
Živá a neživá príroda: 

Obsahový štandard: Aktivity zamerané na rozvoj jednoduchých užívateľských ručností. 

Výkonový štandard: Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné  

          nástroje v dielni či záhrade. 

Edukačná úloha: Podľa obrázkového návodu sadí semiačko. 

 

Postup výsevu krok za krokom 

1. ŠIŠKY 

 

Semená ihličnanov získame zo šišiek, ktoré si pozbierame na jeseň alebo ich kúpime. 

2. VYTRASENIE 

 

Semená opatrne vytrasieme zo šišiek nad rozprestretým papierom. Nemiešame spolu viac druhov. 

 

 

 



3. PRÍPRAVA VÝSEVNEJ MISKY 

 

Do misky nasypeme čistý perlit, ktorý prirodzene neobsahuje pôdne patogény. 

4. ZVLHČENIE 

 

Perlit v miske dôkladne zvlhčíme vodou a necháme ho nasiaknuť. Prebytočnú vodu vylejeme. 

5. NAPLNENIE 

 

Vlhkým perlitom následne naplníme výsevnú nádobu, nie úplne po horný okraj. 

 



6. VÝSEV 

 

Stratifikované semená vysejeme nariedko na povrch vlhkého perlitu tak, aby sa navzájom nedotýkali. 

7. UTLAČENIE 

 

Vysiate semená zasypeme tenkou vrstvou perlitu a jemne utlačíme. 

8. ULOŽENIE 

 

Nádoby označíme názvom druhu a uložíme do skleníka či k oknu do chladnejšej miestnosti. Zakryjeme sklenou 

tabuľou. 



Obsahový štandard: Aktivity zamerané na rozvoj jednoduchých užívateľských ručností. 

Výkonový štandard: Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné  

          nástroje v dielni či záhrade. 

Edukačná úloha: Podľa obrázkového návodu sadí semiačko. 

 

 

Postup výsevu 

1. NAPLNENIE 

 

Substrát, ideálne mierne vlhký, jemný a bez nežiaducich prímesí, nasypeme do pripravenej nádoby.  

2. UTLAČENIE 

 

Nádobu naplníme substrátom cca 2 až 3 cm pod horný okraj. Urovnáme ho a jemne utlačíme. 

 

 

 



 

 

3. VÝSEV 

 

Osivo papriky vysievame naširoko na povrch substrátu v nádobe, ideálne priamo z vrecúška. 

4. ROVNOMERNOSŤ 

 

Osivo vysievame rovnomerne po celej ploche tak, aby sa jednotlivé semienka nedotýkali. 

5. ZASYPANIE 

 

Osivo zasypeme tenkou vrstvou výsevného substrátu tak, aby boli celkom zakryté. Jemne utlačíme. 

 



6. ZAVLAŽENIE 

 

Výsevy výdatne zavlažíme jemným postrekom, nie silnejším prúdom vody, aby sa semená nevyplavili. 

7. OZNAČENIE 

 

Aby sme mali prehľad, výsevy označíme. Môžeme použiť plastové menovky. 

8. ZAKRYTIE 

 

Nádobu s vysiatou paprikou môžeme zakryť priehľadnou fóliou, čo podporí priaznivú mikroklímu. 

Viete, že… 

… mladé klíčiace papriky sú náchylné na takzvané padanie klíčnych rastlín? Ide o hubovú chorobu, pri ktorej 

rastlinka vädne, na stonke tesne nad ňou stmavne a „spadne“ na substrát. Na krčku stonky vidíme tmavé zhnité 

miesto. Chorobe predchádzame preventívnym chemickým alebo biologickým postrekom, použitím supresívneho 

substrátu. Zásah však môžeme odložiť aj do bodu, keď začnú vädnúť prvé rastliny. Výskyt choroby podporuje 

premáčanie substrátu a vysoká vzdušná vlhkosť. 


