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V listopadu ovocnářská sezona na zahradě pomalu končí a ovocné 
stromy jsou zahaleny do barev podzimu. Veškerá úroda by ze stromů 
již měla být sklizena, zpracována a uložena ve sklepích. Z kraje 
měsíce dokončujeme započaté práce z října, kdy se zaměříme 
zejména na nákup a výsadbu nových prostokořenných keřů 
a stromků, shrabujeme a kompostujeme opadané listí. Po letošní 
úrodě přihnojujeme ovocné stromy a keře vyzrálým kompostem či 
chlévským hnojem.

»  Od první poloviny měsíce až do zá‑
mrazu půdy vysazujeme nově zakou‑
pené prostokořenné stromky a keře. 
Vhodné odrůdy a podnože volíme 
podle půdních a klimatických podmí‑
nek naší zahrádky.

»  Zakoupené stromky, které z nějakého 
důvodu nestihneme na podzim na tr‑
valé místo vysadit, založíme do záhonu 
a řádně je zabezpečíme proti okusu. Po 
založení stromky vydatně zalijeme.

»  Během výsadby stromků nezapome‑
neme na kmen nainstalovat chrániče 
proti okusu kmínků. Zároveň je 
zkontrolujeme a případně opravíme 
na všech ostatních stromcích.

»  Při výsadbě keřových rybízů a angreštů 
výpěstky vysazujeme zhruba o 10 cm 
hlouběji, než rostly ve školce. U malin 
a ostružin je postačí vysadit o 5 cm 
hlouběji. Takto provedenou výsadbou 
podpoříme tvorbu kořenů i ze zahr‑
nutých větví a keře tak budou mít 
následně bohatší kořenový systém.

»  Naposledy kypříme a plejeme výsadbu 
jahodníku. Do vypletých meziřádků 
rozhodíme dobře vyzrálý kompost.

»  Na základě pH půdy a výsledků 
půdních rozborů přihnojíme ovocné 
dřeviny draselnými, hořečnatými 
a vápenatými hnojivy. Podle přede‑
psaného normativu volíme optimální 
dávku hnojiva. Hnojivo rovnoměrně 
rozhodíme pod stromy a mělce zapra‑
víme do půdy.

»  Již během opadu listí ze stromů jsou 
v koruně vidět „zapomenuté“ mum‑
ifikované plody, které nám zůstaly 
viset na větvích. Sundané plody buďto 
spálíme, nebo vyhodíme do popelnice.

»  Sklepy za chladných nocí pravidelně 
větráme a snažíme se tím docílit sní‑
žení teploty na 4 až 6 °C. Tato ideální 
teplota spolu s vysokou vzdušnou 
vlhkostí (90 %) nám prodloužím dobu 
skladování ovoce.

»  Jsou ‑li naopak sklepy příliš vlhké, 
pravidelným větráním tuto nadby‑
tečnou vlhkost snížíme. Uskladněné 
ovoce nebude tolik trpět skládkovými 
chorobami.

»  Při větrání sklepů otvory řádně za‑
bezpečíme proti vniknutí hlodavců, 
kteří by uskladněnou úrodu mohli 
poškodit.

»  Pomocí rýče, motyčky a nůžek odstra‑
ňujeme kořenové výmladky a podrůs‑
tající podnože vyrůstající u kmenů. 
Žádná část odnože by neměla zůstat, 
jelikož by mohla příští rok znovu 
vyrazit.

»  Po opadu listů z broskvoní provedeme 
při teplotách nad 7 °C preventivní 
postřik proti kadeřavosti broskvoně, 
který na jaře zopakujeme.
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NA MALVICE MIŠPULÍ JE ČAS
Mišpule německá se na našich zahradách vyskytuje poměrně řídce. Je to škoda, 
jelikož se jedná o velmi nenáročný ovocný druh. Nejčastěji se u nás pěstuje odrůda 
Holandská. Je to odrůda samosprašná, která dobře roste v těžších a vlhčích půdách. 
Plody jsou menší, zlatavě hnědé malvice s hrubší slupkou. Ovoce se sklízí co nej-
později, klidně po prvních mrazících, které plodům nevadí. Po přezrání nebo přejití 
mrazem dužnina zhniličkovatí, podobně jako to známe u hrušek. Ze zralých plodů 
se snadno vyrábí chutná zavařenina. Malvice obsahují hodně cenné vlákniny, která 
příznivě působí na zažívací trakt.
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OV2- SHRABEME SPADANÉ LISTÍ
Již od října průběžně ze stromů opadává listí, ale jeho největ-
ší porce bývá v listopadu. Opadané listí pravidelně z trávníků 
pod stromy hrabeme a spolu s dalším bioodpadem ze zahra-
dy kompostujeme. Hrabání listí, zvláště u jabloní a hrušní, je 
jedno z nejjednodušších a nejzákladnějších fytosanitárních 
opatření, které nám pomůže omezit zdroj nákazy strupovi-
tostí v následujícím roce. Shrabané listí můžeme prosypávat 
spolu se zeminou do kompostu nebo ho zarývat do země. 
Dříve se spadané listí pálilo, ale v dnešní době je pálení listí 
na mnoha místech zakázáno.

KONTROLUJEME 
USKLADNĚNOU 
ÚRODU
Pravidelně ve sklepích 
v regálech kontrolujeme 
ovoce vyskládané na 
čistých papírech nebo 
uložené ve vydezinfiko-
vaných přepravkách. Jed-
notlivé odrůdy průběžně 
dozrávající z regálů odná-
šíme a přímo konzumu-
jeme anebo je kuchyňsky 
všemožně zpracováváme. 
Plody napadené jakouko-
liv plísní včas vyhazuje-
me. V žádném případě je 
nenecháváme ve sklepích 
třeba v kbelíku.

PRYČ S MUMIFIKOVANÝMI 
PLODY
Po opadu listí ze stromů jsou v ko-
runě dobře vidět zapomenuté mu-
mifikované plody visící na větvích. 
Původce takto mumifikováných 
plodů, který napadá především jab-
loně, hrušně, slivoně, broskvoně, 
třešně a višně přezimuje v těchto 
plodech. Ponechané mumifikované 
plody v koruně či na zemi jsou 
v následujícím roce zdrojem opě-
tovné nákazy, kdy jsou nové plody 
infikovány přes různá poranění. 
Důsledná likvidace spálením nebo 
vyhozením do popelnice se jeví 
jako jedna z nejvhodnějších.

PŘI NÁKUPU KONTROLUJEME 
KOŘENY
Pokud hodláme koupit kvalitní stromek, 
který nám na zahradě dlouho vydrží, 
volíme takové místo, kde je o prostoko-
řenné výpěstky dobře postaráno. Měl by 
tam být dostatečně erudovaný personál, 
který nám ochotně poradí. Při vlastním 
výběru výpěstku vždy dbáme na kvalitně 
založený kořenový systém, dobře srostlé 
místo štěpování a co nejvíce zhojené 
rány po odstraněném obrostu na kmín-
ku. Samozřejmostí je visačka se všemi 
důležitými údaji, jako jsou druh, odrůda, 
zvolená podnož a stupeň množení!


