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kalendárium

ovocná zahrada
Únorová

Druhý kalendářní měsíc je sice 
nejkratší, avšak si to vynahrazuje 
často extrémním průběhem počasí. 
Z dlouhodobého průměru patří mezi 
nejstudenější měsíce v roce a není 
výjimkou, že teploty padají hluboko 
pod bod mrazu i během dne. Také 
na srážky bývá únor velmi skoupý. 
V tomto zdánlivě nehostinném měsíci 
se však ve stromech a keřích probou-
zejí složité biochemické procesy, které 
rostliny pomalu připravují na přichá-
zející jaro. Vysvitne-li slunce a vy-
stoupí-li teplota na pár dní nad nulu, 
může se stát, že již začnou koncem 
měsíce kvést lísky. Přicházející delší 
dny nám umožní udělat v ovocné 
zahradě více práce.

Přikrmujeme  
ZPěVné PTáky
U nás přezimující ptáci se pře-
vážně živí rostlinnou potravou, 
kterou tvoří různá jádra, semena, 
bobule či plody dřevin. Většině 
ptáků ale nejvíce chutná sluneč-
nicová semena. Tuto potravu 
ocení hlavně sýkory, brhlíci, pěn-
kavy, červenky, stehlíci a mnozí 
další pěvci. Kosi nebo drozdi si 
pochutnají na „zapomenutých“ 
jablkách na stromech.

OV1- Ochrana kmene je neZbyTnOsTí
Únorové slunce již začíná mít sílu a může kůru kmenů pěkně prohřát. Vznikající 
teplotní rozdíly mezi dnem a nocí výrazně přispívají následně k tvorbě mrazových 
desek. Účinnou ochranou proti jejich tvorbě je nátěr kmene vápenným mlékem, 
speciálním bílým nátěrem na kmeny prodávaným v zahradnických potřebách. Dále 
můžeme použít bílou chráničku proti okusu, jutovou bandáž nebo bambusové či 
rákosové rohože.

»  Pravidelně kontrolujeme nařezané 
a uskladněné rouby peckovin. Špatné 
rouby vyhodíme, a pokud je to ještě 
možné, obstaráme si místo nich nové.

»  Pravidelně kontrolujeme ovoce 
uskladněné ve sklepích. stejně 
jako v minulém měsíci přednostně 
zpracováváme dozrávající plody 
a ovoce, které se začne scvrkávat.

»  Do sklepů, které jsou příliš suché, 
přidáváme nádobu s vodou a příliš 
teplé sklepy za bezmrazých nocí řádně 
větráme.

»  během února odebíráme rouby 
jádrovin, které použijeme pro pozdější 
přeroubování.

»  Z kmenů sundáváme lepové pásy, 
které sloužily jako úkryt škodlivému 
hmyzu. na těchto pásech bývají 
ukryti i jejich predátoři a paraziti. Ty 
opatrně zachráníme a pásy se škůdci 
zlikvidujeme.

»  koncem měsíce si můžeme připravit 
hlubokým řezem stromy jabloní 
a hrušní pro pozdější přeroubování.

»  jestliže jsme to z nějakého důvodu na 
podzim nestihli a není zahrada pod sně-
hem, je ten nejvyšší čas shrabat spadané 
listí z ovocných stromů. Omezíme si tím 
výskyt houbových chorob.

»  u pravidelně tvarovaných stromků 
jádrovin můžeme pomalu začít 
s jejich zimním řezem. hrozí-li však 
ještě nízké teploty, řez odložíme na 
vhodnější dobu.

»  není-li půda zmrzlá, tak si pro 
plánovanou jarní výsadbu stromků 
připravíme výsadbovou jámu.

»  Za bezmrazých únorových dnů již 
může probíhat zimní řez révy vinné.
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ÚnOr je VhODný čas  
na řeZ rybíZu a angreŠTu.
Keře rybízu a angreštu potřebují kaž-
doroční pravidelné prostřihávaní, jenž 
nám zajistí kvalitní úrodu a udržíme 
keře v dobré kondici a vitalitě. Větve 
u keřových tvarů zásadně vyřezáváme 
těsně u země a snažíme se vyvarovat 
čípků, které by následně stejně zaschly. 
U odrůd angreštu, které jsou náchylné 
na hnědé padlí angreštu, důsledně 
dbáme na zakracování konců jedno-
letých výhonů, na kterých tato houba 
přezimuje. A jak poznáme výhony 
napadené padlím? Napadené výhony 
mají charakteristické stříbřitě bělavé 
zbarvení, zatím co zdravé výhony jsou 
skořicově hnědé.

nejlePŠí hnOjiVO je kOmPOsT
Není-li příliš zima a půda není zamrzlá, tak přihnojujeme ovocné stromy a keře 
dobře vyzrálým a prosátým kompostem. Prokátrovaný kompost v přiměřené vrst-
vě nasypeme na zem v okapové linii okolo keřů, opatrně a mělce ho zapravíme. 
Při jeho zapravování se snažíme motyčkou nepoškodit kořeny. Vyzrálý kompost 
nejvíce ocení mělce kořenící dřeviny, jako jsou rybíz a angrešt a dále stromky na 
slabě rostoucích podnožích.

ODsTraňOVání  
mumifikOVaných PlODů
Na ovocných stromech je v koruně 
během zimního období dobře vidět, kde 
zůstaly ponechané monilií napadené 
mumifikované plody. Sebrané mumifiko-
vané plody nejčastěji zlikvidujeme zkom-
postováním, spálením nebo vhozením 
do popelnice. Odstraněním takových 
to plodů omezíme výskyt této choroby 
v nadcházející sezoně.

guyOTůV řeZ
Při zimním řezu 
révy vinné se často 
využívá Guyotův 
řez na čípek a ta-
žeň. Zásobní čípek 
je umístěný vždy 
blíže ke kořenům 
révy než tažeň. Na 
zásobním čípku se 
ponechávají pouze 
dvě očka. Větší 
počet oček by vedl 
k zahuštění keře.

Zkrácení jeDnOleTéhO  
DřeVa réVy
Při zimním řezu zůstává na keři jednoleté 
dřevo, které se upravuje na různou délku 
do podoby čípků (2 očka), krátkých tažňů 
(2–4 očka), polotažňů (4–8 oček) nebo 
tažňů (více než 8 oček). Čípky se nejčastěji 
využívají u kordonových tvarů (a) nebo jako 
již zmíněné zásobní čípky. Čípky jsou méně 
vhodné pro stolní odrůdy, protože na prv-
ních očkách bývají založené menší hrozny 
i bobule. Pokud se pěstitel rozhodne u stol-
ní odrůdy pro kordonový tvar, může nechat 
na čípcích i tři očka, jak ukazuje obrázek. 
U vrcholových tvarů, z nichž nejpoužívaněj-
ší je rýnsko-hessenské vedení, se nejčastěji 
využívají polotažně nebo tažně. (b) ukazuje 
tvar s dvěma polotažni, před řezem.
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