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Obor: Zemědělec - farmář 41-51-H/01 

          Zahradník -  41-52-H/01 



Pór pravý  
( Allium  porrum ) 

Čeleď : 

 Liliovité ( Liliacea L. ) 

Původ: oblast Středomoří 

Význam 

pěstování: 
1. Kuchyňské úpravy  

2. Sušení 

 léčivé účinky: 

 ovlivňuje vylučování 

žaludečních šťáv 

 léčba srdečních onemocnění 



Vlastnosti rostliny: 
 2 formy póru: a)letní             

                         b) zimní   

Odrůdy: 
 Alma, bandit, Cortina, Elefant, Kalmar Titan 

 

Biologická charakteristika: 
 

  

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Kořeny:  svazčité, vyrůstají z podpučí 

Cibule:  složena z vybělených pochev listů 

List : kopinatý, žlábkovitý 

Květní  stvol : vyrůstá  v 2.veget.roce 

Květ – okolík, bělavě zelené až narůžovělé  

Plod:   trojpouzdrá tobolka 



Pór letní - rychleji rostoucí, vyšší,delší cibule, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jemnější,v zimě vymrzá, pouze pro letní potřebu 

  



Pór zimní - delší veg.doba, trvanlivý, mrazuvzdorný 



Požadavky na prostředí: 
 

a)vláhu  - pouze polohy s vyšší  relativní vlhkostí 

                

b) půdu -  hluboká, HP, H,neutrální až slabě kyselá,  pH 6,5 – 7,2 

 

c) teplotu – rozdílné nároky – pór letní a zimní !! 

 

 Požadavky na hnojení: 

 1 - 2 trať   

K – podzim - náročnost 
 



Technologie pěstování: 
Pěstováni : 1.předpěstovaná sadba 
pěstování v hustých řádcích, bezplevelný stav 

Sázení: doba – nejpozději začátkem července, fáze 3 – 4 listů 

              spon 0,42  ( 0,47 ) x 0,10 m, zakrácení kořenů, listů 

              hloubka – hluboko pod povrch 

              závlaha 

                2.přímý výsev 
              h. 20 mm, š.ř. 0,425 m, výsevek – 4 kg.ha-1 

              utužení , závlaha 

              jednocení, plečkování 

       ???přihrnování krčků ( vybělení ) ???????? 

Sklizeň: podzim nebo jaro 

podorání, ruční vytahání, čištění, zakrácení listů o 1/3 – ½, kořena na 

10 mm, výnos – 30t.ha-1    

 



 

 
Sklizeň: 
 Požadavky na zahájení sklizně: 
 žloutnutí listů , poléhání ( nepaličáky ) 

 konec listů zasychá ( paličáky ) 

 postup - vyorání podrýváky 

                - dosychání na poli     

                - čištění, odstranění kořínků 

                - uskladnění 

Dodávky na trh: 
  

1. svazkování  

 2.pletence 

3. nesvazkovaný s natí 

  Třídy: I a II  



Kontrolní otázky: 

l.Jak se využívá pór v  lidské výživě? 

2.Popište  biologickou charakteristiku póru. 

3. Jak existují formy póru?. 

4.Má pór nějaké léčivé účinky, porovnejte s česnekem, cibulí? 

5.Popište technologii pěstování póru 

8.Popište sklizeň póru. 

 

 

 

 



 Zdroj: 

www.semena.cz 

www.seminka.heureka.cz 

www.ozahrade.webnode.cz 
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Kontrolní otázky: 

l.Jak se využívá pór v  lidské výživě? 
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