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Cibule kuchyňská 

Alium cepa 



Cibulová zelenina 

                     Cibule kuchyňská  (Allium cepa L.) 

 Dvouletá rostlina  

 Vegetační doba 130-160 dnů 

 První rok-cibule 

 Listy trubkovité, voskově ojíněné 

 Cibule různý tvar 

 Druhý rok 

 Z cibule vyrůstá květní stvol s okolíkem 

 Bílé květy 

 Plod-tobolka 

 Semeno černé hranaté 

 

 



Cibule kuchyňská 

Květ cibule  



Cibule kuchyňská 

                 Pěstování cibule 

 

 Jednoletá ze semena 

 Dvouletá ze sazečky 

(rok předem vypěstovaná ze sazečky) 

 

Letní ,podzimní spotřeba 

 

Odrůdy např.: Všetana, Centurion, Elista(oválná), Agostana 

Karmína - červená cibule 

 



Cibule kuchyňská 

Odrůdy 

Salátová cibule 

Globa (žlutá) 

Blanco duro (bílá) 

Odrůda Owa 

Odrůda Globo 



Cibule kuchyňská 

Odrůdy 

 

Teon 700 F1 novinka 

Vyrovnaný tvar, vysoké výnosy 

Sazečka Karmen Študgardská 



Cibule kuchyňská 

                      Nároky na prostředí 

 

Vyhovují lehké půdy, hlinito-písčité 

 

Dostatek světla 

 

Závlaha přiměřená – do poloviny vegetačního období 

 

Hnojení 

 

Minerální hnojiva – Cererit 



Cibule kuchyňská 

Technologie pěstování 

 

Přímý výsev 

 

Konec března do řádků 0,3-0,35m 

2-2,5kg/ha 

Přesné secí stroje 

Výsev osiva na podzim 

 

 

 



Cibule kuchyňská 

 

Ze sazečky 

 

• Herbicid před výsadbou 

• Dobré výnosy 

• Velikost sazečky 7-15mm 

• Příprava  

• Leden-únor 

• Teplota při skladování 20-25°C 

• Ruční sázení-malé plochy  



Cibule kuchyňská 

Technologie pěstování 

 

• Sázecí stroje 

• Do dvouřádků 

• Mělká výsadba 

• Válení 



Cibule kuchyňská 

Ochrana rostlin 

• Žluté až hnědé skvrny na listech 

• Bělavý povlak 

• Přípravky - Dithane  

• Acrobat MZ WG 

• Použití od června, opakování za 10-14 dní 

• Prevence  

• Po výsadbě použití bílé netkané textilie 

• Plíseň cibule 

 

Plíseň cibule 



Cibule kuchyňská 

         Plíseň cibulová 



Cibule kuchyňská 

Škůdce cibule   Vrtalka pórová 

 

 Poškození nadzemní části 

 Podzemní části rostliny 

 Povrchové praskliny 

 Zahnívání rostlin 

 Larvy velikost 8 mm 

 Ochrana inzekticidy 

 Duben, květen 

 Srpen, září 

 

 



Cibule kuchyňská 

                          Ošetřování během vegetace 

 

Meziřádková kultivace 

 

 

Aplikace přípravků proti plísni 

 

 

Přihnojení 



Cibule kuchyňská 

                                        Sklizeň 

 

Na zeleno 

 

Ze sazečky – červenec 

Sklízecí stroje 

Čištění, třídění, expedice 

 

 



Cibule kuchyňská 

Sklizeň cibule 



Cibulová zelenina 

               Šalotka 

Trs fialově-hnědých cibulek 

Pěstování-domácí zahrady 



Pěstování cibule zimní 

                             Cibule zimní 

 Podobná cibuli kuchyňské 

 Rozrůstání nových dceřiných cibulí 

 Nezatahují na zimu 

 Roste pod sněhem 

 Cibule naťová - seřezávání natě 

 Pěstování 

 Ze semene 

 Dělení trsů 

 Spon 0,5 x 0,25m několik rostlin 
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