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Je jisté, že předkládaná publikace nemůže sloužit jako učebnice ovocnářství. Neobjasnit veškeré možné otázky. Není ani vědeckým
pojednáním. Je jen dalším malým příspěvkem k poznání ovocnářské problematiky pro
amatérské ovocnáře - ochránce přírody.
Pro ty, kteří by si chtěli důkladněji osvojit ovocnářskou problematiku, následuje
seznam starší i novější ovocnářské literatury, vhodné ke samostudiu a rozšíření obzoru.
Většina uvedených titulů je však již k dispozici jen v knihovnách a nebo ojediněle
v antikvariátech.
může vyčerpávajícím způsobem
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2. ÚDRŽBA STARÝCH STROMŮ
Každý živý organizmus na světě prochází v průběhu svého života různými vývojovými stupni - mládím, produktivním věkem a stářím. Staré ovocné stromy mají
před živočichy jednu výhodu. Jejich stáří lze oddálit nebo prodloužit řezem. Předpo
kládá to však, že jšou v dobré zdravotní kondici.
Před provedením řezu si uvědomme, že strom je živý organismus, který se po
našem zásahu musí s touto skutečností vyrovnat. Dobře provedený řez má za úkol
zajistit fyziologickou rovnováhu mezi růstem a plodností. U starých stromů je tato
rovnováha velmi labilní. Přílišným radikálním řezem zvyšujeme růst a potlačujeme
plodnost. Naopak druhým extrémem je neprovedení řezu, které nejprve přinese relativně větší plodnost, ta však ustává i s růstem dřeviny. Správně provedený řez prodlužuje životnost i zlepšuje zdravotní stav rostliny. Na dřevině můžeme rozeznat
několik velmi důležitých detailů: typ pupenů (květní a vegetativní), roční přírůstky,
jejichž délka a množství jsou spojeny s vitalitou dřeviny, dále poškození kmene atd.

Květní

a vegetativní pupeny na letorostech

Jabloň

Hrušeň

Třešeň

Višeň

Švestka

Ořešák

Ošetřování
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2.1. Způsoby a technika řezu

2.1.2. Řez na větevní kroužek

U starých nepravidelně řezaných ovocných stromů je vhodné odstranit v první
fázi suché, poškozené a křižující se větve. Podle reakce dřeviny mohou následovat
další způsoby řezu .

Tento řez použijeme, pokud chceme odstranit větev nebo celé výhony. Řez
provedeme v místě, kde větev přirůstá ke kmeni nebo výhon k větvi, a to v části
malého závalu. Pro tento způsob řezu je vhodné použít zahradnické nůžky, u
silnějších větví zahradnickou pilku.

U starších ovocných dřevin rozeznáváme
udržovací řez (průklest);
zmlazovací řez .

všeobecně

dva typy

řezu,

a to:

Velice důležitou součástí péče o staré stromy je znalost techniky řezu a její vhodné
použití. Řez jakéhokoliv orgánu dřeviny by měl být co možná nejšetrnější a měl by být
proveden na nejvhodnějším místě , aby se rána po řezu mohla co nejrychleji zacelit.
Rychlost zacelování rány závisí především na způsobu řezu, jeho provedení (nepřímo
na kvalitě nářadí) a v neposlední řadě na velikosti rány. Rostlina přísunem asimilátů na
poraněné místo má snahu ji co nejdříve zacelit.
Podle techniky řezu rozeznáváme tyto základní
řez na pupen;
řez na větevní kroužek (větevní límeček);
řez na patku.

řezy :

2.1.1. Řez na pupen
Tímto řezem obvykle zakracujeme mladé výhony, tak aby byl řez jen mírně šikmý.
Vhodným nářadím je zahradnický nůž (nejlépe žabka). Při použití dvousečných zahradnických nůžek dochází k nežádoucímu zmáčknutí pletiv.

,,..

a)

Správně

b)

c)

Řez na pupen: a) správný; b), c) špatný

provedený

řez

nám

zaručuje

dobrou tvorbu kalusu (závalu).

Ošetřování
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2.1.3. Řez na patku
Tímto řezem sledujeme následné vyrašení spících pupenů po silném zakrácení
letorostu přibližně na délku 1Omm. Používáme výhradně u jádrovin. Vhodným nářa
dím jsou nůžky.

Letní

řez
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Zvláštní kapitolou řezu je odřezávání tlustých větví. Zde je vhodné nejprve větev
a potom malou ponechanou část doříznout ve správném úhlu.

předřezat

jabloní na patku

Podle délky ponechané části yýhonu dělíme řez na:
a) dlouhý (výhon se krátí o menší část, delší se ponechává)
b) střední (odřezáváme přibližně polovinu výhonu)
c) krátký (odřezáváme větší část výhonu)

Předřezání

a)

b)

c)

a do f:fznutí

větve

14
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2.2. Udržovací řez (průklest)
Cílem udržovacího řezu je pravidelné, nejlépe každoroční ošetření dřeviny. To udržuje strom v požadovaném rozměru, růstu, plodnosti a zdravotním stavu. Odřezáváme
poškozené, konkurenční, suché, nemocné větve a popřípadě zahušťující výhony. Mů
žeme též redukovat plodný obrost v letech s bohatou násadou květů. Výsledkem tohoto řezu by měla být koruna dřeviny odpovídající druhu ovoce, případně odrůdě . To
znamená, že koruna má být dostatečně vzdušná, prosvětlená s dobrou násadou plodů. Řez může pozitivním způsobem ovlivnit střídání plodnosti (alternaci). V letech
s větší násadou květů a očekávaných plodů na stromu provedeme hlubší udržovací
řez, který podpoří intenzívnější růst. Takto provedený řez však vyžaduje hlubší znalost morfologických znaků stromu a to především rozeznání květních pupenů. U jednotlivých ovocných druhů jsou odlišnosti v době provedení udržovacího řezu. Ty
budou rozvedeny dále.
Větší rány po provedeném průklestu je vhodné ošetřit štěpařským voskem nebo
např. Latexem s přídavkem fungicidních látek. Způsob ošetření ran však záleží na
přístupu člověka, který ji ošetřuje . Neexistuje zatím vyhraněný názor, zda ránu po
řezu zatírat či ne.

Průklest

vysokokmene

hrušně

2.3. Zmlazovací řez

Odřezání

starší

větve jabloně

pilkou

Cílem tohoto řezu je zabezpečit, aby strom vytvořil dostatečné přírůstky. Tento
hluboký zásah do života dřeviny většinou není zapotřebí při pravidelném průklestu .
Přesto se může stát, že dřevina přestane dostatečně reagovat na průklest. Potom,
pokud je strom zdravý nebo máme důvod jej zachovat, je nutné zmlazení. Na tuto
skutečnost nás strom většinou upozorní sám. Obvykle se začnou v dolní části koruny
tvořit nové bujné výhony („vlky"). Při takové reakci dřeviny je vhodné před samotným zmlazením napřed provést hlubší průklest.
Vlastní zmlazení spočívá v zakrácení kosterních větví asi o dvě třetiny jejich celkové délky. Při zakracování dbáme, aby větve byly stejnoměrně rozmístěny v koruně.
Ponechané větve řežeme tak, aby po řezu tvořily kužel s různě velkým vrcholovým úhlem.
Ten je dán charakterem růstu druhu nebo odrůdy. U jabloní by měl být vrcholový úhel
přibližně 100-120°, u hrušní a peckovin 70-80°.
Začínáme zmlazovat od středu (osy) koruny. Je vhodné, aby v bezprostřední blízkosti řezné rány byl ponechán tažný výhon nebo tenčí větev. Dochází k lepšímu zacelení rány. V prvním roce po zmlazení provedeme odstranění nežádoucích výhonů, tj .
ponecháme jen několik nejperspektivnějších. Z nich v průběhu let zapěstujeme nový
tvar koruny, odpovídající druhu a odrůdě. V dalších letech, postupně po vytvoření

Ošetřování
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koruny, přecházíme na průklest. Podle zkušeností můžeme zmlazením prodloužit život
dřeviny až o jednu třetinu .
Při řezu kolmo stojící větve vedeme řez mírně šikmo. K ošetření ran je vhodný
štěpařský vosk, balzám, překryvné nátěry (přírodní fermeže, fermežové barvy, vodové
a emulzní nátěry - Balakryl, Latex) nebo syntetické lazurovací nátěry na dřevo (dnes
používaný Luxol s příměsí fungicidních látek série B /Sl023/ a S /Sl025/).

Polokmen jabloně po zmlazovacím

Tvorba „ vlků" u staré jabloně

řezu
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Úhel zmlazování podle tvaru koruny

2.4. Udržovací a zmlazovací řez u jednotlivých ovocných druhů
V této kapitole se pokusíme jednoduše nastínit problematiku řezu u jednotlivých
ovocných druhů.
Jabloně
Patří u nás mezi nejpěstovanější druhy. V našem ovocnářství mají jabloně velkou a dlouhou tradici. Staré stromy jsou většinou naroubované nebo naočkované
na bujně rostoucích podnožích (semenáče, pláňata). Tato skutečnost značně ovlivňuje životnost stromu. Stromy na uvedených podnožích jsou vyššího pěstitelské
ho tvaru (polokmeny a vysokokmeny). Výsadby jsou extenzivní, to nám však
nebrání i na těchto stromech docilovat poměrně veliké a kvalitní úrody. Řezem
očekáváme, že strom bude vitální, vytvoří plody a splní estetické hledisko (přede
vším v době květu a před sklizní úrody).

O šetřování
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Před vlastním řezem jabloní bychom si měli uvědomit, že existují různé odrůdy.
Jejich zvláštností je, na jakých výhonech tvoří květní pupeny (plodný obrost).
Rozeznáváme tři typy, a to plodnost na krátkém, středním a dlouhém plodném
obrostu. To by však bylo v ideálním případě, většina odrůd tvoří přechod mezi
typy.

U odrůd plodících na krátkém dřevě (' Akane ', 'Bláhovo oranžové' , 'Coxova
reneta' , 'James Grieve ' aj .) dochází k rychlejšímu stárnutí plodného obrostu a je
zapotřebí neustále obrost nahrazovat mladším a vitálnějším. Stromy s krátkým obrostem větš inou bohatě až středně plodí. V úrodnějších letech je zapotřebí regulovat množství plodů řezem . Tím dosáhneme stabilních a pravidelných úrod.
U odrůd plodících na středně dlouhém dřevě ('Lord Lamboume ', ' Kidďs Orange ', 'Banánové zimní' aj.) je vhodné též neustále obrost nahrazovat, i když není
zapotřebí tak často jako u typů s krátkým plodným obrostem.
U odrůd plodících na dlouhém plodném obrostu ('Wealthy ', 'Boskoopské' ,
'Grávštýnské ' aj.) je vhodné delší výhony zakracovat a tím podporovat tvorbu
plodného obrostu. Stromy rodící na dlouhém plodném obrostu se většinou vyznačují náznakem převislé koruny. Řez je velmi důležitý, nejkvalitnější plody jsou na
dvou až tříletém dřevě.
Všeobecně můžeme uvést, že při průklestu starých jabloní kromě konkurenč
ních výhonů odřezáváme poškozené, suché, nemocné, křížící se a zahušťující vět
ve v koruně . V případě potřeby použijeme jemný, středně hluboký nebo hluboký
řez plodného obrostu. Cílem řezu je dobře prosvětlená přirozená koruna pro danou
odrůdu .
Většinou

v průběhu dalšího vegetačního období dojde po průklestu k tvorbě
které je vhodné, když jsou ještě nedřevnaté , vylomit. Nevylamujeme však
všechny. Ty, které jsou perspektivní pro další pěstování, ponecháme. Vylamování
vlků je vhodné použít u jakéhokoliv způsobu řezu jabloní, nedochází k nežádoucímu
zahušťování koruny v průběhu vegetace.
Zmlazovací řez již byl popsán v předchozí kapitole. Úhel zmlazovacího kužele
by měl být přibližně 100° až 120°. Před provedením vlastního zmlazení je vhodné
provést hlubší průklest. Důležitým faktorem je následná péče o strom, zaměřená na
nově vytvořené výhony, zejména na jejich postupnou probírku a zapěstování
nové koruny.
Vhodná doba provedení průklestu i zmlazovacího řezu je v zimě , nejlépe po
přechodu období největších mrazů.
v lků ,

Část koruny jabloně před a po udržovacím řezu.
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Hrušně

21
řezu:

Patří mezi kvalitní druh ovoce, který je v poslední době často opomíjený. Tradice tohoto
druhu sice není u nás tak velká jako u jabloní, přesto se u nás hrušně dříve poměrně hojně
pěstovaly. Z ovocných stromů snášejí řez nejlépe. Je třeba si však uvědomit, že hrušeň má
pyramidální růst. Proto by měl být.vždy terminální výhon o něco vyšší. Při průklestu, u kterého
budeme sesazovat terminální výhon nebo silnější větev, musíme řezat tak, aby byl vždy pod
ránou výhon, který bude pokračovat v růstu. U řezu větví se snažíme, aby nahrazující
výhony směřovaly vždy ven z koruny. Důvodem je korunu rozvolnit do prostoru.
Je vhodné používat raději hlubší průklest. Důvodem je ustávání v růstu a vytváření
kvalitního plodného obrostu.
Zmlazení je popsáno v předchozí kapitole. Úhel zmlazovacího kužele je 70° až 80°.
Doba provedení průklestu, zmlazovacího řezu a další zásady odpovídají zásadám
uvedeným ujabloní.

'

Výtvoření čípku

Hlavním požadavkem je, aby boční

Odstranění čípku
větev

nebyla silnější než polovina hlavní osy pod

rozvětvením . Při nedodržení tohoto poměru tloušťky ,,naprogramujeme" zhoršení zdravot-

Výsokokmen

hrušně před

a po udržovacím

řezu.

Třešně

Jsou oblíbeným druhem ovoce v letním období. Patří mezi ovocné dřeviny, které špatsnáší řez. Další odlišností oproti jádrovinám je, že nejvhodnější doba řezu zasahuje do
plné vegetace. Třešně nesnášejí přísné tvarování a řezné plochy velkého průměru. Při
nevhodně provedených zásazích často trpí klejotokem.
Jednou z vhodných metod používaných u řezu třešní (obecně však lze říci všech druhů
peckovin) je Zahnova metoda řezu.
ně

ního stavu. Z těchto důvodů byla vyvinuta metoda postupného sesazování nevhodné
větve na tzv. dlouhý, oslabeně aktivní čípek. Je to různě dlouhá, řezem potlačená část
větve . Tento čípek po seříznutí nepokračuje v růstu. Nesmí však být příliš krátký, aby
nezaschl. Dostatečnou aktivitu na čípku udržuje slabší postranní obrost. Délka živého
čípku závisí hlavně na jeho tloušťce k poměru tloušťky kmene. Stejné zásady platí při
zakracování větví na vhodné náhradní rozvětvení. Čípek ponecháváme tím delší, čím tlustší, mladší a aktivnější je větev, která má být odstraněna, čím kolmější je její postavení a čím
vlhčí je stanoviště (může být dlouhý až kolem 1 m). Princip postupného zakracování spočívá v pozvolném převedení funkce na vybranou větev. Ta již není v růstu potlačována a
postupně nabývá vyrovnanou pozici mezi ostatnímí plodnými větvemí v koruně stromu.
Po několika letech se poměr tloušťky mezi odstraňovanou a nově vybranou větví změní ve
prospěch nově vybrané větve . Průměr odřezávaných částí je pak menší než polovina
kmene, popřípadě hlavní větve. Zbylý čípek můžeme později odstranit na větevní kroužek,
aníž by hrozila infekce klejotokem.
Řez třešní provádíme velmi opatrně a s rozmyslem. Nepouštíme se do velkých řezů a
pokud ano, tak jen Zahnovou metodou. Zmlazení se u třešní neprovádí. Období vhodné na
provedení zásahů spadá buď do plného květu nebo na dobu sklizně ovoce. Řez nemusíme
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Slivoně

roky. Při technologii řezu dodr-

řezu jabloní.

Do této skupiny ovoce řadíme švestky, pološvestky, slívy, renklódy a mirabelky.
pro tuto skupinu je bujný růst. Ten se projevuje v tom, že větve slivoní
rostou v ostrém úhlu vůči hlavní ose kmene. Dalším znakem typickým pro tuto skupinu je velice křehké dřevo . Důležité pro určení způsobu řezu je délka přírůstků . Pokud
jsou za vegetační období dlouhé 30 až 40 cm, omezíme se jen na prosvětlení koruny.
Odstraníme nemocné, málo plodící, vyholené a stárnoucí větve. V době, kdy má strom
krátké přírůstky, vnitřní zasychající obrost, plody zdrobňují , ale strom je celkově zdravý,
použijeme mírné zmlazení. Při řezu do staršího dřev a praktikujeme Zahnovu metodu.
Řez slivoní provádíme za vegetace v době květu nebo po sklizni plodů. Hluboké
zmlazení není pro strom vhodné.
Význačný

Višně
Patří též mezi oblíbené ovoce letních měsíců, i když se většinou zpracovává na
kompoty a další ovocné výrobky. Jejich náročnost na řez je daleko vyšší než u třešní. Je
potřeba používat pravidelný, detailní řez. Korunu udržujeme raději řidší, a letorosty
kratší, velmi často vyholují. Odplozené výhony zakrátíme nejlépe na kratší rozvětvení.
Višeň plodí na jednoletých výhonech vyrůstajících ze dvouletého dřeva. Pokud se stromy
průběžně nezmlazují, je možné použít Zahnovy metody a větve postupně zakrátit
v průběhu několíka let.
Řez višní se provádí po sklizni, hluboké zmlazení není vhodné, stromy po tomto
zákroku většinou odumírají do několika let.

Meruňky

Oblíbený ovocný druh, který je však vhodný do teplejších oblastí. Velmi často
tato dřevina trpí odumíráním jednotlivých větví (apoplexií). Jedná se soubor růz
ných příčin (biotických a abiotických). Meruňka kvete a plodí výhradně na výhonech nebo plodných trnech jednoletého dřeva. Z tohoto důvodu je třeba, aby měl
strom dostatek mladého dřeva. To znamená provádět řez každým rokem. Při řezu se
omezíme na průklest zahušťujících, poškozených, nemocných větví , odstraňujeme
dále konkurenční výhony a vlky.
Řez meruněk provádíme v době vegetace (březen až září). Hluboké imlazení tomuto druhu nesvědčí. Pokud zmlazení provádíme, seřezáváme nejvíce do čtyřletého
dřeva.

Zvláštní kapitolou, o které je vhodné se zmínit, je výskyt nekróz a trhlin na kmeni
a silných větvích . Velice vhodné je ošetřit takovéto defekty jednoduchým způso 
bem. Místo očistíme do zdravé a živé části, po očistění uděláme roztok octové vody
(přib l ižně na 4 1vody dáme 0,2 1 octa). Provedeme očistění rány připraveným roztokem a po zaschnutí ránu zatřeme štěpařským voskem, balzámem nebo Latexem.

l
j

Broskvoně
Patří také mezi teplomilné druhy ovoce. Krátkověké ovocné dřeviny, mají poměr
bujný růst, který postupně ustává. Náchylnost na choroby je velmi vysoká.
Nejkvalitnější plody jsou na jednoletých výhonech dlouhých 40- 70 cm. Dřevo
v našich podmínkách pomaleji vyzrává a způsobené rány po řezu se pomaleji hojí.
Používáme detailní řez plodného obrostu. Po tomto řezu by měla být koruna řídká a
vzdušná. Odstraňujeme výhony do délky 20 cm. Technologie řezu je podobná me-

ně

ruňkám .

Základní řez u broskvoní se provádí na začátku rašení do doby odkvětu. Může se
použít řez i v první polovině června, čímž se dá zároveň regulovat velikost úrody.
Kosterní větve zakracujeme až po sklizni, to je v srpnu. Na kmeni a silných větvích
se vyskytují velmi často nekrózy a trhliny, ošetření je shodné jako u meruněk.
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2.5. Speciální zásahy a ošetření ovocných stromů

Jedná se o jediný ovocný druh, který si dokáže počet větví v koruně sám
regulovat, přesto jsou někdy nutné zásahy. A to odstranit suché, nemocné, zlomené
nebo zahušťující zdravé větve. Při řezu si musíme uvědomit, že se jedná o dřevinu
velmi náchylnou k chorobám, a to především k houbovým. Z tohoto důvodu vě
nujeme větší pozornost ošetření řezných ran.
Vhodným obdobím k řezu je čas, kdy nové letorosty dosahují přibližně délky
l 0- 15 cm. Jinak dochází k velkým ztrátám mízy.

Oskeruše
Tento ovocný druh se vyskytuje ojediněle na jižní Moravě, ale přesto si zasluhuje
pozornost. Jedná se o dlouhověké stromy (výskyt stromů až 400 let starých), které
jsou dominantou svému okolí. Dříve se plody používaly na sušení, výrobu džemů a
destilátů. Při řezu provádíme odstranění suchých a zlomených větví. Tento strom má
obdivuhodnou regenerační schopnost i u staršího dřeva.
Řez této dřeviny je vhodný v období od kvetení do první poloviny srpna. Pokud
je to jen možné, neděláme rány většího průměru než je 10 cm. Musíme si uvědomit, že
jde o pomalu rostoucí dřevinu.

V této kapitole se zmíníme o ošetření stromů s dutinou, stromů napadených houbou,
jinak poškozených, celkově proschlých a těch, kterým hrozí rozlomení koruny.

2.5.1.

Ošetření stromů

s dutinou

Dutinu je lepší nevyplňovat, i když starší názory jsou opačné . Materiál na vyplnění
dutiny byl udáván různý od směsi pilin s cementem až po samotný beton a cihly.
Postupem času se však zjistilo, že pod tímto materiálem začíná boj o přežití daného
stromu. Pod výplní docházelo k nerušenému rozvoji především dřevokazných hub,
které postupně strom zahubily. Nyní je pouze čištěna dutina. Pokud je uzavřená a má
jenom jeden otvor, zastřešíme ji nejlépe stříškou z pryskyřice. Toto zastřešení je sice
nejvhodnější , avšak cenově nákladné. Při zakrývání dutin by měl být ponechán otvor
k odvětrávání dutiny. Většinou stačí dutinu vyčistit a neošetřovat. Pokud však i v tomto
směru chceme být důkladní , je vhodné ji natřít fungicidními látkami nebo lazurovacími
nátěry na dřevo s obsahem fungicidů . Odstín barvy je vhodné volit co nejvíce podobný
barvě kůry stromu.

2.5.2. Stromy napadené

dřevokaznou

houbou

Již tato skutečnost v životě stromu je velmi smutná. Jen málo jedinců přežije nebo
je schopno růst a žít se dřevokaznou houbou. To však neznamená, že musíme strom
ihned pokácet. Bohužel neexistují prostředky jak strom vyléčit. I když byly uskutečněny
pokusy aplikovat antibiotika do cévního systému dřevin, výsledky nepotvrdily užitečnost tohoto zákroku. V tomto případě hodně závisí na výživě a vitalitě daného
stromu. Promítá se zde i pravidelná péče o něj . Pokud respektujeme zásady ošetření a
specifické požadavky daného druhu, může žít strom s úspěchem i více let.

Plody oskeruše
Na závěr kapitoly věnované řezu nejdůležitějších ovocných druhů je nutné podotknout, že je vhodné ošetřovat řezné rány v průměru nad 1O cm. Toto však není podmínkou. Dřevina je za toto ošetření „vděčná". Důležité je po řezu pilkou zarovnání
okrajů ran nožem.

Sírovec

žlutočervený

Ošetřování

2.5.3. Stromy poškozené

větry

starých a výsadba nových ovocných
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nebo suché

Poškozené stromy nebo suché části je důležité vždy zakrátit na první zdravou
a nepoškozenou část. Tím rozumíme první zdravé větvení. Rány by měly být
hladké a nepoškozené, bez zátrhů. Dále je třeba ošetřit rány a později postupovat řezem specifickým pro daný druh. Tímto postupem můžeme poškozenou část
nahradit.

3.1. Výběr pozemku
Výběr vhodného stanoviště pro jednotlivé ovocné druhy (druhová rajonizace) je
rozhodujícím ukazatelem požadovaného růstu a sklizně. Na menších plochách lze do
určité míry zlepšit půdní podmínky (výživou a hnojením), zmírnit povětrnostní vlivy
(ochranné pásy větrolamů) apod.
Ovocné rostliny prodělávají roční vývojový cyklus a pro jednotlivá fenologická
období vyžaduje pěstovaný druh mnohdy i velmi rozdílné hodnoty ekologických
činitelů. Působí souborně a jejich působení závisí na mnoha podmínkách.

Zpravidla je dělíme na:
podnební (klimatické- teplo, světlo , voda, vzduch a jeho pohyb, vzdušná vlhkost
a srážky)
zeměpisné (topografické - nadmořská výška, zeměpisná délka, šířka, svažitost
terénu, expozice k světovým stranám apod.)
půdní (edafické - složení půdy, vlastnosti půdy, půdní druh, půdní typ apod.)
biotické (vliv rostlin a živočichů)
antropogenní (vliv člověka a civilizace na rostliny)

Prosychající strom oskeruše

2.5.4. Statická vazba u ovocných

Odstraňování

suchých větví v
oskeruše

koruně

dřevin

Pokud hrozí rozlomení stromu nebo je třeba zachovat dřevinu do doby než ji
namnožíme, můžeme použít statické vazby koruny. Tento způsob se dnes již
hojně využívá při statickém zajištění zeleně ve městech. Pro ovocnáře je tato
technologie okrajová. Takovéto zajištění je vhodné přenechat odborné firmě.
Existují určité zásady, které je třeba dodržet, aby vazba byla plně funkční.

Znalost všech těchto ekologických činitelů napomáhá úspěšnosti nových výsadeb. Při výběru pozemku je nutno posoudit jeho polohu z hlediska mikroklimatického,
půdní podmínky, sklon pozemku a provozní poměry. Pro výsadbu ovocných druhů
ve vyšších polohách se využívají převážně jen svahy.
Severní svahy jsou nejstudenější , vlhčí a opožďují vegetaci. Poškození pupenů
i květů nízkou teplotou je menší. Vhodnost těchto pozemků závisí na kvalitě půdy.
Vhodné jsou zejména lehké půdy. Hodí se pro pěstování třešní, višní a raných odrůd
jabloní.
Východní svahy jsou chladnější než svahy jižní a jihozápadní. Vegetace začíná na
těchto svazích o něco dříve než na severních svazích. Změny teplot jsou zde vyšší,
což zvyšuje nebezpečí působení nízkých teplot. Hodí se pro pěstování třešní , višní a
jabloní.
Západní sv~hy jsou nejteplejší v období od ledna do března a od října do prosince.
Hodí se pro pěstování všech ovocných druhů .
Jižní svahy jsou nejteplejší v létě , jsou dobře osvětlené, ale mají značné rozdíly
mezi teplotou denní a noční. Dochází zde k poškozování květů nízkou teplotou a na
ovocných stromech vznikají mrazové desky. Hodí se téměř pro pěstování všech ovocných druhů .
Při mírném sklonu jsou podmínky pro pěstování lepší. Čím strmější je svah, tím
mívá méně ornice, půda bývá sušší. Je zde také větší eroze a obdělávání je těžší a
náročnější. Pro dobrý růst ovocného stromu je potřebná hloubka půdy 0,5 m. Dobře
vyhovuje půda, kde spodina je takového složení jako ornice anebo o něco těžší.
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Příprava půdy před výsadbou se nejčastěji zaměřuje na doplnění organické hmoty
a minerálních živin v celém půdním profilu. Důležitou podmínkou je provzdušnění a
zlepšení struktury pro vytvoření silně a rovnoměrně vyvinuté kořenové soustavy.
Příprava půdy rovněž počítá s odplevelením půdy a zbavení se víceletých plevelů.
Hloubka přípravy půdy úzce souvisí s fyzikálními vlastnostmi půdy. Na hlubších,
středně těžkých až těžších půdách lze pro náročnější druhy doporučit zpracování
hlubokou orbou do 0,5 m , naopak na lehčích půdách postačí orba mělčí 0,3 m.
Nejvhodnějšími předplodinami pro ovocné stromy jsou jeteloviny, které vynášejí
z půdních vrstev zejména vápník a kyselinu fosforečnou . V teplejších oblastech se
nejčastěji používá vojtěška, v chladnějších a vlhčích jetel luční. Před výsadbou věnu
jeme pozornost zásobnímu hnojení fosforem, draslíkem, hořčíkem a potřebě vápnění
v závislosti na pH půdy. Velmi příznivý účinek na využití živin má společné zapravení
průmyslových hnojiv se statkovými (kromě hnojiv vápenatých).
Při větší výsadbě se po orbě pozemek urovná smykem a branami, vyznačí se
hlavní cesty a jednotlivé parcely. V členitém terénu u svažitějších pozemků volíme
menší velikost parcel a respektujeme zásadu směru řad po vrstevnicích, abychom
zabránili nebezpečí zvýšené půdní eroze.
Spon u ovocných stromů určuje polohu jednotlivých rostlin ve výsadbě. Vyjadřu
je hustotu a způsob uspořádání. Nejvyšší počet stromů na jednotlivou plochu lze
dosáhnout použitím čtvercového sponu, obdélníkový spon snižuje počet stromů tím
více, čím větší je rozdíl mezi šířkou meziřadí a vzdáleností stromů v řadě.
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Veličkou

3.1.1. Doba výsadby
Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu ovocných stromů je polovina října až konec listopadu. Půda během zimního období slehne, kořeny dosáhnou dobrého kontaktu se zeminou. U broskvoní je nejspolehlivější jarní výsadba na začátku rašení,
nejlépe „z půdy do půdy". Ostatní druhy můžeme vysazovat rovněž na jaře, co nejdří
ve po rozmrznutí půdy, jakmile to vlhkost půdy dovolí.

3.1.2. Technika výsadby

Mírný svah j e vyhovující pro·založení ovocného sadu

Podle výsadbového plánu přistoupíme k rozměřeni parcel. Důležité je určeni směru řad
a orientace ke světovým stranám. Upřednostňujeme řady ve směru sever- jih. Na svažitých pozemcích umísťujeme řady ve směru vrstevnic k zabráněni půdní eroze. Dále následuje rozměřeni stanovišť pro stromy vykolíkováním. Tradičně se nejdříve do půdy zarazí
kůly do hloubky (),6 m. Způsob výsadby může být velmi rozdílný. Doporučuje se hloubeni
jamek jen na velikost kořenové soustavy. Kořeny nesmí být zmáčknuty, ale volně v jamce
rozprostřeny. Pro výsadbu lze použít i půdních vrtáků. Příprava jamek dlouho dopředu
vede k vysušováni zeminy.
Před výsadbou stromků zkrátíme nadměrně dlouhé kořeny a odstraníme veškeré poškozené části kořenů. Při výsadbě dbáme na správnou hloubku výsadby (místo štěpováni
by mělo zůstat alespoň 50 mm nad povrchem půdy). Důkladně přitlačíme půdu ke koře
nům. Při podzimní výsadbě nahrneme zeminu ke kmínku, až do výšky 0,3-0,5 m. Ke kůlům
stromky vyvazujeme později po sesednutí půdy. Při jarní výsadbě upravujeme korunku
řezem hned po výsadbě, u podzimní výsadby nejlépe najaře těsně před rašením.
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Zakrácení korunky stromku po jarní

3.1.3. Nároky ovocných

Korunka jabloně v druhém roce po naroubování
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Patří k velmi plastickým ovocným druhům . Rozhodujícím činitelem jsou půdní
podmínky, dané půdním profilem a hladinou podzemní vody. Pro jabloně jsou vhodné
středně těžké půdy zásobené živinami, s dobrými fyzikálními vlastnostmi v celém
půdním profilu a neutrální půdní reakcí. Vysušené, větrné a uzavřené mrazové polohy
jsou nevhodné. Optimální průměrná roční teplota je 7- 8 °C, úhrn srážek 600-800 mm.
Při správné volbě podnoží a odrůd lze jabloně úspěšně pěstovat v nadmořské výšce
500-600m.

Hrušně

Pro tržní pěstování vyžadují středně teplé až teplé stanoviště. Vhodné jsou
propustné půdy zásobené živinami s neutrální půdní reakcí. Lépe vyhovují půdy suché
než přemokřené s vysokou hladinou podzemní vody. U hrušňového semenáče by
neměla hladina podzemní vody být výše než 1,8 m, u kdouloňových podnoží 1,2 m pod
povrchem půdy. Hrušně nesnáší vysoký obsah vápníku v půdě, nepropustnou spodinu a studené těžké půdy. Pro pěstování jsou vhodné mírné svahy s východní nebo
jihovýchodní expozicí. Hrušně štěpované na kdouli jsou náročnější , citlivé k namrzání
dřeva a kořenů. Optimální průměrná roční teplota je 7,5-9 °C úhrn srážek 500-600 mm.
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Slivoně

Višně

Švestky se pěstují nejčastěji ve středních i vyšších polohách, často i na nechráněných
stanovištích a na severních svazích. Naopak ostatní slivoně, slívy, renklódy a myrobalány
pro pěstování vyžadují středně teplé až teplejší polohy a chráněná stanoviště. Vyšší plodnost vykazují renklódy na stanovištích chráněných vůči větrům.
Slivoně jsou náročnější na vlhkost vzduchu a rozložení srážek během roku. Vyžadují
přiměřeně vlhké a výživné půdy, snáší i vyšší hladinu spodní vody, která by neměla být
výše než 1 m pod povrchem půdy. Slivoně na myrobalánu vyžadují sušší a teplejší stanoviště. Průměrná roční teplota by se měla pohybovat od 7 ,5- 9 °C a úhrn srážek 500-700 mm.
Pro úspěšné pěstování slivoní je nutné dodržování zásad ochrany vůči virové šarce.
Volíme taková stanoviště, která mají izolační vzdálenost rninímálně 500 m od napadených
pěstovaných nebo planě rostoucích stromů, které jsou zdrojem infekce. Důležité je nejenom použití zdravého výsadbového materiálu, ale i pravidelná kontrola a likvidace všech
napadených stromů .

Řadíme je k nejméně náročným ovocným druhům, mohou se pěstovat téměř ve všech
oblastech. Lze využít i méně vhodná stanoviště , návětrné a inverzní polohy, ale i severní či západní svahy. Rostou ve všech druzích půd s výjímkou půd těžkých a
zamokřených. K půdní reakci jsou tolerantní, nejlépe však rostou na půdách písčitohliní
tých přiměřeně zásobených vláhou. Na suchých stanovištích využíváme jako podnož
mahalebku. Optímální průměrná roční teplota 7- 8 °C, úhrn srážek 500-600 mm ročně.

Třešně
Při výběru stanoviště je třeba vybírat lokality na jihozápadních, jihovýchodních a
jižních svazích. Třešně vyžadují otevřený terén, ne mrazové kotliny. Rovinaté polohy pro
výsadby jsou vhodné pouze v teplých oblastech. Obecně jsou vhodnější sušší oblasti.
Nevhodné jsou takové, kde v době dozrávání přichází deštivé počasí (praskání plodů).
Vhodné jsou zejména hluboké, výhřevné a lehčí půdy. Na suchých půdách používáme
jako podnož mahalebku, jinak ptačku. Půdy s vysokou hladinou podzemní vody a půdy
zamokřené jsou nevhodné. Optímální roční teplota se pohybuje od 7,5 do 9 °C a úhrn
srážek 500-600 mm ročně.

ovocnářských

Meruňky

Pro pěstování jsou nejvhodnější mírné svahovité terény chráněné před severními a
severovýchodními větry. Vhodná je orientace svahu kjihu,jihozápadu a západu. V teplých
oblastech je možné využít i severních svahů, jedná-li se o chráněnou polohu od severu.
Silné větrné polohy s častým pohybem chladného vzduchu nejsou vhodné, rovněž mrazové kotliny, kde dochází k zmrzání květních pupenů a je tak i podpořen výskyt houbových onemocnění. V okrajových oblastech věnujeme pozornost mikrolokalitám, které
využívají ochrany před mrazivými větry.
Jsou náročné na půdu, vyžadují teplé, výživné, humózní, hluboké a úrodné půdy
s neutrální až zásaditou reakcí. Důležitým předpokladem je vysoký obsah vzduchu v půdě,
při jeho nedostatku stromy málo rostou, trpí klejotokem a zmrzáním. Meruňkám lépe svědčí
půdy sušší než přemokřené. V době dozrávání plodů meruňky příznivě reagují na závlahu.
Nejlépe vyhovuje roční teplota 9,5- 1O°C a úhrn ročních srážek 500-600 mm.
Broskvoně

Vhodné jsou mírné svahy orientované k jihu, jihozápadu i jihovýchodu. Nevhodné
jsou údolní polohy, kde se kumuluje chladný vzduch a vzniká nebezpečí poškození nízkou
teplotou. Nevhodné jsou i nechráněné náhorní roviny. Půdy trvale zamokřené, studené,
jílovité s vysokou hladinou podzemní vody jsou pro pěstování nevhodné. Vybíráme půdy
s optimálními fyzikálními a chemickými vlastnostmi, středně těžké, písčitohliníté až hliníté.
Vhodná je půdní reakce neutrální nebo mírně alkalická do 5 % obsahu uhličitanu vápenatého. Průměrná roční teplota by se měla pohybovat od 8,5-9,5 °C a úhrn ročních srážek
550--650 mm.
Mandloně

Vhodné jsou teplé oblasti na mírnýchjižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích.
Vyžadují půdy středně těžké, vápenité, hluboké, vyskytující se v oblastech černozemí a
hnědozemí vzniklých na spraších. Úspěšné pěstování závisí i na nižší hladině spodní vody.
Jsou náročnějším druhem na teplotu. Vyžadují průměrnou roční teplotu okolo 1O °C a úhrn
ročních srážek 5 50 mm.

Vlašský

ořešák

Dobře roste v oblastech s menšími tepelnými výkyvy. Nejvhodnější jsou slunné svahy.
Nevhodné jsou mrazové kotliny. Ve vyšších polohách plodnost bývá nepravidelná. Vyžaduje
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půdy

lehké, provzdušněné, ale hluboké s dostatkem vápníku. Nehodí se do půd mokrých,
těžkých a jílovitých. Optimální pro pěstování je průměrná roční teplota nad 8 °C a úhrn
ročních srážek 500-700 mm.

Líska
Roste na pokraji lesů v nížinných i podhorských oblastech, zejména na půdách
s dostatkem vápníku. Pro pěstování jsou nejvhodnější půdy výživné a přiměřeně vlhké.
Optimální průměrná roční teplota je okolo 7 °C a úhrn ročních srážek 850 mm.

3.2. Výběr podnoží
Podnož ovlivňuje nejen růstové vlastnosti odrůdy na stanovišti, ale i výsledky sklizní,
a to jak množství, tak kvalitu. Použití podnože musí odpovídat celé řadě požadavků. Důle
žitá je snadná množitelnost a vyrovnanost podnoží a současně i požadovaný zdravotní
stav. Materiál nesmí obsahovat žádné známé aní hospodářsky významné viry uvedené
v příslušné vyhlášce.
Staré a krajové odrůdy jsou přizpůsobené klimatickým a půdním podmínkách určité
oblasti. Poskytují pravidelné a dobré sklizně, přičemž se vyznačují mrazuodolností. Trpí i
méně chorobamí a škůdci . Mnohé z nich vynikají cennýmí hospodářskými vlastnostmí, ale
i šlechtitelským významem.
Pro tuto skupinu odrůd mají plné uplatnění semenné podnože, vyznačující se bujným
až velmi bujným vzrůstem. Obecným znakemje menší vzrůstová vyrovnanost, mají však
dobrou vitalitu, vysokou mrazuodolnost, pevný kořenový systém. Pro podmínky ČR jsou
k množení povolené osvědčené podnože nejrozšířenějších ovocných druhů .
Pro účely výsadby genofondových sadů v rámci ČSOP je třeba počítat s tim, že tyto
sady budou většinou ve formě vysokokmenných tvarů. Situace v získávání podnoží je u
nás zatim dosti obtížná. Podnožové školky ve větší míře produkují podnože registrované
ve Státní odrůdové knize. Logicky tedy podnože pro intenzívní výsadby, jinak řečeno,
podnože slabě rostoucí. Ty mohou posloužit pouze pro záchranu odrůdy a pro napěstová
ní vhodného roubového materiálu v zásobní - příruční školce. V následujících odstavcích
jsou uvedeny podnože pro jednotlivé ovocné druhy.
Jabloně

Nejvíce doporučované slabě rostoucí podnožejsouM 9, M27, J-TE-G, J-TE-F, J-TE-E,
J-TE-H. StředněvzrůstnépodnožejsouM26 , M 7, M 2, MM 106, J-TE-B a jiné. Ze silně
vzrůstných vegetativně množených podnoží jsou doporučovány M 1, J-TE-C, A 2. Generativně množené podnože, tedy semenáče jabloní jsou J-KL-1 , J-KL-2, J-KL-3 , J-KL-4, JTE-1, J-TE-2 a selekce semenných stromů 'Jadernička moravská'.
Pro samozásobitelství lze využít vypěstování podnoží zjabloňových odrůd 'Jadernička moravská', 'Croncelské ', 'Hagloe Crab ', 'Citronka', 'Antonovka' aj. Z některých
odrůd jabloní mohou být podnože vypěstované ze semen nevyrovnané ve vzrůstu,
s pokřiveným kmínkem a nevyrovnaným kořenovým systémem.
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Hrušně

I ve velkovýsadbách se u nás nejvíce používají semenné podnože. Byly povoleny HTE-1 a H-TE-2 vyselektované z polokultumích odrůd. Nejlepší semenáče dávají odrůdy
'Hardyho máslovka' a 'Muškatelka šedá' . Pro vypěstování podnoží lze použít semen i
jiných polokultumích odrůd a pláňat hrušní.
Pro nízké tvary hrušní lze použít kdouloně K-TE-B aK-TE-E. Ovšem s různýmí odrůda
mi hrušní je rozdílná afinita (srůstnost u starých odrůd je neprozkoumaná) a stromy na
kdouloních často namrzají.
Třešně
Rovněž

ve velkovýrobě a intenzívních sadech se používá jako podnož semenáč plané
Byly vyselektovány různé typy ptaček. Vlastnosti uvedených typů nejsou pro extenzívní genofondové sady příliš důležité. Většinou ovšem nesnáší vysoký
obsah vápna. Nejfrekventovanější jsou semenné podnože: P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3 amahalebka. Slabě rostoucími vegetativními podnožemi pro třešně jsou 'Colť, P-HL-A, P-HLB aP-HL-C, z nichžnejslabějirostoucíjeP-HL-A.
třešně „ptačky" .

Višně

Pro

višně

platí totéž co pro

třešně .

Slivoně

Pro slivoně nejsou rozšířené vegetativně množené podnože. Nejvíce se používají selektované typy myrobalánu jako např. MY-B0-1, MY-B0-2, MY-KL-A. Dále pak selektovaný typ 'Povážské okruhličky' nazvané S-B0-1.
Ve velkovýrobě se používá i semenáčů odrůd 'Zelená renklóda' a 'Wangenheimova'.
V samozásobitelství lze použít i odkopků 'Švestky domácí', 'Durancie' a semenáčů
různých místních polokultumích slivoní.
Broskvoně, mandloně

Používají se generativně množené podnože, jako semenáče selektovaných typů broskvoní a broskvomandloní, napříkladB-VA- 1, B-VA-2, B-VA-3, B-VA-4, BM-VA-1 . Podnož
BD-SU-1 je bujného vzrůstu a dá se množit také zelenými řízky. Pro samozásobitelství je
možné použít semenáče tzv. vinohradnických broskvoní.
Meruňky
Nejrozšířenější podnoží je meruňkový semenáč.

Jako takové byly vyselektovány typy

M-VA-l , M-VA-2,M-VA-3 , M-VA-4, M-LE- l.Proněkteréodrůdyjemožnépoužítipodnože

vhodné pro

slivoně .

Rybíz, angrešt
Množí se celkem dobře dřevitýmí nebo bylinnýmí řízky. Pokud se pěstují stromkové
tvary, používá se jako kminek zakořenělá meruzalka zlatá.
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Uskladnění roubů

Rouby uchováváme od doby odběru z matečné rostliny do doby roubování. Ve
rouby ukládáme do sklepních prostorů či jiných mrazuprostých
objektů s teplotou od O°C do 5 °C. Lze využít chladírenských prostorů, sněžných
jam apod. Rouby zakládáme jednotlivě nebo ve svazcích vždy označené jmenovkou. Vhodným substrátem pro zakládání roubů je písek, perlit, rašelina, kde jsou
rouby založeny do 1/3 délky. V suchých skladovacích objektech je nutno udržovat
vlhkost kropením substrátu či stěn. Rouby během skladování nesmí vyschnout.
Naopak v příliš vlhkém prostředí dochází k rašení roubů a rozmnožování plísní. Možná
je i desinfekce roubového materiálu.
Pro malé množství roubů se osvědčilo založení celé délky roubu do půdy ze
severní strany budovy . či jiného objektu, kde teplota nejméně kolísá a rouby
v takovýchto místech se uchovají nenarašené až do pozdního jara.
Rovněž je možné skladování roubů v PVC pytlích a jejich umístění ve sklepních
či jiných chladných prostorách. Při tomto způsobu je nutno počítat s pravidelnou
výměnou vzduchu otevřením pytlů, vhodná je i desinfekce roubového materiálu.
V malém se osvědčila metoda parafinování roubů, kde se bazální část roubů
o délce 10-20 mm ponoří do parafinové kompozice Revilanu (parafín pro štěpování
révy vinné, teplota 70-72 ° C) a ihned vyjme, tím se dosáhne vytvoření parafinového
filmu. Svazek roubů se zabalí do vlhkého novinového papíru (tiskařská čerň působí
desinfekčně) a vloží se do polyetylénového nebo mikrotenového sáčku a umístí
v chladničce při teplotě od O°C do 5 ° C kde se uchovává do doby roubování.
Před použitím zkontrolujeme zdravotní stav roubů. Rouby s poškozenými pupeny
nebo bohatou tvorbou květních pupenů, rouby z vrcholových partií výhonů, nevyzrálé, nejsou pro roubování vhodné. Nepoužíváme rouby suché nebo silně narašené. Svraštělé, mírně zavadlé rouby celé namočíme před roubováním na 12 hodin do
vody, aby nasákly.
většině případů

Úspěch roubování výmarnně ovlivňuje kvalita roubového materiálu. Roub je část jednoletého výhonu s pupeny. Rouby odebíráme pouze z matečních stromů (záruka pravosti odrů
dy a zdravotního stavu) s dobrými přírůstky jednoletých výhonů. Důraz klademe na zdravotní
stav, zejména na oblast virových chorob, které se často šíří nekvalitním virómím roubovým
materiálem.
Rouby odebíráme ze sluneční strany, řádně osvětlené, nikoliv ze středu koruny či zastíně
né části. Zcela nevhodné jsou „vlky", které vmikají ze spících adventivních pupenů, nejčas
těji po poškození části koruny či přestárnutím stromu. Rostou vzpřímeně, jsou silné, vrcholová
část nebývá vyzrálá a pupeny jsou málo vyvinuté. Rovněž příliš silné či slabé, krátké výhony
jsou pro roubování méně vhodné.
Nejvhodnější jsou matečné stromy středního věku a stromy v plné plodnosti s dostatkem
přírůstků. U přestárlých stromů v prvním roce přistoupíme k zmlazení větví o 1/3 a ve druhém
roce odebíráme nově vytvořené přírůstky. Nevhodné pro odběr roubů jsou mladé stromky,
dosud neplodící, nemámých vlastností.
Nejvhodnější dobou pro odběr roubů je zímní období, bezmrazé dny od konce prosince
do konce ledna. Dřívější terminje vhodnější pro brzy rašící druhy- třešně, višně, meruňky.
Nařezané rouby se svazují do svazků a ihned se opatří jmenovkou s omačením odrůdy.

3.4. Roubování
3.4.1. Doba roubování
Odběr

bezvirózních roubů slivoní
v izolátu.

Základní podmínkou při rozmnožování
peckovin je bezviróní stav množitelského
materiálu. Aby se zabránilo šíření virových chorob, jsou v dostatečné prostorové
vzdálenosti od příbuzných druhů zakládány roubové matečnice. Ty jsou pravidelně
chemicky ošetřovány proti savému hmyzu.

Roubování rozdělujeme podle ročního období na předjarní, jarní a letní.
a jarní období zahrnuje měsíce únor až květen. Letní období červenec
až srpen aj e zaměřeno na roubování angreštu a rybízů . Do letního roubování se
započítává též bylinné roubování angreštu a rybízu (od poloviny května do
začátku června). Koncem února až začátkem března se roubuje jeřáb moravský
sladkoplodý, třešně a višně . V březnu a dubnu veškeré peckoviny a jádroviny.
Květen zpravidla slouží pro přeroubování starších ovocných stromů v době silného proudění mízy.

Předjarní

Ošetřování
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3.4.2. Podmínky

úspěšného
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Roubování

roubování

Spočívají ve výběru vhodných komponentů podnože z rodu botanicky blízce příbuz
ných rostlin k vytvoření nového jednice s požadovanou vzrůstností a plodností. Při roubování dodržujeme nejčastěji tyto požadavky:
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začátkem

vegetace (během mízy) nejčastěji užívaným
Tittelovým způsobem „za kůru".

srůstové plochy podnože a roubu musí být hladké, rovné, čisté a shodné délky
(delší řezy jsou účelnější než kratší)
o způsobu roubování rozhoduje poměr tloušťky podnože k tloušťce roubu (rovněž
ovocný druh a tennín roubovánf)
lze-li použít více způsobů roubování, volíme vždy způsob nejjednodušší (způsoby
družení, roubování za kůru)

Roubování

během vegetačního

klidu

při

nestejném

-

průměru

roubu a podnože
Úprava roubu seříznutím

Roubování

během vegetačního

Odchlípnutí proužku kůry na podnoži
a vsunutí roubu
klidu při stejném průměru roubu a podnože.

', :

Plátování
Roubování na

Sedélkování
začátku

vegetace

(během

mízy)

způsobem

„za

kůru"

~

..

: 1.·:

Obyčejnq

Obyčejný způsob roubování za kÍtru

Vylepšený

způsob

roubování za

kůru

kopulace

Anglická kopulace

rouby na podnože je třeba klást tak, aby styk kambiálních pletiv byl co největší
roubujeme výhradně vyzrálými a nenarašenými rouby
vázání má být dostatečně těsné, pevné, ať bylo použito jakéhokoliv materiálu
(PVC, lýko, gumové úvazky)
štěpařský vosk má tvořit souvíslou vrstvičku, zabraňující vypařování a zatékání vody
nářadí, roubovací nože, mají být ostré a čisté. K zahlazení ran na podnožích
používáme školkařských žabek.

Ošetřování
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4. NÁŘADÍ, POMŮCKY A BEZPEČNOST PRÁCE
4.1.Nářadí

Řezem stromů vzniká vždy poranění, na které jedinec svým specifickým způsobem
reaguje. Mezi okolnosti, které můžeme ovlivnit, náleží kromě vhodné doby řezu i vedení, velikost a čistota řezu.
Tak jako v běžné chirurgii se používá ostrý skalpel pro svou vysokou ostrost a
z toho plynoucí čistý řez, musíme u stromů používat nářadí co nejostřej ší. Rána po
námi provedeném řezu by měla mít co nejhladší povrch bez otřepů či zatržených částí
dřeva, lýka nebo kůry. Ostré nářadí je pro řez naprosto nezbytné.
Nezanedbatelná je rovněž kvalita a provedení nástrojů. Značkové nářadí dobře a
dlouho drží ostří, neuvolňuje se řezný nebo střihový mechanizmus. Zde se vyplatí
raději zaplatit vyšší cenu za nesrovnatelně vyšší parametry nářadí.

Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 19
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Houseníky jsou nůžky na násadě, které ovládáme na dálku pomocí šňůry. Houseník slouží k odstřihávání drobných větví a výhonů, ke kterým se z nejrůznějších důvo
dů nemůžeme dostat. Musíme si však uvědomit, že na dálku není proveden řez tak
kvalitně. Lze doporučit například značky Sandvik nebo Fiskars.

Zahradnické nože
Při řezu

starých stromů používáme k ošetření velkých řezných ran žabky, nejlépe
Použití a velikost do značné míry záleží na zkušenostech a zvyku práce se
žabkou. Lze doporučit například značky KDS, Mikov, Sandvik nebo Tina.
čípkovací.

Houseník při

Silnější

Zahradnické

typ žabky
nůžky

řezu větve

Detail

řezného

Slabší typ žabky

a houseníky

Nůžky

slouží pro odstříhávání výhonů a větví většinou do průměru 25 mm.
Rozsah použití udává výrobce. Pro použití jsou vhodné dvousečné nůžky a to
především z pohledu provedení kvalitního střihu . Lze doporučit například značky
Felco, Fiskars, Mikov, Sandvik.

Dvouruční nůžky

Sandvik při

řezu

mechanismu houseniku

Ošetřování
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4.2.

Zahradnické pilky
Jedná se o ruční pilky, které jsou při řezu nejčastěji používaným nástrojem. Zpravidla slouží k provedení řezu na větvích o průměru 20 až 150 milimetrů. Jejich vývoj za posledních 20 let výrazně pokročil. Nejčastěji
používaná je v praxi ruční rámová pilka s otočným listem. Z hlediska postavení zubů dělíme pilky na typy s řezným účinkem jednosměrným nebo obousměrným.

Revoluci do typu používaných pilek udělal japonský systém trojitě broušených zubů. Řezné rány provedené pilkou s tímto systémem jsou hladké.
Na trhu je dnes veliký výběr pi lek nejrůznějších značek a provedení typu
zubů . Lze doporučit například značky Pilana, Felco, Oregon, ARS , Sandvik,
Sitky.
Většina výrobců pilek nabízí i teleskopické pilky, o kvalitě řezu platí totéž
jako u houseníku.
Přípravky

na

ošetření řezných

ran

K ošetření ran je vhodný štěpařský vosk, balzám, překryvné nátěry (pří
rodní fermeže, fermežové barvy, vodové a emulzní nátěry - Balakryl, Latex)
nebo syntetické lazurovací nátěry na dřevo (dnes používaný Luxol s příměsí
fungicidních látek série B / S 1023 / a S /S 1025/). Jako fungicidní látky, které
lze přidat do těchto nátěrů lze uvést např. Rovral, Fundazol aj.
Přípravky

na

ošetření

proti chorobám a

škůdcům

chemické povahy a na různé choroby a škůdce je
zpracovaná metodika ochrany rostlin. Přípravky je nutno
používat v souladu s návodem uvedeném na obalu.
V tomto směruje možno použít i některé prvky alternativní ochrany rostlin, jako jsou lepové desky a feromonové lapače .
Jedná se o

přípravky

poměrně dobře

Přípravky

Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 19

na výživu rostlin

Slouží k dodání živin potřebných pro rostlinu. Je třeba si uvědomit, že
stromy jsou na jednom stanovišti většinou několik desítek let. Řezem a sklizní
úrody odčerpává rostlina z okolí živiny potřebné pro optimální růst. Výži vou a hnojením rostlin se zabývá dostatek publikací, proto se již dále o ní
nebudeme zmiňovat.

Bezpečnost

práce

Při řezu
můžeme
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stromu se většinou pohybujeme ve výškách. Do koruny
dostat několika způsoby:

stromů

se

pomocí žebříku
pomocí šplhací techniky
Doporučujeme být na žebříku i při použití šplhací techniky zajištěni proti
pádu. Nářadí , které používáme pro lezení do korun stromů musí být v dobrém
technickém stavu .

Značka SANDVIK je u nás již desítky
let představitelem kvalitního, účinného a pohodlného ručního nářadí. V širokém sortimentu
výrobků divize „Pily a nářadí Sandvik" najdeme
mimo jiné i velkou nabídku zahradnických
nůžek, prořezávacích pil, houseníků, brousků,
nožů a seker.

Díky umístěn í šroubu nad osou střihu je unikátní vlastností nůžek Sandvik
„klouzavý" střih , který přináší uživateli značné výhody:

+
+

+

Čistší řez s menší námahou a rych-

lejší hojení rány
Menší opotřebení ostří, jelikož se při
řezu využívá větší část čepele než
u běžných nůžek
Prodloužená životnost nůžek , méně
časté přebrušování

Charakteristickým rysem firmy jsou neustálé inovace a vylepšování výSandvik představil nové provedení nůžek P1 i P2 a novou prořezávací
pilu JS s originálním pouzdrem, s kterou například zvládnete během 5 vteřin přeříznout i 60 mm silnou větev jabloně .
robků .

..

Prodej, infonnace, spojeni
Nářadí

SANDVIK najdete ve vybrané síti prodejen ná řadí, železářství či
V případě zájmu Vám rádi poskytneme více informa cí,
zašleme informační materiály v češtině nebo Vás sami na vštívíme.

supermarketů.

SANDVIK CZ s.r.o., Slezská 7, 120 56 PRAHA 2
tel.: 02/24253311, fax: 02/24247612, e-mail: tomas.bouska@sandvik.com

