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Jak vypěstovat šťavnatá rajčata ze semínek
Pěstování rajčat ze semínek začíná samozřejmě přípravou půdní směsi.
Doporučujeme vsadit na lehký kyprý druh – v případě těžké půdy nejsou
podmínky…
Chuti šťavnatých rajčat z vlastní zahrádky se nic nevyrovná. Chcete se i vy letos pustit do
pěstování rajčat a vyhnout se jejich nákupu v obchodních řetězcích? Jestli jste zvyklí
kupovat hotové sazenice, zkuste to letos jinak. Pěstování ze semínek je v případě rajčat
velmi snadné. Stačí trocha úsilí a nejenže získáte kvalitní silné sazeničky, ale také výrazně
ušetříte. Přinášíme vám přehledný návod, jak na to.

Začněte přípravou půdní směsi
Pěstování rajčat ze semínek začíná samozřejmě přípravou půdní směsi. Doporučujeme vsadit na
lehký kyprý druh – v případě těžké půdy nejsou podmínky pro klíčení ideální, navíc je zemina až
příliš vlhká. Pro pěstování sazenic si připravte malé květináče nebo jiné nádoby a vyplňte je půdou.
Zeminu mírně navlhčete a zarovnejte.

Zasaďte semínka a nádobu překryjte
Až budete mít připravené nádoby s lehkou půdou, pusťte se do vysazování semen. Sáhněte po
čerstvých semenech, která se vyznačují vysokou klíčivostí. Pokud máte z minulých sezón schovaná
semínka rajčat a nejste si jisti jejich stářím, raději pořiďte nová. Semínka zatlačte a překryjte tenkou
vrstvou půdy.
Pro úspěšné vyklíčení potřebují semena teplo, vzduch a vlhko. Proto doporučujeme nádoby se
semínky rajčat překrýt potravinovou fólií nebo igelitovým sáčkem. Díky tomu vytvoříte miniaturní
skleník, ve kterém vlhkost zůstane co nejdéle. Nádoby se semeny umístěte na okenní parapet
nebo jiné místo s vyšší teplotou (ideální je 20 °C a více). Přístup světla není v této fázi pěstování
nezbytný.
Čtěte také: Chutné a zdravé klíčky si doma vypěstujete za několik dnů

Chcete urychlit proces klíčení? Semena předem namočte
Pokud nechcete čekat dlouhé dny či týdny, než se objeví první klíčky rajčat, máme pro vás tip. Pro
urychlení klíčení je dobré semínka namočit do vlažné vody a nechat až dva dny odpočívat. Ve
vodě se vyplaví inhibitory klíčení a v případě, že jsou semena v dobré kondici, vyklíčí velmi rychle.

Pečujte o své sazenice rajčat
Po zasazení se semínka začnou probouzet k světu už za pár dnů. Aby se jim dařilo, dobře rostly a za
pár měsíců vás odměnily chutnými plody, musíte o ně pečovat:
Ve chvíli, kdy se začnou objevovat první náznaky růstu rajčat, odstraňte fólii a přeneste
nádobu na osvětlené místo
Postarejte se o to, aby ani při procesu růstu sazenic neklesla teplota pod 18 °C
Půdu pravidelně (ale jemně) zalévejte. Substrát musí být neustále vlhký, ale ne přemokřený
Kořeny sazenic nesmí být odkryté. Pokud při zalévání došli k obnažení kořínků, přihrňte je
půdou
Pro kvalitní růst můžete použít speciální hnojivo určené pro pěstování rajčat
Aby byl kořenový systém velký a silný, je dobré sazenice po nějaké době přesadit do větší

nádoby

Jak se starat o vzrostlé sazenice?
Ve chvíli, kdy se rostlinám vyvinou děložní lístky, se mohou rajčata přesazovat na zahradu nebo do
velké nádoby, kde zůstanou po zbytek roku. Sazenice se tzv. „přepichují“, a to na vzdálenost kolem 5
cm. Sazenice rajčat při přesazování zaštípněte a vsaďte do země až po lístky.

Poté do zeminy přidejte díl rašeliny a zalijte. Rajčata chraňte před ostrým slunečním zářením,
pravidelně zalévejte a kontrolujte jejich stav. Uvidíte, že už za pár měsíců vás odmění krásnými a
velkými rajčaty.
Přečtěte si i související články:
Zajímavé odrůdy rajčat pro rok 2020
Pěstování rajčat na balkoně krok za krokem
Pouštíte se do pěstování rajčat na balkoně?

