
 

Zelinářství – Z1A  
Vyučující: Ing. Kuba  
e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz  
 
Milí žáci, 
zasílám vám k samostudium další téma „Sklizeň zeleniny“. Všichni si zapíší níže uvedené 
poznámky do sešitu, nastudují si danou problematiku a podívají se na uvedené internetové 
odkazy. V případě dotazů mě klidně kontaktujte. 
Po obnovení výuky bude učivo pouze zopakováno a formou testu si prověřím vaše znalosti.  
 

Úkol č. 1:  

Abych si ověřil, jak jste pochopili minulé téma „Zavlažování zeleniny“ odpovězte mi 

s pomocí poznámek na níže uvedené otázky a své odpovědi zašlete do pátku 11. 4. 2020 na 

e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz Vaše odpovědi vyhodnotím a snahu ocením. 

1. Napiš, proč většinu zeleniny pěstujeme pod závlahou. 

2. Vyjmenuj, jaké zdroje vody můžeme k závlaze používat. 

3. Vysvětli, co je to hnojivá závlaha. 

4. Popiš, jak funguje kapková závlaha. 

5. Vyjmenuj, jaké znáš zařízení na zavlažování. 

 

Téma: Sklizeň zeleniny 

Sklizní rozumíme veškeré pracovní operace, kterými získáváme rostlinné produkty v době zralosti. 

Zeleninu sklízíme k okamžité spotřebě nebo k uskladnění. 

Sklizeň můžeme provádět: 

1) ručně (s pomocí jednoduchého nářadí jako jsou nůžky, nůž rýč, rycí vidle,…) 

2) mechanizovaně (s pomocí strojů, které nahrazují drahou a nedostupnou pracovní sílu) 

Většiny sklizní zeleniny není plně mechanizovaná a je vždy doplňována ruční prací. 

Prohlédněte si videa mechanizované sklizně: 

https://www.youtube.com/watch?v=3qnEPr_mDC4   - sklizeň rajčat k výrobě kečupu 

https://www.youtube.com/watch?v=ok8EsiVFslw    - sklizeň mrkve 

https://www.youtube.com/watch?v=HnRe2VITgU8    - sklizeň brambor 

https://www.youtube.com/watch?v=IR-LqX4jezY   - sklizeň květáku 

https://www.youtube.com/watch?v=t0VMG0M8rXI    - sklizeň česneku 
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https://www.youtube.com/watch?v=UJolivFh7Wo    - sklizeň ředkviček 

https://www.youtube.com/watch?v=8gJ0DpvLoPM   - sklizeň dýňových jader 

Doba sklizně je určena: 

 dobou setí či výsadby 

 průběhem počasí během vegetace 

 odrůdou zeleniny 

 potřebnou zralostí 

Zeleninu sklízíme: 

1) průběžně probírkou (okurky, rajčata, papriky,…), tak jak nám postupně dorůstají 

2) jednorázově (brambory, řepu, polní rajčata k výrobě kečupu….) 

Při sklizni se určuje jakost zeleniny dle ČSN (I. Jakost, II. Jakost, nestandard) 

Stanovuje se zrakem (rozměr, tvar, velikost), čichem (vůně, ochutnáni), hmatem, poklepem atd. 

Sklizeň musí být provedena včas ve správné zralosti (podle toho zda je zelenina určena pro přímý 

konzum nebo k uskladnění) a za příznivého počasí, abychom měli co nejlepší jakost a tedy i 

zpeněžení úrody. 

Po sklizni putuje zelenina přímo ke spotřebiteli do obchodů nebo ke zpracovatelům popř. některé 

druhy zeleniny můžeme i uskladnit např. brambory nebo řepu. 
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