
Ovocná zahrada

Každému je jistě jasné, že vysazením 
stromku péče o něj zdaleka nekončí. 
První rok po výsadbě je pro stromek 
nesmírně důležitý, neboť se v něm tvoří 
nová koruna a stabilní kořenový systém. 
Ten, jak je známo, je předpokladem 
dobrého ukotvení v půdě a slouží pro 
zajištění dostatku vody a živin pro nad-
zemní části.

Je potřeba stromek tva-
rovat i během sezony?
Na jaře nebo v předjarním období jsme 
provedli výchovný řez stromku a během 
vegetativního růstu můžeme stromek 
dále tvarovat do zvoleného pěstitelského 
tvaru. K tomu používáme různé metody, 
které nám zajistí růst letorostů i výhonů 
v požadovaném směru. Nejčastěji po-
užíváme rozpěry, závaží či vyvazování 
výhonů. Rozpěry jsou nejčastěji vyrobené 
z tenkých latí nebo prkének, které nám 
tento výhon „zafixují“. Ten následně 

zdřevnatí a zůstane tak v námi určené po-
zici. Na odklon z ostrého úhlu rostoucích 
letorostů lze s úspěchem použít i oby-
čejné párátko, které lehce vsuneme mezi 
vykláněný letorost a výhon, ze kterého 
vyrůstá. Takto vyhnutý letorost během 
roku zdřevnatí. Párátko pokud samo bě-
hem roku neodpadne, na konci vegetační 
sezony odstraníme. K vyklánění výhonů 
lze použít i kolíček na prádlo, zvláště 
pokud jsou letorosty ještě mladé a lze 
je vyklánět. Musíme však být nanejvýš 
opatrní, abychom vyrašený a čerstvý le-
torost nevylomili. Jako závaží používáme 
různé předměty, které jsou uvázány na 
provázku, a které zavěšujeme na výhony. 
Jako závaží lze použít cokoliv (matky, 
fitinky, kousky železa) nebo vlastnoručně 
vyrobená betonová závažíčka. 
K vyvazování výhonů používáme ploché 
provázky, aby se nezařezávaly do výhonu 
nebo speciální vinařské vyvazovací drátky. 
Vinařský drátek je tenký drátek obalený 

papírem, který se z pravidla během dvou 
až tří let rozpadne.

Stromek nám již vykvetl?
Někdy se stává, že nám nově vysazený 
stromek vykvete. Nejčastěji to bývá 
u stromku na slabě rostoucích podnožích, 
například u jabloní nebo u broskvoní či 
meruněk. V prvním roce po výsadbě se 
snažíme veškeré nasazené květy odstraňo-
vat. Odstranění květů provádíme šetrně 
prsty nebo špičkou ostrého nože. Odstra-
ňování generativních orgánů u čerstvě 
vysazených stromků je nezbytné, neboť 
v prvních letech nejdříve vytváříme základ 
kvalitní koruny. Ponechané květy a násled-
ně vzniknuvší plody by stromek zbyteč-
ně vysilovaly. Mohlo by se totiž stát, že 
plodící mladý stromek se natolik vyčerpá, 
že tzv. „zababčí“ – přestane růst. A ani při 
použití zpětného řezu se u „zababčeného“ 
stromku nemusí růst zase obnovit.

Letní řez u nových 
stromků ano či ne?
U nově vysazených stromků se letní řez, 
tak jak ho známe, zpravidla neaplikuje. 
Podle intenzity růstu korunky a posta-
vení jednotlivých nových letorostů je 
možné určitou korekci nevhodně ros-
toucích letorostů použít. Při této korekci 
by se hlavně odstraňovaly slabě rostoucí 
letorosty zahušťující korunku a letorosty 
poškozené, například sáním mšic.

Podrůstá nám podnož. 
Co s tím?
Podrůstající podnož nejen u nově vysaze-
ných stromků bývá u některých ovocných 
druhů a hlavně typem použité podnože 
častá. Nejčastěji podrůstá podnož u slivo-
ní, u stromkových rybízů a angreštů, pak 
méně často u jabloní a hrušní. Podrůstají-
cí podnož je třeba co nejdříve odstřihávat 
co nejblíže kořenovému krčku, ze které-
ho vyrůstá. Jestliže není patrné, odkud 
podnož podrůstá (vyrůstá ze země poblíž 
kmínku), tak opatrně odhrneme zem 
kolem podnože a najdeme ono místo. 
Nepodaří-li se nám ho najít a podrůstající 

Během našeho seriálu jsme se seznámili, co je vše potřeba zohlednit a na co si dát pozor 
při výběru a nákupu nového stromku. Na podzim nebo až na jaře jsme zakoupený 
stromek vysadili a v dnešním článku si povíme o tom, jak se o nový stromek postarat 
během sezony.
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1 K přivazování kmínků stromkových angreštů raději nepoužíváme provázek, 
ale silnější tkaloun.  2 Pravidelná závlaha nově vysazených stromků je 
nezbytností.  3 Použití kolíčků jako závaží pomáhá vyklonit letorost do 
požadovaného směru.  4 Jako závaží se při tvarování hodí i staré fitinky.
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podnož jenom u země zakrátíme, může 
se pak stát, že ze zkráceného zbytku 
bude podnož znovu obrůstat. Je proto 
důležité ji načisto odřezávat co nejblíže 
místu odkud vyrůstá. U stromků ště-
povaných v korunce, kdy podnož tvoří 
i kmenovou část, tak rostoucí letorosty 
z kmene během roku průběžně vylamu-
jeme. Silnější letorosty můžeme oříznout 
ve větevním kroužku žabkou nebo odstři-
hnout zahradnickými nůžkami.

Je ochrana před choro-
bami a škůdci nezbytná?
Dobrému vývoji stromku patří i jeho 
dobrý zdravotní stav. Napadení konců 
letorostů mšicemi, růst letorostů zbrzdí 
a vrcholové části se zdeformují. Takto 
znetvořené konce výhonů se nehodí pro 
další pěstování, obzvláště při tvorbě nové 
koruny. Totéž platí i pro různé listové 
choroby. Nejčastěji se na mladých strom-
cích jabloní vyskytuje padlí a strupovi-
tost. U hrušní pak strupovitost a rzivost 
hrušně (rez hrušňová). U broskvoní pak 
bývá častá kadeřavost listů broskvo-
ně. Jakákoliv listová choroba omezuje 
aktivní listovou plochu listu, a tím snižuje 
jejich schopnost vytvářet tolik potřebné 
asimiláty na budování jak korunové, tak 

i kořenové části stromu. Jestliže nebude 
stromek v optimální zdravotní kondici, 
muže se stát, že se bude hůře ujímat a při 
silném napadení může stagnovat v růstu. 
Z těchto důvodů je důležité se o nově 
vysazený stromek starat i po zdravotní 
stránce. Při ošetřování mladého stromku 
preferujeme šetrnou nechemickou nebo 
biologickou ochranu před aplikací průmy-
slovými insekticidy a fungicidy. Stromek 
během růstu pravidelně kontrolujeme 
a v čas případné „abnormality“ řešíme.

Péče o závlahovou 
mísu během roku
O závlahovou mísu se pravidelně stará-
me během celého roku. Správně udržo-
vaná závlahová mísa pomáhá s dobrým 
zakořeňováním stromku, neboť bezple-
velný stav závlahové mísy a její nakypře-
nost zajišťuje optimální půdní podmínky 
pro rozvoj kořenové soustavy. Nedochází 
zde ke konkurenčnímu prostředí mezi 
plevely a vlastním stromkem; zejména 
o půdní vodu, vzduch a živiny. Bezple-
velná závlahová mísa je dobrým před-
pokladem k rychlejšímu rozvoji všech 
částí stromku. Stromek rychleji a roste, 
prospívá a lépe se bude v budoucnu 
vyrovnávat se stresovými faktory.

Jak často nově vysazený 
stromek zalévat?
Pro dobré ujmutí je pravidelná zálivka 
nezbytná. Doplňková závlaha k dešťovým 
srážkám výrazně omezí stres rostliny 
z nedostatku vody. Dešťové srážky totiž 
bývají velmi nerovnoměrně rozložené 
během celého roku a zvláště to platí 
v době nejintenzivnějšího růstu a během 
vysokých letních teplot, kdy je rostlina 
nejvíce pro své fyziologické procesy 
potřebuje. Množství potřebné vody také 
záleží na pěstitelském tvaru a velikosti 
jeho kořenového systému. Je tedy velmi 
těžké říci, kolik vody je stromku potřeba 
dodat. Velmi záleží na druhu a typu půdy, 
světové orientaci, svažitosti pozemku 
a množství kořenů, který stromek měl 
před sázením k dispozici. Stromek 
spíše snese krátkodobý přísušek, který 
ovšem nesmí být příliš dlouhý, než trvalé 
podmáčení, jež vytěsňuje půdní vzduch 
od kořenů. Citlivé na zamokřenou půdu 
jsou hlavně broskvoně, třešně a jabloně 
na slabě vzrůstných podnožích. I zde 
platí okřídlené pravidlo, že je lepší zalévat 
méně často, ale za to vydatně.

Martin Makal
Foto autor
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