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výsadbách nebo při nevhodném umístěnív míst-

nostech.
S následky nadbytku světla se většinou

setkáváme v případech, kdy po dlouhodoběj-
ším bezslunečném počasí následuje intenzivní
sluneční svit. Tato poškození se vyskytují jen na

těch částech rostlin, které jsou vystaveny pří-

mému slunečnímu osvitu, Všeobecně plati, že
náchylnější na sluneční úžeh jsou rostliny se sní-
ženým obsahem chloroíy|u v listech, tzn. rost-

liny panašované nebo s jiným typem albtkace.

Okrasné rostliny jsou slunečním úžehem nejvíce
poškozovány v případech, kdy se po určité době
pěstování (resp. předpěstování) v prostředí s ne-

dostatkem světla dostanou do prostředí s inten-

zivn(m přímým osluněním. Totéž se stává i při ne-

dostatečné aklimatizaci zeleninové sadby nebo
v případě přenosu pokojových rostlin do venkov-
ního prostředíza účelem letnění, Za těchto pod-

mínek mohou být intenzivním slunečním svitem
(úžehem) poškozeny nejen okrasné rostliny, ale

i tak tepIomilné druhy zeleniny, jako jsou např.

listy fazolu, plody rajčete a plody i Iisty papriky.

V některých letech dochází k poškození cibule
kuchyňské, a to v případech, že jsou její cibu-
le po vytaženíz půdy ponechány volně ležet na
poli. Poměrně častý je slunečníúžeh plodů a lis-
tů jablek, listů hrušní a občas i plodŮ meruněk,
slivoní a ostružiny. Nežádoucí může být i óéžný
sluneční svit, kdy dochází k zelenání světlem ex-
ponovaných částí (např. h|ízy bramboru, hlavy

kořenů mrkve nebo cibule kuchyňské zbavené
suchých suknic). Nadměrné osvětlení poškozule
i stínomilné rostliny (např kamélie, gloxínie, sant-
paulie, z venkovních pak např, zahradní javory).

VODA a VLHKOST
Nedostatek pŮdní vláhy se projevuje všeo-
becně známými symptomy - špatným vzcháze-
ním, zpomaleným růstem, vadnutím, které může
být vratné (reverzibilní) nebo nevratné (ireverzibil-

ní), sníženou kvantitou i kvalitou sklizně a někdy
i úhynem.

Nežádoucí může být i nadměrná půdní vlá-
ha, především proto, že kořeny rostliny při ní tr-
pí nedostatkem potřebného vzdušnóho kyslíku.
Následkem toho dochází k odumírání kořenů.
Příliš rozmáčená půda, zejména ve spojitosti se
silnějším věirem, má za následek vyvracení rost-

lin, které se projevuje nejen u ovocných a okras-

ných dřevin, aIe např. i u růžičkové kapusty, hláv-

kového zel( a hlávkové kapusty, Nadbytek vody

v rostlinných pletivech způsobuje i bradavičnaté
zduřeniny, označované jako korkovitost nebo

intumescence. Nejčastěji se vyskytují na Iistech

převislých muškátů a pepřinců, ale stále častěji

i např na listech hlávkového zelí.

Pro některé plodiny je škodlivé extrémní ko-
lísání vláhových poměrů, které vede k pras-

kání hlávek (zelí a kapusta), kořenů (především

mrkve), bulev (zejména kedlubnu, ředkviček
a ředkví) a plodů (hlavně rajčat). U bramboru kro-

mě praskáníhl2 docház(ikhlízkování ak tvorbě
nárůstků hlž, U jablek může mlt extrémní kolísání
vláhových poměrů za následek sklovitost a u ci-

bule kuchyňské kromě sklovrtosti i vyhřeznutí
podpučí,

Vysoká hladina spodní vody má u jádrovin

za následek zvýšený výskyt nektriové rakoviny

a u peckovin zvýšený výskyt klejotoku. Speciální
formou vodních srážekjsou kroupy.

Při silnějším krupobití jsou mechanicky poš-

kozovány všechny rostliny, avšak i ve|mi slabé
krupobitípoškozuje druhy s křehkými (např salát,

špenát, cibule, hrách) nebo velkými (např, tykve

a reveň rebarbora) listy, Poškozenípletiv od krup
jsou vstupními branami pro bakteriálnía houbo-
vé choroby (např p|íseň cibule, plíseň révy vinné

a další).

Sníh je nejen příčinou lámánívětví (především

stálezelených dřevin), ale podporuje i původce

vyzimování trávníků.
Vysoká vlhkost vzduchu se většinou pro-

jevuje nepřímo - podporuje výskyt houbových
chorob.

Nízká vzdušná vlhkost nejen podporuje

výskyt živočišných škůdců, ale způsobuje i za-

sychání a opad listů (např. azalky, kamólie, ba-

nánovníky, kávovník, nefrolepis, některé fikusy

a javory).

7 "1.2 Agrotechnické Ťaktory

Půdní faktory
l když většině rostlin vyhovuje pŮOní reakce
neutrálníaž slabě alkalická (pH přibližně 7), 1sou

rostliny vysloveně acidofilní (kyselinomilné), kte-
ré vyžadující kyselou půdní reakci (pH v rozmezí
3-6,5), jako např vřesovcovité rostliny, rododen-
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prvních postřiků je možné dodávat rostlinám

vápník íormou listové aplikace snadno přijatel-

né formy, kterou je zejména chlorid vápenatý
nebo některá speciální hnojiva, která tuto for-

mu vápníku obsahují.
Nadbytek přijatelného vápníku v půdě je pří-

činou vytlačován( železa ze sorpčního kom-
plexu a je pak nepřímou přčinou tzv, kalciové

žloutenky (kalciózy). Nepř2nivě ovlivňuje i růst

rostlin a způsobuje nežádoucí urychlování roz-

kladu humusu v půdě.

Síra ovlivňuje využití dusíku, obsah bílkovin a vý-

noS semene.
Nedostatek síry se projevuje zďlména u cibu-
lové a brukvovité zeleniny, a to nejen zpomale-
ným růstem a chlorózou listů, ale i ztrátou typic-
ké štiplavé chuti.

Hořěík zasahuje do celé řady metabolických
procesů v rost|ině, zqména důležitá je jeho

funkce v chlorofylu.
Nedostatek hořěíku se objevuje především
na lehkých půdách, zqména po dlouhodoběj-
ších deštích, Typickým př2nakem nedostatku
hořčíku 1e chloróza listů, při které však žilnatina

zůstává zelená, U révy vinné je i příčinou odu-
mtr ání třapi ny na začálku zrání bobul(,

Železoje nezbytnou složkou celé řady enzymo-
vých systémů.
Nedostatek železa se projevuje zcela shod-
nou chlorózou listů jako u nedostatku hořčíku.
Rozdíl je však v tom, že v případě nedostatku
železa se chloróza vyskytuje na nejmladších
listech, kdežto v případě hořčíku na listech
nejstarších, Nedostatek železa se vyskytuje
především na půdách s nadbytkem vápníku,
a to na ovocných dřevinách (nejcitlivější jsou

broskvoně) a révě vinné.
Bor má význam v látkovém a energetickém me-

tabolismu rostlin, Má vliv na aktivitu některých
důležitých enzymů.
Nedostatek boru způsobuje u hrušek ka-

ménkovitost, u jab|ek tzv, křenčení (zhnědlé

ostrůvky v dužnině), u celeru, řepy salátové, tu-
řínu a vodnice srdéčkovou hnilobu a u květáku
a brokolice propadání a dutost růžic. U révy
vinné se projevule deformacemi listů a opa-
dem poupat a květů,

Molybden je významný zelména při redukci nit-

rátů a při syntéze. Jeho nedostatek má v|iv na
snižení obsahu kyseliny askorbové.

Nedostatek molybdenu je příčinou vy-

slepnutíkvětáku, při kterém nejenže se netvoří

růžice, ale jsou i deformovány listy.

Kromě uvedených prvků se u zahradních plo-

din může projevit i nedostatek manganu, zinku,
mědi a i některých da|ších mikroprvků. V přípa-

dě výskytu karenčních poruch je ve většině pří-

padů možn é použíí foliární aplikaci speciálními
hnojivy,

Nevhodná pěstitelská íagrotechnická)
opatření
U zeleniny je to především používáním nevhod,
ných odrůd nebo výsevy v nevhodných termí-

nech. Oba tyto důvody jsou příčinou tvorby vy-
kvetlic. Klasické vykveltice vznikalí především

u dvouletých plodin, které vybíhají do květu již

v prvním roce (např mrkev a některé druhy koš-
tálovin). Zcelabéžnéjsou však i u cibule kuchyň-
ské pěstované ze sazečky, U brukvovitých dru-
hů zeleniny se však setkáváme i s vykvetlicemi
u jedno|etých druhů, především u pekingského
zelí a ředkví. Obecně plal(, že základn( příčinou

tvorby vykvetlic jsou tepelné a světelné podmín-

ky, které zapY(čiňují přechod z vegetativní do
generativní íáze vývoje rostliny. Jestliže rostliny

vytvoříjen květní stonky, které ale nevykvetou,
mluvíme o vyběhlicích. Specifickým druhem
vyběhIic a vykvetlic je vybíhání růžic květáku
a brokolice, ke kterému dochází zejména pod

vlivem dlouhého dne, vysoké teploty, vývojové
íáze rostliny, opožděné sklizně a nevhodné od-
růdy. Nevhodný termín sk|izně a takIéž nepat-
řičný způsob posklizňového zacházen( má za
násiedek praskání a odlupování suchých
suknic cibuIe,

7.''"3 Mechanická poškození

Mechanická poškození (traumata) jsou poměr-

ně snadno identifikovatelnou skupinou abiotic-
kých poškozen(, PaIř( k nim nelen mechanická
poškození způsobená otlakem, úderem ne-

bo odřením, ale i např silnějšími větry ne-
bo sněhem, při nichž docház( k lámání jed-

notlivých částí nebo celých rostlin. Především
dřeviny bývají poškozovány lidskou činností,
a to bud' zámérné (vandalství), nebo nezámér-
ně (např. neopatrná manipulace s mechanizací).
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okurek (především salátovek) je však již šlech-
titelskými metodami odstraněn gen odpověd-
ný za syntézu, Y přPadé, že tato hořkost není
šlechtitelsky (geneticky) odstraněna, dochází
k ní především po nějakém stresujícím fak-
toru, což může být nejen napadení některým
patogenem nebo škůdcem, ale i např. sucho,
špatná výživa, výrazné kolísání tep|ot a i ně-
které další íaktory. Obdobné faktory ovlivňují
i hořknutí kořenů mrkve, ke kterému nejčas-
těji dochází po poškození kořenů pochmurnat-
kou mrkvovou. Geneticky podmíněnou poru-

chou je i nevyzrávání stopkové části plodŮ
rajčat, někdy Iéžoznaóované jako zelený nebo
žlutý límec či kapuce, Predispozicítéto poruchy
bývá nedostatek draslíku nebo boru v půdě.

Genetického původu je i např. prorůstání viia-
nů rajěat. Malformace (znetvoření) se občas
objeví i na různých částech rostlin. Genetického
původu jsou i ty čarověníky, které jsou výsled-
kem somatické pupenové mutace nebo muta-
ce gametické. Chiméry se většinou vyznačují
dvoubarevností listů a květů (např. santpaulie,
bugenvilea, nocenka), Výše uvedené pYíznaky
genetických poruch mohou být ijiného původu
než genetického. Především některé albikace
mohou být i virového původu, některé fasciace
bakteriálního původu a některé př2naky po-
dobné malformacím mohou být způsobovány
např, fytotoxickým působením herbicidů.

7,1.6 Nespecifické poruchy

Nespecifické poruchy jsou takové, které jsou

způsobovány více faktory současně, jejichž pří-

čina není doposud přesně známá nebo je není
možné zařadiI mezi výše uvedené poruchy. Ne-
specifických poruch rostlin je velké množstvía je
problematické je nějakým způsobem třídit. Po-
měrně časté jsou i deformace plodŮ plodové
zeleniny. Nejčastější příčinou je nedostatečné
opylení, ke kterému docházíbud'za příliš teplého
a suchého počasí, kdy dojde k zaschnutíblizen,
nebo naopak za studeného a vlhkého počasí,
kdy je nejen celkový nedostatek vhodných opy-
lovačů, ale i pyl je hrudkovité konzistence (,,ne-

prášivý"). U nepartenokarpických odrůd okurek
se tyto poruchy projevují zprohýbáním plodŮ

nebo části plodů jsou z důvodu nepřítomnosti

semen zúženy, Nevytvoření jader u hrušní (pře-

devším u odrůdy 'Konference') má za následek
tvorbu abnormálně štíhlých p|odů. U plodů par-

tenokarpických odrůd okurek je však nežádou-
cí poruchou opylení, a tím tvorba sgmen, což se
projevuje nežádoucím zduřeních některé části
plodů, většinou koncové (květn|. K deformacím
plodů okurek však někdy dochází i v případě ne-

dostatku vláhy. U rajčat se nedostatečné opylení
projevuje specifickými jizvovitými deformacemi
v květníčásti plodů, Nedostatečné opylení rajčat
je dáváno v souvislost i s jinými přznaky deforma-
cí nejen plodů rajčete, ale i např, papriky, Dojde-li

u rajčat ke srůstu prašníků se semeníkem, což
se stává většinou za chladného počasí, vytvoří se
na plodech tenké dlouhé nekrotické jizvy s krát
kými příčnými jizvami, Poruchou, jejíž pŮvod je

doposud neznámý, je tvorba koncentrických
drobných prasklinek na plodech rajčat. Ně,
kdy je tato porucha dávána do souvislosti s tep-
lotou, jindy s přljmem vody. Nedostatečné větrání

skladů a s tím souvisejícínahromadění produktů

metabo|ismu máza následek skládkové hněd-
nutí slupky jádrového ovoce. Jestliže k tomu
přistoupí i příliš n2ké tepIoty při skladování, pře-

zrání plodů, dlouhodobé skladování a popY, i zvý-
šený obsah oxidu uh|ičitého, dochází k hnědnu-
tí, mouěnatění a rozpadu dužniny. Praskání
pecek a plodŮ broskvoní je způsobeno ne-

dostatkem boru, avšak jen u raných odrůd, za
chladného počasía především po hlubším řezu.

Vysoké teploty a současně intenzivní slunečnísvit
již ale ve íázi růžic mají u některých odrůd vliv na

antokyanizaci a mechovatění růžic květáku.
Přezrání, vysoké teploty, nedostatek vláhy a hus-

tý spon jsou příčinou vybíhání rŮžic květáku

a brokolice. Stále neznámájetéž přesná příčina

svinování listŮ rajčat, při kterém se okraje lis-

tů stáčejí podélně směrem nahoru. Svinuté listy
jsou většinou tuhé a velmi křehké, Někdy se jedná

o jev přechodný, který se časem ztrácí. Někdy se
uvádí, že tato porucha souvisí s nepravidelným
příjmem vody, jindy je spojován s intenzivním od-
straňováním spodních listů nebo s odstraněním
vrcholů rostlin. Zasychání špiček listů cibule
a ěesneku je většinou způsobováno poškozením

kořenové soustavy (suchem, přetrháním kořenŮ

vlivem popraskání půdy, chorobami nebo škůd-
ci), a tím porušením rovnováhy mezi podzemní
(kořenovou) a nadzemní částí, které se projeví
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