Jak a kde pěstovat a skladovat rajčata, okurky
a papriky, aby výsledek odpovídal naší péči?
Na to jsme se zeptali rostlinohospodářky
Ivany Tlolkové z Farmy Bezdínek, která se
věnuje pěstování těchto druhů zeleniny.
Které druhy okurek, paprik
a rajčat jsou vhodné k pěstování na volném záhonu
a které ve skleníku?
Do skleníků se hodí lépe
tyčková rajčata, která se vyvazují. Keříčková rajčata by
nám zabírala zbytečně moc
místa – jsou nízká a široká, a patří tedy na záhony
a balkony.
Papriky můžeme pěstovat
na záhonech i ve sklenících.
Dužnatější patří do skleníků, tenkostěnné rostou i na
záhonech.
Okurkám se nejlépe daří
ve sklenících – mají rády
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teplo a vysokou vlhkost.
Do skleníků se hodí především takzvané hadovky,
které mají obvykle tenkou
slupku. Na záhony potom
patří odrůdy se silnější
slupkou, které vydrží deště
i horké dny. Většinou mají
v názvu „polní“.
Jaká stanoviště vybrat pro
okurky, rajčata a papriky
na záhoně a čím je hnojit?
Všechny tyto rostliny
vyžadují slunné stanoviště
chráněné před studenými
a silnými větry. Okurky ocení nejvíce chráněná stanoviště. Ve stínu nebo úplném
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závětří mohou pak rostliny
trpět na plísně. Tyto druhy
zeleniny chtějí hodně živin,
protože v poměru ke své
velikosti vytváří hodně
plodů. Hnojíme tedy před
výsadbou (granulovaným)
kravským hnojem. Když
chceme dodávat živiny
i během vegetace, můžeme
použít hnojiva s vyváženým poměrem NPK (dusík,
fosfor, draslík) a obsahem
mikroprvků (hlavně vápník
a bor), která jsou rozpustná
ve
v vodě.
Je lepší okurky vyvazovat, nebo je nechat volně
na záhonu?
Dávám přednost vyvazování, a to hned z několika
důvodů. Vystavujeme tak
rostliny menšímu riziku
vzniku plísní na listech.
Jestliže jsou okurky volně
na záhonu, který zaléváme
konví, listy brzy plesniví.
Řešením pro pokročilé pěstitele je kapková závlaha,
okurky se vybarví krásně
ze všech stran. Pokud jsou
některé rostliny napadeny
škůdci nebo chorobami,
můžeme je v případě vyvazování snadněji odstranit,
a zachránit tak ty ostatní.
Jak se starat o rajčata tyčková a keříčková rajčata?
Tyčková rajčata pěstujeme pouze na jeden výhon.
To znamená, že všechny
postranní výhony (malé
větvičky, které rostou nad
listy do boku) odstraňujeme. Pokud jsou malé
(do 10 cm), stačí je vylomit.
Ty větší už musíme uříznout nebo ustřihnout. Tyčková rajčata, jak už název
napovídá, vždy potřebují
oporu. Rostliny k opoře pravidelně přivazujeme, jinak
hrozí, že se rajčata pod tíhou plodů zlomí. Keříčková
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 Papriky
ocení
především
chráněné
stanoviště.

SUROVINY (na 4 porce):
♦ 300 g rozpůlených
cherry rajčat
♦ 4 paličky česneku
♦ 6 snítek tymiánu
♦ 400 ml olivového oleje
♦ 4 plátky opečeného
kváskového chleba ♦ sůl
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Okurky
potřebují
pravidelnou
zálivku,
aby plody
nepraskaly. 

rajčata vyštipovat nemusíme. Jsou vyšlechtěná tak,
aby vytvořila pevný keřík,
který odolá i větru.
Jak má vypadat správná
zálivka?
Zalévat bychom měli večer
nebo ráno, kdy je půda
chladnější. Okurky jsou
z těchto zelenin na zálivku
nejnáročnější. O zálivku si
řeknou samy: svěsí listy.
V parném létě je potřeba
je zalévat každý den nebo
obden. Pokud okurky trpí
nedostatkem vody, plody
jsou hořké. Papriky a rajčata pěstované na záhonu
si můžeme dovolit zalévat
méně než okurky. Stačí
třeba dvakrát týdně, zato
vydatně. Rostliny pěstované ve skleníku zpravidla zaléváme víc, půda
ve skleníku totiž kvůli vyšší
teplotě rychle vysychá.
Pokud rajčata a papriky
zaléváme málo, spodní listy
se svinují. Jestliže rajčata
zaléváme nepravidelně,
plody často praskají.

Pan con tomate

Jak poznat vyzrálost plodů
a jak je skladovat, aby co
nejdéle vydržely?
Zralé rajče je na omak
měkčí než nezralé a vybarvené krásně do červena
od stopky až po špičku.
Ovšem při dostupnosti nových odrůd různých barev
od ﬁalové přes zelenou až
po hnědou se dle barvy
budete řídit těžko. Hlavní
je, že zralé rajče musí jít
snadno utrhnout. I když
rajče podtrhneme a není
úplně zralé, během pár
dnů doma krásně dozraje. Aby rajčata co nejdéle
vydržela, měli bychom je
skladovat v teplotě mezi 12
a 18 °C a při vyšší vzdušné
vlhkosti: okolo 70 procent.
Těm, kdo toto doma nemají,
nedoporučuji skladovat
rajčata v lednici, dužnina
moučnatí a plody ztrácejí
chuť. Pravidlo platí i pro
papriky a okurky. V chladu
se zastaví proces dozrávání
a plody už pak nemají tak
dobrou chuť.

POSTUP:
Vršky česnekových paliček
odkrojíme tak, aby byly
všechny stroužky odhalené, a dáme je do menší
zapékací nádoby. Přidáme
tymián, špetku soli a zalijeme česnek olejem tak,
aby byl téměř ponořený.
Pečeme v troubě vyhřáté
na 170 °C asi 35 minut, pak
přidáme do trouby plech
s rozpůlenými osolenými
cherry rajčaty položenými
řezem nahoru. Pečeme je
spolu s česnekem 25 minut, dokud nejsou stroužky
měkké a rajčata mírně
nezhnědnou. Pak zeleninu
vyndáme z trouby a
stroužky česneku vymáčkneme ze slupky přímo na
opečené plátky chleba.
Přidáme rajčata a zakápneme olejem z pečeného
česneku. Ten si můžeme
schovat v chladničce pro
další vaření, vydrží dva
týdny.
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