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      rok na zahradě
n Připravuje Specializovaná prodejna Zahrádkář v České ulici 167 Louny

| Platí rčení: shora ohníček 
a zespodu rybníček

Vzhledem k slabšímu koře-
novému systému je nutná pra-
videlná zálivka a protože jsou 
moderní odrůdy velmi výkonné, 
tak i časté přihnojování. Záliv-
ku je třeba provádět opatrně, 
neboť ovlhčení listů podporuje 
rozvoj houbových chorob. Aby-
chom tedy bránili jejich šíření 
u polních odrůd, musíme zajis-
tit, aby kořeny byly ve vlhku, 
ale rostliny na suchém terénu. 
Mnozí zahrádkáři tak využívají 
svislé (vertikální) pěstování na 
oporách, sítích a podobně, kte-
ré zaručuje dobrou vzdušnost 
porostu.
| Pěstování ve žlábcích

Pro jednoduchost se osvědčuje 
pěstovat nakládačky i salátovky 
ve žlábcích. Začátkem května se 
na urovnaném záhoně motyčkou 
udělají žlábky alespoň 5 cm hlu-
boké a podle vzrůstnosti odrůd 
90–110 cm vzdálené od sebe. 
Do nich vysejeme do hnízd 
vzdálených 40–50 cm po třech 
až čtyřech semenech. Důkladně 
zalijeme a přikryjeme netkanou 
textilií, kterou jsme již odstra-
nili z rané zeleniny. Pravidelně 
kropíme přes textilii. Když mají 
rostliny 1–2 pravé listy, pone-
cháme v hnízdech po 2 rostli-
nách, a jakmile výrazně stoupne 
teplota, odstraníme z porostu 
textilii. Za vegetace zaléváme 

pouze do žlábků, raději většími 
dávkami vody a méně často tak, 
aby rostliny na rovině ležely na 
suché zemi. 
| Proč okurky špatně vzchá-
zívají 

Zpravidla to není kvalitou 
osiva, ale tím, že klíčící semena 
jsou skutečnou lahůdkou pro 
některé škůdce (dřepčíky, květil-
ky, slimáky). V tomto případě se 
osvědčuje předpěstování sadby. 
Výsev pak provádíme do truhlí-
ků, sadbovačů nebo i přímo do 
pařeniště či skleníku. Termín je 
o tři až čtyři týdny dříve před plá-
novanou výsadbou, prováděnou 
zpravidla až v polovině května. 
Rostliny na venkovní záhon 
přesazujeme již větší a tím lépe 
odolávající případnému útoku 
škůdce.
| Okurky skleníkové vedeme 
po svislé opoře 

Využíváme sítě, provazy, tyčky 
a rostliny vyštipujeme na 1 vý-
hon. Nezapomínáme, že jsou vel-
mi citlivé na nachladnutí (ranní 
teplota by neměla klesnout pod 
+5°C), ale i na přehřátí, kdy při 
teplotách nad 30°C zasychají 
mladé plůdky a opadávají květy. 
Oproti nakladačkám mají ještě 
vyšší požadavky na spotřebu 
vody a přísun živin.
| Nejběžnější choroby     
     a škůdci

Plíseň okurková se nejčastěji 
projevuje na listech světle zelený-

mi, až žlutozelenými, žilnatinou 
ohraničenými skvrnami, které 
mohou mít zespodu šedofialový 
povlak. Počet skvrn postupně 
narůstá, spojují se a zasychají. 
Ochranou je včasný postřik 
přípravky: Dithane, Kuprikol, 
Novozir, Sulikol a dalšími.

Padlí okurkové vytváří na lis-
tech a později i řapících a lody-
hách bílé až šedobílé moučnaté 
skvrny a povlaky, které postupně 
hnědnou až černají, listy neros-
tou, žloutnou a usychají. Z po-
střiků lze použít Karathane, 
Rubigan a další.

Ze škůdců je nejčastější svi-
luška chmelová. Tento nazele-
nalý až žlutý roztoč (přezimují 
oranžové samičky – odtud též 
lidový název červený pavouček) 
saje zespodu listů. Na těch se 
vytváří světle stříbrný povlak, 
hnědnou a předčasně usychají. 
Napadené rostliny zaostávají 
v růstu a pokrývá je velmi jemná 
pavučinka. Chránit se lze postři-
ky: Omite, Talstar a dalšími. 

Tento výčet chorob a škůdců 
i způsobů a prostředků ochrany 
proti nim je velmi stručný a je 
tedy vždy lépe nechat si v od-
borné prodejně poradit který 
z postřiků a v jakém termínu 
(často s předstihem – preven-
tivně) je nejvhodnější.

S přáním mnoha pěstitelských 
úspěchů

Otakar Parma ml.

Všechny čtenáře a zákaz-
níky srdečně zveme na 
tradiční Den s odborníkem 
v pondělí 14. května od 10 
do 16 hodin za účasti 
RNDr. Stanislava Pelešky, 
který zájemcům pomůže 
vyřešit jejich pěstitelské 
problémy.

| Pěstujeme okurky

 Vzácní a ohrožení živočichové 
na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

U nás žije čolek horský ve 
vyšších polohách roztroušeně 
po celém území, ale můžeme se 
s ním setkat i v lesních komple-
xech nižších poloh. 

Na rozdíl od ostatních druhů 
čolků se mu většinou nevytváří 
v době rozmnožování kožní lem 

na hřbetě. Honosí se však krás-
ně cihlově červeným bříškem. 
Způsobem života se neliší od 
ostatních druhů. Vzhledem k tep-
lotě vody se však jeho vývoj může 
protáhnout až na několik let.

I o tomto druhu starší údaje 
z Lounska chybí. V současnosti 

byl jeho výskyt doložen u Žero-
tína, Krásného Dvora, Brodů, 
Břínkova, Markvarce a Ročova. 
Vyskytuje se i na Mostecku 
a Chomutovsku. 

Podobně jako v Rakousku je 
čolek horský i u nás zařazen mezi 
druhy silně ohrožené. Nejvíce ho 
ohrožuje změna biotopů, kde se 
rozmnožuje.             Herbert Tichý

Start šestnáctikilometrového 
pochodu je od románského koste-
la sv. Jakuba Většího ve Vroutku 
od 9.30 do 10 hodin. Na start lze 
dojet vlakem na Plzeň, který od-
jíždí ze Žatce – hl. nádraží v 8.37 
hodin, z Podbořan v 9.10 hodin 
a ve Vroutku je v 9.19 hodin.

Ve Vroutku čeká turisty pro-
hlídka románského kostela včet-
ně interiéru, instrukce a mapa 
trasy. V 10 hodin se startuje. 
První zastávka je v Kružíně, kde 
si prohlédnou zámeček a dál se 
jde na Dětaň a s průvodcem pak 
na Dětaňský Chlum. Po prohlídce 
přírodní rezervace se jde směrem 
na Ořkov.

Další výklad je v Lině, málo 
známém feudálním sídle ze 14.-

15. století. Cílem pochodu je 
kašna na náměstí ve Valči. Zde 

pochodníci mohou individuálně 
prohlídnout městskou památko-

vou zónu s celou řadou památek 
(zámek, kostely, kaple, barokní 
sloupy, zámecký park). 

V 17 hodin bude sraz účastní-

ků u kostela na náměstí ve Valči, 
kde bude přistaven autobus a po-
jede se ještě na prohlídku hradu 
Křečova. Poté autobus rozveze 
turisty do Podbořan a Žatce. 
Startovné činí 20 Kč za osobu. 
Zahrnuje mapu trasy a dopravu 
autobusem z Valče.

Zájemci o účast na pochodu, 
hlaste se nejpozději do pátku 
11. května do 14 hodin a to buď 
osobně v Regionálním muzeu Ža-
tec, Husova 678 nebo telefonem 
na: 415 749 466, 415 748 402, 
724 266 685, možno též e-mai-
lem: holodnak@muzeumza-
tec.cz. Podrobnější informace 
o akci získáte na www.muzeum-
zatec.cz.

Začátek května je snad na každé zahrádce dobou výsevu okurek. 
Přitom je třeba si uvědomit, že nakladačky, salátovky i skleníko-
vé hadovky jsou teplomilné, a již při 8°C zastavují růst. Proto vo-
líme stanoviště slunečné a chráněné proti větru třeba za chatou, 
plným plotem, vyšší zeleninou. Vzhledem k možnosti napadení 
houbovými chorobami je zvlášť vhodné volit záhon s ranním 
sluncem, aby porost rychle osychal a tím se bránilo klíčení 
plísňových spor. Okurky jsou plodinami první tratě – pozemek 
tedy již na podzim vyhnojíme hnojem nebo kompostem. Půda 
by neměla být těžká (jílovitá), ale spíše lehčí, provzdušněná.

Vydejte se Pěšky tajemným 
Podbořanskem

ŽATEC (r) - Regionální muzeum v Žatci pořádá v sobotu 12. květ-
na tradiční turistickou akci „Pěšky tajemným Podbořanskem“. 

n Ještě s námi žije... čolek horský

Městečko Valeč je pamětihodnostmi doslova prošpikováno.

I tajemný zámeček v lese na Kružíně má zajímavou minulost.
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