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v ovocné zahradě
Květen

V květnu ovocná zahrada kvete a zahrádkáři mají na zahradě nejvíce 
práce. Je-li průběh měsíce teplý a deštivý, vše velmi intenzivně roste 
a dá se předpokládat dobrá úroda. Letorosty na stromech intenzivně 
narůstají, peckoviny již bývají zpravidla odkvetlé a nově vzniklé 
plůdky jsou předzvěstí pěkné sklizně. Během měsíce již v nižších 
polohách dozrávají kamčatské borůvky a ke konci měsíce nejranější 
odrůdy třešní.

VRTULE TŘEŠŇOVÁ = 
ČERVIVOST TŘEŠNÍ
Zavěšování žlutých lepových desek do 
korun třešní nám slouží k signalizaci 
výskytu vrtule třešňové, která způsobuje 
známou červivost třešní. K částečnému 
odchytu vrtule poslouží vyvěšení 3–4 
lepových desek na velikost koruny do 
2 metrů, do 6 metrů pak stačí 5–7 desek. 
Jako další omezení červivosti pomůže 
důkladné sbírání všech plodů i těch na 
zem spadlých, neboť se larvy v plodech 
vyvíjejí zpravidla tři týdny. Poté vypa-
dávají na zem, kde se kuklí. Rané odrůdy 
třešní netrpí červivostí, jelikož uzrají 
dříve, než dojde k jejich napadení.

»  Při předpovědi nízkých teplot, především 
v období „ledových mužů“, postříkáme 
stromy během mrazivé noci jemnou 
mlhou, která na větvích udělá ledovou 
krustu a pomůže zmírnit poškození 
mrazem.

»  Pokud jsme to v dubnu nestihli, pří-
padně nacházíme-li se ve vyšších polo-
hách, dokončíme přeroubování stromů 
zdravými nenarašenými rouby. Podle 
šířky podnože a roubu volíme metodu 
štěpování.

»  Začínáme s řezem vlašských ořešáků. 
Vhodná doba pro jeho řez nastává, 
pokud jsou letorosty již dlouhé 6 až 12 
cm. V případě, že by však rány ještě „slze-
ly“, tak řez posuneme o 14 dní.

»  Podrůstající podnože po vyrašení co 
nejdříve v místě jejího obrůstání od-
straňujeme. Mezi nejvíce podrůstající 
podnož patří myrobalán, který se ve 
školkařské praxi používá jako podnož 
pro slivoně a meruňky a meruzalka zlatá, 
která slouží za podnož pro stromkový 
rybíz a angrešt.

»  Velmi silné a konkurenční výhony co 
nejdříve odřezáváme. Nesnažíme se je 
zkracovat ani vyvazovat, neboť mají 
velmi silný růst a narušovaly by budoucí 
rovnováhu v koruně.

»  Vyvazujeme postranní výhony u štíhlých 
vřeten a stěnových tvarů do „podvodo-
roviny“. Vyvázáním omezíme jejich růst 
a urychlíme nástup do plodnosti.

»   Vydatně zaléváme při dlouhodobém 
suchu. Primárně důkladně zaléváme 
nově vysazené stromky, mělce kořenící 
dřeviny, jahodník a kvetoucí či dokvéta-
jící stromy. Závlahovou dávku u automa-
tické závlahy upravujeme podle aktuální 
potřeby rostlin.

»   U přeroubovaných a zmlazených stromů 
vylamujeme během měsíce „vlky“, které 
vyrostly pod místem roubování nebo po 
odstranění silnější větve.

»  Na nejmladších částech letorostů 
pravidelně a pečlivě sledujeme výskyt 
mšic, které na nich nejraději sají. Jelikož 
mšice patří mezi nejčastější přenaše-
če virových chorob, jejich přítomnost 
vhodným způsobem včas regulujeme.

kalendárium

PŘEDIVKA JABLOŇOVÁ - 
„ŠKŮDCE“ NEOŠETŘOVANÝCH 
STROMŮ
S předivkou jabloňovou se starostliví 
zahrádkaři příliš nesetkají, protože při 
jarním ošetření stromů insekticidními 
přípravky zahubí i jejich přezimující 
housenky. Samičky tohoto motýlka 
kladou v létě vajíčka, z nichž se ještě 
před zimou vylíhnou larvy. Na jaře 
larvy vyžírají pupeny a později vytvá-
řejí husté zápředky, ve kterých ožírají 
listové čepele až na centrální žilku. 
Při velkém výskytu mohou způsobit 
holožír. Nejčastěji škodí na jabloních, 
výjimečně bývá na hrušních, aróniích 
či hlozích.
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ZIMOLEZ KAMČATSKÝ JE 
PRVNÍ OVOCE NA ZAHRADĚ
Bobule tohoto nenáročného keře 
dozrávají již brzy na jaře. Jeho plody 
jsou skryté pod listy v keřích a často 
tak ujdou naší pozornosti. Má malé, 
protáhlé, tmavomodré až modrosivé 
bobule s vysokou nutriční hodnotou. 
Tyto bobule rády vyhledávají děti, 
neboť to bývá první ovoce ze zahrady. 
Hodí se jak pro přímý konzum, tak se 
různě kuchyňsky zpracovává.

KVETOUCÍ ROUBY
U přeroubovaných stromů 
se může stát, že nejsou 
všechny pupeny na roubech 
listové, ale některé jsou 
květní. Jestliže se stane, že 
se nám na roubech ob-
jeví květy, tak je opatrně 
špičkou ostrého nože 
odstraníme. Ponecháním 
květů bychom rouby příliš 
vysilovaly a mohlo by se 
stát, že by se neujaly.

RÉVOVÝ KEŘE PŘED PODLOMEM
V květnu také začínají zelené práce u révy. 
Po přechodu rizika jarních mrazů se prová-
dí podlom. Je založený na redukci počtu 
letorostů, které vyraší ze zimního očka. 
Potenciálně mohou vyrašit až tři letorosty. 
Jelikož by byla listová stěna zahuštěná, 
odstraňují se někte-
ré letorosty. Podlo-
mem je třeba docílit 
rovnoměrné rozmístění 
letorostů na tažni.

PRVNÍ PŘÍZNAKY PADLÍ RÉVY
V případě teplého a suchého počasí 
po rašení révy vinné je vhodné ošetřit 
proti padlí révy, které přezimuje 
v zimních očkách. Příznivé podmínky 
mohou způsobit infekci již po rašení, 
během období růstu letorostů. Pro 
toto ošetření je vhodné využití pří-
pravků na bázi síry.

PROBÍRKA PLŮDKŮ
U PECKOVIN
S ruční probírkou plůdků u peckovin za-
čínáme až po přirozeném propadu plodů. 
Ze stromů odebíráme slabě se vyvíjející 
plody, plody mechanicky poškozené či 
namrzlé. Po probírce by plody neměly 
být ve shlucích a měly by být v celém 
prostoru koruny rovnoměrně rozložené.

NEVYVÁZANÝ TAŽEŇ JE 
PREVENCE PROTI JARNÍM 
MRAZŮM
Během května mohou pozdní jarní 
mrazy způsobit poškození révy. 
V místech, kde se jarní mrazy vyskytují 
pravidelněji, je vhodné ponechat nevy-
vázaný tažeň. Rašení oček na vrcholové 
části tažně zpomaluje rašení oček na 
bazální části tažně. Tato očka potom 
mohou přežít jarní mrazy bez poško-
zení. Poté, co pomine riziko jarních 
mrazů, se tažeň vyváže k drátěnce.
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»  Sklízíme dozrávající první odrůdy raných třešní, jež 
uzrávají koncem měsíce. Nejčastěji to bývá RYCHLICE, 
KAREŠOVA, ADÉLKA, RIVAN nebo KAŠTÁNKA. Tyto rané 
odrůdy nebývají napadány vrtulí třešňovou, jako některé 
pozdější odrůdy třešní a višní.

»  Udržujeme v bezplevelném stavu záhony jahodníku. 
Jahodník má velmi mělký kořenový systém, proto nekyp-
říme půdu motyčkou, ale jen rukou vytrháváme plevel


