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Zelí 

hlávkové 
 

Brassica oleracea L.                  



 

Technologie pěstování: 
Rané polní odrůdy - předpěstování  

výsev ½ února – března 

Výsadba, spon 0,50 x 0,30 m, doba – ½ března – ½ dubna 

Pozdní  a kruhárenské odrůdy  

 minisadba, balíčkovaná sadba 

 přímý výsev - spon: 0,5 - 0,6 m x 0,45 m 

Ošetřování:  
Zálivka 

plečkování 

chemické ošetření x plevelům, škůdcům, chorobám 

Sklizeň: 
 probírkou – rané a polorané odrůdy  

 jednorázová ( strojová ) – pozdní, kruhárenské 

 výnos – 25 – 30 t. ha-1 ( rané), pozdní ( až 100t.ha-1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Choroby brukvovitých: 

Nádorovitost košťálovin (Plasmodiphora brassiceae ) –  hypertrofie 

pletiv, nádory na kořenech, původce houba, spóry v půdě -  4 – 7 let 

 

Plíseň zelná ( Peronospora  brassicae ) – škody na sadbě, skládkách, výskyt 

nekrotických skvrn 

 

Altenariová skvrnitost listů brukvovitých ( Altenaris brassicicola ) -  houba -  

škody na sadbě,  nadzemních částech , šedé až černé skvrny 

 

Fomová hniloba ( Leptosphaeria maculans ) – houba - napadající brukvovité  

celá doba vegetace, na všech částech rostlin černé skvrny 

-krnění rostlin – podřadná jakost 

 

Plíseň šedá ( Botrytis cinerea ) – houba napadající sadbu,až skladované 

rostliny, povrchové listy  měknou a hnijí,  rychlý průnik  do hlávky 

 

Padání klíčících rostlin – onemocnění hypokotylu klíčících a vzcházejích 

rostlin, způsobují houby rodu Pythium, Olpidium  



Zástupci nejdůležitějších chorob: 
             Nádorovitost košťálovin                       Plíseň zelná  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Padání klíčících rostlin 
Alternáriová skvrnitost brukvovitých 



Škůdci košťálovin : 
 

Mšice zelná                                           Můra zelná 
 

 

 

 

 

 

 

( Brevicoryne brassicea ) ( Mamestra  brasicae L. ) 



Bělásek zelný (Ceutorhynchus pleurostigma)  
 v květnu se líhnou dospělci běláska z přezimujících kukel, jež 

neškodí                                

                                                                                          

 škodí housenky, poškozují brukvovité  žírem a trusem 

                                                                 

 nejzávažnější škůdce košťálovin                                        

patrné znečištění, 

znehodnocení hlávky 



Dřepčík zelný – (Phyllotreta undulata ) 

 brouk se objevuje na rostlinách  od dubna  

  vykousávají za teplejšího počasí  1 – 2 mm velké otvory  

  brouci dřepčíka poškozují klíčící rostliny  



Košťálová zelenina - kontrolní otázky: 
 

1. Který škůdce košťálovin způsobuje holožír? 

 

2. Pokuste se vyjmenovat choroby brukvovitých? 

 

3. Která je nejvýznamnější choroba zelí? 

 

4. Jak se nazývá choroba, která škodí na klíčících a vzcházejících 

rostlinkách? 

 

5. Jakým způsobem se sklízí zelí , jaké jsou výnosy u raných a 

pozdních odrůd? 
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