ZAHRADY

SPLAVU

DYNE,
DYNE A
DYNE
Tykvovité rostliny mají na naší zahradě pevné místo. Snadno se pěstují, sklizeň velkých plodů je rychlá a
málo pracná, mnohé plody lze dobře skladovat, jsou výživné a připravujeme z nich spoustu různých
dobrot.
Pěstujeme tři základní druhy tykví
– tykev obecnou (pozná se podle hranatého stonku)
– tykev velkoplodou (stonek je válcovitý, hladký, jakoby pokrytý síťkou)
– tykev muškátovou (má rovněž hranatý stonek, ale přisedlý k plodu)
Na světě se pěstují stovky různých odrůd těchto tří druhů, i u nás můžete koupit semena desítek odrůd.
Tykve můžeme rozlišovat také jako „letní“ a „zimní“.
Letní tykve většinou neskladujeme a pojídáme mladé, křehké plody. Cukety, patizony – ty všechny patří do
druhu „tykev obecná“. Letos jsme měli opravdu krásnou úrodu, kterou jste mohli obdivovat až do října.
Plody zimních tykví, kterým u nás většinou říkáme dýně, lze naopak skladovat několik měsíců.
Letos nám vyrostly tyto:

Špagetová dýně (druh tykev obecná)
• Plody mají hmotnost 1-3 kg
• Tvrdá slupka dobře vyzrálého plodu zajistí dýni trvanlivost
• Zajímavá dužina je po tepelné úpravě vláknitá – lze ji upravovat jako špagety či nudle

Hokkaido(druh tykev obecná) (druh tykev velkoplodá)
•
•
•
•
•
•

Odrůda pochází z Japonska
Vyšlechtěna byla kvůli lahodné kaštanové chuti
Barva dužiny je jasně oranžová
Plody jsou menší, 1-2 kg
Vydrží při správném skladování až do února
Jedna rostlinka dýně Hokkaido svým pěstitelům vynese jen jeden plod, vyšlechtěná odrůda F1 však
dokáže výnosnost až ztrojnásobit.

•

Nejznámější je u nás červené hokkaido – má oranžovou tenší slupku, kterou není třeba loupat

•

Zelené hokkaido má dužinu také oranžovou, ale slupka je zelená se světlejšími skvrnami, pevnější
než u červené odrůdy, plody jsou větší, až 3 kg

•

Modré hokkaido má menší plody a zelenou slupku s nádechem do modré, dužina je opět oranžová

Chioggia neboli Marina di Chioggia (druh tykev velkoplodá)
•
•
•
•
•

Vyšlechtěna byla v Itálii
Velké plody mají 4–6 kg
Slupka je tmavě zelená s efektním žebrováním, velmi tuhá a nepoddajná
Dužina je tmavě žlutá, nasládlá, vhodná ke kuchyňské úpravě
Doporučujeme nejprve tepelně upravit a pak vydlabat

Máslová dýně (druh tykev muškátová)
•
•
•

Při pěstování je velmi náročná na teplo
Má kyjovitý tvar se semeny shromážděnými pouze ve ztluštělé části
Dužina má světle žlutou barvu a jemnou máslovou chuť

Dýně žaludová (druh tykev obecná)
•
•
•
•
•

Má velice neobvyklé plody, které připomínají tvarem spíše jahodu
Plody jsou menší o váze 0,5–1 kg
Zelená žaludová dýně chutná oříškově, lze ji konzumovat i zasyrova a se slupkou
Žlutá žaludová dýně chutná po kukuřici
Roste v keřích a nezabírá tak na zahradě mnoho místa

