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    Príprava, výsev a údržba kvetinovej lúky 
 
  

Zmesi kvetinových semien od firmy Bertrad (FR) sú zmesou rôznych druhov letničiek a 
trvaliek pre jednoduchý výsev, zaručujú spoľahlivé nasadenie kvetov a dlhotrvajúce kvitnutie. Tu 
je návod, ako dosiahnuť krásny vzhľad realizovaného celku. 

 
Základným predpokladom úspechu, je dôkladné odburinenie pozemku. Bertrand 

doporučuje plochu dva krát odburiniť, cca v druhej polovici apríla a potom pred výsevom 
v polovici mája, keď sa na pozemku objaví  nová burina. 
Potrebné náradie: kultivátor / rýľ, hrable, valec, zariadenie na polievanie a zdroj vody. 

Odburinený pozemok prekyprite do hĺbky cca 15 – 20 cm pomocou rýľa, alebo kultivátora 
v závislosti na veľkosti vysievanej  plochy. Nakyprite zeminu, zjemnite jej štruktúru a plochu 
zrovnajte pomocou príslušného náradia.                               

  
POZOR! Príliš bohatá pôda na živiny podporuje bujný rast zelenej hmoty vysiatych rastlín  

na úkor množstva a kvality kvetov, čo môže spôsobiť ich poľahnutie. 
 
Semienko potrebuje maximálny kontakt so zeminou a pre správne vzklíčenie musí byť do 

nej ľahko zapravené. Na výsev je treba počkať, až bude pôda dobre prehriata – teplota by mala 
presiahnuť 8°C v noci a 18°C cez deň. V našich klimatických podmienkach je možno vysievať od 
začiatku mája až do začiatku leta.  
 
Najvhodnejší je ručný výsev : 
 - zmes semien pred výsevom dobre premiešajte 
 - zmiešajte zmes semien s inertným materiálom, napr. s pieskom  
  - rešpektujte pomer ¾ materiálu + ¼ zmesi semien 
            - plná dlaň premiešanej zmesi = vysiata plocha 1 – 2 m²  
 - vysievajte ručne rozhadzovaním a dbajte na rovnomernosť 
 - pokiaľ sejete na veľkú plochu, rozdeľte si ju na rovnaké menšie časti  

  a podľa toho si rovnomerne rozdeľte aj zmes  
- zasiatu plochu jemne zrovnajte hrablami a zľahka uvalcujte  
- prácu ukončite zaliatím pozemku jemným, dažďovým polievaním 
 

 
POZOR! Naplánujte si 2 – 3 poliatia behom prvných 15-tich dní po výseve, aby ste podporili 

dobré klíčenie semien. 
 

 
Hustota siatia bude vyššia, pokiaľ plochu nemôžete poliať, pokiaľ je pôda viac priepustná, 

alebo pokiaľ vysievate pred doporučeným termínom.  
 

 
POZOR! Príliš vysoká hustota výsevu zvyšuje konkurenciu medzi rastlinami a znižuje počet 

druhov, ktoré kvitnú v sezóne neskôr – dodržujte doporučovanú hustotu výsevu! (viď. špecifikačně 
listy). 

 
 
  
Prvé kvety sa objavujú 40 – 60 dní po vyklíčení (podľa zvolenej zmesi) a kvitnutie trvá 3 - 4 

mesiace (do prvého  mrazu). 
 

 
 
 
 



 

dodávateľ: Slovensko kvitne, s.r.o.  č. 543 Trenč.Turná,  Vlado ORAVEC 0903/473 278;  info@slovenskokvitne.sk 
www.slovenskokvitne.sk 

Starostlivosť o vysiatu plochu: 
 
Zálievka: 

- po výseve je behom prvých 15-tich dní bezpodmienečne nutné vysiatu plochu zalievať, 
aby sa podporilo klíčenie semien a rast rastlín 

- v závislosti na charaktere pôdy a klimatických podmienkach sa v priebehu leta 
zálievka doporučuje s cieľom predĺžiť celkovú dobu kvitnutia 

 
Pletie: 

- ak sa po výseve objaví nežiadúca burina, doporučujeme odstrániť ju včas, ihneď po jej 
vzídení, vaša kvetinová lúka bude o to bujnejšia  

- nechať burinu v prvom roku ďalej rásť, znamená ohroziť vzhľad kvetinovej lúky 
- akonáhle je už však kvetinová lúka celkom rozkvitnutá, klíčenie buriny je obmedzené, 

pretože pôda je už „obsadená“ kvitnúcimi rastlinami 
- nedodržali ste všetky naše rady a vašej kvetinovej lúke dominuje burina? Neváhajte 

znovu pripraviť pôdu a znovu zasiať, pretože inak je veľmi ťažké tejto buriny sa zbaviť. 
 
Počas sezóny: 

- neskorý výsev (jún) môže poskytnúť dobré výsledky v kvitnutí v mesiacoch august / 
september 

- behom sezóny môžete vykonať  rez dominantných, alebo odkvitnutých kvetov (hlavne 
vo viacročných zmesiach) 

- v prípade viacročnej zmesi vysiatej v predchádzajúcom roku doporučujeme 
„medzikosenie“ v júli, vo výške cca 20 cm nad zemou. Obnovíme tým kvitnutie tej istej 
zmesi v septembri. Toto „medzikosenie“ v uvedenom termíne odporúčame aj na 
plochách vysiatych v jarných mesiacoch danej sezóne vtedy, keď plocha „stratila 
kvety“.  

 
Na konci sezóny: 

- letničková lúka: po úplnom odkvitnutí (zmrznutí) vyčistite pôdu, pripravte ju na 
nasledujúci rok. Na jar potom v príprave plochy na nový výsev postupujte tak, ako je to 
uvedené v úvode. 

- viacročná lúka: po úplnom odkvitnutí (zmrznutí) zvyšok rastlín pokoste kosou na výšku 
15-20 cm nad zemou a v prípade vlhkého počasia ihneď z plochy odstráňte. V prípade 
suchého počasia nechajte pokosenú hmotu na mieste zopár dní. Podporíte tak 
prirodzený výsev semien kvetov z pôvodných rastlín, pre nasledujúcu sezónu.  

-  
POZOR! Pri kosení a odstraňovaní pokosenej hmoty dbajte na to, aby ste nepoškodili 

nadzemné časti dojročných rastlín, ktoré sú pripravené kvitnúť v nasledujúcej sezóne! 
 

POZOR! Ak necháte pokosené zvyšky rastlín na ploche, zvýšite tým výživnú hodnotu pôdy, 
čo môže mať za následok nežiaduci bujnejší rast všetkých rastlín, menší výkonom kvitnutia 

a riziko poľahnutia porastu! 
 

 
 
 

Nechajte žiť Vašu kvetinovú lúku vlastným životom – vytvorte nový ekosystém ! 


