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Kořenová zelenina
Nejdůležitější zástupci:
Mrkev obecná

Celer

Petržel zahradní

Ředkvička

Pastinák setý

Černý kořen

Ředkev setá černá Řepa salátová

Mrkev obecná ( Daucus carota )
Čeleď: Miříkovité - Apiaceae
Původ: Středomoří, Irán, Balkán, Španělsko - Evropa
Význam pěstování:
1.Přímý konzum , 2. Konzervárenství ( sterilování, mražení ), sušení , 3.zimní
skladování 4. lékařství – dietetická rostlina ( onemocnění jater, žlučníku,
průjmová onemocnění )

Vlastnosti rostliny: dvouletá, cizosprašná
Biologická charakteristika:
Kořen: konzumní část – v 1 veg.roce zdužnatělý kořen, různého tvaru, barva –
červeno-oranžová
List : dvakrát zpeřeně řapíkatý, chloupkatý
Lodyha : v druhém veg.roce vyrůstá ze středu přízemní růžice 1,5 m vysoká
lodyha
Květ : složený okolík, bělavé kvítky, plod : nepukavá dvounažka

Odrůdy
 z konzumního a pěstitelského hlediska:
a) mrkve větší, výnosnější, kořen vřetenovitý, zašpičatělý, delší
vegetační doba ( 180 dní ), menší obsah karotenu
b) karotka: kratší, tupě zakončený kořen, jemnější chuť, kratší
vegetační doba ( 120) dní ), vyšší obsah karotenu

Nutriční hodnota: nejvyšší obsah beta karotenu,
vitamíny PP, B12, C, E, min.látky – Ca, Fe, Na,
Mg, P, Cl, K, stopové prvky - Zn, J, Mn, Se, Cu

Odrůdy mrkve:
Chambenay
Chamare
Maxima
Koloseum

Odrůdy karotky:
Nantes
Mignon

Barevné odrůdy:
žlutá..bílá, červená,
fialová…

Požadavky na prostředí:
- nemá zvláštní nároky na polohu, požadavky:
a) teplota - nenáročnot, optim.t.pěstování 18 st.C
b) vláha - nadbytek vody - zhoršení vybarvenosti kořene, časté
vybíhání do květu, napadení houbovými chorobami
nedostatek vody – praskání kořenů
c) na půdu: lehčí, propustné, hluboké, písčito-hlinité, hlinito-písčité
humózní, pH 5,8 až neutrální
Požadavky na hnojení: 2.trať
- nehnojí se hnojem ( podporuje praskání kořenů )
- dávky N závisí na zařazení v OP
- vysoké nároky na K

Technologie pěstování:
- přímý výsev - doba výsevu - a)jaro, jakmile stav půdy dovolí,
š.řádků – 25 – 30 cm, - přesné secí stroje ( ruční výsev ),
výsevek - 4 – 6 kg.ha-1, klíčivost 3 – 4 týdny
b) podle účelu pěstování i pozdější termíny

Ošetřování :
- ošetření proti škraloupu
- plečkování po zasetí ( podpora rovnoměrné vzcházivosti )
- jednocení na 3 – 5 cm, prořeďování
- ošetření herbicidy, insekticidy, fungicidy

Sklizeň -

a) rané karotky - ruční, probírkou, svazky ( 10 ks )
- výnos – 30 – 40 svazků .ha-1 ( 20 t.ha-1 )
b) pro přímý konzum – červenec – srpen,
bez natě – 25 t.ha-1
c) pozdní mrkev – říjen - 30 – 35 t.ha-1

porost y mrkve v prvním vegetačním roce

Kontrolní otázky:
1.Jaké je využití pěstování mrkve obecné?
2. Jak dělíme mrkev z hlediska konzumního a pěstitelského?
3. Který druh obsahuje více beta karotenů, cukrů, má jemnější
dužninu?
4.Charakterizujte konzumní část mrkve a porovnejte s karotkou.
5.Vysvětlete nároky mrkve na hnojení organickými hnojivy, a
vhodnost hnojení hnojem.
6. Popište technologii zakládání porostu mrkve.
7.Setkáváme se s nějakým zvláštním problémem při vzcházení
rostlin?
8.Jakým způsobem ošetřujeme porosty?
9.Kdy budeme provádět sklizeň probírkou a kdy jednorázově?
10.V jakých hodnotách pohybují výnosy karotky a výnosy mrkve?
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