
53

zelinářství PRODUKČNÍ ZAHRADNICTVÍ

Zahradnictví 3/2019

Zhodnocení pěstitelské sezóny 
okurek v roce 2018
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Loňský rok byl pro pěstování okurek částečně podobný jako v roce 2017, ale i přesto došlo 
k určitým odlišnostem. Květen a červen byly srážkově průměrné (každý měsíc asi 100 mm), 
čili pro pěstování okurek téměř ideální, vzhledem k tomu, že se okurky sejí koncem dubna 
nebo začátkem května (podle nadmořské výšky). Porosty se pěkně zatáhly, a pokud by 
počasí vydrželo, byla by velmi slušná úroda.

Naopak oba dva letní měsíce (čer-

venec a srpen) byly srážkově tragic-

ky podprůměrné a teploty byly ex-

trémně vysoké. Tyto podmínky, 

v době, kdy okurky začínají nasazo-

vat plody, vedly k zasychání poros-

tů a  neúrodě. Kdo neměl možnost 

dostatečné zálivky, měl úrodu men-

ší a  sklizené plody tak byly někdy 

deformované a  v  některých přípa-

dech docházelo vlivem těchto stre-

sů na rostliny k hořkosti plodů, pře-

devším u  odrůd, které nejsou 

geneticky nehořké. U nakládaček to 

není takový problém, protože po 

2–3 týdnech od zavaření hořkost 

zmizí. Horší je to u salátových oku-

rek, protože tam žádný takový po-

sklizňový technologický zásah ne-

ní. Jediná možnost je dostatečná 

zálivka v průběhu vegetace. Nedo-

statek vláhy se netýkal jen okurek, 

ale i jiných plodin. 

Pro udržení vody v  půdě je dobré, 

aby byl povrch půdy nakypřen (oko-

pávka, plečkování). Další možností 

je použití netkané textilie po zasetí 

okurek. Tento materiál propouští vo-

du do půdy (srážky, závlaha), ale zá-

roveň brání jejímu výparu a její čer-

ná barva rovněž zvyšuje teplotu 

půdy, čímž urychluje růst rostliny 

a plodů. 

Zvláštností uplynulé sezóny byl kromě 

extrémních klimatických podmínek 

také neobvyklý výskyt chorob a škůd-

ců. Zatímco v horkém létě 2017 způ-

sobily největší škody na porostech 

svilušky, a to nejen ve sklenících a fó-

liovnících, kde se tento škůdce očeká-

vá každoročně, ale především v  pol-

ních podmínkách. Oproti tomu 

v loňském roce svilušky nezpůsobova-

ly žádné větší škody v  polních pod-

mínkách. Plíseň okurková v roce 2017 

prakticky nepůsobila žádné škody, ale 

loni měla na některých lokalitách veli-

ce rychlý průběh a i přes včasný zásah 

postřikem došlo ke značným škodám. 

Na první pohled se zdají obě sezóny 

(2017 a 2018) stejné, ale pro chorobo-

plodné zárodky a škůdce stačí drobná 

změna v počasí, pro nás nepostřehnu-

telná (delší čas ovlhčení listů v kombi-

naci se správnou teplotou pro klíčení 

spor, rychlejší suma efektivních teplot 

pro vývoj škůdce, atd.) a  napadení 

rostlin je zcela odlišné. 

V  loňském roce jsme rovněž zazna-

menali vysoký výskyt klopušek 

v polních podmínkách (pole, zahrá-

dy). Klopušek (rodu Lygus, Lygocoris, 

atd), které způsobují škody, je mno-

ho. Většina je polyfágních (škodí na 

více druzích rostlin). Dospělci (4–7 

mm) a nymfy sají na různých částech 

rostlin, nejčastěji ve vegetačních vr-

cholech. Poseté listy i  plody se de-

formují a u listů může docházet k tr-

hání pletiv. Vyskytují se jak ve 

venkovních porostech, tak ve sklení-

cích. U okurek způsobují deformace 

plodů (většinou křivé plody). Ochra-

nou je jedině postřik insekticidem, 

ovšem je třeba počítat s  ochranou 

lhůtou, kdy se po ošetření nesmí 

sbírat plody.

Mšice v  loňském roce nebyly nijak 

významným škůdcem (mimo sklení-

ky) jako v  jiných letech. Ve většině 

případů byla jejich populace úspěš-

ně redukována přirozenými nepřá-

teli (slunéčka, mšicomaři, pestřenky 

atd.). 
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