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výsadbách nebo při nevhodném umístěnívmístnostech.
S následky nadbytku světla se většinou
setkáváme v případech, kdy po dlouhodobějšímbezslunečném počasínásleduje intenzivní
slunečnísvit. Tato poškozeníse vyskytují jen na
těch částech rostlin, které jsou vystaveny přímému slunečnímu osvitu, Všeobecně plati, že
náchylnější na slunečníúžehjsou rostliny se sníženým obsahem chloroíy|u v listech, tzn. rostliny panašované nebo s jiným typem albtkace.
Okrasné rostliny jsou slunečnímúžehem nejvíce
poškozovány v případech, kdy se po určitédobě
pěstování (resp. předpěstování) v prostředí s nedostatkem světla dostanou do prostředí s intenzivn(m přímým osluněním. Totéžse stává i při nedostatečnéaklimatizaci zeleninové sadby nebo
v případě přenosu pokojových rostlin do venkovního prostředíza účelemletnění, Za těchto podmínek mohou být intenzivním slunečnímsvitem
(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 cibule po vytaženíz půdy ponechány volně ležet na
poli. Poměrně častý je slunečníúžehplodů a listů jablek, listů hrušnía občas i plodŮ meruněk,
slivoní a ostružiny. Nežádoucí můžebýt i óéžný
slunečnísvit, kdy dochází k zelenání světlem exponovaných částí(např. h|ízy bramboru, hlavy
kořenů mrkve nebo cibule kuchyňské zbavené
suchých suknic). Nadměrné osvětlení poškozule
i stínomilné rostliny (např kamélie, gloxínie, santpaulie, z venkovních pak např, zahradní javory).

kapusty, hlávných dřevin, aIe např. i u růžičkové
kového zel( a hlávkové kapusty, Nadbytek vody
v rostlinných pletivech způsobuje i bradavičnaté
zduřeniny, označovanéjako korkovitost nebo
intumescence. Nejčastěji se vyskytují na Iistech
převislých muškátůa pepřinců, ale stále častěji
i např na listech hlávkového zelí.
Pro některé plodiny je škodlivéextrémníkolísánívláhových 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 kromě praskáníhl2 docház(ikhlízkování ak tvorbě
nárůstkůhlž, U jablek můžemlt extrémní kolísání
vláhových poměrů za následek sklovitost a u cibule 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 poškozovány 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 houbové choroby (např p|íseň cibule, plíseň révy vinné
a další).

Sníh je nejen příčinoulámánívětví (především
stálezelených dřevin), ale podporuje i původce
vyzimování trávníků.

VODA a VLHKOST
Nedostatek pŮdní vláhy se projevuje všeobecně známými symptomy - špatným vzcháze-

Vysoká vlhkost vzduchu se většinou projevuje nepřímo - podporuje výskyt houbových
chorob.
Nízká vzdušná vlhkost nejen podporuje
výskyt živočišnýchškůdců,ale způsobuje i zasychání a opad listů (např. azalky, kamólie, banánovníky, kávovník, nefrolepis, některé fikusy

ním, zpomaleným růstem, vadnutím, které může
být vratné (reverzibilní) nebo nevratné (ireverzibilní), sníženoukvantitou i kvalitou sklizně a někdy

a javory).

i úhynem.
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Nežádoucí můžebýt i nadměrná půdnívláha, především proto, že kořeny rostliny při ní trpí nedostatkem potřebného vzdušnóho kyslíku.
Následkem toho dochází k odumírání kořenů.
Přílišrozmáčená půda, zejména ve spojitosti se
silnějšímvěirem, má za následek vyvracení rostlin, které se projevuje nejen u ovocných a okras-

"1.2 Agrotechnické Ťaktory

Půdnífaktory
l když většině rostlin vyhovuje pŮOní reakce
neutrálníaž slabě alkalická (pH přibližně 7), 1sou
rostliny vysloveně acidofilní (kyselinomilné), které vyžadujícíkyselou půdníreakci (pH v rozmezí
3-6,5), jako např vřesovcovité rostliny, rododen-

ni^)S^^ ud oqou Qu^ltrUo^eld,Luo)]snp.!U9^o)
-^9poldou Ll4§^opold e luleul^l4 ltu^}l7o|Tp ltll
,Á^P}snos
-o§^ eN?^^ 9ueu^olÁ^ 19to|?l?anc

9^ouolo).!}nUL]cSo]d

)

o|§opou ocE}o6o^ 9lec

nqQqTJd Áqe 'eL]e|^9Z 9UQo}e}Sop E 9ulepl^
^
-Eld o[ n)]udg^ n)}e}sopou Ltl[)€uz)ld ul^uop
-onn Luosn l1old nouelqco.Ju^l}uo^old ppeyp7
,11ez
oq9ls6ulled 3}s!l }so}lul^)s 9)cl}olqe €

Álsnde>1 e ]|oz ot19^o)^e|L1 r;}s!l ttrc]ul}lu^ oqou
o|nqlc cluyns L.lcJul}lu^ l}nupQut.| 'Áuluelez 91tn

-o^)nlq Tqnlp qc4fue1lgu e (oqguelqcfu eu9Lul
-ez) n191es oL.{9^o)^9|L] r;}s!l (epds) ezu>pu 9,^
-oíel1o '1uded e 1eplel 6pold ecuo) ot{.Ju}Q^)
ez7)>1ou glcl6o1orzÁ1 lgtgLtlguzíeu e[ ulpold

qcdlslgullez n,)olq€|
'g^ou€t]}€uop)

}so}lul^)s

pnolectlue;

}so}lul^)s g)loq

e

(_eno>1pglls

>1elqet (1soltnoqld)

)je§^ et n4udgn oqguleletlld

Lllo>]}E}sopou u4u^l}€lol

noueqosldz

ul|}sol

noqcnlod 19[pLuguzte5,TloqcJ^ qqupeieOen
,oc>l€ol
Jup[d
]ugq^L]o e[ Lueyeuz.ud uuduceqg
po € n)]pos oqou n)]Qlol.l ! ol€ 'n>]]|sElp € n>1
-]snp u-]1§^opeld 'gpryd ul^l? t1c]§lep nL]esqo
^

'Áqeln tup6d n)}e}sopou lQ n)}€}sop

po 9|sl^po

e[ tuueut;lsol 1soulele[rld oqet >]€§^e 'n>ludgn
L1c1cno}so;
)o}E}sop qqqtnqesqo L]cpp6d

^
eu l i€^o^o[qo noqou es Áqcnlo;
qcnlod qcdugllpo lt-u;en Á>lct60|o}€ul

t|cgul|}soJ

,ul|}sol

-oiduuÁs €)l|o>]Qu nout2;d etn4udgn )o}€}sop
-oN ,uQ}s qc4(upgunq r-uluezo19od Lulgnepeld

qc4(ugul21dez 'n}s[l qcnlod nout2ld e>lstp
-elq oq9>1ct6o1otzÁ1 z a| n>4udg^ lelelsopeN

,nlleld nlltqels elng

e Áugls gugpunq elngnedz ']uo§gI^ oq9^
-ouolo) nqlo^} elngntlno'ul|}sol nusl|oq€}oLll
-^l|^o

nsecold n

u_reuzdn duuellsoqouLu gLll >;-lu-dm

elgds gnoíel1o
dÁlte
Llduceqo
ullq
eí ue>leuz]ld
N,] uozo)§
|91q;
-od nuugnozuw e Lu|3p6>j§ 'ulgqolol]c 1?|^
ul|}sol }sou|opo nouo7]us € }s[l dlqullez 1ep
-o|S9U €Z Quceqo 9L1] nlJ|seJp )elPlsopeN
,lueqcdp e
ÁzgluÁso1o1 nsecold }se?| oqe[e[ 9uweuz[.11
^
,1qcnpryld
)uen^ez e Jugl]^e}o snLusluel]coul €
nqoJ)§ € nl)nc nqlo^} elngntlno 'gsecold
qcdlct;oqeleul Ápe; 9|oc op elnqesez TIšEJq,(1eg[el
e
nou?o}e}s
ppo;d
nqlo^i
uln4(n
e
ulnolpgl ideu)
-opou >1opo|s9u eZ 9u nJolsol lglelsopoN
,]uo§9|^
ot]9^ouelo) e rypold '[}Q^) nq;onl eínl
gLu Jo-Iso:l
-odpod 'ul|}so] 1s;l ;ulgu.tlldo €u
'rJ}sll (ez9J)ou)

^l|^

'r]}s!|

9xcl}ol)ou rtgpzod '9}n|?

.Ju9^oll]ol

nllÁqpeu Lue1

n>]]snp

Állnyo gue;qcfu old ,Lugq
-oJoL]c 1 .;1soulÁqcgu noueq4(nz € [}s!l no^l€q
nouo|ez Q^eul} e[nne[old es n)|snp 1e$qpep
-eu4ld u4)crd&

et

nrync nL.|Esqo

Llc]|nqoq

ot1]§ueul e quzulJ

e[9uutn Án9l

1

^
t]c§p! noul21d

,Lue}sl|

-luo|ez 9^o}sl| n

oqo} Qll]oly
qcdusel1o utlgny n e Áu
Q}§pl^z

et4sn6

,ul|}soJ

n)}e}sopou Ltl19[pults tld e
]}nuino|4 o) ]zgl1cop
^}lzol!p
lJ}SIl t]c]§Uol,| noq,]o^}'Lllo}STl Ll4iueleuodz
Q^o).i|oc

elnne[old

es nlJsnp lelelsopeN

,)o}9|

ttrc.!u^l11e Á>lcl6o1olq qc]§

-lep e ryuiÁzue 'nlÁ1olo;qc 'ut;esÁ1 qcdnoe;>1nu
'u!^oy;1q'TplLu€'ul;esÁloulu.t€
]}sg?nos e[ x]§n(l
,nonl4dn noungldseu Áug;onÁn nosl9le11 'Áqc

-nlod ;uunzol os ul|}sol luleqcnlod tLuÁls;9nt7Á71
Á.rol1el 9lslP^!?^^
,Lllo}lzLu€lo)

9u4oLu

oqou Luo}Iuod 'uelsld 1rgdelz

eí nole11 '[}gl}sqns lsouQu§npzaold

g}l4elryp e[ lnlln>i qc4(no;euteluo)

,Áuluelez

e qcdnoluq

n

9^ouelo) luelol !ua^l?^
,Ánt[ouq
nourplld nost Ápryd 9}luotu€) e o)1QL
lLlduleselp e luu4ileylsnp u_tlugnotouqeldeu eu
-gw[ez'nont4dn noupot.]^ yed punllueneld'Ápon
Lu]§^opold

L]J.!^}sZouLll Lu.J§].Q^

Ápld

Lulugn4(Luo;d efnzeu;o
,)9}?n>1

l
e
noul§}Q^ os }souo|osez glosÁ71
^o)luJ
o|E '}9|€s lg[pnr;llc[eu Áp;d 1uelosez eu aí Áutuelez

e7,Á,n.e79 9uQQunq 9uul|}sol )€l}

4ou tggÁn et4i;e11

'n)o1zo] o4up6d Luo>]p|} Lr_r4lcrloLr-rso udlosÁn
Áugnozoygod nosf qcgp[d o}qcg} n;cnolso; Áut1
-1sog,nt[out] t.|c1u|glouIu-t 1ugry7nod Lu9u;QLupeu
l1d e (nolnrpz) Ápgd op Lu]u9^gpop Lu]ío| p€u lLu

€ Ápld z led4(n 9p9ln
-eld ep1 'qcg;o1so;d qc4(uguglqc n ulgnepeld
z9u)op ]uo|osez nLu9ulQulpeu y ,(ellulles) p6d
-eul1}sol Ápon eceltdsu€J}

Juo|osez l;11ed

Lur;uol1e1 u.;up6d

y

,nuepqÁloLtl

'nloq )e}e}sop
-eu eínnolold gutepÁqo es qcgppd qcdlpesgz
e5 ,ÁugluezÁlqc e ÁleqleO 1deu l e;e 'Álptu;els
9lo})?u t-ulgnepeld >1ed urllsol qc4{usel>1o z'Áur^
-o)snl 'eco^o 91eldg1o1s e Áutnoyced 1ínpelÁn
Ápld _elclle)le Qul.J/\ ,L1-9'L pd s Ápld 9}lpesgz
1qfeggus oqeu 1qlnpe7Án Áutllsol Ápe1 'Áutllsol
(9u;lLuoudgn) ]ul !}lz€q nos[ ull1sol t.|c] uluoplce tl]o)
-ed6 ,lulez9Jo|L.lc ;dl1 e nolsol guledg qcgp1d
qcdirpesgz n Áur;lsol ]uluoplcv ,fuoquue;q e >1.1u
,íe
elzuepoq
-pot-]E[etnpe4Án npr;d nolesÁ) Qul]/\
'Áurpeldey'Álrulels'1zuq'eglldÁc'ecno;el'Áuo;p
)o}€}sopeu

1deu 1ed qcÁlesÁ1

^

prvních postřiků je možnédodávat rostlinám
vápník íormou listové aplikace snadno přijatelné formy, kterou je zejména chlorid vápenatý
nebo některá speciální hnojiva, která tuto formu vápníku obsahují.
Nadbytek přijatelného vápníku v půdě je příčinou vytlačován( železa ze sorpčníhokomplexu a je pak nepřímou přčinou tzv, kalciové
žloutenky (kalciózy). Nepř2nivě ovlivňuje i růst
rostlin a způsobuje nežádoucí urychlování rozkladu humusu v půdě.
Síra ovlivňuje využitídusíku, obsah bílkovin a výnoS semene.
Nedostatek síry se projevuje zďlména u cibulové a brukvovité zeleniny, a to nejen zpomaleným růstem a chlorózou listů, ale i ztrátou typické štiplavéchuti.

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 dlouhodobějšíchdeštích,Typickým př2nakem nedostatku
hořčíku 1e chloróza listů, při které však žilnatina
zůstává zelená, U révy vinné je i příčinouodumtr ání třapi ny na začálku zrání bobul(,
Železoje nezbytnou složkou celé řady enzymových systémů.
Nedostatek železa se projevuje zcela shodnou 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 hořčíkuna listech
nejstarších, Nedostatek železa se vyskytuje
především na půdách s nadbytkem vápníku,
a to na ovocných dřevinách (nejcitlivějšíjsou
broskvoně) a révě vinné.
Bor má význam v látkovém a energetickém metabolismu rostlin, Má vliv na aktivitu některých
důležitýchenzymů.
Nedostatek boru způsobuje u hrušek kaménkovitost, u jab|ek tzv, křenčení (zhnědlé
ostrůvky v dužnině), u celeru, řepy salátové, tuřínu a vodnice srdéčkovou hnilobu a u květáku
a brokolice propadání a dutost růžic.U révy

vinné se projevule deformacemi listů a opadem poupat a květů,
Molybden je významný zelména při redukci nitrátů a při syntéze. Jeho nedostatek má v|iv na
sniženíobsahu kyseliny askorbové.

Nedostatek molybdenu je příčinouvyslepnutíkvětáku, při kterém nejenže se netvoří
růžice, ale jsou i deformovány listy.
Kromě uvedených prvků se u zahradních plodin můžeprojevit i nedostatek manganu, zinku,
mědi a i některých da|ších mikroprvků. V případě výskytu karenčníchporuch je ve většině případů možn é použíífoliární aplikaci speciálními
hnojivy,

Nevhodná pěstitelská íagrotechnická)
opatření

U zeleniny je to především používánímnevhod,
ných odrůd nebo výsevy v nevhodných termínech. Oba tyto důvody jsou příčinou tvorby vykvetlic. Klasické vykveltice vznikalí především
u dvouletých plodin, které vybíhají do květu již
v prvním roce (např mrkev a některé druhy koštálovin). Zcelabéžnéjsouvšak i u cibule kuchyňské pěstované ze sazečky, U brukvovitých druhů 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 podmínky, které zapY(čiňujípřechod 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 růžickvětáku
a brokolice, ke kterému dochází zejména pod
vlivem dlouhého dne, vysoké teploty, vývojové
íáze rostliny, opožděné sklizně a nevhodné odrůdy. Nevhodný termín sk|izně a takIéžnepatřičný způsob posklizňového zacházen( má za

násiedek praskání
suknic cibuIe,

a

odlupování suchých

7.''"3 Mechanická poškození
Mechanická poškození (traumata) jsou poměrně snadno identifikovatelnou skupinou abiotických poškozen(, PaIř( k nim nelen mechanická
poškozenízpůsobená otlakem, úderem nebo odřením, ale i např silnějšími větry nebo sněhem, při nichž docház( k lámání jednotlivých částínebo celých rostlin. Především
dřeviny bývají poškozovány lidskou činností,
a to bud' zámérné (vandalství), nebo nezámérně (např. neopatrná manipulace s mechanizací).
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okurek (především salátovek) je však již šlechtitelskými metodami odstraněn gen odpovědný za syntézu, Y přPadé, že tato hořkost není
šlechtitelsky (geneticky) odstraněna, dochází
k ní především po nějakém stresujícímfaktoru, což můžebýt nejen napadení některým
patogenem nebo škůdcem, ale i např. sucho,
špatná výživa, výrazné kolísání tep|ot a i některé dalšííaktory. Obdobné faktory ovlivňují
i hořknutí kořenů mrkve, ke kterému nejčastěji dochází po poškození kořenů pochmurnatkou mrkvovou. Geneticky podmíněnou poruchou je i nevyzrávání stopkové části plodŮ
rajčat, někdy Iéžoznaóovanéjako zelený nebo
žlutý límec či kapuce, Predispozicítétoporuchy
bývá nedostatek draslíku nebo boru v půdě.
Genetického původu je i např. prorůstání viianů rajěat. Malformace (znetvoření) se občas
objeví i na různých částech rostlin. Genetického
původu jsou i ty čarověníky, které jsou výsledkem somatické pupenové mutace nebo mutace 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 podobné malformacím mohou být způsobovány
např, fytotoxickým působením herbicidů.

7,1.6 Nespecifické poruchy
Nespecifické poruchy jsou takové, které jsou
způsobovány více faktory současně, jejichž příčina není doposud přesně známá nebo je není
možnézařadiI mezi výše uvedené poruchy. Nespecifických poruch rostlin je velké množstvía je
problematické je nějakým způsobem třídit. Poměrně častéjsou i deformace plodŮ plodové
zeleniny. Nejčastějšípříčinouje nedostatečné
opylení, ke kterému docházíbud'za přílišteplého
a suchého počasí,kdy dojde k zaschnutíblizen,
nebo naopak za studeného a vlhkého počasí,
kdy je nejen celkový nedostatek vhodných opylovačů,ale i pyl je hrudkovité konzistence (,,neprášivý"). U nepartenokarpických odrůd okurek
se tyto poruchy projevují zprohýbáním plodŮ
nebo části plodů jsou z důvodu nepřítomnosti

semen zúženy, Nevytvoření jader u hrušní (předevšímu odrůdy 'Konference') má za následek
tvorbu abnormálně štíhlých p|odů. U plodů partenokarpických odrůd okurek je však nežádoucí poruchou opylení, a tím tvorba sgmen, což se
projevuje nežádoucímzduřeních některé části
plodů, většinou koncové (květn|. K deformacím
plodů okurek však někdy dochází i v případě nedostatku vláhy. U rajčat se nedostatečné opylení
projevuje specifickými jizvovitými deformacemi
v květníčásti plodů, Nedostatečné opylení rajčat
je dáváno v souvislost i s jinými přznaky deformací nejen plodů rajčete, ale i např, papriky, Dojde-li
u rajčat ke srůstu prašníkůse semeníkem, což
se stává většinou za chladného počasí,vytvoří se
na plodech tenké dlouhé nekrotické jizvy s krát
kými příčnýmijizvami, Poruchou, jejížpŮvod je
doposud neznámý, je tvorba koncentrických
drobných prasklinek na plodech rajčat. Ně,
kdy je tato porucha dávána do souvislosti s teplotou, jindy s přljmem vody. Nedostatečné větrání
skladů a s tím souvisejícínahromaděníproduktů
metabo|ismu máza následek skládkové hnědnutí slupky jádrového ovoce. Jestliže k tomu
přistoupí i příliš n2ké tepIoty při skladování, přezrání plodů, dlouhodobé skladování a popY, i zvýšený obsah oxidu uh|ičitého,dochází k hnědnutí, mouěnatění a rozpadu dužniny. Praskání
pecek a plodŮ broskvoní je způsobeno nedostatkem boru, avšak jen u raných odrůd, za
chladného počasíapředevším po hlubším řezu.
Vysoké teploty a současně intenzivní slunečnísvit
již ale ve íázi růžicmají u některých odrůd vliv na
antokyanizaci a mechovatění růžickvětáku.
Přezrání, vysoké teploty, nedostatek vláhy a hustý spon jsou příčinouvybíhání rŮžic květáku
a brokolice. Stále neznámájetéž přesná příčina
svinování listŮ rajčat, při kterém se okraje listů 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 odstraňováním spodních listů nebo s odstraněním
vrcholů rostlin. Zasychání špičeklistů cibule
a ěesneku je většinou způsobováno poškozením
kořenové soustavy (suchem, přetrháním kořenŮ
vlivem popraskání půdy, chorobami nebo škůdci), a tím porušením rovnováhy mezi podzemní
(kořenovou) a nadzemní částí,které se projeví
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