
SKLENÍKOVÉ KVĚTINY K ŘEZU 

 

Význam a použití- Řezané květiny jsou nejprodávanější skupinou květin. 

Používají se hlavně do kytic k různým příležitostem. Jejich prodej je celoročně 

vysoký. Velké množství těchto květin jsou z dovozu, ale také u nás se dají 

vypěstovat některé kvalitní druhy těchto květin. 

   Řezané květiny se celoročně uplatňují při vázání kytic (svatební, 

narozeninové..), k výzdobě jídelních stolů a společenských místností, při 

výstavách… Květy s kratšími stonky se používají k vazbě pohřebních a 

smutečních věnců a kytic. 

 

Sklizeň a sklizňová zralost- Řezané květiny sklízíme navečer nebo brzy ráno, 

když není veliké teplo. Květy se sklízejí vytrháváním, nůžkami, nebo nožem. 

Karafiáty se vylamují v kolénku. Květy se odkládají na speciální vozík na 

plachtu nebo do nádob s vodou. Důležité je řezat květy správně nakvetlé. Pro 

každý druh je určena správná sklizňová zralost. Např: 

 Karafiát – má mít korunní plátky vysunuté z kalichu a mají se stáčet 

dolů 

 Růže – má být ve stádiu vybarveného poupěte, první lístek se má 

mírně stáčet 

 Anturium- má být plně rozkvetlé, květní stonek má dřevnatět 

 Kala – se sklízí, když je toulec vybarvený 

 Gerbera – má mít rozkvetlé 2-3 řady prašníkových kvítků uprostřed 

 Frézie – má mít první poupě vybarvené, vyvinuté 

Po sklizni musí květy co nejdříve nasáknout vodou. Proto stonky ihned 

seřízneme šikmým řezem, květy nasávají vodu řeznou ranou. Spodní listy na 

stonku odstraníme, aby ve vodě nezahnívaly. Voda musí být čistá, přidávají se 

do ní protibakteriální přípravky. 

 



Třídění, balení, skladování, expedice- Po sklizni se květy vytřídí, zabalí a 

skladují. Květy se třídí podle délky a pevnosti stonku. U druhů s více květy na 

jednom stonku se třídí podle počtu květů na jednom stonku. Po vytřídění se 

květy počítají a  balí nebo svazují do svazků. Balí se do hedvábného papíru, 

spodní část stonku zůstává nezabalená. Choulostivé květy se balí jednotlivě 

nebo do krabic.  

Skladování-  krátkodobé 1-3 dny v chladírně při teplotě 4-5 C ve vodě 

- dlouhodobé 4-10 dnů v chladírně při teplotě do 1 C 

- nechladí se teplomilné květy 

Přeprava- květy se přepravují vždy zchlazené, zabalené v chladících autech. 

Nikdy se nesmí přepravovat společně s ovocem nebo zeleninou, neboť ty 

odpařují látku ETYLEN, který urychluje kvetení květin. 

 

ZELEŃ K ŘEZU 

Do kytic se přidává rovněž zeleň. Jsou to hlavně asparágus, kapradina, někdy se 

přidávají listy palem, fíkusů apod. 


