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ovocná zahrada
Březnová

Zahrada se již pomalu začíná probouzet. Je to doba plná očekávání, 
radosti a taky spousty práce, jež nás na zahradě čeká. Je rovněž ob-
dobí nevyzpytatelného počasí, kdy jeden den může být 15 °C a dru-
hý den nám ovocná zahrada na 14 dní zapadá sněhem. Nastane-li 
příznivé počasí na práci, tak dlouho neotálíme a věnujeme se ne-
zbytným zahradním pracím. Co nestihneme udělat během března, 
v dubnu nedoženeme.

»  Průběžně kontrolujeme ovoce uložené 
ve sklepě. Scvrklá či plesnivá jablka 
včas vyhazujeme a průběžně zpracová-
váme dozrávající plody.

»  Ošetřujeme pukliny, mrazové desky 
a okousané kmeny a větve stromů, 
které vznikly během letošní zimy. 
Poškozené části kmenů i větví očistíme 
od odumřelého pletiva a rány zatřeme 
štěpařským voskem nebo stromovým 
balzámem.

»  Jakmile to půdní podmínky dovolí, 
provádíme jarní výsadbu prostokořen-
ných stromků a keřů, sázíme zejména 
meruňky a broskvoně.

»  Na začátku měsíce je nejvyšší čas na 
odběr roubů jádrovin. Po odběru rouby 
založíme do písku na pozdější přerou-
bování.

»  Po jarní či podzimní výsadbě provádí-
me výchovný řez podle požadovaného 
pěstitelského tvaru.

»  Přihnojujeme stromy rohovinou, která 
je přirozeným zdrojem pomalu roz-
pustného dusíku.

»  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.

»  Je nejvhodnější doba na zimní řez 
jádrovin, neboť již nehrozí větší mrazy. 
Při pravidelném řezu vždy respektuje-
me pěstitelský tvar, aktuální zdravotní 
stav stromu a dodržujeme základní 
zásady řezu stromů

»  Při řezu ovocných stromů můžeme 
vhodné výhony vyvazovat či ohýbat 
do požadovaného tvaru. Tento způsob 
tvarování používáme zejména u štíhlých 
vřeten nebo ovocných stěn. K zafixování 
výhonu používáme buď vinařský drátek, 
různé typy závaží, rozpěrek apod.

»  Prokypříme příkmenné pásy a obnoví-
me závlahové mísy u kmenů stromů. 
Během kultivace můžeme do půdy 
zapravit vyzrálý kompost či průmyslo-
vé granulované hnojivo.

»  Záhony jahodníku po zimě očistíme. 
Rostliny vytažené mrazem zatlačíme 
zpět do půdy. Při odstraňování za-
schlých a nemocných listů z jahodníků 
dáváme pozor na centrální srdíčko. 
Po vyčištění rostlin záhon přihnojíme 
vyzrálým kompostem.

»  Výživu révy vinné je možné zlepšovat 
také zeleným hnojením. ZH je možné 
vysévat již v březnu. Volíme rychleji 
rostoucí druhy, jako jsou hořčice bílá 
nebo ředkev olejná.

kalendárium

Při JaRNím řeZu OSTRužiNíKu NeNeCHáVáme u Země číPKy
Při řezu ostružiníku zásadně odstraňujeme všechny odplozené výhony až 
u země a v žádném případě nenecháváme nad zemí krátké čípky, které by stejně 
uschly. Dále během jarního řezu vystřiháváme všechny slabé a zahušťující vý-
hony. V keři by po řezu mělo zůstat (podle odrůdy a stáří keře) 5 až 8 zdravých 
silných výhonů. Ty můžeme následně zkrátit o 1/4 až 1/3. Postranní výhony 
zakracujeme asi na 20 cm. Podpoříme tím lepší rozvětvení a bohatší kvetení. 
Před (a) a po (b) řezu
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VlNOVNíK RyBíZOVý 
– ROZTOč POšKOZuJíCí PuPeNy
Vlnovník rybízový se nejčastěji projevuje 
na černém rybízu tvorbou velkých kulo-
vitých pupenů, které bývají nejviditelnější 
během rašení. Tento roztoč napadá i čer-
vený rybíz a angrešt, ale jejich přítom-
nost nebývá tak ukázková, jako u černého 
rybízu. Nejsnadněji se roztoče zbavíme 
odstřižením poškozené části výhonu, 
případně použijeme biologickou ochranu 
v podobě dravého roztoče.

Do konce března je optimální čas pro ukončení zimního řezu 
révy. Po oteplení může následovat extrémní slzení, kdy réva 
ztrácí zásobní látky, které se nachází v míze. Později se pro-
vádí zimní řez pouze tehdy, když je záměrem oddálit rašení. 
Například v lokalitách s pravidelným výskytem jarních mrazů.

Ivan Dvořák
Foto autor

šTěPKa Z VěTVí Je CeNNOu SuROViNOu
Při průklestu ovocných stromů vzniká na zahradě velké 
množství odřezaných větví, jejichž přímé pálení mnoh-
dy není možné. Trendem, a jistě dobrým, je tuto odře-
zanou biomasu zpracovávat přímo na zahradě pomocí 
zahradního drtiče či štěpkovače. Výslednou štěpkou je 
možné po uschnutí topit či použít jako mulč pod keře 
rybízů, angreštů nebo do malin či ostružin.

ZdRaVý KOřeNOVý SySTém 
Je ZáKlad
Při jarním nákupu ovocných stromků 
a keřů raději zajdeme do specializované-
ho zahradního centra či ovocné školky, 
kde si můžeme sazenice osobně prohléd-
nout. Při výběru stromku se zaměříme 
hlavně na kořenovou a kmenovou část, 
neboť ty převážně rozhodují, zda se 
nám stromek na novém stanovišti ujme. 
Zejména si povšimneme, v jakém stavu 
jsou vlastní kořeny, které by měly být 
pěkné, zdravé, nepoškozené, s kořínky 
nezlámanými a neseschlými. Přihléd-
neme k jejich celkovému množství 
i k rozložení kořenů. Kmínek stromku 
by měl být neseschlý, nepoškozený 
a kůra hladká, rovná a neodřená. Rány 
po odstranění obrostu a čípku podnože 
by měly být s okrajovým závalem.

HlOuBKa VýSadBy 
STROmKu Je důležiTá
Při výsadbě nového prostokořenného 
stromku dbáme na to, aby místo štepo-
vání zůstalo 5 cm nad plánovanou výš-
kou terénu. Toto ale neplatí u stromků, 
které jsou roubované v korunce. Ty 
vysazujeme zpravidla tak hluboko, 
jako se pěstovaly v ovocné školce. Na 
kořenovém krčku toto místo bývá dob-
ře patrné. Bezprostředně po výsadbě 
provedeme výchovný řez korunky.

V BřeZNu Je mOžNé 
PřiHNOJiT RéVu
Vhodnější je využívání organických 
hnojiv. Nejpraktičtější je používání 
kompostu, protože kompost obsa-
huje celé spektrum makro a mikro-
prvků, které réva potřebuje. Lze ho 
mulčovat ve vrstvě přibližně 15 cm 
do příkmenného pásu. Mulčovaný 
kompost pozitivně působí na udržení 
vláhy a také omezuje růst plevelů. 
Kompost je možné také v oblasti 
příkmenného pásu zarývat do půdy.


