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kalendárium

ovocná zahrada
Lednová

První kalendářní měsíc, kdy se 
z laického pohledu zdá, že je za-
hrada v klidu a celý ovocný sad 
odpočívá. Po proběhlých vánočních 
svátcích jistě máme rozmyšleno, co, 
kdy a kam zasadíme, co upravíme 
a co v sadu již nechceme dále pěs-
tovat. Jelikož se již v průběhu ledna 
začínají pomalu prodlužovat dny, 
a zvláště pokud je krásné slunné 
počasí, tak nás to „žene“ ven. A přes-
tože je ještě zima a nám to počasí 
dovolí, tak i v tomto měsíci máme 
v ovocné zahradě stále co dělat.

Sníh Pomáhá 
zAvlAžovAt
Jestliže během zimy napadá 
těžký sníh, tak ho ze stro-
mů oparně setřásáme. Sní-
žíme si tím riziko polámání 
větví nebo rozlámání korun. 
Sníh ležící na střechách, 
cestách a chodnících přiha-
zujeme na záhony s ovoc-
nými keři a pod kmeny 
stromů. Postupně tající sníh 
lépe zasakuje do půdy.

Květní PuPeny A KůrA láKAJí zvěř
Kontrolujeme oplocení pozemku a ochranu kmínků proti okusu srnčí zvěří a zajíci. 
Srnčí zvěř, která se dostane do sadu či zahrady, dokáže udělat na ovocných stro-
mech pěknou paseku. Při větším riziku poškození okusem, uřízneme několik větví 
a položíme na okraj sadu, zajíci jim dají přednost.

»  Jsou-li během ledna chladné ale mra-
zuprosté dny, vydatně větráme sklepy.

»  na začátku měsíce ještě můžeme 
odebírat rouby peckovin. rouby 
stříháme pouze ze zdravých stromů 
a z osluněné strany koruny, kde je 
předpoklad, že jednoleté výhony 
budou dobře vyzrálé.

»  také si můžeme připravit dřevité 
řízky rybízů a angreštů, neboť velmi 
brzy na jaře raší. nejsnadněji se 
tímto způsobem rozmnožují odrůdy 
černého rybízu nebo josty.

»  uskladněné rouby v písku pravidelně 
kontrolujeme. Seschlé nebo 
zplesnivělé rouby včas vyhazujeme.

»  okousané větve od zvěře nebo 
polámané od sněhu odřežeme, rány 
začistíme ostrým nožem a zamažeme 
je zimním stromovým balzámem.

»  Podle aktuálních rozborů půdy 
rozhazujeme pod koruny stromů 
a nejlépe na sníh mletý nebo 
dolomitický vápenec. tající sníh 
pomůže lépe dostat vápenec do půdy.

»  za bezmrazých lednových dnů je mož-
né začínat se zimním řezem. zahrád-
káři však nemusí spěchat a mohou 
provádět zimní řez i v dalších měsících.

»  Slunečné lednové dny je možné 
využívat také k opravě drátěnky. 
Drátěnka je součástí opěrné 
konstrukce pro révu vinnou. měla by 
být složená z vodicího drátu a 2–3 
dvojdrátí, tzn. dva dráty umístěné 
naproti sobě, mezi které se upevňují 
rostoucí zelené letorosty.
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Kácení 
zA vegetAčního 
KliDu
Ovocné stromy, které se 
nehodí pro další pěstová-
ní, nebo stromy přestárlé 
či nemocné bezpečně 
skácíme. Při práci s mo-
torovou pilou pracuje-
me opatrně, obezřetně 
a dbáme všech bezpeč-
nostních pravidel. Pro 
práci v koruně stromů 
a kácení nižších tvarů vo-
líme lehčí motorové pily 
s kratší lištou. Při práci si 
pomáháme i ruční pilkou 
a pákovými nůžkami.

ovoce ve SKlePě
Ovoce uskladněné ve sklepě pravidelně kontrolujeme. Nahnilé nebo plesnivé 
plody ihned z přepravek dáváme pryč. Dozrávající ovoce ve sklepě postup-
ně zpracováváme. Spotřebováváme nejprve odrůdy s kratší skladovatelností. 
’Idared’, ’Admiral’, ’Sirius’, ’Jonatan’, ’Zvonkové’ a další odrůdy, které nám vydrží 
dlouho ve sklepě, necháváme na pozdější dobu. Skladovací prostory za bezmra-
zých dní větráme.

BrouSíme nože,  
nůžKy i motyčKy
Opravujeme, čistíme a brousíme použi-
té zahradnické nářadí a nástroje, jelikož 
na to během sezony nebývá zpravidla 
mnoho času. Při broušení zahradnic-
kých nůžek si hlídáme správný úhel 
broušení. Nezapomínáme také na seří-
zení vůle mezi břity a veškeré kluzné 
plochy namažeme olejem.

můžeme zAčít 
Se zimní řezem 
révy
Řezat révu lze ale 
i v dalších měsících. Řez 
odložíme zejména na 
místech s pravidelným 
výskytem jarních mrazů. 
Později provedený řez 
(konec března-začátek 
dubna), v období kdy 
již vytéká po řezu míza, 
může mírně opozdit 
rašení. Réva vinná tak 
může uniknout poško-
zení jarními mrazy (ré-
vový keř před zimním 
řezem).

eScA hrozí 
u velKých 
řezných rAn
Při zimním řezu révy je vhodné 
se vyhnout velkým řezným ranám 
(a). Velké řezy vytváří prostor pro 
napadení houbovými patogeny, 
které způsobují komplex cho-
rob kmínku. V našich vinicích je 
nejrozšířenější choroba označo-
vaná jako ESCA (b). Jako prevence 
proti komplexu chorob kmínku 
je vhodné zatírání řezných ran. 
Řezné rány je vhodné ošetřit 
latexem bezprostředně po řezu. 
Zejména deštivé počasí může být 
příznivé pro šíření spor houbo-
vých patogenů.
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