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1. KVĚTINY K ŘEZU PRODÁVÁNÉ V KVĚTINOVÝCH SÍNÍCH 

Všechny níže uvedené květiny se nakupují na květinových burzách, většinou v Nizozemsku. 

Poté se přepravují letadly či kamionovou dopravou do velkoobchodů a odtud chladícími auty 

do měst a pak do jednotlivých prodejen. U nás se v současné době pěstuje jen nepatrné 

množství květin (gerbera).  

Většina těchto květin je v prodeji celoročně, jen některé druhy se prodávají jen sezoně např. 

MEČÍK, SLUNEČNICE AJ. 

 

Druhy květin k řezu:  RŮŽE, GERBERA, MINIGERBERA, CHRYZANTÉMA, SANTÝNA, 

ALSTROMERIE, LILIE, KARAFIÁT, MINIKARAFIÁT, ANTHURIE, DENDROBIUM – orchidej, 

CYMBIDIUM – orchidej, HORTENZIE, KALA 

 

Sezónní květiny:  SLUNEČNICE, MEČÍK, OSTROŽKA, TULIPÁN, FRÉZIE, KURKUMA, MÁČKA, 

TANACETUM 

 

Doplňkové květiny:  ZLATOBÝL, ROZRAZIL, ŠÁTER, STATICE, TŘEZALKA 

 

Doplňková zeleň:  KOŘENOKVĚTKA, ARÁLIE, SALAL, RUMURA, RUSCUS, CAREX 

 

Z těchto uvedených květin se v květinových síních váží dárkové kytice, svatební kytice, 

pohřební kytice či se květiny používají při zhotovení slavnostního vypichovaného aranžmá.  

 

Květiny se po nákupu vybalí z obalů, seříznou se jim šikmo stonky a vloží se do nádob 

s vodou. Takto ošetřené se umístí do chladících zařízení (lednice). Květiny po nákup vydrží 

v lednici cca 4-5 dní. 

 

 

2. DRUHY VÝSEVŮ 

 

Výsevů používáme několik druhů, záleží na druhu rostliny, jestli se např. předpěstovává 

anebo se vysévá přímo na stanoviště.  

 

VÝSEV NA ŠIROKO – takto vyséváme všechny rostliny, které předpěstováváme např. RAJČE, 

LILEK, CELER, KEDLUBEN, SALÁT 

 

VÝSEV DO ŘÁDKŮ A DVOUŘÁDKŮ – takto vyséváme ty rostliny, které vyséváme přímo na 

stanoviště a pak jednotíme např. MRKEV, PETRŽEL, Č. ŘEPA, ŠPENÁT, JARNÍ CIBULKA 
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VÝSEV DO ŠPETEK – tento výsev používáme též při výsevu rovnou na stanoviště, jsou to např. 

tyto rostliny: PEKINGSKÉ ZELÍ, ČÍNSKÉ ZELÍ 

 

VÝSEV DO HNÍZD – výsev také přímo na stanoviště, do jedné dírky vložíme dvě semínka např. 

FAZOL, HRÁCH 

 

 

3. ROZDĚLENÍ HNOJIV 

Hnojiva dělíme na dvě základní skupiny – statková a průmyslová 

 

STATKOVÁ HNOJIVA – přírodní (organická) 

Patří sem:  CHLÉVSKÝ HNŮJ – KOŇSKÝ - nejlepší – nejvíce hřeje 

                                                     OVČÍ – podobný koňskému – hřeje méně 

                                                     KRAVSKÝ – méně výhřevný 

                                                     VEPŘOVÝ – raději nejprve dávat do kompostu a nechat uležet 

 

                    MOČŮVKA – zkvašené tekuté výkaly hospodářských zvířat 

 

                    KEJDA – směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat 

 

                    KOMPOST – rozložené organické zbytky odpadních materiálů s ornicí a statkovými 

hnojivy, můžeme do něj též přidat mletý vápenec 

Co můžeme dát do kompostu:  slupky ze zeleniny, plevel s drobnými kořínky, trávu, listí ze 

stromů, skořápky od vajec 

Co do kompostu dát nesmíme:  zkažené ovoce a zeleninu, nakažené a nemocné rostliny, 

plasty, mrtvá zvířata 

 

                    ZELENÉ HNOJENÍ – je výsev rostlin do půdy, který se provádí po sklizni, koncem 

léta. Vysévají se rostliny, které dodávají do půdy různé živiny. Toto hnojení celkem dobře 

nahradí chlévský hnůj při jeho nedostatku. Patří sem např. ŘEPKA, HOŘČICE, SVAZENKA, 

JETEL, HRÁCH. 

Tyto rostliny se tedy vysejí po sklizni, nechají se vyrůst a vykvést, pak se posečou a zbytek 

rostliny i s kořenem se zaorá či zaryje do půdy. 

 

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA – chemická (anorganická) 

Jsou to hnojiva chemicky vyrobená, proto by se měla používat v rozumné míře. Ve velkých 

dávkách mohou uškodit našemu organizmu. 

Základní rozdělení:  DUSÍKATÁ 

                                    FOSFOREČNÁ 

                                    DRASELNÁ 

                                    KOMBINOVANÁ  

                                    VÁPENATÁ 

DUSÍKATÁ (N) – používají se pro růst rostlin, jejich nedostatek způsobuje pomalý růst a 

změnu barvy na rostlinách ( blednutí či žloutnutí) 

Některé druhy:  LEDEK AMONNÝ, LEDEK VÁPENATÝ, MOČOVINA 



FOSFOREČNÁ(P) – hnojivo důležité pro tvorbu květů a plodů 

Některé druhy:  SUPERFOSFÁTY 

 

DRASELNÁ(K) – hnojiva, které podporují odolnost rostliny proti mrazu a chorobám. Správné 

množství draslíku ovlivňuje hospodaření zeleniny s vodou. 

Některé druhy:  SÍRAN DRASELNÝ, DRASELNÉ SOLI 

 

KOMBINOVANÁ (VÍCESLOŽKOVÁ) – obsahují více složek (prvků) najednou ve správném 

poměru.  

Některé druhy:  NPK, CERERIT 

 

VÁPENATÁ(CA) – používají se pro hnojení kyselých půd, pro jejich neutralizaci – zlepšují tak 

úrodnost půdy 

Některé druhy:  MLETÝ VÁPENEC, PÁLENÉ VÁPNO 

 

 

Veškerá hnojiva se zapravují do půdy většinou na jaře či na podzim při zpracování půdy.  

 

 

 

ZLATÍČKA POZNÁMKY SI ZAPIŠTE DO VAŠICH DENÍKŮ OV, DĚKUJI HROMÁDKOVÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


