
Popis Semena rajčat Semena okurek Semena salátu Batavia Semena ředkviček

Domácí výsev • Únor až duben. 
• Hloubka výsevu cca 0,2 cm.  

Pouze zlehka zakryjte substrátem.
• Vysévejte na široko.
• Zajistěte dostatek světla.

• Únor až duben. 
• Hloubka výsevu cca 1–2 cm.
• Vysévejte na široko  

(rozestupy cca 4 cm).
• Do jedné jamky vložte 4 semena.

• Únor až srpen. 
• Pouze zakryjte tenkou vrstvou 

substrátu.
• Vysévejte na široko.

• Od poloviny března do začátku 
září.

• Hloubka výsevu cca 0,5–1 cm.  
Pouze zlehka zakryjte substrátem.

Klíčení • Při cca 20–22 °C po 8-10 dnech. • Při min. 10 °C po 1–2 týdnech. 
Optimálně: 24 °C. 

• Při cca 10–16 °C po 6–15 dnech.

• Vyšší teploty mohou omezit klíčení.

• Při cca 8–15 °C po 8–10 dnech.

Pikýrování • Jakmile je vidět první list.
• Pěstujte dále při cca 16 – 20 °C.

• Jakmile je vidět první list. • Jakmile je vidět první list. • Jakmile je vidět první list.

Výsadba na venkovní 
záhon

• Od poloviny května. 
• Nejprve rostliny otužujte, chraňte 

před mrazem.
• Pěstujte u ochranné mříže/tyčky.
• Vzdálenost rostlin v řádcích 50 cm,  

vzdálenost mezi řádky 80 cm.

• Od poloviny května. 
• Nejprve rostliny otužujte, chraňte 

před mrazem.
• Vzdálenost rostlin v řádcích 30 cm,  

vzdálenost mezi řádky 100 cm.

• Od poloviny května. 
• Nevysazujte příliš hluboko.
• Vzdálenost rostlin v řádcích 30 cm,  

vzdálenost mezi řádky 30 cm.

• Od poloviny května. 
• Vzdálenost rostlin v řádcích  

6–8 cm, vzdálenost mezi řádky 
15–20 cm.

Stanoviště • Slunečné a teplé místo chráněné 
proti větru.

• Prokypřená, humózní a rovnoměrně 
provlhčená půda s hlubokou úrod-
nou vrstvou.

• Rostlina středně/silně náročná na 
živiny, pravidelný přísun hnojiva.

• Slunce až polostín, v závětří.
• Teplá, humózní, kyprá půda. 
• Dobré zásobení živinami a dostatek 

vody.

• Pokud možno slunečné stanoviště.
• Kyprá, humózní půda.
• Hnojte opatrně. Salát je velmi citlivý 

na přítomnost soli.

• Pokud možno slunečné stanoviště. 
Uprostřed léta v polostínu.

• Kyprá, humózní půda.
• Nízká potřeba hnojení.

Sklizeň • Od srpna. • Cca 80 dní po výsevu. 

• První plody skliďte brzy, aby rostli-
na mohla využít svou sílu k tvorbě 
dalších plodů.

• Jakmile se vyvine pevná hlávka. • 3–8 týdnů po výsevu. 

• Při příliš husté výsadbě a nedo-
statku vody vyženou ředkvičky 
rychle do výšky.
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