
20 12/2020

Poslední kalendářní měsíc by 
měl být ve znamení zklidnění 
a zastavení se. Je to čas na 
zhodnocení průběhu celé 
sezony a na zamyšlení se, co 
je třeba v ovocné zahradě 
vylepšit. V prosinci nastává 
pravý vegetační klid i pro naše 
ovocné dřeviny. Za pěkných dní 
zbytečně nelenošíme na gauči, 
ale na zahradě dokončujeme 
práce z listopadu. Odebíráme 
rouby peckovin, kácíme již 
nevhodné stromy, kontrolujeme 
uskladněné ovoce a získáváme 
nové informace pro nadcházející 
ovocnářský rok.

»  Ve sklepích uskladněné ovoce 
pravidelně kontrolujeme a postup‑
ně dozrávající plody odebíráme 
a konzumujeme.

»  Za bezmrazých nocí vyvětráme 
sklepy. Snížíme tak ve sklepě teplo‑
tu a vyměníme vzduch. Při větrání 
řádně zabezpečíme otvory proti 
vniknutí hlodavců.

»  Na začátku měsíce nařežeme na 
svátek sv. Barbory plodné větvičky 
z třešní nebo višní. Při pokojové 
teplotě nám do Vánoc ve váze 
vykvetou.

»  Zkontrolujeme a případně opra‑
víme poškozené oplocení pozem‑
ku na zabránění vniknutí srnců 
a zajíců. Nadzvedlé pletivo přiko‑
líkujeme nebo zatížíme trámkem, 
fošnou nebo trubkou.

»  Mumifikované plody zapomenuté 
na stromech pečlivě sbíráme a li‑
kvidujeme.

»  Z obvodové části koruny u pecko‑
vin odebíráme v rukavicích jejich 
rouby. Rouby stříháme pouze ze 
zdravých stromů a za bezmrazých 
dní. Následně je uchováme ve 
vlhkém sklepě ve vlhkém písku 
nebo zapíchnuté v zemi u „paty“ 
stromu.

»  U čerstvě vysazených nebo i star‑
ších stromků nainstalujeme ochra‑
nu kmínku proti okusu zvěří.

»  Pokud si na to troufneme, tak před 
zimním uskladněním u motoro‑
vých strojů vyměníme olej, vyčis‑
tíme vzduchový filtr a vypustíme 
palivovou soustavu. Tímto opatře‑
ním budeme mít stroj připraven 
na další sezonu. Poškozené díly na 
stroji vyměníme nebo ho dáme na 
opravu do autorizovaného servisu.

»  Mokrý sníh napadaný do hustých 
korun stromů setřásáme. Sníh ze 
střech a cest přihazujeme ke stro‑
mům a na záhony, kde při roztává‑
ní poslouží jako zdroj vláhy.

»  Od sněhu polámané větve odřeže‑
me. Rány začistíme ostrým nožem 
a zamažeme je zimním stromovým 
balzámem.

»  Napadl ‑li sníh nebo je tuhá zima, 
přikrmujeme ptáky olejnatými 
semeny, nejlépe ořechy nebo 
slunečnicí. Podpoříme tak přezi‑
mování užitečného ptactva, které 
nám pomáhá redukovat množství 
škodlivého hmyzu.

»  Během zimních dní se snažíme 
načerpat nové informace k úspěš‑
nému pěstování ovocných plodin.
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OPRAVTE NÁŘADÍ
Během zimního období, kdy nelze často 
pracovat na zahradě, je vhodné si po 
sezoně udělat pořádek v zahradním 
nářadí. Veškeré nářadí pečlivě očistíme, 
dotáhneme na něm šroubky a matky, 
přiklepneme hřebíčky, vyměníme poško‑
zené části za nové, případně vyměníme 
násady. Nářadí s břitem nabrousíme 
a pohyblivé spoje promažeme olejem. 
Rozbité nářadí, které již nelze spravit, 
raději vyhodíme.
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KÁCÍME NEVHODNÉ STROMY
Zima je optimální období pro kácení 
ovocných stromů. Stromy, které nám již 
dosloužily či nejsou vhodné pro další pěsto‑
vání, v průběhu vegetačního klidu kácíme. 
Při kácení využíváme ručních i motorových 
pil a zásadně s nimi pracujeme obezřetně 
a dbáme všech bezpečnostních pravidel. 
Chceme ‑li na místo po starém stromu 
vysadit nový, nezbude nám nic jiného, než 
stávající pařez vykopat.

PLESNIVÉ OVOCE VČAS 
VYHAZUJEME
I přes vhodnou sklizňovou zralost, šetrné 
uložení do přepravek a sebelepší usklad‑
nění se nám může stát, že ovoce ulože‑
né ve sklepech začne plesnivět. Pokud 
opomene pravidelně sklep navštěvovat, 
může se hniloba na ovoci velmi rozšířit. 
Neprodleně plísní napadené plody včas 
a nekompromisně odstraňujeme. Odrůdy 
ovoce, které častěji podléhají zkáze, co 
nejdříve kuchyňsky zpracujeme.

JMELÍ NA JABLONI!
Jsou u nás místa, kde je mnoho 
stromů napadáno jmelím. 
Nemusí se jednat jen o okrasné 
stromy, ale také o jabloně. V ČR 
jsou popsány tři poddruhy, a to 
jmelí bílé pravé, jmelí jedlové 
a jmelí borovicové. Přestože 
se jedná o poloparazitickou 
rostlinu, všechny podruhy 
jsou zapsány v Červené knize. 
Vyroste ‑li nám jmelí na jabloni 
a nechceme si ho záměrně 
pěstovat (třeba na Vánoce), je 
potřeba větev napadenou jme‑
lím odříznout až do zdravého 
dřeva. Ulámání jmelí zpravidla 
dlouhodobě nepomůže.

DUTINA VE 
STROMĚ – OBYDLÍ 
PRO REHKA
Staré ovocné stromy 
jsou výjimečné tím, že 
mohou mít v jejich kme‑
nech či kosterních vět‑
vích dutiny. Tato místa 
vyhledávají ptáci, kteří je 
ke svému hnízdění po‑
třebují. Typicky to může 
být rehek domácí nebo 
zahradní. Rehek bývá 
teritoriální, a jestliže se 
nám na zahradě usídlí, 
dokáže odlovit spoustu 
létavého hmyzu.


