
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Horky nad Jizerou 35 

 
 

 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0985 

 

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 

Předmět: Odborný výcvik    

Ročník: 2.  

Téma: Pěstování rostlin-zahrada  

 

Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková 

Materiál: VY32_INOVACE_297 

Datum: 11.4.2013 

 

Anotace: charakteristika, odrůdy, 

pěstování, sklizeň 

 

 

  

   



Salátová zelenina 



Salátová zelenina 

Salát hlávkový (Lactuca sativa) 

 

 Raná zelenina 

 Jednoletá plodina  

 Konzumace za studena 

 Přízemní růžice 

 Okrouhlé listy stočené do hlávky 

 Hlávka uvnitř zelenožlutá 

 Přerůstá v květní lodyhu 

 Výška 1m, žlutý kvítek 

 

 

 

Odrůda salátu Amur 



Salát hlávkový 

                     Odrůdy 

 Rané 

 Polní 

 Letní 

 Zimní 

 

 Rané polní odrůdy  

     vegetační doba 70 dní 

 

 Letní odrůdy  

     vegetační doba 80-90dní 



Salátová zelenina 

Odrůdy 

Děvín, Safír, Smaragd 

 

Amur 

Podzimní a jarní polní pěstování 

 

Traper - ledový salát 

 

Ledový salát  odrůda Traper 



Salát hlávkový 

Zimní 

Vegetační doba 240 dní 

 

                  Nároky na prostředí 

 

 Lehké půdy 

 Bohaté na humus 

 Slunná stanoviště 

 Pravidelná zálivka 



Salát hlávkový 

 

                            Technologie pěstování 

 

 Výsev začátek února do poloviny března 

 Výsev do truhlíků 

 Množárna ve skleníku 

 Výsevek 0,4kg 

 Pařeniště, skleníky 

 Přepichování 

 Balíčkování 



Salát hlávkový 

Výsadba 

 

Konec března 

Řádky 0,3m v řádku 0,2m 

Mělká výsadba 

Rostliny salátu v sadbovači 



Salát hlávkový 

              Přímý výsev 

 

 Příprava pozemku 

 

 Od poloviny března podle předpokládané sklizně 

 

 Výsevek 1,5kg/ha 

 

 Výsevek zimní salát 2,5kg/ha 

 

 



Salát hlávkový 

   Ošetřování během vegetace 

 Zálivka 

 Méně při tvorbě hlávek (podpaření) 

 Jednocení 

 Vzdálenost 0,17-0,25m 

 Přihnojení ( ledek vápenatý) 

 Meziřádková kultivace 

 Ošetření proti plísni 

 Ošetření proti mšicím  

 Postřik -> sklizeň 

dodržení ochranné lhůty 
 



Salát hlávkový 

Rostlina salátu během vegetace- odrůda Děvín 



Salátová zelenina 

Salát římský ( Lactuca sativa L. var.longifolia) 

 

 Letní salát 

 Řídká hlávka 

 Užší dlouhé listy 

 Přímý výsev 

 Předpěstovaná sadba 

 Technologie pěstování jako u letního salátu hlávkového  

 Svázání hlávky 14 dní před sklizní - vybělení listů 

 Jemná chuť 

 



Salátová zelenina 

Štěrbák zahradní 

 

 Přízemní růžice 

 Zkadeřené listy 

 Delší vegetační doba (105 dnů) 

 Svazování, bělení 

 Podzimní sklizeň 

 



Zdroje: 

www.osiva-semena.cz 

www.garden-centrum.cz 

www.zahradkarske-potreby.cz 

www.eko-farma.redhost.cz 

www.nalok.cz 
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