkování patří k základním metodám zpracování půdy. Mohou se provádět 

pouze do té doby, dokud rostliny nevzejdou a nezaplní celý záhon. Hlávkový salát by měl být 

plečkován jednou nebo dvakrát, pokud je plocha velmi silně zaplevelena.

3.5.9 Zavlažování

Hlávkový salát nemá žádné větší požadavky na zavlažování. Především rostliny vyseté 

přímo do půdy mají dlouhé hluboké kořeny, jenž jsou schopny čerpat vodu z půdy (dokonce z 

těch nejhlubších vrstev půdy). Úroveň zavlažování je ovlivněna obdobím produkce. Letní a 



podzimní  produkce  je  v suchých  letech  možná  pouze  se  zavlažováním,  zatímco  jarní 

nevyžaduje zavlažování, je-li jarní počasí dostatečně vlhké. Požadavky na zavlažování rovněž 

závisí na fázi vývoje. V počáteční fázi jsou požadavky na vláhu minimální, avšak v dalších 

fázích se rychle zvyšují (ve fázi tvorby hlavy). 

Množství  vody  je  silně  ovlivněno  soudržností  půdy.  Kompaktní  půda  s dostatkem 

humusu se  nemusí  zavlažovat  často,  ale  větším množstvím vody.  Obsahuje-li  půda  málo 

organických částic nebo hodně písku, musí se zavlažovat častěji, zatímco dávky vody by měly 

být spíše menší. Množství vody se pohybuje od 20 mm do 60-70 mm, v závislosti na době 

výsevu a sadby.

 

3.5.10 Sklizeň a posklizňové práce

Sklizeň hlav salátu, se provádí, když jsou dostatečně tvrdé a mají hmotnost 400 - 600 

g. Trvá 5 - 6 týdnů v závislosti na období pěstování salátu. Sklizeň se může provádět buďto 

speciálními stroji, nebo ručně. Sklizené hlavy rychle vysychají, proto musí být uloženy na 

chladném stinném místě.

Odrůdy pěstované na volném prostranství,  především letní  odrůdy,  nemají  sklon k 

tvorbě vybíhání do květu. Pokud se salát sklidí příliš pozdě, může začít vybíhat a hlavy se pak 

nemohou prodávat.
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5. Přílohy

5.1 Příklady biologické ochrany rostlin

5.1.2 Mšice (Aphidoidea)

Mšice jsou asi 1 mm drobné žlutozelené, zelené až hnědozelené barvy, s průhlednými 

blanitými křídly. Většina stádií však křídla nemá. Skleníkové populace mšic jsou většinou 

tvořeny bezkřídlými živorodými samicemi. Samice rodí až 100 larev, které během několika 

dnů  dospívají  a  množí  se.  Mšice  škodí  sáním  rostlinných  šťáv,  tvorbou  medovice  a 

přenášením virových chorob. 

Proti mšicím se využívá parazitická vosička Aphidius colemani, je tmavého zbarvení o 

velikosti  2  mm. Je  dodávána v malé vaničce,  kterou ihned po obdržení stačí  ve skleníku 

otevřít a položit na zastíněné místo. Vosička si již sama začne velmi aktivně mšice vyhledávat 

a klást do nich svá vajíčka. Samice rodí až 100 larev, které během několika dnů dospívají a 

množí se. Není ani třeba upravovat režim větrání. Parazitické vosičky, pokud mají ve svém 

okolí dostatek mšic, nemají tendenci ze skleníku uletět. Uvnitř mšice, která je v důsledku 

parazitace  znehybněna  a  později  zahubena  proběhne  celý  vývoj  larvy  a  kukly  parazita. 

Parazitované mšice jsou typicky ztmavlé a jakoby nafouklé. Po zhruba 10 dnech se z nich 

líhnou jedinci další generace, kteří napadají dosud přežívající zbytky mšic. To se opakuje tak 

dlouho, dokud jsou ve skleníku živé mšice. Jedno použití Aphidus colemani na začátku sezóny 

při prvním výskytu mšic tak může vyřešit problém po celou dobu vegetace. Aplikuje se 2-4 

ks/m2 vosiček.  Dokáže  se  velmi  dobře  přizpůsobit  vysokým teplotám ve  skleníku  a  není 

náročná na vzdušnou vlhkost. Velkou předností vosičky je široké spektrum druhů mšic (mšice 

broskvoňová,  mšice  řešetláková,  mšice  bavlníková),  na  kterých  parazituje.  Při  výskytu 

kyjatky  zahradní (Macrosiphum  euphorbiae)  je  však  nutno  použít  parazitickou  vosičku 

Aphidius ervi. 

Obr. xx: Typické příznaky na listu okurky při napadení mšicemi, dospělé mšice i larvy 
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během sání vylučují přebytky cukrů, tzv. medovici

Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ (Oldřich Jahn)

Obr. xx: Kolonie mšic na listu okurky, vpravo mšice parazitovaná vosičkou Aphidius 
colemani

Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ (Oldřich Jahn)

Tab. xx: Příklad bioagens (Aphidius colemani a Aphidoletes aphidimyza) distribuovaného v 
ČR
BIOAGENS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÍ ŠKŮDCI

BIOLAAGENS-ACo (Aphidius colemani)
Kde: skleníky, fóliovníky, zimní zahrady
Kolik: 2-4 ks/m2

Balení: s pilinami v papírové trubičce po 50 a 100 
ks
BIOLAAGENS-AA (Aphidoletes aphidimyza)
Kde: skleníky, fóliovníky, zimní zahrady
Kolik: 10 ks/m2

Balení: s pilinami v papírové trubičce po 100 a 
200 ks

Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/
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5.1.2 Molice (Aleyrodoidea)

            Molice skleníková (Trialeurodes vaporarium) i molice tabáková (Bemisia tabaci) 

napadá  rajčata,  okurky,  papriky  a  okrasné  květiny.  Dospělé  molice  jsou  asi  2  mm velké 

sněhobílé barvy a dobře létají. Jedna samice klade několik desítek až set vajíček, v závislosti 

na druhu rostliny a na teplotě. Larvy molic připomínají malé, ploché a oválné štítky přisedlé 

většinou  na  spodní  straně  listů.  Oba  uvedené  druhy  molic  škodí  jak  přímým sáním,  tak 

tvorbou medovice na rostlinách. Kromě toho jsou přenašeči virových chorob rostlin.

Proti  molicím  se  nasazuje  drobná,  tmavě  zbarvená  vosička  Encarsia  formosa o 

velikosti 0,5 mm, která parazituje na larvách molic vyskytujících se na spodní straně listů. Do 

skleníku se nasazuje v podobě pupárií nalepených na kartičkách, které se vyvěsí na napadené 

rostliny do blízkosti molic. Vosičky se postupně líhnou a samy vyhledávají svého hostitele - 

larvy  molic,  do  kterých  kladou  svá  vajíčka.  Černá  pupária  přitom zůstávají  přilepena  na 

kartičce. Zhruba po 10 dnech od parazitace napadená larva molice ztmavne a za dalších 10 

dní se líhne nová generace vyhledávající další larvy. To se opakuje po celou dobu výskytu 

larev. Jedna samice klade 10 - 15 vajíček za den, celkem za život až 300 vajíček. Na ošetření 

skleníku stačí aplikace 6-10 ks/m2.

Obr. xx: Dospělci molice skleníkové na listech okurky

Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ (Oldřich Jahn)

Obr. xx: Kukly molice skleníkové napadené vosičkou 
Encarsia formosa
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Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ (Oldřich Jahn)

Tab. xx: Příklad bioagens (Encarsia formosa) distribuovaného v ČR
BIOAGENS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÍ ŠKŮDCI

BIOLAAGENS-EF (Encarsia formosa)
Kde: skleníky, fóliovníky, zimní zahrady
Kolik: 6-10 ks/m2

Balení: v papírových trubičkách po 4x25 a 10x25 
ks lepené na papírových kartičkách po 10x50 a 
10x100 ks

Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ 

5.1.3 Sviluška chmelová  (Tetranychus urticae)

Svilušky bývají  nejčastější  příčinou  našeho  trápení.  Napadají  okurky,  papriky, 

baklažány  a další rostliny pěstované ve sklenících.  Jsou to skoro mikroskopičtí roztoči a 

těžko  se  hledají.  Dospělé  svilušky  jsou  asi  0,5  mm,  na  spodní  straně  listů  tvoří  husté 

pavučinky. Sviluška poškozuje rostlinu vysáváním listů, většinou odspodu. Její  přítomnost 

zjistíme, když podrobným prohlížením listu objevíme jemné pavučinky a skoro nezřetelné 

dospělce světlé barvy s dvěma fleky na hřbetní části. Vzhledem k jejich velikosti je lepší si na 

důkladné prozkoumání vzít lupu. Na vrchní části listů lze pozorovat světlé skvrny, způsobené 

vysáváním rostlin. Svilušky se namnoží během dvou týdnů a spolehlivě zničí úrodu. Vyhovuje 

jim teplé a suché prostředí.

Účinnou biologickou ochranou je aplikace dravého roztoče Phytoseiulus persimilis. Je 

asi 0,5 mm velký. Má výrazně oranžovou barvu a pohybuje se rychle. Tento roztoč je velmi 

citlivý na mikroklima a ne vždy mu musí mu podmínky ČR vyhovovat. Denně je schopný 

vysát až pět dospělých svilušek nebo dvacet larev a vajíček. Samička naklade za svůj život až 
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šedesát vajíček, z nichž se v příznivých podmínkách po 4 dnech líhnou nymfy, které jsou 

rovněž dravé. Celý vývoj jedné generace trvá 9 dnů. Lze jej aplikovat současně s ostatními 

predátory používaných ve sklenících k ochraně rostlin.  Dravý roztoč je citlivý na teploty, 

nízkou vzdušnou vlhkost a některé chemické přípravky na ochranu rostlin. Proti sviluškám 

můžeme použít i dravého roztoče Typhlodromus pyri. Roztoč venku přezimuje, takže zavedení 

biologické ochrany je jednorázové a dlouhodobé.

Obr. xx: Světlé skvrny indukující napadení sviluškou – nejvyšší čas pro nasazení bioagens 

Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ (Oldřich Jahn)

Obr. xx: Listy okurek silně poškozené sviluškou chmelovou. 
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Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ (Oldřich Jahn)

Tab. xx: Příklad bioagens (Phytoseiulus persimilis) distribuovaného v ČR
BIOAGENS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÍ ŠKŮDCI

BIOLAAGENS-PP (Phytoseiulus persimilis)
Kde: skleníky, fóliovníky, zimní zahrady
Kolik: 5-12 ks/m2

Balení: s pilinami v papírové trubičce po 100 a 
500 ks s pilinami v papírové tubě po 2000 ks

Zdroj: http://garden-e.hyperlink.cz/ 

5.1.4 Třásněnky (Trips spp.)

            Třásněnky jsou jedněmi z nejzávážnějších škůdců skleníkových kultur. Napadají 

okurky, rajčata, papriky a řadu druhů květin. Na rostlinách škodí nejen sáním, ale i přenosem 

karanténních virových chorob. Dospělí jedinci vypadají jako malé drobné mušky, vyskytující 

se nejčastěji na pupenech a poupatech rostlin. Barva těla se liší podle druhů, nejčastěji se 

vyskytující  třásněnka skleníková  má tmavohnědé válcové  tělo  a  na spodní  části  má žluté 

tečky.  Třásněnka může mít  až  15  generací  do roka  a  při  teplotě  25  °C trvá vývoj  jedné 

generace 18 dní. Třásněnky ve všech vývojových stádiích jsou schopné přezimovat v půdě a 

množí se bez ohledu na roční období. Jejich přítomnost zjistíme poté, kdy se na listech rostlin 

začnou  objevovat  malé  stříbřité  skvrnky,  způsobené  vzduchem,  který  do  listových  tkání 

vtlačují sající škůdci. Třásněnka je odolná vůči většině chemických insekticidů.

Účinnou  biologickou ochranou je  aplikace  dravého  roztoče  Amblyseius  cucumeris. 

Dravý roztoč je 0,5 mm velký, mléčně bílé barvy. Napadá a vysává jak larvy třásněnek, tak 

svilušky. Je ale schopen vyvíjet se i na pylu. Vývoj z vajíčka do dospělce trvá v závislosti na 

potravě  6  –  10  dnů.  Za  jeden  den  roztoč  vysaje  asi  3  larvy  třásněnek.  Nasazení  druhu 

Amblyseius cucumeris je vhodný na začátku sezony v období krátkého zimního dne, kdy se 

třásněnky  ještě  neobjevují  masově  a  Amblyseius  cucumeris kolonizuje  rostliny  i  bez 

přítomnosti  třásněnek.  Tento  roztoč  je  citlivý  vůči  některým  chemickým  přípravkům.  Je 

dodáván v substrátu obsahujícím obilné klíčky a moučné roztoče, jimiž se během transportu 

živí. Vysazuje se preventivně ve sklenících na základě signalizace prvního výskytu třásněnek 

na modrých lepových deskách. Dobrá účinnost je podmíněna teplotami nad 18°C a vzdušnou 

vlhkostí nad 65%. Podle kultury a množství třásněnek je na 1 m2 potřeba 25 až 100 kusů.

Tab. xx: Příklad bioagens (Amblyseius cucumeris) distribuovaného v ČR
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BIOAGENS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÍ ŠKŮDCI
BIOLAAGENS - ACu (Amblyseius cucumeris)
Kde: ve sklenících , foliovnících, zimních 
zahradách i bytech na papriky, okurky, rajčata
Kolik: 25 – 100 ks m2, dávka 5000 ks je určena 
na plochu 50 m2.
Balení: nejmenší balení 5000 ks, yžaduje teploty 
nad 18 °C a vzdušnou vlhkost nad 65 %

zdroj: www.actionintegration.com  a www.biocont.cz/

5.1.5 Larvy smutnic (Sciara) Bradysia paupera, Bradysia aprica

Dospělé smutnice jsou 2 – 4 mm dlouhé mušky podobné komárům. Charakteristická 

jsou dlouhá křídla, černošedá barva těla průhledná křídla lehce kouřově zbarvená. Jejich 5 – 7 

mm  dlouhé  larvy  a  jsou  schopny  poškozovat  nejmladší  kořínky  zakořeňujících  řízků  a 

mladých rostlin. Bývají tak jednou z příčin odumírání řízků a mladých rostlin množených ve 

sklenících. Účinnou biologickou ochranou je použití parazitických hlístic (www.biocont.cz). 

Parazitické hlístice (Steinernema feltiae) napadají larvy různých druhů hmyzu žijící 

v půdě. Hlístice se v půdě nebo v zahradním substrátu aktivně pohybují a čichem vyhledávají 

hostitele. Napadené larvy smutnic během několika dnů hynou. V uhynulých larvách smutnic 

se  hlístice  dále  množí.  Ve  třetím  larválním  stádiu  opouštějí  mrtvou  larvu  smutnice  a 

vyhledávají nové hostitele. Tak je zajištěna dlouhodobější ochrana přes tímto hmyzem. Pokud 

nejsou v substrátu přítomny další larvy smutnic či jiného vhodného hmyzu, populace hlístic 

odumírá (www.biocont.cz).

Tab. xx: Příklad bioagens (Steinernema feltiae) distribuovaného v ČR
BIOAGENS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÍ ŠKŮDCI

ENTONEM (Steinernema feltiae)
Kde: ve sklenících, v množírnách,  v době 
výskytu larev smutnic
Kolik: 5 mil. na 10 m2, nebo 50 mil. na 100 m2, 
při teplotě substrátu nad 12 °C, optimální jsou 
teploty substrátu 15 – 25 °C
Balení -  ředění: 1 litr vody na m2

zdroj: www.bugladyconsulting.com a www.pelargonie.cz/smutnice.jpg 

5.1.6 Larvy lalokonosců (Otiorhynchus)
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Lalokonosci jsou obávanými škůdci spíše okrasných rostlin.Brouci se mimořádně silně 

množí, protože celá populace se skládá pouze ze samic. Dospělí brouci okusují listy, larvy 

ožírají kořínky a poškozují kořenový krček rostlin. Při silnějším napadení rostliny zasychají a 

hynou. Účinnou biologickou ochranou jsou parazitické hlístice rodu Heterorhabditis.

Larvy parazitických hlístic rodu Heterorhabditis jsou pouze 0,6 mm dlouhé. Aktivně 

se pohybují v půdě a čichem vyhledávají hostitele. Napadené larvy lalokonosce do 48 hodin 

od napadení hynou. Uvnitř mrtvého hmyzu dokončují svůj vývoj a dále se zde množí. Jedna 

samice produkuje asi 1500 vajíček, z nichž se ještě uvnitř hostitele líhnou larvy, které putují 

do okolí a napadají další hostitele. Takto může být ošetřená plocha chráněna před napadením 

lalokonosci delší dobu. Pro člověka jsou tyto hlístice zcela neškodné (www.biocont.cz).

Tab. xx: Příklad bioagens (Heterorhabditis) distribuovaného v ČR
BIOAGENS BALENÍ A URČENÍ CÍLOVÍ ŠKŮDCI

zdroj: www.sci.muni.cz.jpg

LARVANEM (Heterorhabditis megidis)
Kde: v zahradnickém školkařství, v kontejnetech 
v květináčích, v zahradních sklenících i ve volné 
půdě
Kolik: : 0,5 mil. ks/m2, v době výskytu larev na 
jaře od konce dubna do začátku června nebo na 
podzim od poloviny září do poloviny října, při 
teplotě substrátu nad 12 °C, 
Balení: 5 mil. na 10 m2, nebo 50 mil. na 100 m2, 

zdroj: www.biocont.cz/ 

5.2 Příklad ekologické farmy ze zahraničí (Bonzoms – Francie)

Bonzoms je sdružení, které bylo založeno v Ramoville nedaleko Toulouse, sdružuje 

pěstitele a konzumenty zeleniny, kteří upřednostňují malý uzavřený trh, důvěrné a přátelské 

vztahy mezi prodejci a spotřebiteli a podporují ekologické zemědělství. Toto sdružení přejímá 

principy fungování od své mateřské organiozace AMAP (Sdružení pro podporu zemědělství 

na venkově). Sdružení aktivně spolupracuje se stejnojmennou farmou, jejíž majitelé Mike a 

Marion jsou hlavními dodavateli zeleniny.

Počátky farmy Bonzoms se datují k roku 2004. V současnosti celková výměra farmy 

činí 20 ha, z čehož 1,5 ha je určeno k pěstování zeleniny. Farma produkuje veškerou zeleninu 

v kvalitě „Bio“. Na ostatních pozemcích se dále pěstuje slunečnice, pšenice, ječmen, čočka. 
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Na zbývající  polovině  pozemků jsou  trvalé  travní  porosty  a  pastviny.  K farmě  dále  patří 

hospodářská zvířata (dva koně, prasata a králíci), která zužitkovávají zbytky zeleniny.

Produkce zeleniny

K obdělávání půdy jsou využíváni dva koně a to i přes to, že farma vlastní traktor. Na 

přípravu půdy je kladen velký důraz, stejně jako na výživu (je využíván kompost z nedaleké 

kompostárny v Toulouse). Maximální péče je věnována setí a přípravě sazenic. Oblast Ariage, 

kde farma leží, patří k nejsušším místům ve Francii. Veškerá zelenina je proto zavlažována 

velmi  jednoduchým a  propracovaným systémem závlah  (na  farmě  je  rozpracován časový 

harmonogram zavlažování  jednotlivých druhů zeleniny,  který je  dodržován s  přesností  na 

několik minut). I přes poměrně vysoké teploty po celé léto jsou papriky, lilky, okurky a cukety 

pěstovány nejen venku, ale také ve fóliovnících.

Ochrana proti  plevelům se provádí plečkováním,  plamenovou plečkou nebo ručně. 

Díky  příznivým  podmínkám  pro  růst  plevelů,  je  jejich  potlačení  velmi  obtížné.  Proti 

chorobám a škůdcům se využívají  preventivní  opatřeni,  především osevní  postup,  některé 

povolené  přípravky  a  ve  fóliovnících  s  velkým úspěchem prostředků  biologické  ochrany 

rostlin. Každý napadený plod, popřípadě rostlina je okamžitě odstraňována.

Sklizeň je prováděna výhradně ručně, v den prodeje zeleniny (příprava košů které jsou 

distribuovány odpoledne) a nebo večer (zelenina určená pro trh), což platí i pro produkty jako 

jsou brambory).  Maximální pozornost je věnována prvotřídní kvalitě.   

Prodej zeleniny

Farma se soustřeďuje na prodej zeleniny přímo spotřebitelům. Polovina produkce je 

prodávána na trhu v Toulouse vzdáleném asi 50 km. Na tomto trhu nemají farmáři konkurenci 

při prodeji zeleniny v „Bio“ kvalitě. Druhá polovina produkce je prodávána prostřednictvím 

košů,  které  jsou  distribuovány na  předem domluvené  místo  stálým zákazníkům v  sezóně 

každý týden.  V roce  2005 farma prodala  každý týden tímto  způsobem 25 košů v  letním 

období a 20 košů v zimním období. 1 koš zeleniny by měl postačit jako zdroj vitamínů pro 2 

dospělé a dvě děti  na týden. Obsah koše reaguje na sezónní rozdíly v produkci zeleniny. 

Časový harmonogram prodeje jednotlivých druhů je uveden v tabulce.

K vytvoření vzájemné důvěry mezi farmáři a zákazníky slouží dopisy, které rozesílají 

farmáři každý týden prostřednictvím e-mailu. Každý dopis obsahuje nejnovější informace z 

farmy, průběh počasí, novinky ze zahrady (pozorování divoce žijících zvířat), informace o 

jednotlivých plodinách, kdy klíčí semena, jak se daří sazenicím, atd. 



Každý zákazník může na farmu kdykoliv přijet a na vlastní oči se přesvědčit o péči, 

která je věnována zelenině. Vítána je také pomoc zákazníků při práci na farmě.  

Závěr

Díky  maximálnímu  úsilí  se  během  tří  sezón  podařilo  farmářům  získat  okruh 

spokojených stálých zákazníků, kteří dělají farmě dobrou reklamu. Zájem o zeleninu tak stále 

vzrůstá. Pozitivní zkušenosti má farma s občasnou pomocí zákazníků na farmě, která dále 

přispívá k upevnění vzájemných vztahů. Při pěstování zeleniny je využívána pouze koňská 

síla.  Všechny práce tak zabezpečují  dva dospělí  lidé a  brigádníci,  kteří  přijedou pracovat 

prostřednictvím organizace WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms). Pracují 

dobrovolně,  kdy  jim  farma  zajišťuje  stravování  a  ubytování.  Na  oplátku  získají  cenné 

zkušenosti.

Největší problémy při pěstování zeleniny způsobují plevelné rostliny. Jejich likvidace 

stojí takřka polovinu času, věnovaného pěstování zeleniny. S chorobami a škůdci se farmáři 

vypořádávají  volbou  odolných  odrůd,  dodržováním  zásad  pěstování  zeleniny  a  cíleným 

využíváním prostředků biologické ochrany rostlin. 

Prodej zeleniny, která je prodávána za přibližně o třetinu vyšší cenu než konvenční 

zelenina v okolních supermarketech, nečiní problémy. Vypěstovaná zelenina tak skoro nestačí 

uspokojit poptávku zákazníků. Farmářům se i přes jejich původní povolání (cirkusoví artisté), 

podařilo během několika let vybudovat plně funkční ekologickou farmu. Dosáhli toho díky 

neúnavné práci,  získáváním zkušeností  na okolních farmách, studiem odborné literatury a 

především vysokými nároky kladenými na kvalitu zeleniny a spokojenost zákazníků.



Obr. Xx: Příprava půdy na farmě Bonzoms



Pozn.:          = zelenina je nabízena

Tab. xx: Nabídka zeleniny na farmě Bonzoms
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