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Skvrny na liStech jabloní
Bíle až světle zelené skvrny různého tvaru na listech jabloní, ale i třeš-
ní, višní či slivoní není zvláštní pupenová mutace jako panašování lis-
tů, ale jedná se o virovou mozaiku jabloně. Velmi silně poškozené listy 
tímto virem se deformují a skvrny nekrotizují. Toto virové onemocně-
ní způsobuje u citlivých odrůd snížení kvality a výnosu až o třetinu.

»  U na jaře přeroubovaných stromů 
kontrolujeme ujmutí roubů 
a vylamujeme nepotřebné letorosty. 
Roubovací pásku povolujeme až 
tehdy, jestliže jsou rouby dobře 
přirostlé.

»  Vylamujeme, případně odřezáváme 
zahušťující letorosty – „vlky“, 
které rostou v koruně nebo na 
horních stranách větví a výhonů. 
Letorosty rostoucí v požadovaném 
směru nezakracujeme, nýbrž je 
ponecháme ve své původní délce.

»  Velmi bujné a konkurenční 
letorosty se nesnažíme zkracovat či 
vyvazovat, ale rovnou je odstraníme. 
Jejich příliš bujný růst by narušoval 
rovnováhu v koruně.

»  Ještě nezdřevnatělé delší letorosty 
vyvazujeme pomocí vinařského 
drátku do žádoucí polohy. 
K nasměrování či k vyklonění 
letorostu do požadovaného směru 
lze použít různé typy závaží, 
rozpěrek či kolíčků.

»   Během sklizně třešní je možné 
řezem zmenšit velké koruny. Větve 
„sesazujeme“ na vhodné rozvětvení. 
Při řezu třešně respektujeme 
metodu Zahnova řezu. Odřezané 
větve i s plody oparně spouštíme na 
zem, kde je pohodlně očešeme.

»   S probírkou plůdků začneme až 
po jejich přirozeném fyziologickém 
propadu. Při probírce špatně 
vyvinutých, poškozených, 
nevhodných či nadbytečných 
plůdků dáváme pozor, abychom 
ponechané plůdky během probírky 
nepoškodili, a aby na plodonoši 
zůstala spolu se žádoucím plodem 
i stopka po odstraněném plůdku.

»   Udržovací řez ořešáku provádíme 
zásadně v průběhu vegetace. 
V případě, že v květnu přišel mrazík 
a letorosty namrzly, počkáme 
s řezem až do jejich znovuobnovení. 
Při vysokých teplotách řez raději 
odložíme, neboť nově vzniklé rány 
by zasychaly a špatně by se hojily.

»   Podle aktuálního vývoje počasí, 
a jestliže je delší dobu sucho, 
vydatně zaléváme. Lepší je to méně 
často, ale zato důkladně.

»   Pravidelně sledujeme výskyt 
chorob a škůdců. Na jádrovinách 
zasahujeme hlavně proti padlí 
a strupovitosti, dále proti mšicím, 
vlnatce a obaleči. U peckovin nám 
může úrodu znehodnotit vrtule 
třešňová a různé druhy pilatek, 

kalendárium

Červnová
ovocná zahrada

u slivoní pak poslední dobou též 
tmavka švestková. I u peckovin 
škodí mšice, a to nejen samotným 
sáním na letorostech, ale rovněž 
přenosem viróz. Na všechny 
patogeny používáme k jejich regulaci 
doporučené ochranné prostředky.

»   Sklízíme odrůdy třešní, jež postupně 
dozrávají, jmenovitě například 
KASANDRA, RIVAN, BURLAT, 
KAREŠOVA a JACINTA. A také rané 
odrůdy višní, jež dozrávají koncem 
měsíce.

»   Nejčastěji v dopoledních hodinách 
a probírkou sklízíme zralé jahody. 
V průběhu sklizně zároveň co nejdříve 
odstraňujeme plody napadené plísní 
šedou.

»   U révy se dělají především zelené 
práce a ochrana proti houbovým 
chorobám.

»   Po odkvětu se může také odlisťovat 
zóna hroznů. Dostatečné je 
odstranění zálistků a 1–2 listů v zóně 
hroznů, aby do zóny hroznů dopadalo 
rozptýlené sluneční záření.

»   V případě, že letorosty přerůstají 
drátěnku, je třeba je zakrátit – 
osečkovat. 

»   Před a po odkvětu révy jsou listy, 
květenství a hrozny nejcitlivější 
k houbovým chorobám. Proto se dělá 
ošetření proti houbovým chorobám 
pomocí fungicidů nebo ekologických 
přípravků.

Nastalo období, kdy jsou nejen na zahradě dny nejdelší, ale také, kdy nám 
zahrada přináší první plody naší práce. Během teplých dní postupně dozrá-
vají jednotlivé odrůdy třešní a nejranější odrůdy višní. Na záhonech s ja-
hodníky vystlaných slámou průběžně uzrávají jahody. Bujný růst letorostů 
je velkým lákadlem pro různé patogenní organismy, které nám mohou 
výrazně oslabit růst stromů či znehodnotit budoucí sklizeň.
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PodrůStající  
Podnož
Typ použité podnože výraz-
ně ovlivňuje intenzitu vege-
tativního růstu naštěpova-
né odrůdy. Často se stává, 
že u některých vegetativně 
množených podnoží nám 
tato podnož pravidelně 
obrůstá u  kmene. Takto 
podrůstající výmladky pod-
nože je nutné co nejdříve 
po jejím objevení odstranit.

jahody rády leží 
na Slámě
Nejvhodnější dobou pro na-
stýlání slámou u  jahodníků 
bývá období květu či těsně 
po odkvětu. Sláma pod rost-
linami pomůže tomu, aby se 
vyvíjející se plody nedostaly 
do styku s půdou. Jahody se 
takto nezašpiní od půdy při 
zálivce nebo dešti a nejsou tolik náchylné na hniloby, jako 
kdyby ležely přímo na zemi. Mulčování slámou dokáže snížit 
odpar z půdy a omezit zaplevelení záhonu.

třešeň lze PěStovat  
i v nádobách
Ač se to nezdá, tak při vhodné kombina-
ci slabě rostoucí podnože a rané odrůdy 
třešně, je možné s  určitým úspěchem 
pěstovat třešně v  nádobách. Jistě není 
to nic nového, neboť o  tomto způsobu 
pěstování se v zahradnické literatuře již 
psalo před sto lety.
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mšice třešňová dokáže  
výrazně oSlabit Strom
S mšicí třešňovou se nejčastěji setkáme v období za-
čátku zrání třešní, kdy je nejvíce vidět v korunách 
stromů. Tento druh mšice nejraději saje na listech, 
letorostech, ale i stopkách plodů. Po jejím napadení 
přestávají letorosty růst, zakrňují, chřadnou a poz-
ději částečně zasychají. Letorosty jimi poškozené 
pro svou zdeformovanost se nehodí pro další tva-
rování korun, obzvláště platí u mladých stromků.

UPevnění letoroStů
Velmi důležité je včasné upevnění 
rostoucích letorostů do drátěn-
ky. Pro dobré upevnění je vhodná 
drátěnka se třemi dvojdrátími. Při 
upevňování letorostů do drátěnky je 
dobré je také v drátěnce rozmístit, 
aby nebyl keř hustý.

choroby révy
Deštivé a teplé počasí je pří-
znivé pro rozvoj plísně révy 
a naopak suché a teplé počasí, 
s vyšší vzdušnou vlhkostí je pří-
znivé pro rozvoj padlí révy (na 
snímku). Ochranu je však třeba 
preventivě provést před kvete-
ním i po odkvětu, proti oběma 
houbovým chorobám.


