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Léto skončilo, dny se dále 
zkracují a průměrná denní 
teplota je nižší. Zářijové počasí 
bývá vrtkavé, někdy deštivé 
a jindy, zpravidla v druhé 
polovině měsíce, teplé. Nastává 
podzimní rovnodennost 
a období „babího léta“. 
V sadu právě vrcholí sklizeň 
pozdních odrůd peckovin, 
češeme a ukládáme podzimní 
a raně zimní odrůdy jádrovin. 
Nezapomínáme česat a sbírat ze 
země zralé skořápkaté ovoce. 

»  Během září dozrávají pozdní 
odrůdy broskvoní (Suncrest 
či Cresthaven). Dále dozrávají 
pozdní odrůdy švestek, pološves-
tek (např. Domácí velkoplodá, 
Jojo, Stanley, Tophit) a renklódy 
(Althanova renklóda).

»  Češeme a sbíráme zralé lískové 
oříšky. Poznáme je podle toho, že 
jdou velice snadno uvolnit z pun-
čošek. Odrůdy, jejichž plody opa-
dávají i s punčoškami, zbavujeme 
punčošky ihned při sběru.

»  Sklízíme podzimní odrůdy 
jabloní a hrušní. Z jabloní to 
jsou zejména ´Melodie´, ´Sele-
na´, ´Gala´, ´Matčino´ či ´Zlatá 
parména´. Z hrušní češeme např. 
odrůdy Boskova lahvice, Karina, 
Saphira, Amanliská, Charneuská 
nebo Hardyho.

»  Sklizené ovoce, které se nehodí 
pro uskladnění nebo jako stolní 
ovoce, kuchyňsky zpracováváme 
sušením, moštováním, kompoto-
váním, případně z něj vyrábíme 
povidla, džemy a destiláty.

»  Připravujeme a čistíme sklepy 
a skladovací prostory. Přepravky 
na uložení sklizeného ovoce pečli-
vě dezinfikujeme. Sklepy vybílíme 
vápnem a je-li to potřeba, tak i vy-
síříme zapálenými sirnými knoty 
nebo svícemi.

»  Sčesané a vytříděné ovoce skládá-
me v jedné, nejvýše ve dvou vrst-
vách do vydezinfikované přeprav-
ky či lísek, případně je jednotlivě 
ukládáme na regály.

»  Průběžně sklízíme dozrávající 
maliník plodící na jednoletých 
výhonech (např. ´Heritage´, 
´AutumnBliss´ či ´GoldenBliss´), 
malinoostružiník a ostružiník 
(např. ´Thornfree´, ´Navaho´, 
´Black Satin´).

»  Odplozené ostružiníkové a ma-
liníkové pruty odstřiháváme po 
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Zářijová 
ovocná zahrada

sklizni těsně u země. Na keři pone-
cháváme jen pěkné, silné a zdravé 
výhony. Slabé a zahušťující výhony 
nekompromisně odstraňujeme.

»  Průběžně sbíráme spadané vlašské 
ořechy. Jejich sběr provádíme několi-
krát týdně podle toho, jak ořechy po-
stupně dozrávají. Při sběru je očistíme 
od rubiny a sušíme v malé vrstvě na 
stinném a dobře větraném místě. 

»  Mají-li semenáčky broskvoní ještě 
mízu, můžeme je z kraje září na-
očkovat požadovanou odrůdou. Na-
štěpované očko, které letos přiroste, 
vyraší až na jaře následující rok. 

»  Sklízíme poslední dozrávající plody 
u remontantních odrůd jahodníku 

(např. Evita, Diamant, Murano, 
Ostara či Aromas). Nově nasazené 
květy a nezralé plody z rostlin od-
straňujeme, jahodník tím nebude-
me zbytečně vysilovat a lépe nám 
bude přezimovat.

»  Při dlouhodobém suchu vydatně 
zaléváme ovocné dřeviny. Před záliv-
kou opravíme a nakypříme zavlažo-
vací mísy.

»  Také na začátku září je možné odlis-
ťovat zóny hroznů. Při dlouhodobě 
deštivém počasí se zlepší mikroklima 
zóny hroznů, což je jistá prevence 
proti houbovým chorobám. U moš-
tových odrůd tím můžeme snížit 
a harmonizovat obsah kyselin. 

FuNKčNí a VitáLNí  
ListoVá pLocha
Listy jsou důležité pro zrání hroznů, vyzrá-
vání jednoletého dřeva a tvorbu zásobních 
látek. Listy v nejhornější části listové stěny 
mohou být poškozené peronosporou (na 
snímku). V případě, že se na listech objeví 
příznaky výživových problémů, je třeba na 
tuto skutečnost myslet při hnojení.

Na ZraLých pLodech si NepochutNáVá jeN sadař
Na začátku podzimu, kdy na stromech v sadu dozrává ovoce, bývá zahrada hojně 
navštěvována hmyzem, hlavně vosami a včelami. Pro včely touto dobou bývá snůška 
v přírodě velmi slabá, a tak nepohrdnou pro tvorbu zimních zásob sladkou dužninou 
z plodů. Zralé ovoce je cukrem doslova plné. V závislosti na odrůdě a stupni zralos-
ti mají například zralé švestky 12–24 % cukru, zralé hrušky 9–15 % cukru a zralá 
jablka 8–15 % cukru. 
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ViNobraNí je tady
Průběh počasí letošního roku slibuje, že odrůdy 
révy vinné budou dozrávat ve „správném“ nebo 
také odrůdově optimálním termínu. Září proto 
bude u zahrádkářů pravým začátkem vinobra-
ní. Začnou dozrávat odrůdy jako Chrupka bílá, 
Palatina, Muškát moravský, Müller Thurgau 
nebo Modrý Portugal.

V poZdNím Létě 
KVetoucí jabLoň?
Někdy se na podzim stane, 
když po období dlouhotrvající-
ho tepla a sucha přijdou vydat-
né deště, že jabloně ustrnulé 
ve vývoji vykvetou. Není nic 
neobvyklého vidět na stro-
mech zároveň s dozrávajícími 
plody rozevřené květy. Jestliže 
je strom v dobré kondici, tak 
se s touto anomálií vypořádá 
bez obtíží. I když na podzim 
ještě dojde k opylení květů, tak 
z nich úrodu neočekávejme.

optimáLNí doba Na sKLiZeň aróNie
V průběhu září nastává ideální doba na sklizeň 
arónie. Někdy se můžeme setkat i s názvem tem-
noplodec či postaru černý jeřáb. Arónie je keř, kte-
rý bývá často roubován v korunce na jeřáb ptačí. 
Plody temnoplodce jsou botanicky malvičky a mají 
vysoký obsah vitaminu C a také obsahují spousty 
antioxidantů. Čerstvé plody mají trochu svíravou 
chuť a kuchyňsky se zpracovávají na šťávy, sirupy, 
k výrobě marmelád a vína. Sušené plody se dají 
použít jako náhrada  
za sušené borůvky.

ořešáK hroZNoVitý 
– méNě ZNámý druh 
ořešáKu
Ořešák hroznovitý je varieta 
ořešáku královského a je okrajově 
pěstován v teplých a chráněných 
polohách. Stromy rostou středně až 
slaběji a jejich kulovitá koruna má 

malé rozměry. Specifikou této variety je množství jednotli-
vých plodů v hroznu. V hroznech mívá násadu 7–20 plodů, 
z nichž největší bývají u základny hroznu. Ořechy plodí 
malé s chutným jádrem vyplňujícím celou skořápku. Na 
dobrých stanovištích brzy plodí a jejich plodnost je hojná.

NejVyšší čas Na Výsadbu  
jahodNíKu!
Jsou situace, kdy se nám nepodaří během 
srpna vysadit nové sazenice jahodníků. 
Z kraje měsíce je možné v zahradnictvích 
zakoupit kvalitní odrůdy a vysadit je do řádně 
připravených záhonů. Jahodník je celkem 
mělce kořenící kultura, a proto vyžaduje půdy 
úrodné, humózní a dobře hnojené. Vysazené 
sazenice po výsadbě důkladně zalijeme. 


