Ako dopestovať kvalitné priesady
Jar sa nezadržateľne blíži a je najvyšší čas vysievať
plodiny, u ktorých je potrebný dlhší čas na dopestovanie
kvalitných priesad. Vysievať by sme mali papriku, baklažán,
zeler, por. V priebehu marca prakticky všetky ostatné plodiny,
ktoré sa vysádzajú z predpestovaných priesad a to rajčiaky,
kareláby, hlávkový šalát. Vysievame do skleníkov
(vykurovaných) ale i debničiek v domácnosti.
Ako dopestovať kvalitné priesady?
1. Základom je správny termín výsevu Doba dopestovania planty je rôzna preto jednotlivé
druhy vysievame postupne. Najdlhšiu dobu potrebujú paprika a zeler. Papriky potrebujú
orientačne okolo 60 dní od výsevu do výsadby, zeler podobne, v menej vhodných
podmienkach aj viac. Predpokladom kvalitnej sadby je aby rastlinky nezastali v raste. V
hustých výsevoch a nemožnosti rozsadiť
priesady zastavia rast a veľmi ťažko ho opäť
obnovujú. Papriku je vhodne rozsádzať vo
fáze klíčnych listov až prvých pravých listov.
2. Upravte osivo pred výsevom. Osivo je
vhodné namočiť na 24 hodín do vody. A to aj
ošetrene osivo. Semena nasajú do seba vodu
a vo vnútri semien sa spustia biochemické
procesy, ktoré urýchlia klíčenie. Rastliny klíčia
neporovnateľne rovnomernejšie a nedochádza k nerovnomernému vývinu vzhľadom na
nerovnaký termín vzchádzania
3. Zabezpečte im vhodnú teplotu na klíčenie. Väčšina plodín vyžaduje vyššiu teplotu pri klíčení,
požiadavky sú rôzne. Plodovej zelenine vyhovuje 25 °C, hlúbovinám
18 – 20 °C, šalátu okolo 20 °C. Po vyklíčení teplotu znížime aby
nedochádzalo k „vytiahnutiu“.
4. Doprajte im dostatok svetla. Ak nemáte vhodne
podmienky je dobre priesadám prisvetliť, zabránite ich vyťahovaniu
a následnej krehkosti.
5. Rozsaďte ich pre rast potrebujú priestor. Dopestovaná
priesada rajčiakov a papriky by mala mať pevnú stonku, 8 až 10
pravých listov, nasadené prvé kvetné puky. Priesady uhoriek by
mali mať vyvinuté 2 až 3 pravé listy, šalátu a kalerábu 3 až 4. Aspoň
týždeň pred plánovaným vysádzaním treba rastlinky otužovať.
6. Nepoužívajt neznáme substráty. Substrát má mať jemnú
štruktúru (napr. výsevné substráty), ak si ho chcete pripraviť sami,
môžete preosiať rašelinu do ktorej primiešate piesok a perlit. Cez hlinité a ťažké substráty
semená ťažko klíčia a substráty môžu byť
napadnuté hubami.
7. Vysejte ich rovnako hlboko. Po výseve semená
zasypeme preosiatou zeminou alebo pieskom.
Semeno má byť prikryté asi troj- až
päťnásobnou vrstvou zeminy, ako je jeho
hrúbka. Opatrne zalejeme vodou izbovej
teploty.

8. Po vzídení je vhodné ošetriť vzídené rastliny (ale môže sa i pred vzchádzaním) fungicídmi ,
ktoré nám zabránia padaniu mladých rastliniek.
Pri presádzaní (pykírovaní) ich vysádzajte do vhodných
buniek . Plodová zelenina potrebuje bunky s priemerom
minimálne 50 mm, šalátu a kalerábu postačí priemer 30 mm.
Multiplatá umiestnite na stoly alebo rošty, aby korene
neprerástli do pôdy do skleníka alebo fóliovníka. Planta
predpestovaná v sadbovačoch sa lepšie ujíma (ako trhaná) a pri
presádzaní nedochádza k porušovaniu koreňov.
Rastliny po rozpresadení a ujatí pravidelne prihnojujte až do
doby výsadby na trvalé stanovište.

