Zeleninová zahrada

Zasít, vypěstovat, vydlabat

to bylo letošní Dýňodlabání
Radost z vlastních výpěstků, nově nabyté zkušenosti, trénink trpělivosti i zdravé
soutěživosti – tak lze popsat čtvrté Dýňodlabání, soutěž pro základní školy Olomouckého
kraje. Pod záštitou města Olomouce ji pořádalo 3. října Výstaviště Flora Olomouc ve
spolupráci se společností Semo a.s. a sdružením OK4Inovace.
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Děti letos dýně nejen dlabaly, ale navíc
si je většina z nich také vypěstovala.
Semena SEMO si žáci vyseli s učiteli na
školní pozemky nebo s rodiči na vlastní
zahrádku. Od května pak mohli soutěžit v Instagramové fotosoutěži Dýňová
výzva, kde zachycovali růst svých dýní.
Soutěžní fotografie naleznete na Instagramu pod hashtagem #Dynodlabani2019.
Většina škol si dovezla napěstované dýně
(kategorie A). Ty, které nemohly pěstovat, obdržely dýně věnované sponzory
(kat. B). Celkem soutěžilo 47 dvoučlenných týmů ze 12 základních škol (ZŠ
a MŠ Úsov; ZŠ a MŠ Hněvotín; ZŠ a MŠ
Jeseník; ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou; ZŠ
a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh;
ZŠ Šumperk; ZŠ Prostějov; ZŠ, Dětský
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1 Soutěžící tvořili s velkým zaujetím. 2 Alenka v říši divů, vítěz kategorie A2
3 ’Yellowgirls F1’ 4 Ježek 5 ’Yellowboys F1’

Tykve pro Halloween

’Yellowgirls F1’ s menšími ploše kulatými plody o hmotnosti 4–6 kg je díky své
velikosti vhodná k vyřezávání pro děti.
Odrůda má plody s výrazně oranžovou
pokožkou a atraktivním žebrováním.
Pokožka plodů je dostatečně pevná, ale
ne příliš tvrdá, takže se dobře vykrajuje.
Odrůda vyniká vysokou tvarovou vyrovnaností plodů.
Druhou odrůdou je ’Yellowboys F1’,
první český hybrid speciálně určený

pro Halloween. Plody o hmotnosti
–8 kg jsou ploše kulovité – tento tvar
jim po vydlabání zajišťuje dostatečnou
stabilitu. Pokožka plodu je výrazně
oranžová s atraktivním žebrováním. Je
také dostatečně pevná, ale ne příliš tvrdá, takže se dobře vykrajuje. Odrůda
vyniká vysokou tvarovou vyrovnaností
plodů.
Jana Konečná, Jan Prášil, SEMO a.s.
Foto SEMO

Komerční prezentace

domov a Školní jídelna Litovel; Fakultní
ZŠ dr. M. Horákové a MŠ Olomouc; ZŠ
Hlubočky – Mariánské údolí; ZŠ Mohelnice; ZŠ Lipník nad Bečvou).
Kategorie byly dále rozděleny podle
prvního a druhého stupně základní školy. Nechyběla ani cena poroty. Ve všech
kategoriích získaly děti bohaté odměny
a semínka pro svoje zahrádky.
I přes chladné počasí si děti při dlabání na výstavišti zachovaly nadšení
a soutěživost. Vznikly tak opravdu
povedené a originální kousky, které
byly vystaveny na podzimní etapě
Flory Olomouc.
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