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Obor: Zemědělec – farmář 41-51-H/01 

           Zahradník 41-52-H/01 



Květák ( Brassica oleracea V. Botrytis ) karfiól - lidový název 

Čeledˇ - Brukvovité 

konzumní část – zdužnatělé květenství 

 

 



Původ: 
 Kypr, Anglie- název kyperský salát 

 16.stol. Evropa, ČR - Polabí 

 vznik- vyšlechtěním brukve zelné   

Význam pěstování:  

 nejrozšířenější, snadno stravitelná zelenina 

1.Přímý konzum 

2.Konzervárenský, mrazírenský průmysl  

3.Kuchyňské úpravy- vařen, smažení 

Vlastnosti rostliny: 

 dvouletá (semena lze získat i během prvního veg. roku)  

samosprašná, chladnuvzdorná 
 



Obsah látek:  
 91% vody, min.látky - K,Ca, P, Na, Mg,S  

vysoký obsah vitamínu C, B 12, P 

B5 (kys.pantotenová), B6 ( kys.listová) 

Biologická charakteristika: 
Kořen: hluboký, kůlový, dobře vyvinutý 

Košťál: 

 krátký, na něm se vytváří růžice zdužnatělého květenství 

 tvar růžice: a)plochá  b)klenutá  

Listy: mohutné, podlouhlé, ojíněné, spirálovitě uspořádané   

Květenství: křehké, bílá barva (nově – fialová. zelená… ) 

Plod: šešule, červeno-hnědá, klíčivost 4 – 5 let 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled kultivarů květáku:  
                                  
dle doby pěstování:   
   a) rané ( předpěstování sadby ) 

  b) velmi rané Bora, Expres, Opal 

  c) středně raný: Gameta 

  d) polopozdní: Briliant 

  e) pozdní: Amfora, Delta F1 
 

Barevné kultivary květáku: 

 fialové, zelené, oranžové, modré 



 Nové, moderní, barevné odrůdy květáku: 

 fialová odrůda Graffiti, zelená, modrá….. 



Požadavky na prostředí, hnojení: 
- vysoké požadavky na vysokou vzdušnou vlhkost  (údolí řek) 

- hnojení hnojem, kompostem 

- doplnění průmyslovými hnojivy 

- půda- humózní, záhřevná, pH 6,8 – 7,2, trať č. 1 - 2 

Výsevy, výsadba 
 výsevy pro sadbu: 

   doba výsevu -  rané sklizně  - leden  

                          -  letní sklizeň – přímé výsevy 

                                                    - výsadba předpěstované sadby: 

                                                    - spon 50 x 50 cm (raný)             

                                                    - spon 60 x 60  cm (pozdní) 

 

 
 

 

 



Ošetřování: 
  zálivka po celou dobu pěstování 

  okopávka, plečkování 

  zalamování a svazování listů x zabarvení růžic sluncem 

Sklizeň:   
 probírkou, sklízecími plošinami 

 rozhodující  - velikost růžice, barva , zdravotní stav 

Výnosy -  rané odrůdy – 10 – 20 t.ha-1, pozdnější – 20 – 30 t.ha-1 

 

                 

 

 

Léčivé učinky: 
 odvodnění organismu 

 snižování krevního tlaku 

 vysoký obsah kyseliny listové – zvýšení krvetvorby 

 prevence rakoviny tlustého střeva  



Choroby květáku: 
Fyziologické :               Poškození růžice květáku nedostatkem Mo 

Poškození chladem 

Poškození mrazem 

Tvorba vyběhlic 

Virové: 
Virová mozaika květáku 



Kontrolní otázky: 

 

1.Jaký je původ květáku? 

2.Květák je významnou potravinou, jaký je význam  pěstování pro 

    člověka? 

3.Znáte zdravou přípravu této zeleniny  pro výživu člověka? 

4.Jmenujte přehled kultivarů květáku  ve vztahu k pěstování 

5.Jaké barevné kultivary existují v současném  pěstování? 

6.Má květák nějaké zvláštní požadavky na prostředí? 

7.Kdy se provádí výsevy a výsadba květáku? 

8.Vysvětlete pojem spon  výsadby? 

9.V jaké závislosti jsou spony při pěstování raných a pozdních 

    odrůd? 

10. Důležitým prvkem při ošetřování květáku je zalamování a  

     svazování listů. Proč se tento zásah provádí? 

11.Jaké jsou nejvýznamnější  choroby květáku? 

12.Porovnejte výnosy raných a pozdních odrůd květáku. 
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