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V průběhu října nám v ovocné zahradě dozrává poslední ovoce. Ze 
stromů postupně sklízíme zimní odrůdy jablek a hrušek a také 
pozdní odrůdy slivoní. Na záhonech touto dobou ještě jsou poslední 
plody remontantní odrůd malin a ostružin, které průběžně do 
prvních mrazů češeme. Taktéž během října připravujeme místo pro 
nové prostokořenné stromky a kopeme jámy pro jejich podzimní 
výsadbu, kterou započneme ke konci měsíce.

»  Začátkem měsíce ještě dokon‑
čujeme sběr vlašských ořechů. 
Sesbírané ořechy důkladně sušíme 
na přepravkách, a poté skladuje‑
me v rašlových pytlích na suchém 
a dobře větraném místě.

»  V první dekádě měsíce dozrávající 
poslední plody pozdních odrůd 
slivoní například PRESENTA nebo 
TOPEND PLUS. Ve vyšších polo‑
hách je možné z důvodu pozdější‑
ho zrání sklízet odrůdu ŠVESTKA 
DOMÁCÍ. Švestky konzumujeme 
nejlépe čerstvé.

»  Na začátku měsíce lze ještě při‑
pevňovat lepové pásy na kmeny 
ovocných stromů, které slouží jako 
ochrana proti píďalce zhoubné 
a podzimní.

»  Při výskytu strupovitosti na jablo‑
ních a hrušních můžeme před opa‑
dem listů postříkat stromy 5–7% 
roztokem močoviny, která podpoří 
rozklad odumírajících listů a omezí 
tím další šíření této houbové cho‑
roby v následujícím roce.

»  Kuchyňsky zpracováváme spadané 
neporušené ovoce a ovoce, které 
není vhodné pro uskladnění.

»  Na naočkovaných podnožích povo‑
lujeme PVC pásku, protože očka na 
nich jsou již dostatečně přirostlá.

»  Postupně sklízíme poslední plody 
pozdních ostružin a remontant‑
ních maliníků.

»  Je  ‑li průběh podzimu suchý, zalé‑
váme ovocné dřeviny. Především se 
zaměříme na nově vysazený jahod‑
ník a mělce kořenící stromky.

»  Před podzimní výsadbou připravu‑
jeme záhony a jámy pro výsadbu 
nových prostokořenných stromků 
a keřů. Při výběru vhodného místa 
zohledňujeme základní fytosani‑
tární hlediska, zejména střídáme 
ovocné druhy – peckoviny po 
jádrovinách a naopak.

»  Půdu na záhonech s drobným 
ovocem pečlivě vyplejeme, mělce 
zkypříme a podle půdního rozboru 
přihnojíme fosforečnými a drasel‑
nými hnojivy. Vždy respektujeme 
dávkování předepsané od výrobce 
hnojiva!

»  Pokud jsme to během září nestihli, 
tak ještě začátkem října připraví‑
me sklepy a přepravky na uložení 
zimních odrůd jádrovin.

Kalendárium

Říjnová
ovocná zahrada

ZáVlahoVý sysTém Na podZim dobře „ZaZimujeme“
Závlahový systém je nejčastěji stavěný jako letní vodovod, který je zakopán mělce 
pod povrchem. Je nutné ho na zimu vypustit. Máme  ‑li v systému na nejnižším místě 
nainstalovaný vypouštěcí ventil, tak jej na konci sezóny otevřeme a veškerou vodu 
necháme samospádem vytéct. Další možností je použít k vypuštění vody stlačený 
vzduch z kompresoru. Hadici od kompresoru připojíme do systému nejlépe přes 
některý ventil a celý systém pomocí stlačeného vzduchu vyfoukáme. Při zazimování 
vyndáme čerpadlo ze studně, vyčistíme filtrační vložku ve filtru a ovládací jednotku 
závlahy přepneme do pozice „VYPNUTO“ nebo ji demontujeme a uložíme do sucha.
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Kdoule Zpracujeme Na džem
Podzimní období je též vhodné ke sklizni 
některých méně pěstovaných druhů 
ovoce. Za všechny zmiňme kdoule, které 
se u nás pěstují ve dvou formách, a to 
jablkovité a hruškovité. Nejčastěji se kdou‑
le sklízí koncem října, kdy plody v době 
zrání ztrácí plsť a získávají žluté zabar‑
vení. Dužina je tvrdá a v syrovém stavu 
nepoživatelná, ale po zpracování na džem 
či kompot může obohatit náš jídelníček.

V říjNu je ješTě možNé sKlíZeT brusiNKy!
Brusinku není třeba představovat, neboť ji všichni zahrádká‑
ři znají. Její vědecký název je brusnice brusinka. Je to malý 
stálezelený keřík vysoký 10–30 cm s podzemními dřevnatými 
výběžky. Brusinka je náročná na půdní podmínky a je vyslo‑
veně acidofilní, vřesovištní typ, který vyžaduje hodně vláhy. 
Vínově červené plody zrají od srpna a vydrží na keřících až do 
zámrazu. Ze zralých mírně nakyslých aromatických bobulí se 
připravují kompoty, marmelády, víno nebo se jen suší.

Vrcholí sKliZeň ZimNích a poZdNě ZimNích odrůdy 
jableK a hrušeK
Během celého října šetrně ze stromů češeme zimní a pozdně zimní odrůdy jádro‑
vin. Zralé a nepoškozené plody pečlivě ukládáme maximálně ve dvou vrstvách do 
připravených vydezinfikovaných přepravek, které následně ukládáme do připra‑
veného sklepa. Ten by měl být temný, dostatečně chladný, vlhký a větraný. Není 
žádoucí společně skladovat v jednom sklepě zároveň jablka a zeleninu, jelikož 
skladovaná jablka velmi rády přijímají pachy ostatních skladovaných výpěstků. Na 
obrázku jsou odrůdy Karmína (a) a Golden Delicious (b)

NasTáVá čas NaVšTíViT 
oVocNou šKolKu 
Nebo ZahradNicTVí! 
Již koncem měsíce můžeme na‑
kupovat v ovocné školce nebo 
v zahradnictví ovocné stromky. 
Snažíme se vyvarovat nákupům 
na tržištích či v hypermarke‑
tech. Ovocné druhy a odrůdy, 
které chceme pěstovat na za‑
hrádce, vybíráme zásadně podle 
místních klimatických a půd‑
ních podmínek. Při rozhodování 
vždy zvažujeme kombinaci 
odrůdy a podnože, která ovliv‑
ňuje intenzitu růstu stromu 
a jeho celkovou velikost.
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