
Zelinářství – Z1A 

Vyučující: Ing. Kuba 

e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz 

Všichni žáci si zapíšou níže uvedené poznámky do sešitu a prohlédnou si obrázky strojů na aplikaci 

hnojiv. Na online hodině si vše probereme a prodiskutujeme. 

Téma: Hnojení zeleniny - shrnutí 

- hnojením doplňujeme rostlinám potřebné živiny ke správnému růstu a vývoji a zlepšujeme 

úrodnost půdy 

- k hnojení používáme statková (organická) hnojiva a hnojiva průmyslová  

1. základní hnojení – aplikace průmyslových hnojiv před setím nebo sázením nebo aplikace    

statkových hnojiv před orbou 

2. přihnojování – aplikace hnojiv v průběhu růstu rostlin (granulovaná průmyslová hnojiva, 

listová hnojiva formou postřiku, hnojivá zálivka) provádíme několikrát 

během vegetace 

Při plánování hnojení vycházíme: 

 z nároků daného druhu zeleniny 

 z obsahu živin v půdě dle rozborů půdy 

 ze znalosti stanoviště 

Hnojení ovlivňuje: 

 růst a vývoj zeleniny a tedy i výnos 

 odolnost proti chorobám a škůdcům 

 skladovatelnost 

Pro růst a vývoj zeleniny není rozhodující množství živin, které do půdy dodáme, ale 

schopnost půdy živiny udržet a možnost přijmout živiny rostlinou.  

To závisí na vláze, teplotě a světle. 

Hnojení dusíkem (N) ovlivňuje růst (při nedostatku listy světle zelené až zelenožluté) 

Hnojení fosforem (P) ovlivňuje tvorbu květů a plodů v půdě je dobře poután 

Hnojení draslíkem (K) – ovlivňuje hospodaření s vodou, odolnost proti mrazu 

Hnojení vápníkem (Ca) – vápenatá hnojiva dodávají Ca a zvyšují Ph půdy 

Nedostatek stopových prvků např.   molibden – vyslepnutí květáku 

     bór – hniloba košťálovin 

     mangan - chlorózy  

V praxi se nejvíce používají kombinovaná průmyslová hnojiva, která obsahují jak základní 

živiny (N, P, K, Ca, S) tak i některé stopové prvky (B, Cl, Mo, Cu, Fe, Mn a Zn) podle toho 

k jakým rostlinám jsou určena. 

 

Aplikace hnojiv: 

 Statková hnojiva: pomocí rozmetadel, fekálních cisteren, kejdovačů 

 Průmyslová hnojiva: rozmetadly průmyslových hnojiv, postřikovači 
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Rozmetadlo hnoje 

 

 

Fekální cisterna (aplikace močůvky a kejdy) 

 

 

Rozmetadlo průmyslových hnojiv granulovaných 

 



 

Postřikovač (k aplikaci kapalných průmyslových hnojiv) 

 

 


