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1. U – Květinářství

 ÚKOLY PRO OBDOBÍ - 5. - 15. 11.:

1) Učební text na stránce 2 – 3 si přepište do svého sešitu
2) Nastudujte si téma:

 Letničky z předpěstování sadby
• výsev, předpěstování, výsadba, ošetřování

3) Zopakujte si téma letničky z přímého výsevu:
 a porovnejte rozdíly mezi letničkami z přímého výsevu a z předpěstované sadby:

a) v pěstitelských vlastnostech a nárocích
b) ve způsobu pěstování
c) zopakujte si alespoň 5 druhů od každé skupiny 

• (latinky i česky)

 Při studiu používejte:
1) následující učební text (str. 2 - 4)
2) zápisy ve svých sešitech
3) učebnice pro SŠ nebo SOU (Květinářství)
4) internetové zdroje
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Letničky pěstované z předpěstované sadby

 druhy s choulostivými semenáčky (Begonia, Lobelia)

 druhy s pomalým vývinem (Dianthus, Petunia) 

Předpěstování sadby 

• na chráněném a teplém místě ve skleníku, pařeništi nebo za oknem

• ze semen, jen výjimečně z řízků

• výsevy do čistých truhlíků, bedniček, misek či multiplat 

• v propařené, jemně proseté a lehké zemině

• termín výsevu podle délky vzcházení a rychlosti vývinu (leden-duben) 

Technika výsevu k předpěstování sadby

• pokud možno řídký výsev

• zásyp nejlépe říčním pískem nebo výsevním substrátem, nebo jen přitlačit

o podle druhu a velikosti semen

• pro snížení pracnosti se někdy dělá výsev do sadbovačů, Jiffy Pots, mikrobalíčků apod.

• kvalitní osivo 

• přiměřená zálivka

• teplota kolem 18°C

Doba výsevu – pro předpěstování sadby 

a) raný výsev do skleníku

– leden až únor

o Petunia, Celosia, Lobelia, Begonia 
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b) pozdní výsev do skleníku

– březen až duben

o Callistephus, Dahlia, Mimulus, Phlox 

Ošetřování sadby po vzejití 

• zajištění dostatku světla 

• zeminu nenechat přeschnout ani nepřelít

• pozor na „padání klíčních rostlin“

• přepichování semenáčků ve fázi 1. páru pravých listů, velmi drobné i dvakrát

• někdy je vhodné zaštipování nebo postřik retardanty

• otužování před výsadbou

– přivykání nižším teplotám a vyšší intenzitě světla

Výsadba na stanoviště

• termín od poloviny IV. do konce V. 

• na dobře připravený záhon

• na vzdálenost 20 - 100 cm podle předpokládané výšky rostlin

• správná hloubka výsadby

• letničky na pozemcích střídat

• po výsadbě důkladná zálivka 

Ošetřování letniček během vegetace

• přiměřeně vydatná zálivka 

– potřebná hlavně do doby před rozkvětem

• rozrušování půdního škraloupu

• udržování bezplevelného stavu

• hnojení kombinovanými hnojivy, pro kvetení zejména P a K

• odstraňování odkvetlých květů

• sledování zdravotního stavu 
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