šlechtění okurek

Nové odrůdy okurek ze Bzence
Přibližně posledních 10 let se v Bzenci kromě udržovacího šlechtění stávajících
odrůd okurek (14 odrůd) a novošlechtění na odolnost vůči chorobám a chladu
intenzivně zabývají i šlechtěním partenokarpních nakladaček.

★
Partenokarpní
nakládačky
■ Vanesa F1 (BH-231 F1)

Partenokarpie je jednoduše řečeno tvorba plodů bez opylení, čili taková rostlina má
jen samičí květy a i bez opylení se její plody vyvíjejí dále (neusychají jako u nepartenokarpních odrůd)
artenokarpní odrůdy v převážné
většině nevytváří semínka,
a když ano, tak velice málo. To je
samozřejmě žádané pro pěstitele a konzumenty, ale značně nepříjemné
pro šlechtitele a množitele osiv, což je
důvod, proč jsou tyto druhy většinou
o něco dražší než klasické nepartenokarpní hybridy. Výhodou je, že pokud
jsou tyto odrůdy pěstované
intenzivním způsobem
(přirychlení, na
netkané textilii, zálivky
s přihnojením,
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Nakladačky hrubé
REGINA F1 ADMIRA F1
LADA F1
JITKA F1
VIOLA F1 SVATAVA F1
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postřiky atd.), dají vyšší výnos než nepartenokarpní odrůdy. Ovšem jako vše i tyto
odrůdy mají své nevýhody, jimiž je především zvýšená negativní citlivost na
nepříznivé klimatické podmínky a vyšší
náchylnost k chorobám. Šlechtění je totiž
obecně vždy kompromis mezi úrodností
a odolností k čemukoliv. Jsou šlechtitelské materiály, které jsou odolné téměř
vůči všemu, ale zase plodí zcela minimálně a opačně. V roce 2017 jsme dali do
registračního řízení první partenokarpní
odrůdu hladkoostné nakladačky Vanesa
F1 pod číselným označením BH-231 F1.
V Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu byla zkoušena 2 roky a po namnožení jde v letošním roce do prodeje.
Nakladačky hladké
FATIMA F1 BOHDANA F1
KAROLINA F1 AUREA F1
VANESA F1 - partenokarpická

Salátovky
LINDA F1 MIX
NATALIE F1
VIKTORIE F1
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Je středně vzrůstná odrůda. List je
střední, světleji zelený. Celá rostlina
včetně plodů je geneticky nehořká,
samičího typu – partenokarpní.
Plod je zelený, štíhlý, poměr délky
k šířce 3 : 1, tupě zakončený, hladkoostný s bílým ostnem. Vanesa F1 je
vysoce odolná k viru CMV (virus
mozaiky okurky) a vysoce odolná
k viru ZYMV (virus žluté mozaiky
cukety). Je také značně odolná
(v polních podmínkách) k plísni
okurkové. Ostatní obvyklé choroby
okurek jako čerň okurková, bakterióza a padlí se u ní během zkoušení
nevyskytly. Vhodná především pro
pěstování v teplejších oblastech.
■ Svatava F1

V loňském roce byla poprvé v prodeji nová nepartenokarpní odrůda
hruboostné okurky nakladačky
Svatava F1. Tato odrůda registrovaná pod označením BH-125 F1 je
středně vzrůstná. List je střední,
tmavě zelený. Celá rostlina včetně
plodů je geneticky nehořká, převážně samičího typu – výskyt
„jalových“ květů je velmi malý. Plod
je tmavě zelený, štíhlý, poměr délky
k šířce 3 : 1, tupě zakončený, hruboostný s bílým ostnem. Svatava
F1 je odolná k viru CMV (virus
mozaiky okurky) a vysoce odolná
k viru ZYMV (virus žluté mozaiky
cukety). Je také značně odolná
(v polních podmínkách) k plísni
okurkové. Ostatní obvyklé choroby
okurek jako čerň okurková, bakterióza a padlí se u ní během zkoušení
nevyskytly. Je vhodná i do chladnějších oblastí.
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