Domácí osivo salátu Hanácký letní
a jeho vyčištění
Z. Zajícová z Chropyně nám v lednu 2018 zaslala zpět sáček namnoženého
P aní
osiva salátu Hanáckého letního, který získala z Gengelu. Vedle vyvinutých salátových semen obsahoval sáček i různé nečistoty, jako zbytky květních stopek,
nevyvinutých květů apod.

mácí úkol, připojil obrázkové náčrty a my
jsme je paní Zajícové poslali v dopise.
Protože pěstitelka asi není sama, koho
by postup vyčištění osiva salátu zajímal,
přinášíme přepsaný studentský návod
i dalším začínajícím semenářům. Navíc
ho doplňujeme o fotografické záběry
z praktické práce studenta, jak si při čistění počínal.
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Přesypávání z misky do misky za současného
foukání.
Salát Hanácký letní na záhonu.

Pěstitelka k němu napsala: „Snad to takto
pro vás bude dostačující a opravdu se
omlouvám, ale nenašla jsem způsob, jak
salátová semínka vyčistit..., síta k dispozici nemám, vyplavování mi nepřišlo jako
dobrý nápad... možná by nebylo od věci
a snad bych nebyla jediná, kdo by uvítal
návody, jak na to.“
Na základě tohoto psaní jsme poprosili
studenta semenaření, pana Jana Blažeje,
který se na Gengelu zaučuje do teoretických i praktických tajů osivaření, o radu,
jak by pěstitelka mohla svá semínka vyčistit. Student svá doporučení sepsal za doViditelně odletující nečistoty.
Příprava studenta na práci s miskami.

Zaslané osivo Hanáckého letního s nečistotami.

Vyfukování nečistot z misky.

Před osivem se musíme umět hluboce poklonit.
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Velké nečistoty vybereme z misky prsty.

Vedle čištění pouze s kuchyňskými miskami může práci ulehčit použití sítek, jak
v doušce k návodu posléze dopsal i student. Využít jdou běžná kuchyňská sítka,
která máme v domácnosti, nebo si je
zakoupíme v domácích potřebách. Zde
jsou nabízena jak plastová, tak kovová
a to různých velikostí a průměrů ok. Vhodná je například sada tří velikostí ok, tedy
mít po ruce sítka, kde jsou oka malá,
střední i velká. Práce se sítky, která jsou
v osivaření našimi dobrými pomocníky, se
pak spojí s popsaným vyfukováním na
miskách. Při troše cviku a získání zručnosti máme osivo zanedlouho vyčištěné.
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Přesypávání z misky do misky, vedle vlastního
dechu využijeme také vítr.

Zde je jeho návod:

Postup čištění semen salátu
od nečistot
Doporučuji čištění semen provádět venku.
Dle množství čištěného materiálu zvolíme
přiměřenou velikost dvou misek s okrajem
vysokým min. 4 cm.
První způsob čištění – do jedné misky
nasypeme semínka s nečistotami a začneme do misky z boku foukat.
Nebojte se foukat více, protože nečistoty
a prázdná semínka jsou lehčí než zdravá
semínka, která v misce zůstanou.
Nechcete-li do semínek foukat, lze použít
druhý způsob čištění, ke kterému použijeme
dvě misky. Postavíme se do míst, kde vane
vítr a postupně přesypáváme z jedné misky
o druhé. Čím větší je vzdálenost mezi miskami, tím delší je dráha letu a tím více
nečistot má šanci vylétnout ven. Je dobré
toto přesypání opakovat (10-15 x). Pokud
jsme byli dostatečně trpěliví, tak by nám
v misce mělo zůstat co nejméně drobných
nečistot a měla by tam zbýt zdravá semínka a větší nečistoty. Nyní již stačí jen
s miskou hýbat do všech stran, aby se nám
směs natřásla a díky tomu nám klesnou
těžší a menší zdravá semínka ke dnu a větší, ale lehčí kousky se nám dostanou na
povrch, ze kterého je můžeme dobře rukou
vyndat.
Nyní by měla být semínka již dostatečně
pročištěná a připravená pro náš budoucí výsev.
Jan Blažej
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Spojení sítek s miskami práci zrychlí.

Použijeme různé velikosti sítek.

Výsledné osivo po vyfoukání a vyčištění.

