Vítám Vás v CHILLI světě...
To, proč jste se rozhodli pěstovat chilli je na Vás, ale mým důvodem bylo objevení zajímavé
stránky, která svět chilli mapovala tak kvalitně od sázení, až po vyuzení sklizených chilli
papriček či přidání chilli do mastí, různých jídel a specialit, že jsem nemohl přestat číst...
Fascinovalo mě množství druhů, pěstování, a využití těchto pálivých dobrot, které začínají velikostí
rostlin - umožňující takřka každému z nás pěstovat vlastní druh chili koření.
Variabilita barev a tvarů výsledných plodů ala čili papriček a zároveň stupně chutí a pálivostí je také
úžasná a musí být prozkoumána detailněji:)
Můžete pěstovat malé červené, střední hnědé a velké žluté plody v nespočtu jejich kombinací.
Láska k ostrému a dobrému jídlu je samozřejmě také důvodem k výrobě vlastní omáčky či koření..
Doufám že v tomto seriálu se mnou objevíte alespoň částečně shrunuté to, co jsem načerpal za
několik let praxe..

Výběr druhů – Omezení
Úvodní částí jsem naznačil množství existujících druhů, proto prvním krokem budiž výběr chili
rostliny.
Zamyslete se nad tím, jaké možnosti můžete rostlině nabídnout... Především kolik prostoru...
Poté si vyberte druhy, které jsou Vám nejbližší chutí, stupňem pálivosti či třeba tvarem a barvou
papričky. A vzhůru do toho! Na http://www.chilli.tk/ objevte široký sortiment a „Vzhůru do toho!“
Osobně mám rád druhy, které při zrání prochází větším množstvím barev abych potěšil oko, středně
větší pálivost a šťavnatou dužinu.
Obvykle testuji i neobvyklé tvary plodů, jako například Penis Pepper...
Protože nejsem omezen prostorem, vždy vysazuji osvědčené druhy a nějaké nové experimentální
druhy na zkoušku..

Výběr druhů - Požadavky
Existuje několik obecných měřítek podle kterých se dá usoudit jaký druh máte zvolit.
První škatulkou je kategorie keříkovitých, menších až malých truhlíkových, "květináčových" či
chcete-li dekorativních odrůd.
Tyto se hodí pro pěstitele s omezeným prostorem či chutí pěstovat čistě pro dekorativní účely, což je
mnoho lidí, kteří nepotřebují extrémní pálivost, ale užívají si lesklé plody na rostlině, ale i usušené
plody jako dekoraci bytu..
Typickým představitelem této odrůdy je Black Pearl, Numex Twilight, Bolivian Rainbow.
Naproti tomu je druhá kategorie chilližroutů, extrémně milující vyjímečnou pálivost a lávovitost.
Tito pěstitelé by měli raději sáhnout po řešení se skleníkem, fóliákem, krytým balkonem či větším a
prosluněným místem za oknem.
Tyto rostliny totiž dorůstají úctyhodné výšky 1-1,5m a jsou náchylnější jak na počasí, tak na škůdce,
tak i na prostor a klima!
Typickým představitelem těchto odrůd jsou ze známé rodiny Habanero či kříženci jako Trinidad
Scorpion Butch Taylor, Naga Morich a většina druhů chinense...

Třetí skupina vyhledává středně pálivé papriky pro konzumaci, ale mají buď omezený prostor či
přesně vymezený důvod pěstování konkrétního druhu(barva, tvar, chuťové vlastnosti, bonchi).
Do této skupiny zařazuji většinu univerzálních druhů a papriky do gulášku či k nakládaným
hermelínům.
Mezi tyto řadím druhy např. CAP1042, Numex Twilight, druhy rodiny Ají či Black Tonque
Scorpion
Výběr druhu jsme si vyjasnili a nyní přejdeme k sázení semínek...

Výsev
Výsev chilli začínejte od začátku prosince do poloviny dubna. V zásadě lze říci, že teplomilnější,
exotické druhy je lepší vysazovat dříve. Menší rostliny, okrasnější a dekorativní chilli takřka po celý
rok.
Máte-li osvědčený způsob klíčení semínek, doporučuji se ho držet. Pro všechny ostatní jsem dělal
test, jehož výsledek mi potvrzuje použití RW kostičky či vhodného sadbovače se substrátem.
Pokud nemůžete RW kostičky koupit, je vhodné zvolit médium dle Vašich možností v tomto pořadí:
RW, přímo do zeminy, JIFFY rašelinové tablety, perlit či papírové ubrousky.
Vatu, pro svou schopnost lámat klíčky, nedoporučuji.
Semínka vyséváme klíčkem dolů cca 1-2mm pod povrch. Semínka vložíme do pařníku a ten
umístíme do teplé části Vašeho domova.
Pokud můžete regulovat teplotu, snažte se udržovat jí mezi 22-25°C. U exotických a teplomilných
druhů Chinnese můžete pro ideální klíčení využít zvýšené teploty až 28°C.
V tuto chvíli je třeba zmínit pravidlo 5-ti "P".
"Použitím popisků předejdete pozdějším problémům..."
Prosím, používejte popisky, není smutnější než pohled na diskusní fóra kde se toto řeší denně.

První přesazení
Po vyklíčení semínka přesadíme do většího květináče cca
10x10 cm objemově 3-5dl a držíme ve stálé vlhkosti. Je
možné nechávat zvykat rostliny na vzdušnou vlhkost, ale
pozor, bez pařníku dlouho nevydrží, začínejte na několika
minutách až rostlina zvládne žít bez pařníčku, je skoro
vyhráno..
Po přesazení do květináče zbývá jen čekat,až rostlina
dosáhne cca 20 cm a pořádně proroste květník. Pokud
očekáváte keříky, musíte rostlinu zaštípnout či jinak
tvarovat
Při sázení můžete ovlivnit prakticky jen zálivku a teplotu,
nicméně existuje možnost zvýšit své šance na zdravější
rostliny. Mám ověřeno, že použitím přípravků
obsahujícím houbu trichodermu
dosáhnete zlepšení obranyschopnosti Vašich rostlin a to
zejména proti plísním..
(více viz. Heslo trichoderma na Google.com)

Závěr prvního dílu

Přeji hodně úspěchů při pěstování a těším se na další článek kde se budeme zabývat přesazováním a
údržbou rostlin před přesazením do finálního záhonu.
Celkově plánujeme 5 článků, které Vás učiní znalými pro vlastní experimentování s celou škálou
pěstování a užití chilli papriček...
Naviděnou při dalším článku, který vyjde v dubnu...

P.S.: A nebojte se, letos ještě stihnete vysadit

