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Podle nároků na množství živin v půdě se zelenina dělí na pěstovanou 
v první, druhé a třetí trati.

2. Nároky na živiny

Co si pod tím představit?

K zelenině první trati patří plodiny nejná-
ročnější na živiny, takoví malí otesánci. Je 
to především plodová zelenina (rajčata, 
papriky, okurky) a některé další druhy 
(celer, pórek a brambory). Záhony pro tyto 
plodiny by měly být vyživené už z podzim-
ního hnojení. Na jaře na ně před osetím 
přidáme další vrstvu uleželého kompostu.

Mezi zeleninu druhé trati řadíme koře-
novou zeleninu, ale také salát, špenát 
a mangold. Podzimní hnojení je nepovin-
né, jarní porci kompostu si ale rozhodně 
neodpustíme.

Zelenina třetí trati hnojení 
nepotřebuje. Patří sem 
luskoviny a bobovité rost-
liny, po kterých bude půda 
naopak obohacená. Jak 
je to možné? Na koříncích 
těchto rostlin symbioticky 
žijí speciální bakterie, které 
rostlinám zprostředkováva-
jí dusík ze vzduchu. V půdě 
ho tak zbyde dostatek 
i pro rostliny vysazené po 
nich. Hrášek, čočka a spol. 
proto patří mezi ideální 
předplodiny a říkáme jim 
také zelené hnojení.
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Klíčíme
Vykoupáno. A co teď?

Semínka přecedíme, necháme okapat, zasadíme do vhodné nádobky 
s otvorem na dně s navlhčenou, propustnou půdou. Zastříkneme 
probiotickou zálivkou, abychom vzcházející život nakopli k větší vitalitě 
a podpořili zakořenění. Do jedné nádoby patří maximálně tři semínka. 
A šup do teplíčka. Nastartovat klíčení se nám nejlépe daří při teplotě 
22–28 °C. Počkat! Nejdřív je přece potřeba mít ten správný substrát. 
A také nádobu! Máte pravdu, tak pojďme na to.

2.3 Substrát
Vybrat správný substrát není žádná hlína
Kouzlo života zafungovalo, 
ze semínka leze klíček 
a přímo si říká o vysaze-
ní. Ale do čeho? Vybrat 
správný substrát totiž není 
žádná hlína.

Jak tedy vypadá správný substrát pro naklíčená semena? 
Lehký a propustný, aby s ním první stonky a kořínky neměly moc práce.

Pěstitelskou chybou číslo 1 bývá přehno-
jení. Jasně, je to v dobré vůli. Ať nemá 
sazenička hlad, že jo? Jenže místo toho 
křehké prcky spálíme. Zásadní podmínkou 
pro správný výsevný substrát je totiž 
snížený obsah živin, což klíčící rostlinka 
vzhledem k vlastním zásobárnám více 
než ocení. Přebytek živin spolu s přílišnou 
hrubostí zeminy klíčení brzdí a některé 
druhy choulostivých rostlin dokáže tato 
kombinace zničit nadobro.

Výsevy si popište, 
sazeničky lze od sebe 
v první fázi růstu jen 
těžko rozeznat.

http://www.weiki.bio
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3.2 Když si chceme 
sazenice koupit
Nemyslete si, že piplání od semínka patří do desatera přikázání správného 
zahradníka. Koupit si sazenici není ostuda. Jen je potřeba dobře vybírat 
a znát její původ. Ptejte se na ty, které vyrůstaly bez chemického dopingu, 
na ty nerychlené. Zvlášť v malých zahradnictvích vkládají do každého 
zeleného mrňouse spoustu lásky. Když budete o rostlinku dobře pečovat, 
téměř nepoznáte rozdíl mezi vlastními a adoptovanými sazeničkami.

A kam se pro pěkné 
sazeničky vydat? Zkuste:
• zahradnictví
• zahradní centra
• farmářské trhy
• komunitní zahrady – 

často se zde nabízejí 
přebytky

• facebookové 
zahrádkářské skupiny

• kamarády zahrádkáře

Neberte bylinky (a další sazeničky) ze 
supermarketu. Tyhle rychlené chudinky 
za sebou mívají dalekou cestu a až na 
houževnaté výjimky se většinou neuchytí. 
Jsou určené k přímému zkonzumování, 
v půdě jsou jen proto, aby vydržely déle 
čerstvé.

V chladnějších dnech pozor na transport 
sazeničky domů. Měla by být zabalená 
do novin a nejlépe ještě v kartonové krabici, 
ať nám ji po cestě neofoukne.

Doma ji na uvítanou místo hrnkem teplého čaje pohostíme zálivkou 
s víčkem weiki. Pomůže rostlince ustát všechny ty změny a rozvinout 
kořínky. Před stěhováním do většího ji necháme aspoň týden 
aklimatizovat na nový domov.
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