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LISTOVÁ ZELENINA
Podskupiny:
1.Salátová
 křehké listy
 listy jednotlivě nebo hlávka,
 různé zbarvení – odstíny zelené , červeno - fialové
Zástupci: salát hlávkový, salát ledový,salát listový, salát římský, salát k
česání, salát novozélandský,štěrbák zahradní ( endivie), čekanka salátová,
čekanka hlávková, řeřicha zahradní, kozlíček polníček

2.Špenátová
 větší množství zelené hmoty
 konzumace - kychyňsky zpracované
Zástupci: špenát , mangold

Obrazová příloha salátové zeleniny:
Zástupci:
salát hlávkový

salát k česání

čekanka salátová

štěrbák zahradní řeřicha zahradní
- endivie

kozlíček polníček mangold

Salát hlávkový ( Lactuca sativa var.capitata )
Čeleď - Hvězdnicové ( Asteracea )
Původ: - starý Egypt, Řecko, Řím
- Evropa – rozšířen od 17.století

Význam pěstování:
 nejoblíbenější zelenina, celoroční přímý konzum v čerstvém stavu

Konzumní hodnota:
 provitamín A, vitamíny B1, B2, B6, C, E, PP, minerální látky

Vlastnosti rostliny: jednoletá, samosprašná, dlouhodenní
Biologická charakteristika:
 Kořen: mělký, kůlový 4 – 10 cm
 List – přízemní růžice listů, list – jemný, nahořklý, zkadeřený
 Lodyha – krátká, prorůstá lodyhou po 80 – 100 dnech
 Květ enství – 1 vegetační rok, vrcholičnaté , výška 80 – 120 cm
květ – úbor, malý, žlutý
 Plod – ochmýřená žebernatá nažka

Rozdělení salátu:
 podle doby pěstování ( krátká vegetační doba ):
a) rané pro rychlení - pěstují se ve sklenících nebo pařeništích
- nelze je pěstovat v létě na záhonech
- vybíhání do květu
b) letní - nelze pěstovat ve skleníku
c) ozimý ( pro přezimování )
salát hlávkový - zelený

salát hlávkový - červený

Kontrolní otázky:

1. Kteří zástupci patří do salátové zeleniny?
2. Co mají společného zástupci salátové zeleniny a v čem se
naopak liší. Uveďte na příkladech.
1. Zhodnoťte význam pěstování salátu.
2. Jaká je konzumní hodnota salátu?
4. Jaké jsou vlastnosti salátu?
5. Popište biologickou charakteristiku salátu hlávkového.
6. Jak se dělí salát podle doby pěstování?
7. Čím je specifický raný salát k rychlení?
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