
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Horky nad Jizerou 35 

 
 

 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0985 

 
Předmět: Odborný výcvik    

Ročník: 2.  

Téma: Pěstování rostlin-zahrada  

 

Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková 

Materiál: VY32_INOVACE_290 

Datum: 3.4.2013 

 

Anotace:charakteristika, odrůdy, 

technologie pěstování, ochrana, 

sklizeň  

 

 

  

   

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 



OKURKA SETÁ              Cucumis sativus 



Okurka setá 

Okurka salátová ( Cucumis sativus L.) 

 

 Poléhavá lodyha s úponky 

 Listy 3-5 laloků dlanitě dělené 

 Semeno podlouhlé ploché žlutobílé 

 Rychlá klíčivost 

 10° C 

 Osivo udržuje klíčivost 6-8 let (nejvhodnější 3 roky) 

 Čerstvá semena bujný růst a málo plodů 

 

 

 



Okurka setá - pěstování 

                                Nároky na prostředí 

 

 Teplomilná plodina 

 Půda těžší, dostatek humusu 

 Rostlina krátkého dne 10-12 hodin 

 Plodina citlivá na chlór 

 Rychlení na jaře 

 

 

 

 



Okurka setá 

                                  Odrůdy 

F1 hybridy (kříženci mateřské a otcovské linie) 

Větší výnos, vyrovnanost 

Salátové okurky 

LINDA F1 

Nakladačky  

REGINA F1(hruboostná) 

KAROLINA F1 novinka (jemnoostná) 

AADMIRA, BÁRA, AUREA 



Okurky - pěstování 

Okurka salátová čínská 

 

Délka plodu 30-40cm 

Vhodná do fóliovníků a skleníků 

 



Pěstování nakladaček 

Okurky nakladačky 



Okurka salátová - pěstování 

Okurka salátová 

 

 Přímé výsevy – fóliovníky 

 Urychlení sklizně o 2-3 týdny 

 Předpěstovaná sadba 

 Skleníky 

 Fóliovníky 

 Pařeniště 

 Příznivé podmínky 

 

 



Okurka setá 

                               Technologie pěstování 

 Příprava půdy 

 Aplikace herbicidů 

 Pozor na přehnojení dusíkem – bujný růst a malá plodnost 

 

 Přímý výsev 

 

 Předpěstovaná sadba 

Zahradnický rašelinový substrát 

Přihnojení hnojivým roztokem 

 



Okurka setá 

Předpěstovaná sazenice okurky 



Okurka setá – výsadba do pařeniště 



Okurka setá - pěstování 

Fóliové kryty z bílé netkané textilie 



Okurka setá-pěstování 

 Semeno okurky máčené, naklíčené 

 Teplota předpěstování 15-20°C 

 Zálivku neprovádět na noc 

 Za 4 týdny 1-2 pravé listy 

 Výsadba polovina května  

 Řádky šířka 1-1,2 m 

 Ošetřování během vegetace 

 Mělké prokypření, než se rostliny zapojí 

 Vyjednocení přímých výsevů 2-3 pravé listy 20-30 cm 

 Přihnojení po protrhání 



Salátová okurka 

                                       Sklizeň 

 

Polovina července do září 

 

Ruční - probírkou  

Ulamování – postupné dorůstání 

Nepošlapat 

 

 

Sklizeň okurek nakladaček 



Zdroje: 

www.zahradaveb.cz 

www.garten.cz 

www.dobrasemena.cz 

www.jihomoravska-zelenina.cz 

www.viki.rvp.cz 

www.ireceptar.cz 

www.nohelgarden.cz 

www.semenaonline.cz  
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