
Zelinářství Z1A č. 5

Téma: Způsoby pěstování zeleniny

Vyučující: Ing. Kuba 

e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz

Milí žáci, 

posílám další studijní materiál, který se týká základních způsobů pěstování zeleniny. 

Prostudujte si prosím prezentaci a zapište si do sešitů poznámky (stačí červeně 

vyznačený text). Shlédněte si videa, která vám přiblíží způsoby setí na konečné 

stanoviště nebo do výsevních bedniček. Při on-line hodině si vše vysvětlíme a zodpovím 

vaše dotazy. Po návratu do školy si sešity zkontroluji.

V případě jakýchkoliv dotazů volete nebo pište. Klidně i přes MS Teams.

S pozdravem

Kuba V.



Pěstování zeleniny

Některé druhy zeleniny vyséváme přímo na stanoviště, některé si 

můžeme nejprve předpěstovat a poté vysadit.

Zeleninu pěstujeme: 

1. z přímých výsevů (certifikované osivo vysejeme na 

pozemek)

2. z předpěstované sadby (sadbou rozumíme předpěstované 

sazenice, hlízy, cibulky)



Pěstování z přímých výsevů (na konečné stanoviště)

 Např. hrách, řepa, mrkev, petržel, ředkvička

 Výsev – správné rozmístění osiva do půdy (plošně i do hloubky)

 Při přímém výsevu je 3-4x vyšší spotřeba osiva, využívá se u zelenin s 

lacinými  semeny, které se pěstují pro pozdnější sklizeň

 Přímé výsevy jsou náročné na přípravu půdy – rovný povrch bez hrud

 Výsevek – množství osiva potřebné k vysetí na jednotku plochy –

kg.ha-1  nebo g.m-2

- ovlivňuje jej – druh plodiny, vlastnosti osiva (čistota a klíčivost), způsob 

pěstování, termín výsevu

- Úprava osiva – moření, kalibrování, obalování

- Vyséváme s pomocí secích stojů nebo ručně

- přesné secí stroje zajistí přesnou vzdálenost vysetých semen od sebe



 TERMÍNY VÝSEVU – záleží na účelu pěstování,

- nárocích jednotlivých druhů 

- a na délce vegetačního období

 - jarní výsevy 

 - letní výsevy

 - podzimní výsevy

 Video k přímému setí:

 https://www.youtube.com/watch?v=LBXwTGnuV-c přesné setí 

cukrové řepy

https://www.youtube.com/watch?v=LBXwTGnuV-c


Přímý výsev do volné půdy

ZPŮSOBY VÝSEVŮ  (učebnice str. 7)

 1. na široko – semena jsou rozdělena rovnoměrně po ploše

 nevýhoda – není možno využit mechanizace k ošetření během 

vegetace

 používá se pouze na malých plochách nebo při předpěstování sadby



 2. do řádků - nejpoužívanější způsob setí (secím strojem nebo ručně)

 výhodou je možnost meziřádkové kultivace půdy (plečkování, 

kypření)



 3. pásový výsev – jde o řádkový výsev, kdy se určité řádky vynechají

 - lze kultivace meziřadí

 4. výsev do hnízd (špetek) – v jednom místě je několik semen např. 

fazole



Způsoby výsevu při předpěstování sadby

 výsev do substrátů do výsevních bedniček (do řádků nebo naširoko)

 Sadba vysetá do bedniček se přepichuje do sadbovačů, balíčků, 
větších rostlin do hrnků - pikýrování

 Předpěstováním urychlíme vývoj zeleniny – časná sklizeň, důležité u 
pěstování rané zeleniny a té co má drahé osivo (rajčata, papriky, 
okurky, celer, rané odrůdy salátu a košťálové zel.)

 Rychlíme ve vytápěných sklenících

 + úspora osiva, více sklizní z téhož pozemku, - pracnost

 Předpěstování sadby – pěstování mladých rostlin v optimálních 
podmínkách do fáze vytvořené 3-6 pravých listů

Důležité – pečlivé ošetřování – pravidelná zálivka, přihnojování, 
odplevelování, větrání a otužování před výsadbou



Přepichování (pikýrování)

 Provádíme ve fázi klíčních nebo prvních pravých listů

 Rostlinky vybíráme z místa výsevu a rozsazujeme je tak, aby měli 
dostatek místa

 Sadba tvoří mohutnější kořenový systém 

 Přepichujeme do sadbovačů, balíčků či hrnků

 Videa k výsevu a přepichování:

 https://www.youtube.com/watch?v=_le9pB_nYB4 výsev rajčat

 https://www.youtube.com/watch?v=4FJ83Sn8bKE výsev naširoko

 https://www.youtube.com/watch?v=1eiZKWLOnDU pikýrování 
(přepichování) 

https://www.youtube.com/watch?v=_le9pB_nYB4
https://www.youtube.com/watch?v=4FJ83Sn8bKE
https://www.youtube.com/watch?v=-iY-wBotAK8

