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a bude třeba celou proceduru znovu zopakovat. Řeřicha je ideální rostlinou pro malé netrpě-
livé zahradníky: hned druhý den po výsevu uvidíte, že se se semínky něco děje, a již po dvou 
dnech rozeznáte malé zelené lístky. 

5. Sklizeň
Sklízet řeřichu můžete už za pět až osm dnů, stačí vzít nůžky a rostlinky i křehkými lístky 
a stonky ostříhat. Zbylé kořínky prorostlé kuchyňské papíry nebo buničinu můžete zkompos-
tovat. Chutí řeřicha připomíná jemně pikantní ředkvičku: dá se použít do pomazánek a jako 
přísada do hotových jídel, tepelnou úpravou totiž ztrácí svou charakteristickou chuť i vysoký 
obsah vitaminu C.

Osení se vejde i na váš parapet!
Stačí využít ten nejslunnější okenní parapet v bytě a za pár dnů můžete v pohodlí domova 
získat drobné, křehké lístky zeleniny nebo bylinek podle vlastní chuti, které vám svým delikát-
ním vzhledem a překvapivě výraznou chutí obohatí jídelníček. Čeština pro tyto mladé rostliny 
nabízí půvabný název osení. Nejde o klíčky ani o mladé, plně vyvinuté rostliny, ale o zeleni-
nu nebo bylinky sklízené v takovém stadiu růstu, kdy mají plně vyvinuty děložní (nejčastěji 
okrouhlé) lístky a zároveň se už objevily dva lístky pravé, které se podobají listům dospělé 
rostliny. Tradičně se takto konzumují různé druhy listové zeleniny, červená řepa, fenykl, citro-
nová či skořicová bazalka, šťovík, špenát, roketa, mangold, koriandr, ředkvičky, červené zelí, 
mizuna či štěrbák, vyzkoušet ale může každý bylinky či zeleninu podle vlastních chutí.

 Vyzkoušejte a pozorujte!
Řeřicha na záhonu
Řeřichu setou většina z nás zná jen jako drobounkou rostlinku pěstovanou na kousku vaty. 
Zkuste si ji ale na jaře vysít přímo na záhon: zjistíte, že ve skutečnosti jde o rostlinu vysokou 
asi 50 cm, která kvete droboučkými načervenalými či bílými květy. Na záhonku se sklízí prů-
běžným seřezáváním lístků, které postupně opět dorůstají.

Zdokumentujte rychlý růst
Vzhledem k tomu, jak je řeřicha setá rychlá, dají se na této rostlině procesy klíčení a růstu 
dobře zdokumentovat: například tím, že tácek s vlhkou vatou a semínky jednou denně vyfo-
tografujete. Další možností je postavit vedle sebe pět tácků a vysévat řeřichu postupně, každý 
den na další tácek. Po pěti dnech tak budete mít vedle sebe skvělý příklad jednotlivých fází 
rostlinného růstu. 


