UŽITKOVÁ ZAHRADA
Chystáte se na pěstování okurek? Pozorně čtěte!

Okurková sezona 2015:
byla opravdu „okurková“

Loňský rok byl v pěstování okurek výjimečný, a to především s ohledem na počasí.
Větší nebo menší SUCHO řešili zahrádkáři a pěstitelé VE VŠECH OBLASTECH
REPUBLIKY. PLODY, které přesto vyrostly, byly mnohdy DEFORMOVANÉ a v některých
případech byly – s ohledem na stresy, kterým byly rostliny vystaveny - HOŘKÉ
hnojivo dostalo ke kořenům s následnou zálivkou. Ke hnojení jsou
vhodná umělá hnojiva (ledek amonný, vápenatý, Kristalon, Cererit atd.) aplikovaná k rostlinám na půdu nebo rozpuštěná přímo
v závlahové vodě. Nejdůležitější je dusík, jeho dávka by měla být
v průběhu vegetace celkem 300 kg/ha rozdělená do 2–3 dávek
(tj. 3 kg/100m2 ve 2–3 dávkách). Z přírodních hnojiv jsou dobré
závlahy např. zkvašeným drůbežím trusem nebo močůvkou
naředěnou vodou.

ŠKŮDCI SI PŘIŠLI NA SVÉ

Zvláštností loňského roku byl neobvykle hojný výskyt chorob
a škůdců. Po mnoha letech se ale téměř neobjevovala plíseň
okurková. Velice suché a teplé počasí totiž nedovolilo vyklíčit
sporám plísně okurkové. U ostatních chorob byla situace opačná
– především padlí okurkové, které se v běžných letech vyskytuje
až koncem sezony, hojněji napadlo porosty některých odrůd.
U nakladaček to nebyl až takový problém, protože po 2–3 týdnech Ani přesto ale nebylo ve většině případů nutné použít chemické
ošetření (Ortiva, Kumulus, síra atd.). Ostatní choroby nezpůsobily
od zavaření hořkost zmizí. U salátových okurek ale žádný takový
významnější škody.
posklizňový technologický zásah možný není. Jedinou možností,
Ze škůdců byl v loňském roce největší problém se sviluškou.
jak hořkosti předejít, je dostatečná zálivka v průběhu vegetace.
Svilušky jsou, stejně jako mšice a třásněnky, každoročně obzvláště
Kdo měl možnost zalévat, ten neměl tak vysoké ztráty na výnonebezpečným škůdcem ve sklenících a fóliovnících. Vyšší teploty,
sech a kvalitě plodů.
které tu jsou, podporují jejich rychlé přemnožení (až 20 generací
za sezonu). Vloni na ně nestačili ani přirození nepřátelé – slunéčJAK SPRÁVNĚ ZALÉVAT
* Zalévejte navečer nebo brzy ráno, kdy sluneční paprsky nemají
ka, ploštice, pestřenky, draví roztoči atd. Bez chemického ošetření
ještě velkou sílu, podmokem – tzn. ne na listy, ale ke kořenům.
akaricidy (Vertimec, Omite atd.) došlo ve většině případů k předNedojde tak k ovlhčení listů a jejich následnému spálení vlivem
časnému uschnutí porostu. Častý byl i výskyt třásněnek a mšic.
slunečního záření. Tímto způsobem se také oddaluje výskyt plísně V mnoha případech se natolik přemnožily, že byl nutný chemický
okurkové.
postřik (Mospilan, Pirimor atd.).
* Použijte vodu, která není čerstvě napuštěná ze studny nebo
I když loňský rok nebyl pro okurky příznivý, zavařila většina zavodovodního řádu – voda ze studny bývá příliš studená, může
hrádkářů alespoň pár sklenic. Ti ostatní si to snad vynahradí letos.
dojít k teplotnímu šoku a ke zpomalení růstu u zalévané rostliny.
Ve vodě z vodovodního řádu se mohou vyskytovat chlorové látky,
které okurky snášejí velice špatně (je možná fytotoxicita). Pomoc
je jednoduchá – nechte napuštěnou vodu 12–24 hodin odstát, aby
vyprchal chlór a srovnala se teplota.
* Sklizeň a kvalitu plodů významně ovlivní i množství aplikované
vody a časový interval mezi zálivkami. Obecně platí, že zálivka
by měla být vydatná, tj. nejméně 15-20 mm, tedy 15–20 litrů vody
na m2. Vsakování vody do vysušené půdy je velice pomalé, aby
nedocházelo k povrchovému odtoku vody mimo zalévané rostliny,
je třeba zalévat pozvolna, případně několikrát. Ideální je místo
hadice nebo konve použít kapkovou závlahu. Četnost zalévání je
závislá na vlhkosti a typu půdy – na lehkých půdách bylo vloni
nutné díky extrémně suchému a horkému počasí zalévat denně,
na těžkých půdách, které udrží vodu, stačilo 1x týdně.

DŮLEŽITÉ BYLO I HNOJENÍ

Přihnojení v průběhu vegetace mělo pozitivní vliv na kvantitu
a kvalitu porostu i sklizené úrody – ovšem pouze tehdy, když se
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Recepty prima nápadu
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