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INTENZIVNÍ v y u ž it í z a h r á d k y  
ZELENINOU

Lékařsky doporučená spotřeba zeleniny v množství 
120 kg na obyvatele ročně u nás dosud nebyla v průměru 
dosažena. Podle zásad moderní výživy máme denně spo
třebova t tře tinu  kg zeleniny, po očištění čtvrt kg, pokud 
možno v pestrém druhovém složení a to nejen v období, 
kdy je  zelenina běžná, a le  i v zimě a hlavně v předjaří. 
D osáhnout tohoto cíle v nejbližších letech je  snahou ne
jen lékařů, a le  všech, kdo m ají na mysli pevné zdraví oby
vatelstva, jeho  výkonnost a d louhý aktivní věk. Je účelnější 
správnou výživou tyto snahy podporovat než je jí nedostatky 
dodatečně napravovat; bývá to dražší, nam áhavější a 
méně účinné.

Zahrádkáři jsou k těm to snahám moderní výživy nejblíže. 
Čím lépe na své zahrádce využijí plochu vyčleněnou pro 
pěstování zeleniny, tím spíše dosáhnou úspěšnějšího vý
sledku.

Předpoklady intenzity zelinaření na 
zahrádce

Jako u každé činnosti, i v pěstování zeleniny na zahrád
ce předchází sestavení plánovaného program u. Bude roz
dílný podle přirozených podmínek, možností a záměrů. Je 
třeba dbá t hlavních zásad:
— osazovací p lán sestavíme podle nároků osevních postupů,
— dbám e na plynulost produkce zeleniny tak, aby stůl byl 

celoročně, pokud možno stejnoměrně zásobován,
— využíváme všech zásad účelné agrotechniky, především 

hnojení, kultivaci půdy, pařeniště, fo lií z p lastických hmot, 
skladování,

— volíme širší výběr druhů zelenin ve vhodných odrůdách 
pro pestrou skladbu sklizní.



Na každé zahrádce  budou účelné způsoby intenzivního 
ze lin ařen í rozdílné. Z á lež í na zah rád káři, aby je  dovedl 
plně využít.

Osevní postupy a sledy

O stupni intenzity ze linařen í rozhoduje z velké míry 
sestavení jednoletých osevních sledů. Vhodnými kom bina
cemi druhů zeleniny s rozdílným vývojem se může do
sáhnout 2 i více sklizní v roce. Tím se podstatně zvýší pro
dukční možnosti i m alé zahrádky. Tentýž nebo podobný 
druh nemá bezprostředně následovat několikrát po sobě. 
M nohé z nich jsou po sobě nesnášenlivé , svými kořenovými 
výměšky unavu jí půdu pro v lastn í druh, zatím co pro ostatní 
jsou vhodnou předplodinou.

Na záhonech se mohou s výhodou využít sm íšené kultu
ry. Ze setých jsou znám é kom binace rychle rostoucích 
druhů, např. ředkvička se špenátem , nebo rozdílně se vy
v íje jíc ích , např. současný výsev mrkve s malým přídavkem  
kedlubnů rané odrůdy. Č astě jš í je  postupné podsazování 
do vyvinutých kultur před sklizní. D ocílí se tím náskok ve 
vegetaci. Příkladem  je  vysazení sazenic kedlubnů do do
růsta jíc ího  sa lá tu . Po jeho sklizni se do dorůstajíc ích  
kedlubnů vysad í ce le r, takže se dosáhne tří sk lizní, místo 
dosud zp ravid la jed in é  — celeru .

Intensitu využití plochy zvyšují ozimé zeleniny, které po 
přezim ování d a jí ranou sklizeň a brzy z ja ra  uvolní půdu. 
Je to např. špenát, poiníček, kerb lík, zimní sa lát.

Příklady osevních sledů ve volné půdě

1. Rané brambory -  vhodná předplodina

Využijem e předklíčení rané odrůdy, urychlím e kulturu 
nastýláním  černé fo lie. Koncem února vytříděnou sadbu 
vyrovnáme na lísky korunkovou částí vzhůru. Pokryjeme 
průsvitnou fo lií, umístíme ve světlé místnosti v teplotě 
12-15 °C . Předklíčením  zkrátím e vegetaci o 2 -3  týdny. 
Ještě raně jš í sklizně dosáhnem e zakořeňováním . Deset 
dní před výsadbou zasypem e předkličované hlízy kom
postovou zeminou, do níž zapustí kořínky. Rané bram 
bory vysazujem e ve sponu 6 0 X 3 0  cm. Na střed řádku 
položíme černou polyetylenovou folii o šířce 50—60 cm, 
okra je vložím e do rýhy a přihrnem e. V pásu fo lie vy
řízneme ve vzdálenosti 30 cm kruhové otvory o průměru 
6—7 cm pomocí zabroušeného obalu od plechové kon
zervy. Do otvoru vložíme předklíčené hlízy s kořínky a 
jem ně zahrnem e mělce do důlku, který částečně um ís
tíme pod fo lii, (aby byly korunkové klíčky obráceny 
k otvoru). Je-li půda suchá, v otvorech ji mírně za v la 
žíme. Tímto způsobem vysazené rané brambory sklízím e 
v první polovině června, zatímco bez použití fo lie a za- 
kořeňování zp ravid la až koncem června, začátkem  če r
vence. Po raných bram borách je  řada možností da lš í 
produkce zeleniny, nap řík lad :



1.1. Vysev karotky do 25 řádků s malým přídavkem  ře d 
kvičky, která brzy vyznačí řádky, takže je můžeme p ře 
dem „na slepo" po vzcházení ředkvičky jem ně okopat, 
dříve než karotka vzejde. U karotky použijem e novou 
odrůdu Karotina  s vysokým obsahem provitam inu A. 
Ředkvičky v tom to ob d ob í sejeme v odrůdách Rampouch 
(d louhá b ílá ) nebo M áslová ob ří (červená ku la tá ), k te 
ré tak  snadno nevyb íha jí v letním  období. Karotka 
z červnového výsevu bude vhodná pro skladování. Při 
potřebě 30 -40  kg karotky pro rodinu k uskladnění bude 
třeba  15-20 m2 plochy.

1.2. M ezidobý květák, který vysadíme po raných b ram bo
rách ve sponu 5 0 X 5 0  cm. Ovšem jen tam, kde je  mož
ná zálivka. Sazenice předpěstu jem e na výsevném zá
honě (výsev začátkem  května). Užijeme odrůdu E 43 
nebo Super. Po sklizni květáku je  možno ještě vysadit 
česnek.

1.3. Stejným způsobem lze vysadit po raných bram borách 
broko lic i —  odrůdu V itam ina , která rem ontuje po sklizni 
růžiček po 2 měsíce. Postačí proto menší počet rostlin.

1.4. O bdobně  lze vysadit na části zelinářské plochy modré 
kedlubny. Použijem e-li odrůdu M atouškova pražská 
modrá raná ve sponu 2 5 X 2 5  cm, sklid ím e je  postupně 
asi za 70— 80 d n í koncem srpna, začátkem  září. Po 
nich bude možno vyset špenát, polníček, vysadit zim ní 
sa lá t nebo česnek. Použijem e-li pozdnější odrůdu Koz- 
manova m odrá, sklízíme ji později a využijeme ji  ke 
skladování, obdobně  ja ko  odrůdu D ětenická m odrá. 
Můžeme využít i b ílou o b ří odrůdu G igant, která ne- 
d řevna tí a výborně se skladuje.

1.5. Po raných bram borách vysadíme kapustu ve sponu 
5 0 X 5 0  cm. Sazenice vypěstujem e na výsevném záhonu 
(výsev začátkem  května.). Použijeme odrůd ranějších, 
např. Raná žlutá, Předzvěst, až polopozdních, např. 
Železohlávka, Vertus pro p lynu le jš í sklizeň. Poslední uvá
děné odrůdy využijeme k uložení.

1.6. O bdobně můžeme po raných bram borách vypěstovat 
zelí ranějších odrůd (Kodaňská tržní raná, Inter, Sláva 
H olandu) ve sponu 5 0 X 5 0  cm.

1.7. Okurky po raných bram borách kom binujem e tím  způ
sobem, že využíváme bram bor jako  kulis. Za tím  úče
lem uspořádám e je jich  výsadbu do dvo jřádků 55 cm 
s rozestupem 100 cm. Do 1 řádku vyséváme okurky 
na vzdálenost 10 cm po 2 semenech. Z nakladaček 
jsou vhodné odrůdy Znojm ia, Bílské, M ěln ické, ze salá- 
tovek zpravid la  odrůdu Delikates, kterou lze sklízet 
i ja ko  nakladačky. Na řádek vysetých okurek položím e 
tentýž den průsvitnou polyetylenovou fo lii, okra je  p ř i
hrneme zeminou. Termín výsevu tím to  způsobem je  ra 
nější než obvykle. V příznivých podm ínkách již  20, d u b 
na, v méně příznivých později, s ohledem  na pozdní 
mrazíky. Po vze jití okurek ostrým nožem prořízneme nad 
rostlinam i otvor tvaru křížku nebo T tak, aby rostliny 
měly možnost p ro jít fo lií. Po sklizni dvo jřádků bram bor 
vysadíme na je jich  místo některé z uvedených košťá- 
lovin (1.2. až 1.6), p řípadně  vysejeme dvo jřádek červe
né salátové řepy.



2. Ředkvička, hrách, mrkev

Začátkem  března vysev směsi pozdní mrkve (Stupická 
po lod louhá, Larosa) s 1 dílem  osiva ředkvičky (Korál) 
do řádků 25 cm. Do m eziřádku se vysévá současně za
h radn í nízký hrách L ilipu t. Ředkvička se sklid í v začátku 
května. Rychle rostoucí hrách přeroste mrkev; sklizeň 
lusků proběhne do poloviny června. N ať hrachu vy
trhám e a kompostujeme. Mrkev p řihno jím e (30 g Cere- 
ritu na 1 m2), okopeme. Dosáhnem e 3 sklizní zeleniny.

3. Salát, cibu le, ředkvička

V březnu vysadíme sa lá t ve sponu 2 0 X 2 0  cm (Král 
m áje, Lednický). Koncem února vysejeme do studeného 
pařeniště c ibu li (Všetatská, A lice , Kaštická, Karmen). 
Koncem dubna vysadíme do prostoru mezi sa lá t 2 řádky 
cibu le, asi 7 cm od sebe. Sa lá t p rob írám e začátkem 
června. C ibule se sk lid í v srpnu. Po zpracování půdy 
můžeme do začátku září ještě vyset ' ředkvičku do 
10 cm řádků. Sklízíme je  v říjnu.

4. Kedlubny, celer

V březnu výsadba raných kedlubnů (M oravia , M atouško
va pražská m odrá raná) v 25 cm řádcích. Začátkem  
května výsadba celeru ve sponu 50X 50  cm (přes 2 
rostliny kedlubnů). V červnu se kedlubny sklid í, ce ler se 
p řih n o jí Cereritem  60 g na m2.

5. Ředkvička, sa lát, ra jča ta , celer.

Výsev ředkvičky v polovině března (Korál, Saxa) do 
20cm řádků. Začátkem  dubna se mezi ně vysadí sa lát 
(Král m áje, Lednický) na 25 cm. Sklizeň ředkviček p ro 
běhne v začátku května. V polovině května se vysadí 
do salátu tyčková ra jča ta  (Sláva Porýní, Stupnické po ln í 
rané) ve sponu 5 0 X 7 5  cm, tj. za tře tí sa lá t podél a 
druhý napříč. Po sklizni sa látu koncem května mezi 
každou rostlinu ra jča t vysadíme sazenici celeru, takže 
bude ve sponu 5 0 X 7 5  cm. R ajčata i celer je  třeba 
p řihno jova t, ne jlépe roztokem Cereritu.

6. Kedlubny, pór

Mezi rané kedlubny (přík lad  4) výsadba sazenic p ó r j 
ve sponu 2 5 X 2 5  cm. Po sklizni kedlubnů v červnu oko- 
pávka póru a přihnojení.

7. Pár, fazole, ředkev

Přezimovaný pór se sklízí během dubna. Po přerytí a 
úpravě půdy se začátkem května vysejí zahradn í keříč- 
kové fazole (Veltruská Saxa, Šárka, Jantar, Harzgruss) 
do 30 cm řádků. Fazole se sklid í do poloviny srpna. 
Rostliny se odstraní, kom postují. Vysévá se ředkev 
(Polodlouhá, b ílá , Kulatá černá) v řádcích  25 cm, vy- 
je d n o tí se na 10-15 cm.



8. Rané zelí, fazole, česnek

Předpěstované sazenice raného zelí (D itm arské rané, 
Kodaňské tržní rané) se vysadí brzy na ja ře  ve sponu 
50X 50  cm. Po sklizni do začátku července se záhon 
znovu připraví, vysejí se keříčkové zahradní fazo le  (viz 
přík lad  7). Po sklizni fazo lí se v říjnu vysazuje česnek 
ve sponu 30X 10  cm.

9. Cibule, karotka, kedlubny

Sazečku c ibu le  vysadíme do 20 cm řádků v březnu, 
současně se vysévá mezi řádky karotka (D uw ická, D e li- 
c ia ) s nižším listem. C ibu le  se postupně sklízí ja ko  zele- 
načka, v polovině července zcela uvolní záhon jako  
suchá c ibule. Karotka se postupně sklízí do poloviny 
srpna, kdy se vysadí do sponu 30 cm rané odrůdy 
kedlubnů (M oravia , Pražská bílá  raná), které jsme 
vyseli v první polovině července. Budou se sklízet od 
začátku října.

10. Karotka, salát, květák
Brzy na ja ře  vysejeme do 20 cm řádků karotku (Karo- 
tina , D e lic ia , Nantéská, Duw ická). Sklízíme postupně 
přes řádek. Na uvolněné řádky vysazujeme v polovině 
června le tní odrůdy salátu (D ěten ická Atrakce, Bohe
m ia), které jsme předpěstovali v sazenicích na záhonku 
výsevem v polovině května. Do začátku července sk li
díme zbylé řádky mrkve. V polovině června vysejeme 
květák, předpěstu jem e sazenice odrůd Praga, M aximus, 
Super. Vysadíme je  do 15. července mezi řádky salátu 
ve sponu 40X 60  cm. Po postupné sklizni sa látu květák 
p řihno jím e roztokem Cereritu, aby se do podzimu řá d 
ně vyvinul.

Intenzívní využití pařeniště

Také ve studeném pařeništi využijeme účelně prostor. 
V prvním období zpravid la  pěstujem e sazenice. Takový p ří
pad um ožňuje kom binace sledů tří ku ltur v roce:

sadba — okurky -  salát
sadba -  ředkvičky -  kedlubny
sadba -  kedlubny — keř. fazole na lusky
sadba — karotka — ředkev
sadba — ředkvička — čínské zelí
sadba — ředkev — štěrbák zahradní

V případě, že máme dostatečně velké pařeniště, začíná
me zpravid la  salátem, kedlubny, ředkvičkou:

sa lá t — okurky — ředkvička
ředkvička — karotka — štěrbák zahradní
karotka — kedlubny
karotka -  sa lá t
karotka — čínské zelí
sa lá t -  cukrový meloun



Intenzívní využití skleníčku
Zpravid la  jd e  o nevytápěný, ohřívaný slunečním  zářením. 

V posledních letech jsou na postupu chráněné prostory, 
kryté fo liem i z plastických hmot, zpravid la  polyetylenovým i. 
Jsou p řitažlivé  a účelné pro re la tivně přístupné pořizovací 
náklady. Lze je  zpravid la  zhotovit vlastn ím i silam i.

Účelná je  průchodná tunelová stavba ze silného drá tu  
nebo slabší trubky. Podstatně přispívá k ranějším u záso
bení zeleninou. Pod fo liem i se zvlášť dobře d a ří paprice, 
lilkům . Okurky pěstujem e na svislých provázcích; podobně 
můžeme zkusit pěstovat melouny cukrové i vodní. Rajčata 
dobře  větrám e, aby zvýšená vzdušná vlhkost neumožňovala 
nap ad e n í houbovými chrorobam i.

Polyetylenová fo lie  se na tahu je  na konstrukci záhy na 
jaře. Proto se v některých případech nap íná již v zimních 
měsících. Folie se spo ju jí teplem , ne jlépe žehličkou s reo
statem přežehlením  přes pap ír. Správnou tep lo tu  je  třeba 
předem  vyzkoušet.

Uvádím e některé p řík lady in tenzivního využití skleníčků:

1. Salát, rajčata

Sazenice raného salátu (Sm aragd, Kamýk, Prostějovský 
rychlík) vysadíme začátkem  března ve sponu 2 0 X 2 0  cm. 
Sklizeň proběhne do konce dubna. Rajčata (Stupické skle
níkové) sázíme v začátku května ve sponu 7 0X 40  cm, 
sklízíme až do zámrzu.

2. Salát, paprika

Jako předchozí p řík lad , po salátu paprika , sázená ve 
sponu 5 0 X 4 0  cm, v odrůdách PCR, Česká raná, Severka. 
Sklízíme rovněž do zámrzu.

3. Kedlubny, okurky

V polovině března výsadba raných kedlubnů (M oravia, 
Pražská b ílá  raná), které se sklid í do 15. května. Ihned 
následuje výsadba sazenic salátových okurek (N e jlepší ze 
všech, Spotresisting, Produkta, Jedinečná). Jejich kulturu 
vedeme na provázcích za řezu: osu prvního řádu pone
cháme, u druhého řádu (první a da lš í větvení z h lavního 
stvolu) uchovám e za 1. listem vše, za 2. listem jen květ, 
vyštípneme výhonek 3. řádu, za 3. listem zcela zakrátím e. 
Po sklizni p lodů pokračujem e obdobně na výhonu 3. řádu, 
vyrůstajícím  za 1. listem osy 2. řádu.

Další možné kom binace jsou ředkvička —  paprika  ( ra j
ča ta , okurky, lilek), karotka —  kedlubny (květák, čínské 
zelí), šalotka na zelenačku -  paprika  (melouny, okurky, 
ra jča ta ).

Tyto možnosti jsou využitelné v obm ěnách s více druhy, 
abychom  dosáhli pestrou sklizeň. Zpravid la  budem e v je d i
ném skleníčku pěstovat více druhů zeleniny.

N apsa l: Ing. Jiří M oravec, CSc.
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