
Zelinářství Z1A č. 6

Téma: Zpracování půdy před setím a výsadbou

Vyučující: Ing. Kuba 

e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz

Milí žáci, 

posílám další studijní materiál, který se týká zpracování půdy před setím nebo výsadbou 

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

vyznačený text). Prohlédněte si obrázky strojů na zpracování půdy a naučte se je 

pojmenovat. 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.



Základní operace při zpracování půdy 

 Podmítka – mělké zpracování půdy po sklizni

 - ochrana půdní vláhy, zapravení zbytků, ničení plevelů, chorob a škůdců

 Hloubka 6-12 cm – dle půdy

 Provádí se pomocí radličkových nebo diskových kypřičů

 Orba – zapravení hnoje u zelenin v 1. trati, nebo zeleného hnojení

 Nejlépe na podzim – do jara v hrubé brázdě

 Hloubka 20-25 cm (půda se obrací drobí a kypří)

 Smykování – urovnat hrubé brázdy po oschnutí – omezit výpar

 Smykujeme šikmo na směr brázd, smyky hladké či ozubené



 Vláčení – urovnání povrchu, - drcení menších hrud, - zapravování 

průmyslových hnojiv, - hubení vzešlých plevelů

 Lze vláčet opakovaně- používáme brány

 Kypření – zpracování do větší hloubky než branami,

 - půda se drobí, mísí, provzdušňuje a zbavuje plevelů, lze zapravit hnojiva

 Válení – utužení půdy, drcení hrud, urovnání povrchu, obnovení půdní 

kapilarity – přívod vláhy k semenům ze spodní vrstvy

 Provádíme pomocí válců (hladké nebo cambridge) po zasetí nebo trávníky 

po zimě 

 Znamenání – značení řádků – ručně znamenáky na malých plochách

 - na velkých secí, či sázecí stroje



Podmítka

Radličkový podmítač Diskový podmítač



Orba

Pluh čtyřradličný 

oboustranný
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dvouradličný



Smykování a vláčení

Smyk

Smykobrány (kombinace 

smyku a bran)



Kypření půdy

Kombinátor Rotavátor



Válení 

cambridge válce Hladké válce



Výsadba zeleniny

 Před výsadbou musí být půda zpracována do hloubky a povrch 
urovnán

 Rozměření pozemku při výsadbě na záhony – znamenákem vyznačit 
spon

 Spon – čtvercový (čtyřspon)

 - trojúhelníkový (trojspon)

- obdélníkový – méně často

 Sázíme ručně nebo strojem 

 - strojem - do řádků či dvouřádků

 - ručně – kolíkem, lopatkou nebo motyčkou



 https://www.youtube.com/watch?v=FFInOdYYf4w (video přesné sázení polních 

paprik včetně natažení kapkové závlahy a krycí fólie)

 https://www.youtube.com/watch?v=UZhal9iXbPw (předpěstování a výsadba 

polního salátu)

Obrázek výsadba salátu:

https://www.youtube.com/watch?v=FFInOdYYf4w
https://www.youtube.com/watch?v=UZhal9iXbPw



