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ovocná zahrada
Dubnová

Duben je měsícem již výrazně jarním a z mého pohledu se řadí mezi 
nejkrásnější období v roce. Většina druhů ovocných stromů kvete 
a pohled například na rozkvetlý sad třešní je úchvatný. Loňský du-
ben byl výrazně teplý a suchý a všechno rostlo doslova před očima. 
Jestli tomu bude i letos, tak to se ještě uvidíme. Byl bych ale raději 
pro naplnění lidové pranostiky: „Mokrý duben – hojnost ovoce“, 
jelikož dostupné vody v půdě ubývá.

Jarní Mrazík V DuBnu 
– žáDná úroDa?
Pozdní jarní mrazíky mohou výrazně 
poškodit právě kvetoucí ovocné stromy. 
Nejkritičtější bývá období od rašení do 
ukončení kvetení. Nejcitlivější na mráz 
jsou otevřené květy a nově vzniklé plůd-
ky těsně po odkvětu. Jelikož jsou mezi 
pěstovanými odrůdami výrazné rozdíly 
genetické mrazuvzdornosti i v nástupu 
fenofáze, tak podle daného stanoviště 
volíme pozdnější odrůdy, případně vyšší 
kmenné tvary. Poškození mrazem je 
možné snížit například dostatečně vlh-
kou půdou pod stromy, která přes den 
naakumuluje dostatek tepla, jenž bude 
přes noc uvolňovat.

»  zvláště ve vyšších polohách a v lokali-
tách s chladnějším průběhem počasí 
dokončujeme zimní řez jádrovin, neboť 
již nehrozí větší mrazy. Při pravidelném 
řezu vždy respektujeme pěstitelský tvar, 
aktuální zdravotní stav stromu a dodr-
žujeme základní zásady řezu stromů

»  V chladných a dobrých sklepích prů-
běžně kontrolujeme ještě uložené po-
zdní odrůdy jablek. Scvrklé či plesnivé 
plody vyhodíme a prázdné přepravky 
rovnou umyjeme a vydezinfikujeme.

»  Mrazové desky a pukliny vzniklé bě-
hem letošní zimy ošetříme stromovým 
balzámem nebo štěpařským voskem.

»  na začátku měsíce vysazujeme na 
předem připravené místo a do teplé 
půdy prostokořenné stromky broskvo-
ní a meruněk. Po výsadbě stromky 
důkladně zalijeme.

»  Provádíme výchovné řezy stromků, 
ať už v zápětí po jarní výsadbě, nebo 
u stromků vysazených na podzim, 
u kterých ještě řez nebyl aplikován. Typ 
vhodného řezu volíme podle požadova-
ného pěstitelského tvaru.

»  na začátku vegetace přihnojujeme 
ovocné stromy nejlépe organickým 
hnojivem (například kompost). z prů-
myslových hnojiv volíme hnojiva speci-
álně sestavená pro daný druh dřeviny 
a taková, jež neobsahují chlór. ovocné 
dřeviny chlór totiž špatně snášejí.

»  koncem měsíce můžeme začít s rou-
bováním či přeroubováním peckovin. 
Při roubování je vhodné, aby podnož 
již byla napučená, zatímco rouby ještě 
nenarašené. Podle síly podnože a roubu 
volíme metodu roubování.

»  Při rašení a v období květu je nejvhod-
nější termín na řez peckovin. Při řezu 
respektujeme zahnovu metodu řezu 
a nezkracujeme jednoleté výhony na 
patku, jelikož patka u peckovin neobrá-
ží tak jako u jádrovin, ale zasychá.

»  Pokud jsme to v březnu ještě nestihli, 
prokypříme půdu pod stromy a obnoví-
me závlahové mísy.

»  Při průběhu suchého počasí důkladně 
a pravidelně zaléváme kvetoucí stromy 
a nově vysazené dřeviny.

kalendárium

kVěToPaS JaBLoňoVý 
zPůSoBuJe „zaPečené“ 
kVěTy
Květopas jabloňový je u ovocnářů zná-
mý brouk, který přezimuje v praskli-
nách kůry. Vylézá při vyšších jarních 
teplotách a během dubna se stává 
velmi aktivní. Samičky těchto brouků 
kladou do poupat vajíčka a vylíhlé 
larvy se pak živí pestíky a prašníky. 
Květní poupata následně hnědnou 
a nevyvíjí se. Vypadají jako „zapečené“. 
Kromě jabloní napadá také hrušně, 
kdouloně i mišpule.
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už zaSe Mšice!
Již od brzkého jara a při teplém 
průběhu počasí lze pozorovat na 
rašících pupenech a vznikajících 
letorostech první mšice. Spíše 
než jich si povšimneme několika 
jedinců mravenců, kteří pobíhají 
na vyrašených pupenech. Pokud 
jsou mravenci jen na jedné části 
rostliny, tak jim roznášení mšic 
mohou ztížit lepy nebo lepové 
pásy, případně prostředky s afi-
cidní účinností.

zPůSoBy TVaroVání Tažňů
Na začátku dubna dokončíme vyvazování tažňů. Způsob 
tvarování tažňů je závislý na odrůdě, respektive na vhod-
ném zatížení očky pro danou odrůdu. Správné tvarování 
tažně je důležité z pohledu rovnoměrného růstu letoros-
tů. Letorost je třeba ohýbat pozvolna, aby nedošlo k jeho 
zlomení.
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ziMoLez kaMčaTSký Je 
nenáročný keř VhoDný 
Do kažDé zahraDy
Zimolez kamčatský, jemuž se lidově 
říká „kamčatská borůvka“, se objevuje 
na zahradách v posledních letech. 
Keře jsou vysoce mrazuvzdorné a mají 
nízké pěstitelské nároky. Oceňují však 
vlhkou a živnou půdu, která podpoří 
dostatečný růst jednoletých výhonů 
potřebných pro následnou bohatou 
sklizeň. Zimolezy kvetou velice brzy 
nenápadnými květy, a pokud během 
kvetení přijde mrazík, tak v květu 
nenamrzají.

PřeD SPušTěníM záVLa-
hy Všechny JeJí SoučáSTi 
zkonTroLuJeMe.
Před prvním jarním spuštěním 
závlahového systému zkontrolujeme 
všechny jeho součásti. Pokud máme 
čerpadlo ve studni či v jímce, tak jej 
vyjmeme a očistíme sací otvory na 
těle čerpadla (a). To samé provedeme 
u sacího koše samonasávacího čerpa-
dla. Prověříme funkčnost manometru 
(b) a správné natlakování expanzní 
nádoby podle spínacího tlaku. Při revizi 
systému také prohlédneme EM ventily, 
filtry i koncové prvky závlahy.

ProJeV PLSTnaToSTi na hor-
ní STraně LiSToVých čePeLí
Před rašením révy a velmi krátce po 
rašení je vhodný termín pro ochranu 
proti roztočům – hálčivcům a vlnov-
níků, kteří jsou původci kadeřavosti 
a plstnatosti. Ošetřovat sirnatými 
přípravky je třeba na začátku rašení 
nebo při 2–3 listech krátce po vyra-
šení. Ekologickou ochranu je možné 
dělat také s využitím dravého roztoče 
(Typhlodromus pyri), který se rozmís-
tí na kmínky. Možná je také ochrana 
ekologickými přípravky na bázi skoři-
cového oleje, po vyrašení.

FÓLIE NA FÓLIOVNÍKY GINEGAR
Tfiívrstvá folie k pûstování zeleniny, kvûtin a okrasn˘ch rostlin, vhodná jak pro profesionály,
tak i pro drobné pûstitele. 20 let zku‰eností fiadí tuto folii k nejkvalitnûj‰ím na trhu..

� MODRÁ – v létě se nepřehřívá, omezuje vývoj škodlivého hmyzu,
zvyšuje výnosy 5x6m za990Kč, 5x7,5 za1238Kč nebo 33Kč za m2

� ČIRÁ – klasická průhledná folie 5x6m za 900Kč, 5x7,5m za
1125Kč nebo 30Kč za m2 včetně DPH
Dodáváme šíře 6m, 12m, 15m libovolné délky až do 50m, oba druhy folii jsou třívrstvé,
vrstva proti zakapávání vody na vnitřní straně, vrstva snižující tepelné vyzařovaní o 20%,
vrstva stabilizátorů proti UV záření.

Miroslav Chovanec, Hrnãífiská 665 751 31 Lipník nad Beãvou
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� PROKÁZANÁ ŽIVOTNOST 10 – 12 LET
� PÍSEMNÁ ZÁRUKA 5 LET
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