Pestovanie cesnaku v skratke
NÁROKY NA STANOVIŠTE
Cesnaku najlepšie vyhovujú hlbšie, úrodné , humózne, výhrevné a dobre prevzdušnené pôdy.
Nevhodne sú zamokrené, ílovité a studené pôdy. Cesnak zaradujeme do II alebo III trate. Nevhodnými
predplodinami sú cibuľoviny (cibuľa cesnak), všetky plodiny ktoré majú rovnakých škodcov a choroby a plodiny
ktoré majú dlhú vegetačnú dobu a nie je možne pripraviť pôdu s dostatočným predstihom , minimálne 2 týždne
pred výsadbou
KDE A AKO ZÍSKAŤ SADBU
Vsádzať odporúčame len uznanú sadbu, vyhnete sa tým problémom zo zavlečením chorôb a škodcov,
napríklad Háďatka cesnakového ktoré Vám znemožní pestovať cesnak ale i iné cibuľoviny na zamorenom
pozemku najmenej na 10 rokov.
PRÍPRAVA SADBY
Hlávky cesnaku môžeme rozoberať už začiatkom
septembra, pokiaľ budeme moriť dvojfázovo, ak budeme moriť
len sulka + rovral flo stačí hlávky rozoberať až tesne pre
morením, Moríme predovšetkým proti vlnovníkovy cesnakovému
a háďatku - SULKA , a proti hubovým ochoreniam ROVRAL
AQA FLO, ktorým moríme vždy až po morení sulkou. . Pre lepší
rast môžeme cesnak ešte ošetriť biologickými preparátmi napr.,
GLIOREX, ktorý obsahuje spory hub, ktoré sa vyskytujú v pôde.
Pomáhajú bujnejšiemu rastu koreňovej sústavy a tým aj
zvýšenému príjmu živín a tým rastu väčších cibúľ.
PRÍPRAVA PODY
Pôdu pripravujeme najmenej 2-3 týždne pred výsadbou. Pozemok je potrebne preorať resp. zrýľovať
vyhnojiť viaczložkovým bezchloridovým hnojivom s mikroprvkami (napr. CERERIT), dávke cca 800kg/ha.
Vhodnejšie je však hnojenie na základe pôdnych rozborov, je presnejšie a nedochádza k prehnojeniu pôdy. Pri
spracovaní pôdy môžeme ešte zapracovať dusikaté vápno, ktoré pôsobí dezinfekčne aj ako hnojivo.
VÝSADBA
Cesnak sadíme do riadkov od seba vzdialených 25-40cm.
Vzdialenosť riadkov volíme podľa spôsobu agrotechniky a využiteľnej
mechanizácie. Vzdialenosť v riadku by mala byť 8-12 cm. Strúčiky sadíme
tak aby nad strúčikom bolo 6-8 cm pôdy teda do hĺbky 8-10 cm. Strúčik musí
byť orientovaný podpučím dole. Pôdu pred výsadbou nakypríme do hĺbky asi
10 cm , uľahčíme tým zakoreňovanie
a rozvoj koreňovej sústavy., a zároveň
zabránime vyťahovaniu strúčikov mrazmi. Cesnak vysádzame čo najneskôr,
s výsadbou môžeme podľa priebehu začať od polovice októbra a pokračovať
až do zamrznutia pôdy. Teplota pôdy by mala byť pod 8oC, aby cesnak iba
zakorenil ale už ďalej nerástol a zároveň teploty pod 8oC sú najspoľahlivejšou
ochranou proti Fuzariu. Po výsadbe je potrebne vysadenú plochu uvalcovať.
AGROTECHNIKA
Počas celého vegetačného obdobia rozrušujeme povrch pôdy aby sa
nevytváral prísušok. Zároveň je potrebné dbať i na čistotu porastu. Kultiváciu
nevykonávame hlboko aby nedochádzalo k poškodzovaniu koreňov rastlín.
Čím je pôda ilovitejšia a ťažšia tým je väčšia pravdepodobnosť tvorby
prísušku, hlavne po väčších dažďoch.

ZÁVLAHA
Aj keď cesnak neparí medzi vyslovene náročné plodiny na vodu je potrebné ho v suchých obdobiach
zavlažovať. Najvyššie nároky cesnaku na vodu sú od polovice mája do polovice juna.
HNOJENIE
Počas s vegetácie je potrebne cesnak prihnojovať, dôraz kladieme na dodanie dusíka. Prihnojovať
môžeme liadkom vápenatým (15%N), prípadne síranom amónnym (20%N), ktorý súčasne dodá i potrebnú síru.
Prvú dávku aplikujeme skoro na jar hneď pri obnovení rastu, a ďalšie dávky by mali byť aplikované každé 3-4
týždne, resp. je možne dávku dusíka rozdeliť do menších dávok a aplikovať aj každý týždeň, avšak celková
dávka by nemala prekročiť 0,5-0,6kgN /100m2. Posledné prihnojenie by sme mali vykonať najneskoršie asi
týždeň odhlávkovaní, teda po odstránená stvolov s pacibuľkami.
Ochrana proti škodcom
Jedným z najvážnejším škodcom pri pestovaní cesnaku je
Fúzavka cesnaková. Postrek vykonávame skoro na jar, ak máme po
sebe idúce tri dni, s teplotami nad 10oC. Druhú aplikácia vykonávame
za 14 dní po prvej.
Hlávkovanie
U paličákov je potrebné včasné odstránenie kvetných stvolov
s pacibuľkami. Neskoré odstránenie alebo ponechanie znamená vo
veľmi výraznej miere zníženie úrody. Cibule môžu byť menšie až o 50%.
Zber a sušenie
Pre dobrú úrodu je
potrebné
stanoviť aj správny
termín zberu cesnaku. Skorý zber
znamená nevyzreté cibuľa, neskorý
zas rozpadajúce sa cibule. Vhodný
termín zberu môžeme určiť
následovne :
a) ponechať niekoľko neodhlávkovaných rastlín Zberáme, keď sa
začne stvol s pacibuľkami vyrovnávať
b) druhou možnosťou je, že zo zberom začíname keď na cesnaku zostane 5 dužinatých listov (môžu byť
i žlte).
c) Poslednou a asi najspoľahlivejšou metódou je zber podľa počtu šupiek na cibuli. Je potrebne vykopať
niekoľko cibúľ (nie z jedného miesta), a spočítať počet šupiek, u paličákov je to 4-5 šupiek,
u nepaličákov 3-4 šupky čo obyčajne býva ked poľahne cca polovica rastlín .
Oneskorený zber ma za následok rozpadávanie hlavičiek na strúčiky či už pri zbere alebo pri
manipulácii. Cesnak po zbere dobre očistíme a sušíme ho. Najlepšie je dosúšať aj s vňaťou alebo podstatnou
častou vňati, na mieste s dobrým prúdením vzduchu . Cesnak nesušíme na priamom slnku, pri vyšších teplotách
môže prísť s sklovateniu cesnaku. Po dosušení vňať skrátime , korene odstraňujeme už pri zbere alebo po
dosušení, striháme ich na dĺžku cca 0,5cm. Z cibule odstraníme poškodené suknice a uložíme do debničiek alebo
rašlových vriec. Skladujeme ho na dobre vetranom a čo najchladnejšom mieste s nízkou vlhkosťou aby nám
nezačal klíčiť.

PESTUJEME PRE VÁS SLOVENSKÝ CESNAK – www.biokonzult.sk
Množstvo informácii pre Vás, ale i sadbový, konzumný cesnak a potreby k pestovaniu
si môžete kúpiť v našom e-shope rýchlo a pohodlne

