rastlinný lekár

Aby uhorky boli

zdravé

V

záhradách sa najviac
objavuje pleseň uhorková
a zo škodcov sú to hlavne
vošky a bzdôšky. Aj uhorky
v skleníkoch napáda pleseň
uhorková, vyskytuje sa tiež
vädnutie uhoriek a zo škodcov
sú najčastejšie vošky, strapky,
molice a roztočce.

V záhrade
Pleseň uhorková – patrí
medzi najvýznamnejšie choroby uhoriek už tridsať rokov.
Ochrana proti nej, ak neberieme
do úvahy chemické prípravky,
ktorých je na trhu dostatok,
spočíva v pestovaní odolnejších
odrôd, ako sú ‘Regina F1’, ‘Viola
F1’, ‘Karolina F1’, ‘Aurea F1’ či
‘Viktorie F1’. Proti chorobe síce
nie sú rezistentné, ale ak sú
rastliny napadnuté, tak rýchlo

Pleseň uhorková
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obrastajú aj rodia. Medzi ďalšie
zásahy patrí urýchlenie zberu
predpestovaním priesad, zakrytím výsevu alebo nakličovaním,
vďaka čomu môžete uhorky
zberať až o dva týždne skôr.
A keď sa objaví pleseň, už máte
50 až 100 pohárov zavarených.
Aj vlhkosť listov urýchľuje napadnutie plesňou, preto rastliny
nezavlažujte na listy, ale len ku
koreňom.
Vošky – s nimi si obyčajne
poradia ich prirodzení nepriatelia, teda lienky, zlatoočky, pestrice a dravé ploštice. Ak vošky
v poraste objavíte, obyčajne
proti nim netreba nič podnikať,
lebo sa na rozdiel od pestovania
v skleníku alebo vo fóliovníku
nepremnožia tak, aby rastlinu
zničili.
Bzdôšky – ako škodce uhoriek
sa prejavujú až v posledných

niekoľkých rokoch. Nejde pritom
o nový druh, ale o bežného
škodcu, ktorý sa však teraz
na uhorkách vyskytuje oveľa
viac, ako prv. Bzdôšky cicaním
poškodzujú vegetačné vrcholy
a mladé listy, ktoré sa deformujú
a rastlina viditeľne obmedzuje
rast. Ak sa tieto príznaky objavia
vo väčšom rozsahu a už na
mladých rastlinách, je vhodné zasiahnuť insekticídnym
postrekom s účinnou látkou
lambdacyhalotrin, ktorú obsahuje napríklad Karate. Ochranná
lehota v tomto prípade nepreká-

Listy napadnuté voškami

Voška

ža, lebo rastliny sa ošetrujú ešte
pred kvitnutím. Žiaľ, zároveň
sa obmedzia lienky, zlatoočky
a ostatní prirodzení nepriatelia,
takže zásah treba dobre zvážiť.
Súčasne sa odporúča podporiť
rast rastlín prihnojením liadkom
a zálievkou.

Foto autor

Ing. Jiří HOLMAN, PhD.
Šľachtenie a semenárstvo
uhoriek, Bzenec

Chorôb a škodcov, ktoré napádajú uhorky,
je celá plejáda. Preto sa zameriame na tie,
ktoré škodia najčastejšie, a pripomenieme,
ako sa dá proti nim efektívne zakročiť.

Bzdôška
JÚN 2013
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V skleníku
Pleseň uhorková – platia
podobné ochranné opatrenia
ako v záhrade. Na rozdiel od
záhrady je však v skleníku
základné opatrenie obmedzenie
času zvlhčenia listov. Využíva

Molice
JÚN 2013
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sa tzv. Vertiko systém, teda
vedenie rastlín do výšky po
špagátoch, na sieti a podobne,
keďže vyššie nad povrchom
pôdy listy rýchlejšie oschnú.
Zálievka sa odporúča kvapková
alebo hadicou ku koreňom,
teda nie na list. Dôležité je aj

Strapka

dostatočné vetranie skleníka i za
chladnejšieho počasia – opäť
z dôvodu osychania listov, ale
zároveň sa umožní aj prístup
včelám, opeľovačom.
Vädnutie uhoriek a biela
hniloba – napadnutá rastlina je
ráno krásna, ale okolo poludnia
zvädne, hoci má dostatok
vody. Cez noc sa spamätá, no
na poludnie opäť zvädne a po
niekoľkých dňoch obyčajne
uhynie. Stonka pol metra nad
pôdou je na povrchu úplne
suchá a niekedy na nej nájdete
biely povlak a malé, okolo 5 mm
dlhé čierne kúsky. Sú to tzv.
skleróciá, ktorými sa choroba
udržuje v pôde. Takže jediná
pomoc je odstrániť zeminu do
hĺbky 30 cm a nahradiť novou,
najlepšie ornicou z poľa, nie zo
zeleninovej záhrady.
Uhorky, ale i rajčiaky
a papriku môžete pestovať aj
v polyetylénových vreciach či
iných nádobách s objemom
asi 15 až 20 litrov naplnených
rašelinovým substrátom.
Okrem pôdnych pesticídov
napríklad s účinnou látkou
propamocarb, ktorú obsahuje
Previcur, existuje aj ďalšia
možnosť ochrany, a to
vrúbľovanie uhoriek na tekvicu
čiernosemennú, čo však nie je
jednoduché.
Vošky, strapky a molice –
v skleníku sa na prirodzených
nepriateľov nemôžete spoliehať,
k slovu sa musí dostať chemická
ochrana. Čas postreku sa však
dá citeľne oddialiť, ak v skleníku
rozvešiate niekoľko žltých
lepových doštičiek. Žltá farba
láka hmyz, a tak prvé škodce,
ktoré sa v skleníku vyskytnú,

Roztočce

sa vo veľkom množstve chytia
na tieto dosky a zahynú. Nie je
to 100-percentná ochrana, ale
veľmi pomáha obmedziť použitie
postrekov. V prípade nutnosti
je k dispozícii široký sortiment
insekticídov, napríklad Pirimor
s účinnou látkou pirimicarb.
V čase zberu však treba počítať
s ochrannou lehotou, ktorá je
pri týchto prípravkoch dlhá asi
sedem dní.
Roztočce – lepové doštičky
na ne neúčinkujú, ale tiež
môžete citeľne oddialiť čas
zásahu postrekom. Je len
potrebné si často, najlepšie
denne, všímať listy uhoriek, či
sa na nich neobjavuje žltkastá
malá „mozaika“. Čím skôr tento
príznak objavíte, tým lepšie.
Na spodnej strane takého listu
obyčajne pomocou lupy nájdete
aj pohybujúce se roztočce,
tzv. červené pavúčiky. List
opatrne odstráňte, aby roztočce
nespadli na pôdu a neprešli na
ďalšie zdravé rastliny. Najlepšie
je vložiť list do mikroténového
vrecúška a vhodiť ho do
odpadu. Nikdy nie do kompostu
či inam do záhrady! Pri troške
šťastia a vytrvalosti sa môžete
úplne zaobísť bez postrekov.
Ak sa však v skleníku objaví
celá žltá rastlina, s listami
obalenými pavučinkou plnou
roztočcov, je už neskoro.
V 3 takom prípade musíte použiť
insekticíd s účinnou látkou
abamectin, napríklad Vertimec.
Pozor však na ochranné lehoty
v období zberu.
Rozšíreniu škodcu je najlepšie
zabrániť hneď na začiatku jeho
výskytu. Prispieva k tomu aj
prevencia, teda dezinfekcia
skleníka na konci vegetácie.
Po vynesení zvyškov rastlín je
vhodné celú vnútornú plochu
skleníka vystriekať silnejšou
koncentráciou insekticídu,
prípadne ju „vysíriť“ zapálením
sírnych knôtov alebo sviečok,
podobne ako sa síria sudy
a pivnice na víno.
V záhrade sa pri troške
šťastia a vhodnej starostlivosti
môžete zaobísť aj bez chémie.
Pri pestovaní vo veľkom je však
treba investovať do vhodných
pesticídov.
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