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XII.
TVAROVANÉ STROMY A JEJICH ŘEZ.

1llo tto:
řezu stačí plně tato knilm,
v ni vyprávim všecko co vlm, ale trpě
lfrost není ani v /.;nize ke koupi.
Aitlor.

J( ií7Jlnému ovládnuti
71oněvadž

Nej obyčejněj ší otázkou každého zap.rádkáře začátečníka je: „co mám sázeti ve své
zahrádce? Vysokostromy, polostromy, krsky na duzénu nebo na kdouli nebo i na jánčeti , nebo mám pěstovati docela i tvarované stromy?"
Otázku tu lze snadno zodpověděti podíváním se do statistiky. Tak na př. obšírná
kniha vydaná prof. dr. Christem a E. Jungem „Wert und R entabilitatsberecbnung der
Obstkulturen" jakož i moderní kniha prof. dr. Zederbam a „H andbuch des Obstbaues"při
náší následující statistiky: Jeden ha půdy, osazený j abloněmi vysokostromy, přináší
ročně prt'lměrné úrody při osazení 10 X 10 m 3.650 kg, týž ha osazený krsky jabloňovými
na duzénu při osazení 5 X 5 m přináší ročně 7 .000 kg úrody a osazený j abloňkami na
jánčeti 11.200 kg. Hrušně na vysokostromu při osázení 10 X 10 m přináší na 1 ha prů
měrn ě ročně 4.550 kg, hrušně ' na kdouli při osázení 3 X 3 m přináší ročně z jednoho
ha také prilměrně 11.200 kg. Ve své zahrnd ě asi 2.800 m 2 velké, více pokusné než užitkové, sklízel jsem ročně 30, 40 i 50 q n ejlepšího ovoce na tvarovaných stromech , což by
více než odpovídalo zmíněné statistice, při čemž velké pásy zahrady byly též osázeny
perennami a výběr stromů nebyl, pokud plodnosti se týče, bezvadný. Kdybych měl
zahradu výhradně osázenou účelnými odrúdami mriohoplodnými, byl bych sklízel více.
Největší výtěžek přinášely tvarované špalíry tím, že rodily k aždý rok.
Těmi několika větami je dána plně přesvědčující odpověď na otázku h ořejší.
Největší výnosy vykazují stromy kratčeji žijící. Nejmenší tvar stromu (na jánčeti.
na kdouli) dává třikrát větší výnos z jednoho hektaru než vysokokmeny s okruhem
koruny kořenové 100 m 2 a skoro dvakrát větší výnos než krsky na duzénech.
To však je výnos průměrných odrúd plodných i neplodných a výnos velice nízko
odhadnutý, počítající s příliš velkým počtem rokil neúrodných a s plodností, která b ývá
při výběru vhodných och:úd d aleko větší. Proto do za.hrádky nepatří ani vysokostrom, ani polostrom, nýbrž jen stromky na slabé podnoži rostoucí, ovšem s určitými
vyjímkami.
Slabě rostoucí podnož nutí sti-om k daleko větší plodnosti a k vývoji krásného velkého ovoce, zejména dáme-li jí to, co jí patří a co v kapitolách předešlých již obšírně
vylíčeno bylo.

Přizpůsobení různých tvarů

k podnoži.

Každý tvar str omu musíme však přizpůsobiti mčité podložce. Nemůžeme na př. pěs
tovati na duzénu kordony nebo tvary U , poněvadž duzén je podložka přes to, že ji nazýváme
slabou , podložkou dosti silně rost oucí a nezadá mnoho vzrůstem svým vysokokmenu
šlech těnému na semenáči. Taková podnož nutí malý tvar stále k silnému vzrůstu, kterého
žádným způsobem nebudeme moci ukrotiti, a pro menší tvary se nehodí. Řežme, jak
ch ceme, stále zde bude silný, nezkrotný vzrůst, kterého žádným řezáním se nezbavíme
a žádn ým řezáním nedonutíme k plodnosti. Snad se nám to podaří po dlouhých a dlouhých letech, až věčným řezáním oslabíme jeh o kořeny tak, že stromek stává se pak ochot-
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ným dáti něj aké plody, nebo snad se nám to podaH i dříve nějakým násilným zákrokem.
ale jen na kratší čas. Takový tvar na <luzénu nebude dělati nikdy dobroty, takový tvat
hodí se jen na svatojánče.
Opačně zase nemůžeme pěstiti tvary velké na jánčeti, poněvadž by nikdy nedosáhly
velikosti té, kterou od nich očekáváme. Můžeme pěstiti krsky n a jánčeti a také je velic'e
vřele doporučuji, ale krsky ty zůstanou vždy menšími a nikdy nedorostou větších rozmě
rů, poněvadž podnož jich neuživí. Takových malých a hodně plodných krsků lze velice
clobře užíti jako mezisadby do zahrádky mezi krsky větší nebo lze i malinké zahrádky
jimi výhodně osazovati a s velkým prospěchem. Tak velice často nacházíme malé zahrádečky pod okny osázeny velkými krsky na duzénu, které se tam nehodí, poněvadž prostol'
je příliš omezený, zastiňují silně okna, a někdy jsou mimo to i hu stě sázeny. tvoří neproniknutelnou houšť a proto málo nesou, kdežto velice dobře i vzhledem by se tam hodily
malé krsky na jánčeti, které by oken nezastiňovaly a hojnou úrodou svou silnč převyšo
valy úrodu stromů na duzénech.
Ale někdy nni na správné podnoži nedonutíme malých tvan'i k plodnosti. To se stává
často, je-li podložka šlechtěna odrůdou silně rostou cí jako je na př. Hardyho máslovka.
kterou ani na větších tvarech, jako je Verrierka, váza, svícen , nepřivedeme k brzké plodnosti, poněvadž i na slabé podnoži kdoulové pHliš silně roste. Naopak zase je Hardyho
máslovka velice doporučení hodna pro velké tvary, jako je pyramida, keřovitý krsek.
Zde rodí dobře, ale později.
Proto každému stromu musíme dáti nejen vhodnou podnož, nýbrž i takový tvar.
který odpovídá jeho vzrůstu , při němž , jak říkáme prostonárodně, by se vybouřiti mohl.
a.by pak nesl ovoce. Chyb proti tomuto pravidlu spáchaných nenapravíme žádným řezem.

Volba podnoží pro tvarované stromy.
a) Hrušně

mohou býti šlechtěny na semenáči nebo na kdouli, nebo na kdouli s mezišlecht.ěním.
Semenáč žádá bezpodmínečně hlubokou půdu , za to požadavky na. obsah živin a na zásobení vodou v půdě jsou dosti skrovny, poněvadž je hlubokokořenný.
Kdoule naproti tomu je plochokořenná, spokojí se tudíž i s půdou mělčí, ale za to
musí býti tato bohatá živinami, velice dobře obdělávána a hnojena. Chybějí-li kdouli
tyto předpoklady, churaví strom na ní šlechtěný, neroste a nenese dobře.
Nejlepší ze všech kdoulových podnoží je dosud kdoule Angerská, ale ani na ní nedaH
se všecky odrůdy hrušek. Ty ochůdy, které se na kdouli neda.ří, je nutno šlechtiti buď
na semenáči, nebo n a mezišlechtění.
Semenáč však zase roste příliš silně a proto lze na něm pěstovati pouze velké tvary.
jako je volně rostoucí lrrsek, nebo pyramidu a které potom přirozeně vyžadují více místa
a musí býti dále od sebe sázeny, než podnož kdoulová. Proto semenáčových podnoží
mimo určité výjimky do malých zahrad vúbec neužíváme a ponecháváme je pouze do
velkosadů , nebo clo velkých zahrad, obchodnicky vedených , kde zase všecky krsky ln·ušilové pěstíme pouze na semenáčové podnoži, poněvadž déle žijí, jsou stejnoměrnější
ve vzrůstu, na což kladu obzvláštní důraz a ke své velikosti úměrně také více nesou.
byť o 2-3 léta později.
V zaln·ádkách pěstíme hrušně skoro výhradně na kdoulové poclnoži, která se hodí
j ak pro tvary nejmenší (kordon) tak i pro největší (pyramida). Ale jsou zde mčité výjimky.
Některé odrůdy hrušek se na kdouli nedaří anebo jenom špatně . J sou to ze známěj
ších: Klappova máslovka, Guyotova, Viennská, Křivice , Angoulemská, Olivier de Serres.
Grassanská, Drouardova, "Williamsova. Ty jako pyrnmidy nebo krsky nutno pěstiti vždy
na semenáči. J enom pro nejmenší tvary jako je kordon. tvru: U nebo spirála možno
a je dobře užíti i u těchto ochůd podnože kdoulové, ale Olivier de Serres a.ni tu by "e
vždy na kdouli dobře nedařil (viz seznam) .
Odn'!dy, které mnoho rodí a velkým roděním se příliš vysi lují. málo rostou. zůstá
va.jí malými a na kdoulové podnoži se příliš brzy vyčerpávají. pěstujeme v zahrádkách
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(pyra.midy , lu'sk y , svícny , vázy , ale i vícevětvé Ver rierky ) vždy n a

J sou to Avrnnšská , Tongresk a . Pařížanka, Trevou sk á a pro větší tvary špalírové
i Drouardova (viz seznam ). Mezišlechtění provádíme t ak , že vybéřeme si dobře
na kdouli r ostou cí odrůdu hr ušk y - jsou to především H ardyho m áslovk a P astor nice,
Dielova máslov ka, Amanlisová - a na tu šlechtíme t eprve odrůdu žádano u.
Na vodor ovné kordony se hrušeň méně hodí, poněvadž jí nesvědčí tvar plochý
a sn ahou rť'.lSti do výše tvoř'í mnoh o silného a neplodného plodonosn ého elfova . Rodí
však i zde, pokud je mladá h ojně, ale s přibývaj ícím stářím plodnost och abuj e a vyžaduje šikovných r ukou k řezu.

b)

Jabloně.

Zde je podložk ou pro tvarované st romy buď semenáč, nebo duzén , n ebo svatojánčc .
Svatojánče, jehož nejvhodněj ším zástupcem pro podložk y je pravé žluté Met sk é
svatoj ánče, je n ejslab ší podložkou ze v šech a pěstíme n a něm se zálibou tvar y n ejmenší,
kordony , tvar y U , spirály. V dobrých , výživný ch půdách lze n a něm vša k pěstovati
i t vary větší, jako je Ver rierka 4 r amenná , ba docela i p yramida nebo krsky volně rostoucí, které ovšem nedosahují rozměrů velkých jako na duzénu, jsou d alek o menší, ale za to
vyznamen áva jí se bohatou p lodností a ovoce n a nich bývá dokon alé.
Nepěstíme na něm odrúd, k ter é jsou nách ylny k přílišné plodnost i jak o E vino .
Průsvitné žluté, Cellini, poněvadž příliš velkou plodností se stromky t y brzo vyčerpávají.
rovněž ne odn\cl méně hodnotných , ný brž volíme vždy odrúcly velk oplod é, ušlecht ilé.
pokud možno silněji rost ou cí jako jsou na př. Ministr H ammerstein, Car Alexandr .
Boscoopské - ne svislý kordon - Zlat á p arména, P easgoodovo - nejlép e pro vodorovný
kordon - Bílý zimn í kalvil - jen za nej výh odnějších p odmínek t epelných - Delicious,
Matčino, Aderslebenský k alvil; L ondýnsk ý j adrnáč, Wag enerovo, Ontario, K an adská
r eneta, která n a vodorovný ch kordonech clob:fo rodí, L andsb erská reneta, Groncelské, Signe Tillisch , nebo odrůdy třeba méně v elkoplodé, ale vynik ající lah odnou chut í , n eb o
zb ar vením jak o výborná Ooxova r enet a, která je n aším nej chutněj ším jablkem zimním
mimo bílý zimní k alvil, nebo Bernské růžové.
Svatojánče je podložka hodně sl abě rostoucí a hodně ploch á, proto jest i velice
náročná a v yžaduje d obré rigolované půdy, pečlivého obděl ávání jejího, dobrého hnojení
a v dobách such~L i občasné zálivky . K de těchto podmínek n ení, vyčerpává se stromek
brzo, a posléze nerodí t aké.
Diizén je již v e svých p ožadavcích d a leko skromnější, a.le nelze na něm zase pěstit.
tvan '\ men ších, poněvadž příliš bůjně r oste. H odí se jen pro tvar y velké jako je na pf .
k r sek volně rostoucí, nebo pyramida . P yramid však na něm nepěstujeme rádi, poněvad ž
k oruna jabloně má n aklonnost k růstu v íce plochému a m á nerada nucený vzr ú st
p yramidální a proto také na něm méně rodí.
N a krslcii cliizénovém můžeme pěstiti jakoukoliv odrůdu jablk a . Výjimku tvořily
by snad odrůdy př·íliš bujně rost oucí a prot o později rodící jako je B oscoopské, n ebo
odrůdy málo rodící jako Krasokvět, Blenheimské, Gráfštýnské, Kmínová. Rovněž však
nehodí se na du zén ovou podložku jako ln"sek odrůdy se slabým vzrůstem a proto hojně
rodící jako je E vino, Průsvitné žluté nebo Cellini, poněvadž se i na duzcnu přílišnou plodností brzo vyčerpávají a pak ner ostou. Tyto posledně jmenované ochůdy, chceme-li je
již pěstovati jako krsek (poněvadž jakostí n evynikají) pěst ujeme raději na
semenáči, poněvadž zde mají zaručený vzrůst, třeba menší, a vydrží déle. Jinak
se semenáč pro zahrádlcy nehodí pro pHlišný vzrůst, velkou r ozloh ou k or uny a men ší
íu·odnost.
Stromky n a svatoj ánčeti, tvarovan é i n et varovan é rodí velice brzo, ze v šech podnoží nejdříve, nejvíce a nejdokonalejší ovoce, ovšem ma jí t ak é nej větší p ožadavky.
K r sk y na duzénu rodí později, proto s oblibou volíme pro duzén odrůdy dříve r odící. Chceme-li však za každou cenu na du zénové p odložce pěstovati i tvar y špalírové,
musíme k tomu v olit i pouze větší tvary jako jsou Verrier ky 6-8ramenné n ebo volně rostoucí palmety na zdích , k de mají k disposici větší volné plochy a za druhé musíme k tomu
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volit i odrůdy hojně plodné a proto zase méně rostoucí ja,lrn jsou: Evino, Průsvitné žluté,
Groncelské, Landsberská r eneta, Ananasová reneta, Hlohovské. Ontario, Aderslebenský
kalvil, Wagenerovo, Bernské růžové , Bauma1mova reneta, Car Alexandr i Coxova reneta a Delicious, Matčino, Ministr H ammerstein, Signe Tillisch - ač nerodí přiliš, rodí
dobře a pravidelně - za dobrého ošetření i P arména zlatá, za dobrých poměrů tepelných
bílý zimní kalvil - nejjemnější jablko, ač mu chut í mnoh o nezadá Coxova reneta _
i Zuccalmaglio lze pěstiti i Bojkovo, ač není první jakosti.
Tyto všecky odrůdy lze pěstovati na duzénu jako špalíry ale jenom ve větších tvarech , ale daleko lépe učiní ten, kdo je bude pěstovati v podobě menších tvari'1. - kordon
a j eště lépe tvarU, nebovevelicevýživnépůdě i 4ramem1ou Verrierk u - na j ánčeti . Tak
n a př. měl jsem s bílým zimním kalvilem na 4ramenné Verrierce na cluzénu velice smutné
zkušenosti v tom, že za celou dobu svého života nepřinesla mi jediného plodu, ale 6ramenné Verrierky na duzénu rodily, ač daleko slaběji než jánčata. Proto na duzénu pěstu
jeme jen větší tvary špalírové a pouze těch odrúd, které jsou nejplodnější (Evino, Pn'isvitné žluté, Cellini, Groncelské atd.) a ostatní pěstujeme raděj i na jánčeti.
Za žádnou cenu nelze však na tvarech špalírových na duzénu pěstiti Gráfštýnské,
Boscoopské, a Kmínovou renetu pro neúrodnost a bujný nezkrotný vzrůst a Krasokvět,
Blenheimskou pro malou úrodnost.
Rovněž tak nutno býti opatrným s ostatními nejmenovanými odrůdami, poněvadž
v žádném případě nevynika jí ničím nad uvedené a ve velké většině mají různé vady, pro
které se nehodí na tvarovaný stromek , buď že špatně se ověnčují nebo trpí mnoho chorobami stromu i plodú , nebo padáním plodú, červivostí atd.

Sila

vzrůstu

a plodnost.

Každý strom a každý „tvar, pokud má mohutný vzrůst, čili jak říkáme , pokud silně
roste do dřeva, nebude roditi anebo málo, p oněvadž roztoky živných solí kořeny mu
dodávaných jsou v značné převaze nad asimilát y list y vyrobenými a opačně zase každý
t var i strom, který počne roditi, sám sebou přestane bujně r1'.1sti, poněvadž převaha
asimilátů nad živnými roztoky zmenšuje , ba i zastavuje jeh o vzrůst.
Stromy silně rodící mají menší vzrůst a nasazují pokud stačí k tomu síla, stále nové
a nové květné puky.
Strom siblě rostoucí a z toho důvodu nerodící, anebo málo rodící, jakmile začne
jednou roditi, zmenšuje pomalu též svůj vzrúst a potom rodí.
Tvarovaný strom nemá však roditi přilišně, poněvadž silným roděním se příliš vysiluje, nerodí příští rok a málo roste, ale má i rodit i i rústi přiměřeně a dovolí-li tomu
poměry povětrnostní jarní mrazy atd. - má roditi pravidelně. Toho docílíme jednak
správným ošetřováním půdy, správným hnojením, pečliv) m ošet:fováním listí a protrháváním nadbytečných plodtl.
Stromy, které jsou :f ozány přísně a dlouhou dobu nerodí, př'ivedeme často k plodnosti, necháme-li je rok nebo dva neřezány. Příčinou toho zjevu je to, že strom neřezaný
méně roste a zmenšeným vzrůstem n abývá sch opnosti roditi.
Strom a tvar, který dlouho ner odil, můžeme přivésti též k plodnosti umělým zpúsobem, ku př. Poenicke-ho pásem a obyčejně pozorujeme , že tímto jedinkým roděním
zmírní se přílišný vzrůst a nastává pak obyčej ně pravidelná plodnost. Strom, který
přílišným a stálý roděním tak se vysílil, že přestal úplně rústi, ale není ještě sestárlý,
můžeme vzkřísiti k novému životu a novému rodění omlazením. Stromu sestárlého ani
omlazením nedonutíte k déle trvající plodnosti.
Moln·é jaro a léto nutí strom ke zvýšenému vzrústu dřeva, poněvadž za nedostatku
slunce je malá asimilace a silná převaha solí živných z púdy, naopak zase teplé jaro a léto
a spojený s nimi menší přítok vody a tím i solí živných má za následek menší vzn\st
a bohatou asimilaci a proto i bohatý vývoj květných puků. Proto pozorujeme po molných
jarech a létech a hlavně jarech a mokTých květnech, kdy se mají tvořiti první základy
květů pro příští rok, malou úrodu roku následujícího a obráceně po suchých létech bohatou
úrodu.
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ovocným a poloze.

Tvarované stromy, mají-li hojně roditi, vyžadují větší péče o půdu a ošetřování své
korrn1y než vysoko- a polokmeny šlechtěné na semenáči, poněvadž jsou hodně plochokořenny, menší rozlehlosti kořenové a hojně rodí a bez dobrého ošetř-ování půdy a zvýšeného hnojení b y neprospívaly a n erodily tak clobfe.
Tvarova.né stromy musíme řezati , ale neřežeme jich proto, aby nám nesly ovoce,
nýbrž proto, aby tvoř'ily a zachovaly žádaný tvar a na něm plodonosné dřevo , které
teprve ovoce nésti má, a neřežeme jich proto, aby jejich tvar jen náš est etický smysl
uspokojoval, tedy aby byly jen krásny, nýbrž proto a tak, aby při kráse tvarů nesly také
hojně dokonalého ovoce.
Na druhé straně musí býti také strom opatrován a správně fozán podle pravidel,
která budou popsána. Kdo nechce t varované stromky řezati, je správně hnojit i a půdu
obdělávati , učiní lépe, vysází-li si polokmeny, nebo volně rostoucí krsky, které mu daleko větší radost způsobí nežli tvar nepěstěný a zdivočelý; také více ovoce ponesou.
Kdo pak zase opačně chce na svých tvarech stále a denně řezati a nedržeti se přesně
fysiologicky biologických pravidel řezu, tomu zdivočí stromy rovněž a také málo ponesou. Nesmí se však také každý strom řezati jenom šablonovitě podle jednou vyšlapaných
pravidel, poněvadž některé odrůdy vyžadují, aby se bral ohled na zvláštnosti jejich
vzrůstu a rodění.
Toho všeho musíme býti pamětlivi.
Krsků voh1ému vzrůstu ponechaných mezi tvarované stromy nepočítám, poněvadž
kultura jejich rovná se kultuře vysokokmenů a polokmenů - poukazuji na dotyčný
oddíl - ač připouštím rád, že jsou účelněj ší než pyramidy, nesou více než tyto a ovoce
jejich úplně se vyrovná ovoci na přísně vedených pyramidách, dostanou-li to, co jim
náleží, poněvadž ovoce dokonalé, veliké a krásné netvoh nůž, nýbrž podložka, půda
a hnůj.
'
Je pravdou sice, že pyramida správně vedená jest něco krásného , co v zahrádce
pěstitelově působí dojmem j edineč ným , zejména je-li ověnčena plody nebo květy , ale
dokonalé vypěstění p y ramidy vyžaduje mnohem většího kumštu a práce než všeck y
ost atní tvary dohromady a pravdu měl již starý Gaucher, navrhoval-li, aby ten, kdo
chtěl dělati zkoušku mistrovskou ze zahradnictví, dovedl vypěstiti pyramidu. (Viz obraz
dorostlé pyramidy.)
2e b y to však b yl kumšt jenom málokým proveditelný , toho rovněž tvrditi nemohu,
naopak může to lehko dokázati každý, kdo ovládá řez a m á dosti trpělivosti .
K úplnému ovládnutí řezu stačí plně tato kniha, poněvadž v ní vyprávím všecko ,
co vím, ale trpělivost není ani v knize ke koupi.
Všecky ostatiú t vary jsou velice snadné, stačí k nim pouze pochopiti zákony vzn\stu
a řezu plodonosného dřeva, abychom je plně ovládli.
Jabloní na přísně t varovaných stromech jako jsou pyramidy nepěstuj eme příliš
rádi, poněvadž přísného řezu tak příliš dobře nesnášejí a koruna kolmá, do výše jdoucí
jim je nepřirozená, poněvadž rostou vždy ploše a ne do výšky, ač i zde lze je dobře pěsto 
vati, ale lépe jim vyhovují neřezané tvary lusků keřovitých s více plochou korunou ,
která jejich přirozenému vývoji více vyhovuje , kde rozhodně lépe rodí a nedají tolik práce
jako přísně tvarovaná pymmida. Za to na špalfrech lze je dobře pěstovati, ale musíme
vyhověti jejich zvláštní citlivosti oproti přímému slunci, kterého dobře nesnášejí a trpí
zde více chorobami a cizopasníky, hlavně mšicemi listovými, i luvavou m šicí, padlím,
sviluškou snovací atd. a méně rodí. Nejvíce slunce a t epla dostávají špalfry obrácené
k jihu, zejména jsou-li na zdích, které vlastně zdvojnásobují úč inky slunce paprsky
dopadajícími a od zdi odraženými, po nich přijdou ihned stěny a špalfry obrácené k jihojihozápadu a k jihojihovýchodu, kde by se j abloňové t vary pěstovati neměly. Ty patří
více na stranu západní nebo čistě východní, ba docela lze je dobře pěstovati i na špalírech obrácených k severozápadu a severovýchodu , ale tu musíme již voliti odrůdy raněj ší. Za to na stěnách a špalfrech obrácených k severozápadu a severovýchodu , ba
i k čist~mu severu lze dobře a s prospěchem pěstovati višně, hlavně Morelu pozdní čili
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stinnou, která své jméno nosí, ne že by se lépe dařila ve stínu severní strany než na
slunci, nýbrž proto, že daří se i ve stínu.
Za to špalíry a stěny obrácené k jihu, jihojihovýchodu a jihojihozápadu hodí se
výborně pro hrušně, které žádají více slunce a zde také dobře rodí a přinášejí plody
vynikající.
Plodnost lU"ušek i jabloní na špalirech přesahuje prostorově daleko plodnost jejich
na pyramidách a rodí zde také pravidelněji, ba při správném ošetřování i pravidelně.
nepočítáme-li s mimo!·ádnými okolnostmi a počítáme-li s odrůdami vhodnými a plodnými.
Na špalíru lze pěstovati i odrúdy, které zejména v krajinách studenějších by se
nemohly pěstovati ve volných prostorách, ba i ocb:údy, které na vysokostrornech vúbec
by se pěstovati nedaly.
Méně rádi máme nad špalíry větší výstupky stfoch, poněvadž brání normálnímu
svlažování listů deštěm, ale zase na ch·uhé straně zmirňuje to nebezpečí fusiclaclia, ale
za to zvyšuje u jabloní možnost vyskytování se padlí, mšicí listových i krvavých. Nehledíme-li na tyto okolnosti, lze zde docela dobře na nich pěstiti špalírové ovoce. Za to
u meruněk a broskví máme rádi výstupky střech, poněvadž se tím zmírňuje nebezpečí
pohrom mrazových v dobách květenství.

Jaké

odrůdy

hrušek a jablek máme
stromech?

pěstovati

na tvarovaných

Dříve než na tuto otázku bude odpověděno obšírněji,
Vylučme všecky odrůdy hrušní a jabloní, které mají

podotýkám zatím pouze toto:
plody malé nebo nevzhledné.
které hodí se jen clo stromofaclí u cest a ne na tvarovaný strom. Ba spíše by bylo možno
spokojiti se s hruškou nebo jablkem méně chutným, jen když jo velkó, dobře rodí a je
pěkně zbarveno. Jsou ovšem i zde výjimky četné, o kterých bude mluveno později.
Dále nepěstujme odJ:úd málo a pozdě rodících jako je na př. Gráfštýnské, které patří
sice k nejušlechtilejším odJ:ůdám, ale roste velice silně a vnutí-li se do tvaru. který má
omezený prostor, na př. kordon a i Verrierka atd„ nerodí vůbec . K takovým odrůdám
patří j Boscoopské, které i když je šlechtěno na jánčeti, nemůže-li se vzrústem svým vybouřiti na větším tvaru jako je alespoň tvar U , rodí poměrně méně.
Některým cb:uhům ovoce zase neodpovídá dobře určitý tvar. Tak na pí-. hodí se
hruška méně na vodorovný kordon, poněvadž její vzrůst je přímý a ne plochý, méně
zde nese je-li starší a jen velice střídavě, a dá se jen těžko ovládati řezem pro svůj kolmý
vzrůst, který tvoří většinou jen do vrchu směřující silné plodonosné dřevo. Nejúrodnější
t\Tar stromu hruškového je tvar vzpřímený (špalírové tvary, vřetena, pyrnmidy atd.).
Za to u špalfru neklademe již tak velkou váhu na to, zda ta nebo ona odrůda vyžaduje teplejšího podnebí, poněvadž špalíry stavíme obyčejně na místech krytých a
chráněných, kde slunce, je-li ho dost, může nerušeně účinky své vyvíjeti. Vystříháme se
jenom odrůd, které v krajinách studenějších a často i teplejších vůbec nevyzrají a zt'.1stávají řepovitými a jenom za obzvláště slunečných let dosahují své pravé hodnoty.
O výběru hru šek a jablek pro tvarované stromy vi7. n"tzné se7.namy.

Tvar a jeho chování se k

řezu.

Ale mimo vhodnou volbu odrůd musíme dáti u špalíru ještě na jednu věc pozor
a sice na to, jak chová se strom oproti řezu. Zda řez, který pro uchování tvaru prováděti
musíme, strom také dobře snáší. Představíme-li si jakýkoliv loňský letorost, vidíme,
že v době vegetační, to jest v létě, na jeho konci z posledního horního očka vyráží nový
letorost kolmo dovrchu rostoucí, který tvoří pokračování kmene nebo větve. Tomuto
novému letorostu říkáme letorost letošní. Na tomto letošním letorostu neřežeme ničeho,
necháme jej klidně růsti. Někdy však, zejména na bujně rostoucím letorostu letošním
vyrážejí z oček silnějších letorosty nové, které za normálního vzrůstu by měly vyrašiti
teprve příštím rokem, tedy na letorostu starším, již loňském, a proto, poněvadž vyráží
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pfodčasně, jmenujeme je tpředčasnými letorosty (viz obraz 98 b). Těchto předčasných
letorostů nemůžeme potřebovati, poněvadž mají očka příliš od sebe vzdálena a bujný
vzrůst jejich bral by veškerou sílu životní očkům pod nimi rostoucím a tato by so jen
špatně vyvíjela. Proto pfodčasné letorost y, když dosáhly větší délky, vyřezáváme až na
vedlejší očko.
Příštím rokem stane se letorost, kterému jsme až dosud Hkali letorost letošní, loňským
letorostem a teprve na tomto pod novým letorostem letošním vyrůstají Jnatší větévky,
které mají v budoucnosti nésti plody a proto jim říkáme plodonosné větévky a o letorostu loňskému říkáme, že se jimi ověnčuje. Někdy ověnčitje se jimi velice dobfe, to jest
skoro každé očko letorostu loňského vyraší v plodonosnou větévku (viz obraz č. 98c),
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Obrciz č. 98. a letorost vedouci letošni, b letorost týž s předčasnými letorosty, které musí býti
je ště prOběhem

téhož léta odstraněny, c letorost loňský a na něm letor ost letošní a, c, dlouhá
plodonosná větévka. Le torost c se velice dobře ověnčuje, d špatně se ověnčujíci l oňský letorost
s letoš nim letorostem a, e dobře se ověnčujici le torost l oňský vodorovného kordonu s letorostem
konečným letošnim.

jindy zase u jiných odrůd vyraší jen několik horních oček v plodonosné větévky a ostat1ú očka po celé délce loňského letorostu nevyraší a těm odrůdám říkáme, že ověnčiijí
se špatně (viz obraz č. 98d). Mezi těmito dvěma způsoby ověnčování je u různých odrůd
mnoho p:fochodů . Ale i v plodonosných větévkách samých je značný rozdíl. Některé
rostou silně a skoro kolmo do hůry. To jsou obyčejně větévky vyrážející z oček horních
loňského letorostu. Ty neponesou plodů, poněvadž mají příliš bujný vzrůst a rostou,
jak my říkáme, stále do dřeva. To jest , ony by nesly také plody, ale teprve později, až b y
se jejich bujný vzrůst vybouřil a až by dosáhly ukončení svého vzrůstu. Toho my však
nemůžeme potřebovati, poněvadž by toho nesnesl tvar, který musíme udržovati v urči
tých, latěmi vymezených prostorách, aby nesahal obrost z jedné latě n a druhou, poně19
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vadž by tím trpěl velice obrost latě druhé. Proto tyto větévky krátíme, to jest řežeme
abychom jejich bujný vzrůst zeslabili, poněvadž na tvarech prostorem obmezených
mohou roditi pouze větévky slabé a kratší.
Vedle dlouhých a silných, dovrchu rostoucích větévek plodonosných máme i vě
tévky slabě rostoucí, krátké a jsou zakončeny obyčejně očkem, které v krátkosti se
přemění v květný puk. Ty větévky jsou nejlepší a budou v brzku roditi. Těch větévek
nesmíme řezati.
Jiné odrůdy rodí zase s oblibou na větévkách sice slabých, ale delších, ba někdy
i hodně dlouhých , jejichž vzrůst se blíží více směru vodorovnému a tu bychom udělali
velkou chybu, kdybychom takové stromy podrobovali přísnému a krátkému řezu, poně
vadž by nám pak nerodily, nebo rodily by velice málo.
Podobně tvoří se na loňském letorostu plodonosné větévky i na všech vodorovně
položených letorostech , na př. na všech vodorovně ležících ramenech palmet nebo Verrierek a i jiných tvarů, nebo na vodorovných kordonech, jenom s tím rozdílem, že všecka
očka na loňském letorostu se vlivem vodorovné polohy a následkem toho zvýšeným
tlakem mizních šťav vyvíjejí buď v krátké nebo v dlouhé plodonosné větvičky a nezůstávají zde holá místa jako u některých špatně se ověnčujících loňských letorostů
směrem kolmým dovl'chu rostoucích. (Viz obraz č. 98e.)
Tomu všemu říkáme fez plodonosných větviček. Tento řez nesmíme však prováděti
šablonovitě, nýbrž je vždy velice dúležito, ba nutno znáti tyto specielní vlastnosti odrůd
a podle toho také řezati.
Bohudílcy, že to je jen menší část odi·ůd, které tak odlišně se chovají. Velká většina
jich tvoří naopak dokonalé, krátké plodonosné větévky, které zejména jsou vhodné pro
tvary špalfrové.
Vedle řezu plodonosných větévek máme však ještě jeden velice důležitý řez, který
prováděti musíme, aby se nám na letorostu loň.ském také plodonosné větvičky skutečně
vyvinuly. To je t. zv. zimní fez letorostu vedoucího. KaMý letošní letorost musíme totiž
v příští zimě krátiti, aby se na zbylé části dobře vyvinuly plodonosné větévky. Ale tento
řez pokračování letorostu n ení u všech odi·ůd stejný. Některé letorosty ověnčují se plodonosnými větévkami velice dobře, takže je třeba jen málo krátiti. Jiné letorosty však,
jak již bylo řečeno, ověnčují se velice špatně vyrážejíce pouze několik málo větévek
z horních oček letorostu a nechávajíce celou dolní část holou anebo jen velice nedostatečně ověnčenou a místa ta zůstávají vzdor všem zákrokům holá a působí na tvaru
velice nepěkným dojmem. Tak na př. je vytváří velice ráda největší hruška ze všech,
Marilatova máslovka. Ale i Guyotova i Klappova máslovka a jiné a jiné. Zde pak nezbývá nic jiného než krátiti vedoucí letorost tak silně, aby tato prázdná místa se nemohla
tvořiti, anebo ještě lépe nepěstovati odrůdy ty na tvarovaných stromech . Vzhledem
k tomu je velice důležito znáti tyto různé vlastnosti odrůd a prováděti u různých odrůd
vždy řez tak, aby se jejich zvláštním vlastnostem vyhovělo. ,
Mimo to máme odi·ůdy, které rodí na krátkých plodonosných větévkách a současně
i na dlouhých. Kdybychom pak nevyhovPli této zvláštní vlastnosti různých odrůd,
připravili bychom se o značnou část úrody. Jednou sedí puk květný na krátké větévce
plodonosné, jindy na dlouhé a obyčejně slabé. V žádném případě nesmíme takové plodonosné větévky řezati, nýbrž musíme vyhověti této zvláštnosti odi·ůdy, ba víme-li, že
takovou odi·ůdu máme před sebou, neřezati dlouhých, tenkých a obyčejně vodorovných
letorostů, ani tehdy, když větévky ty nekončí květným pukem, poněvadž obyčejně dále
nerostou a budou brzy roditi na konci dlouhých větévek a s oblibou. Jenom tenkráte
krátíme takovou dlouhou tenkou větévku, přesahuje-li silně prostor špalírem jí vykázaný, to jest je-li přes 20 cm dlouhá, což se však zřídka stává.
V následujícím podávám seznam odrůd vzhledem k tomu, na jakých plodonosných
větévkách vytvářejí své květné puky a jak nutno řezati jejich vedoucí letorosty a při
pojuji současně seznam, na jaké podnoži se daří ten nebo onen tvar.
Zkratky znamenají: kr. = krátký, dlš. = delší, v. dl. = velmi dlouhý, pr. = prom. = malý, v. = větší, d. = duzén, sv. = svatoj ánče, db. = dobře, šp. =

střední,
špatně.
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jánče

duzén

-j ánče

Blenheimská reneta

jánče
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Bojkovo
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_ _____
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Coxova oranžová
reneta
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Charlamowski
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ale nej méně U

I -I
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jánče

I
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-

ovoce cenné.

Ovoce letní, na tvarech se nepěstí. Nejvýše
jako krsek na duzénu.
Ovoce více kuchyňské, dobré. Rodí hoj ně .
Dobře rodí, ovoce cenné.
J en na teplých zdích. A jen n a tvarech.
Rodí dobře, ovoce dobré.
Nedoporučuje se pro velký vzrůst a malou
úrodnost. V př'ípadě nutnosti všecko jen na
j ánčeti.

-I

I

dobře,

-- Nehodí se pro tvary pro méně cennost.
--

ale nej méně U

I

_

- - --

jánče

-- - - - -- - ---I

_

jánče,

I

- - --- -

jánče

I _/_
I _/

jánče,

- - - -- - - -

I

jánče

I
I

I

I

I

----Cellini

I

I

Podle Vaňkovy pomologie řez normální

-----

Car Alexandr

_

I
duzén

Rodí

Málo roste, proto na jánče se ani dobře nenehodí, mimo kordon. Ovoce velice dobré.

I

o čky zářezy

-- ---- - - - A strachán červený
I
i
I
- - - - -Baumannova reneta _/_
- - -- - - _ /_ - - -- _/_
Bernské růžové
_ /_ /_ - - - - _ /_ - - - - _/
Bílý zimní kalvil
/
_ / _ !___
-- _ 1

Poznámka

-I

příliš velké
pozdě rodí.

Na duzénu krsky
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Ovoce dobré, krásn é, rádo hníje. Rodí

dobře .

(1)

~

Jablko podzimní, trpí silně hnilobou, na
tvary se mnoho nedoporučuj e .
Jedno z nejlepších.

- -

I
I Ovoce podzimní, ale dobré. Velice úrodný.
I - - Méněcenné, letní, kuchyňské jablko .
I
I Ovoce velice cenné, rodí dobře.
semenáč

Nehodí se pro malé tvary.
nos ti.

Vyčerpá

se úrod~
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~
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co
Jméno

odrůdy

kr.

Grafštýnské
H arbertova reneta
Hlohovské
(H awthordenské)
Kanadská reneta
(kmínová)
Krasokvět

I cllš. j dl.

Lebelovo
Londýnský

jv. dl~

db.

Matčino

(Nonnetit)
Ministr Hammerstein
Ontario

šp.

kt·.

1

I

I

I
-

I

-

Ribstonský jadrnáč
Řehtáč soudkovitý
Signe Tilisch

I velký

Krsky

duzén

- - -- - - - - - - -_ /_ _ /_ - - - - _ /_
- - - - _ /_
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ale větší
tvar

-

I

-- -

I
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I

I
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I
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I
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I

----

I

jánče
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jánče špatně

I

Roste

silně,

Kuchyňské

Rodí

I

-I
-I- -I

I

I

·- -

I

I
- - · --

ale více
jako T

I

kuchyňské.

Mimo

I

- - - - - - - - - -- - - - - -

ovoce

rodí. Ovoce velice cenné.

ovoce méně dobré,
rodí málo.

kuchyňské,

I
Jen duzén
nebo lépe
semenáč

I
I
I
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jablko, nevhodné pro tvary,
rodí, velký odpad.

dobře,

<

::s

I _ /_ Ovoce cenné. Strom rodí dobře .

I

I

::;ilně,

I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -----

Pro tvary se nehodí, spíše pro krsky.

- - --

jánče,

I

rodí, proto se na tvarech n e pěstuj e.

Rodí

I

pozd ě

----

jánče

I

I

I
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---- - -- - ----
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Poznámka
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malý
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Parkerovo
Peasgoodovo

Špalírový tvar
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Málo a

I

jadrnáč
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Řez vedoucích

se

I

žlutý

Landsberská reneta

Ověnčuje

Rodí na
plodonoši

ovoce cenné. Strom
choulostivý.
Ovoce cenné, rodí dobře.

silně

poněkud
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o
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V teplejších polohách ovoce velice dobré.
Strom rodí dobře.

.......

Cenná, plodná úroda.

I:>'

n
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Malé, dobré, kožené

j ablíčko,

rodí velice

dobře.

Roste silně, proto vše jen na já.nčeti, nejlépe
jako T, kde je plodnost větší i držení plodu
lepší.
Ovoce velice časné, pro záviny, ne
dobré. Rodí velice silně .
Má.lo rodí.
Pro tvary se

méně

Ovoce velice cen
p

hodí.

příliš
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Šálové
(kardinál žíhaný )
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I

- - --

-

-

-

- - - -·

-

I

---- -

- - -- 1- - --1- -

I

-/- - - - - - - - / - - -

--- - -- --- - -

I

-

I

- - - - - -/ -

-

1

-- - - -

-

-- - -

jánče

·,

duzén

/

I

v

Jan ce
- - - -- - -

I

1- -1- -1- -1 --1 -

Zlatá parména
Zuccalmagliova
reneta
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Neh odí se pro t vary .
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Kuchyňské jablk o, n a t va rech se nepěstuje.
Velký odpad.

-

I

Kch odí se na tvary, ~ejvýše jako lu sek na
duzenu.
- - Cen11á , plodná odrůda.
---~-------------

- -

Ovoce

mén ě

cenné, rodí

s ilně .

- -1--1-_- - - - - - - - - - - - -- -- P ro tva.ry ani krsky ~e n eh odí pro po dřadnost
ovoce.
- - -- - - - - - - - - -- - - -·
Ovoce cenné, rodí dobře. Žádá dobrou půdu

VilémOVO
I

I

ld.fsvt.

-

I

-- - -

Krsky

Špalírový t var

- -- - ----- - -

I

rodí. Strom rodí

prostredn ě.
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od r ůdy .

Holovouské malinové

Krsk y volnému vzrůstu pon echané na jánčeti š lechtěné lze vysazovat i. Pro t var y se
kterému se nesn adno přizpůsobuj e . Má mnoho špatných v lastností.

H ornokrajské
malinové

Pro zákrskové stromy vzdor n epravidelnému vzrůstu se dobře hodí, zvláš t ě volnému vzrústu pon echan ý k rsek,
n a jánčeti n ebo duzénu. Květné puky tvoří n a konci větévek, vyžaduj e při fozu opatrnosti a řez d elší.

James Grieve

Semenáč

Steyman V inesap

Pro zákrskové stromy v e tvaru jakémkoliv. K docilení p lnéh o

Coxovy renety,

bohatě

se

ro zvětvuj e, tvoří

méně

krátké, p lodon osné di"evo. ) fa lé tvary na
rozvětveni

jest nut no p om áh ati

h odí, vyžaduje delší

j ánčeti,
zářezy.

řez ,

šlecht ěný

velké n a d uzénu.
~
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Rodí na
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odrůdy

Ověnčuje

Řez vedoucích

se
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kr. I dlš. / dl. Iv.dl. rlb . I šp.
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Amanlisová
Angoulemská
Avranšská
Blumenbachova
máslovka

I

Oonference
Orassanská
Charles Ooguée
Charneuská
Děkanka

zimní

I

I

-I- - - - - - -· - - - - - - - I
- - -I- - - -I- - - - - -I-I
I
I
--- - -- --- -- ----I

I

I

I

I

Hardyho máslovka
Jeanne d'Arc
Kongresovka
Křivice

malý

/ velký

-

""'"

Krsky
Kd

·

Poznámka

1sem
e·
náč

I

k doule

O podnožích pro

různé
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- - - - -- - - - ----Dielova máslovka
_ /_
_/_
_/_
_I_
Dronardova máslovka I - - - - - - _ / _ - - - - _ /_ - Esperenova bergaI
I
I
I
I
matka
Guyotova
H ardenpoutova
máslovka

Špalírový tvar

Pro tvary se nehodí; na kdouli nejde
a na semenáči příliš roste.

Boscova lahvice
Olappova máslovka

kr. 1 pr. I ct1š .

~

co

I

> - - - -- - - -- - - - - - _/_ I - -

-- - - - -_ /_
I

I

I

---- - - - - -

I
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I
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Pro tvary se

méně

hodí, snad

ještě

jako krsek na

semenáči.

Plodnost pro-

střední.

náročná

l::l

~

"'...

Velice náročná na polohu i půdu .
Ovoce ne zrovna prvotřídní, ale zimru. Plodnost hojná. Pěstovat i lze jen
na t varech, poloha zvláště teplá.
Na k douli se nedaří. Ovoce dobré, hlavně vývozní. Velit!e úrodná.
Jen na t eplé stěny, na kdouli nejvýše jen kordon jinak mezišle chtěni
nebo semenáč. Často nevyzrává.
Žádá teplo, jinak fosicladíum. Ovoce velice dobré.
Rodí hojně, brzo a skoro stále. Ovoce chuti dobré, zimní
Velice

"'

na polohu; j inak nedobrá, rodí velice

dobře.

Více obchodní odrůda. Chuť ne zrovna vynikající.
Žádá teplou polohu, n ejlépe na stěně, jinak fusicladium. Ovoce velice
jemné, zimní.
Na tvary špalírové se nehodí, jen jako pyramida nebo krsek na kdouli.
Strom pozdě rodí, ale pak dobře. Ovoce výborné.
Plodnost pravidelná, ovoce zimní a dobré.
Plodnost brzká a hojná, ovoce ne prvotřídní, žádá teplo.
Ovoce někdy dobré, někdy řepovité. Zkusit česat po 15. srpnu.
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Kongresovka
Křivice

Jméno
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I

Rodí na
plodonoši

odrůdy

kr.

Lectierova
Lucasova máslovka
Madame Verté
M arillatova
Merodova

I

I dlš. \ dl.

Iv. dl.

Notář

I

výhonů

db. I šp.

ale m oc
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plodonoši
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Pařížanka

Řez vedoucích

se
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I

- --- -
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Pitmaston
I
President Mas
Robertova
I
(děkanka spolkvvá)
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Tongreská
Trevouská
-I- Vévodkyně Eliška

I
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I

I
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I
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zářezy

Jedna z

Poznámka

Kd jSeme•

největších

Nedoporučuje

nilč

dobře.

letních hrušek, rodí

dobře,

se zvláště pro malé tvary -

ovoce dobré.

jsou v tu dobu hrušky lepší.

8
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..

dobře,

dobrá tržní

odrůda,

chuti

poněkud

fádní.
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Žádá teplo, jinak plody řepovité. Velice úrodná.

"'

Vyžaduje podnož semenáčovou a polohu teplou. Kordon snad by šel na
kdouli, ale jen za příznivých podmínek.
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Prvotřídní

I

-- - -

zimní

odrůda.

Rodí

hojně.

Pro tvary se nehodí pro bujný vzrůst, jenom pro krsky nebo pyramidy na
kdouli.
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pop~ hrušok při =ožoní.
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I
I
zářezy
-

I velh"Ý

Velice dobrá zimní hruška. Rodí

I

- - - -

malý

Teplá poloha a hodně pozdě česat, jinak řepovitá.
Ovoce dobré, zimní. Plodnost dobrá. Místy chuti ne valné.

-- -- -I
--- - --

I

Krsky

Špalirový tvar

Rodí

--

prvotřídní, žádá tepl;

Ovoce někdy dobré, někdy řepovité. Zkusit česat po 15. srpnu.
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P lodnost brzká a hojná, ovoce ne
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T var o van é s t r o my a j e j i c h

řez.

Jak vidno, nejen drnh ovocný, nýbl'Ž každá odrůda má své zvláštnosti, kterýllli
nutno vyhověti, chceme-li míti ovoce.
Pokud se týče velice dlouhých plodonosných větévek, které b y vadily omezenému
prostoru špalírovému, vykazují je pouze· dvě odrůdy, Grafštýnské a K.rasokvět, kterých
na tvarech vti.bec nepěstujeme jednak pro neúrodnost, jednak pro méněcennost ovoce.
Ostatní odrůdy rodící na delších a dlouhých větévkách omezenému prostoru špalfrovému nevadí, nutno pouze respektovati jejich zvláštnosti při řezu.

Jak daleko od sebe máme sázeti tvarované stromy?
Na otázku tu nelze zatím dáti pro různost tvarů řádné odpovědi a bude při každém
jednotlivém tvaru o tom mluveno později. Jenom jedno lze zatím říci. Čím jsou špalírové stromy blíže u sebe, tím dříve stárnou, poněvadž kořeny jejich vzájemně si překá
žejí, tís1ú jeden drn..hého, což se jim může státi záhubným a slabší mohou i vyhynouti .
což se dosti často, zejména v létech pozděj ších u špalfrů stává. A co pak s takovým špalírem , jehož jednotlivé části vyhynuly? Zejména se to stává dosti často u kordonů svislých , hustě vedle sebe na špalíru stojících ne snad v mládí, ale později, když již na náhradu
je pozdě mysliti, jednak proto, že půda je ovocným stromem určitého druhu jednostranně vyssáta a náhradiú stromky velice špatně jdou (viz únava půdy str. 30), jedna.k
proto, že celkový vzhled špalíru tím značně trpí a ledva jsme zalátali s bídou dfru první,
je třeba látati zase druhou a třetí atd. J e sice vážnou pravdou, že kordony svislé nejdříve
dospějí, nejdříve jsou nahofo, nejdříve rodí, ale ta.k é nejdříve přestanou roditi a nerú
správno obětovati chvilkovému úspěchu úspěch trvalý. Úzké sázení má rozhodně vliv
na věk dosažitelný i na výživu stromu. ~ordony dříve stárnou a nedožijí se věku limitov aného hrušiúm na kdouli (30 i 40 let). Rekne se , musíme více hnojiti, aby měl stromek
dostatek výživy. Ale čím hnojíme? Hnojivy dusíkatými, fosforečnými, draselnými.
vápnem a dosti. Ale strom žije i z látek minerálních v půdě obsažených a ne jen samým
dusíkem, fosforem, draslem, vápnem - a ty látky minerální se dočasně nahraditi nedají.
Dost avuje se brzo při úzkém sázení únava půdy a ta se změniti nedá, až po čase, až si
zase půda odpočine a nové látk y minerální k rozpadu přivede. Proto kordony svislé
hustě sázené potom také poměrně brzo trpí podvýživou. Pekrun měl krásný špalír
vodorovných kordonů a dosti starý. Ale co děr v něm, které stále lát al stromky novými
špatně potom jdoucími a jak m álo úrody z nich sklízel, a proto přestal je vůbec pěstiti
a pěstoval jen tvary od sebe dále stojící (Verrierky atd. ). Ani já n edo7.il jsem se lepšího
úspěchu. Kordony svislé mně výborně rodily, ale jen do určitého věku. Pak přinášely
plody jen ojedinělé až přestaly úplně. Na štěstí jsem jich měl méně, asi 30. Loubí osázené
jimi jsem přeměnil v jiný plodnější tvar, jak je vidět na obrázku pozdějším. Mezi kor dony byly vesměs odrůdy bohatě plodné jako Tongreska, Amanliská, Kongressovka, atd.
Jediná Williamsova a Notář Lepin rodily déle·, ale pak přestaly i ty. Za to tytéž odrůdy
stojící na větších tvarnch zejména na Verrierkách rodily bohatě až do zmrznutí r. 1929.
Proto je rozhodně lépe místo kordomi. pěstovati tvary větší, k ter é lépe odpovídají
všem biologicko-fysiologickým podmínkám, d éle žijí, déle rodí a hlavně lépe asimilují.
A kdo již lpí na kordonech a chce je přece pěstovati, tomu doporučuji, aby je pěstil na
tvarech dále popsaných, které mu nedají skoro žádné práce a vyžadují velice m álo řezu.
Jabloňové lnsky na duzénu nutno sázeti od seb e nejméně 5 m, aby shmce a vzduch
měly všude volný přístup , pak trpí i méně chorobami a škůdci a lépe rodí.
Krsky na jánčeti nutno sázeti od sebe na 2 a lépe na 3 m.
Pyramidy na duzénu ve vzdálenosti 5 m od sebe a pyrnmidy na j ánčeti ve vzdálen osti 3 m.
P ro hrušňové pyramidy stačí plně vzdálenost 4 m , ale lepší je 5 m , poněvadž čím
p yramidy jsou od sebe dále, tím lépe se jejich dokonalý tvar uplatňuje a působí imposantněji. Z toho důvodu pěstují se mnohdy i 6 m od sebe, ale stačí plně 5 m , aby se navzájem netísnily a jeden druhému výživu nebraly. Vřetenovité zálusky mohou býti
sázen y v jednotlivých řadách úžeji a sice stačí plně 2-2.50 m, ale jednotlivé řady buďte
od sebe vzd áleny alespoň 4 m nebo 5 m , aby slunce všude mohlo paprsky svými do bfo
pronikati i k doliúm partiím stromů, které potom i pozd~ji uchovávají si svoji plodnost.
Jsou-li sázeny úžeji, nerodí tak dobře a zejména nerodí dole.
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Voh1ě rostoucí krsek hrušňový potřebuje již více místa, poněvadž jeho větve pod
tíží plodů se více rozkládají do šíře, kdežto větve pyramidy i obtíženy plody, stojí rovně
pro větší pevnost kostry. Proto sázíme je vždy 5 m od sebe. Krsky hrušňové na semenáči vyžadují n ejmenší vzdálenosti 6 m.
Tam, kde není půda prvotříchú, nutno počítati s menším vzn'lstem a možno tudíž
voliti vzdálenosti o něco menší.

Řez.

:aždém
L špalípřeká

ynout.i.
m špa.ů svisi.hradu
jednojednak
prV11Í,
3jdl-íve
a není
ič vliv
u limi;romek
.Jnými,
iamým
nedají..
~, až si
svislé
špalír

Dříve než se začneme obírati otázkou řezu podrobněji, je nutno si ujasniti základní
pojmy. První otázkou, na kterou nutno především odpověděti, je otázka, jak se řeže ,
a jakých nástrojú se k tomu používá.
Všecky větve i plodonosné větvičky (mimo větve silné) řežeme vždy žabkou zcihraclniclcou (viz obraz č. 99), buď lehčí nebo těžší, ale lepší je tato, ač začátečníkt'lm se zdá
nepohodlnou. Hrotová část žabky je protáhlá clo oblouku a řežeme vždy jen touto částí.
Nůž uchopíme buď pevně nebo lehko pravou rukou podle toho, co řežeme. Řežeme-U
silnější větev, uchopíme ji pevně celou levou rukou v pěst sevřenou , řežeme-li ploclo-

tOvými
pěstiti

.epšilio
.nášely
sázené
kordo1, atd.
1clrůdy

. 1929.

)Vídají
milují.
stil na

J řezu .

rzduch
vzdá-

lž čím
impose na;i býti
bucrte
dobře

dnost.

I

Obraz.

č.

99. ROzné typy zahradnických nožfi (žabek).
ct PekrunOv. b Gaucher Ov.

nosnou větévku, uchopíme tuto pevně jen třemi nebo dvěma prsty levé ruky pod místem,
kde chceme řez prováděti, nasadíme nůž tak, aby řezaná větévka přišla právě do oblouku konečné části nože a řežeme vždy tahem k sobě a jenom špičkou nože, nikdy nožem
celým a vždy směrem k hrudníku a nikdy směrem k očku, nýbrž špičkou vedle očka.
Žabka musí býti ostře nabroušena, v čas potřeby každodenně, ba i několikráte za den,
aby řez byl hladký a byl vždy proveden jediným trhnutím. Palec levé ruky nesmí nikdy
trčeti vzhůru. J enom tak vyvarujeme se mnohých mrzutostí nad vylámanými nebo
pořezanými očky, zlámanými větvičkami a jinými nehodami, počítaje v to i pořezané
prsty.
Žabky zalu:adnické užíváme k valné většině všech prací na stromku, k řezání všech
jedno- i dvouletých letorostú , k zaštipování, roubování, seřezáváme jí a uhlazujeme
větší rány po řezu pilkou, aby nebyly drsné, nýbrž hladké a lépe se hojily, řežeme jí
všecko plodonosné dřevo. Důležito jest, aby nůž byl z dobré ocele, aby se lehko nevytupil a je vždy lépe, máme-li ještě jednu žabku reservní dobře nabroušenou, po případě dvě,
abychom se přes den nemuseli zdržovati broušením.
Ni'ížlcy zahraclnické, jichž užíváme k stříhání hrubších větví pod 2 cm silných. Všecky
nůžky mají tu vadu, že příliš mačkají zbylou část větve - nejvíce ty, které jsou broušeny jednostranně - méně ty, které mají dvojí ostří (dvousečné). P oužívá se jich též
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často k zaštipování letorostů, ač i v tom jest lepší ostrá žabka. Já užívám nůžek značky
Rentala, které jsou sice též jednostranné, ale jsou konstruovány tak, aby co nejméně
zbylou část větve mačkaly. Pracuje se s nimi dobře, vidlice ani po dlouhém používání se
od sebe nerozestupují a lze jich užíti ke stříhání i větví silněj ších a stojí tuším asi Kč 25. (obraz č. 100).
Dr. Ot. Cmunt doporučuje velice vřele v Pr. Rádci nůžky Bahco Pruner od švédské firmy B. A. Hjort et Co. Střih je prý opravdu tak čistý jako řez nože a stojí prý asi
Kč 38.-. Sám z vlastní zkušenosti jich neznám.
U všech řezů nůžkami jakékoliv pomačkání větví a hrubosti řezu nutno upr aviti
nožem.
N i'íž očkovací . Jako u všech nástrojů zahradnických jest i těchto mnoho modelú.
Důležito je, aby čepel nože byla zhotovena z nejlepší ocele a nebyla p:Hliš silná a držadlo
nože aby mělo na sobě zařízení k uvolnění event. odloupnutí kůry, ač toto může se nalézati i na čepeli, což však není výhodno a často způsobuje zejména u nezkušeného porušení nebo i roztrhání kůry (viz obraz č . 100).
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100. ci z ahrad nick é nfižk y dv ojs e čné, b nfižky Rent ala, c, d nože
e nfiž r oubovací.

o č kovaci,

Roubovací nůž. Tohoto se u nás nespecialistů málo u žívá (obraz č . 100) a nahrazuje jej plně, ne-li u silněj ších roubů lépe, zahradnická žabk a. K broušení nožů
u žíváme
brouslců jemnozrnných, nejlépe belgických, kter é navlhčujeme olejem, vodou nebo
slinami a po n abroušení nůž ještě několikrát přetáhneme na řemenu nebo na napnutém
rukávu k abátu nebo i na n apnuté n ohavici. - D alším důležitým nástr ojem zahradnickým jest
pilka zahradnická. Důležito jest , aby pilky nebyly příliš velké, aby se jimi všude
pohodlně pracovati dalo a aby neměly hrubých zubů. Nejpohodlněj ší jsou t ypy dva.
0byčejná pilka s pohyblivým nožem a k řezání silný ch větví anebo t am , kde není k větvi
přístupu, jest dobrý t yp „Iduna " (obra~ č . 101). Pilkami řežeme větve, které ani n ožem
ani nů žkami se odstranit i nedají. Všecky velké řezy je nut no prováděti z jara, nejlépe
ku konci února nebo časně v březnu , čímž podporujeme silně zhojení r ány během léta.
Každou ránu pilkou způsobenou musíme žabkou zahrad1úckou hladce seřezati, aby
b yla rovná a hladl{á, čímž podporuje se silně zavalení r ány kalusem a zamazati hned
t ekutým voskem anebo dřevitým dehtem.
T varovací pilka, které užíváme hojně při tvarování stromů. Jest to m alá pilčičk,a
s velice jemnými zuby, které užíváme k dělání zářezů na větvích , jež chceme do správneho směru ohnouti (viz obraz č. 101 ).
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Dále každému zahrádkáři je velenutně potřebný dobrý
štěpařský vosk. Každý hotově koupený vosk není správný, ba mnohdy ranám stromů je škodlivý pro mnohé přimíseniny, které ponejvíce z ohledů výdělečných jsou k vosku
při jeho přípravě přidávány. Proto je nejlépe připravovati si vosk doma, čímž též vosk
se značně zlevňuje.
Účelem štěpařského vosku je chrániti každou ránu před vlivy atmosferickými a zabrániti vzniku nákazy. Proto musí vosk dobře lepiti, přilnouti dobře k ráně, za sluneč
ního úpalu nesmí se rozpouštěti a stékati, za mrazu nesmí dostávati trhliny a opadávati
a nesmí v něm býti obsaženo nic, co by ránu poškozovalo. Tak na př. ránu mohou poškozovati: denaturovaný líh, mastnoty, které prolínají do dřeva rány, nejsouce dříve jaksi
neutralisovány přísadou popele nebo event. potaše atd.
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101. a pilka zahradnická s otáčivým nožem, b pilka !duna, c t varovací pilka,
d ocelový kartáč na či štění kfiry, e ruční rozpr ašovač pro malou spotřebu.

Vosk je dvojí: Vosk za stiidena tiihnoucí a tudíž bez zahřátí v zimě nebo časně na
stiidena netuhnoucí, kterého i v zimních měsících a bez

jaře neupotřebitelný a voslc za
zahřívání používati můžeme.

Rozdíl mezi oběma dTuhy je t en, že vosk za studena netuhnoucí obsahuje líh čistý
96%, který udržuje jej stále vláčným, kdežto vosk za studena tuhnoucí jej nemá ,
ale současně nutno doznati, že vosk za studena tuhnoucí je lepší, lépe na ráně drží
a ránu trvaleji přikrývá. Proto tam, kde se vosku často a mnoho užívá (velkosady,
školky atd.) je lépe užívati vosku za studena tuhnoucího, kdežto pro malou spotřebu
zahrádkáře je lepší vosk za studena netuhnoucí, poněvadž je stále beze zvláštní přípravy
při ruce.
J sou hlasy, a sice dosti v ážné, které tvi·dí, že přísada líhu k vosku púsobí pl'i roubování nepříznivě na srůstání roubu s podložkou, čehož nemohu sám ze své zkušenosti
potvi·diti, poněvadž jsem toho nikdy nepozoroval, ale za to dán do rány působí desinfekčně a váže mastnoty, aby nepronikaly do dřeva rány.
K přípravě vosku u žíval jsem vždy st arého receptu Lhomme-Leforta modifikovaného Gaucherem.
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a)

Příprava

vosku za studena netuhnoucího podle Gaucherova receptu:

600 g čištěné pryskyřice smrkové n ebo jedlové
50 g černé smoly
35 g loje (nejlépe ovčíh o)
40 g vosku včelařského
70 g jemně prosetého popela ze dřeva (nejlépe bukového)
5 g červeného okru
200 g čistého líhu (90 %)
1000-g- = 1 k g
Zpil.sob

přípravy

je t ento:

Vezme se nejméně 2-litrový hliněný nebo železný hrnec, aby nic nemohlo př-i ohHpřetéci ani chytit i (stan e-li se to, hned hrnec nejlépe přikrýti pokličkou a přes pokličku ještě mokrým hach em) , do hrnce se cla.jí prvé 4 součástky: pryskyřice, smola.
lůj a vosk, a když se vše do tekuta rozehřálo, přidává se k tomu za stálého míchání popel
a okr. Po dilitladném smísení vezme se hrnec s plotny a rozehl-átá směs se nechá napolo
vychladnouti, ale musí býti stále ještě tekutá a teprve nyní přilévá se po troškách za
stálého míchání čist.ý 96% líh . Líh však musí býti před tím ohřát, poněvadž, kdyby
se přiléval studený do horké směsi, vzkypěla by horká směs a rozlila by se, eventuelně
by chytla. Líh se ohřívá tak, že lahvička s ním (odzátkovaná!) se postaví do hrnce se
studenou vodou, hrnec se dá na plotnu a vše se pomalu ohřívá, ale nesmí se vařiti. Nechali-li jsme však směs pryskyřice, smoly, loje a vosku příliš vychladnouti, zhoustne
a nespojí se s liliem. V tom případ ě znovu ji přihřejeme a t eprve tehdy, když je tekutá,
přiléváme do ní za stálého míchání po troškách horký líh. Když pak směs i s lihem~·
chladla, můžeme zjistiti, zda vosk jsme připravili dobře. Je-li vosk př'ipra.vený příliš
hustý, ohřej eme vše opět až do t ekutého stavu a př'idáme něco líhu, je-li smčs vychladlá
příliš řídká, přidáme ohřaté, tekuté pryskyřice tolik, aby směs byla správně hust á i tekutá. Pa.k se připravený vosk dává do krabice plechové, dobře a tčsně uzavřené.
vání

b)

Příprava

vosku za studena tuhnoucil10 :

765 g čištěné pryskyřice smrkové nebo jedlové
50 g černé smoly
30 g loje (nejlépe ovčího)
50 g vosku včelařského
100 g j emně prosetého popela ze dřeva (nejlépe bukového)
5 g červeného okru
1000 g = 1 kg
Tento vosk po vychladnutí
ztuhne v tvrdou hmotu, z níž vždy
podle potřeby lámeme kusy, kolik
jich potřebuj<::me, a ohříváním
připravíme k potřebě, ale nena nášíme na strom nebo na místo
roubované vosk horký. aby nepoškodil stromu, ani příliš studený .
poněvadž by se stromu zase ne ch ytil, nýbr ž jen přiměřeně teplý
a ještě tekutý a nan ášíme jej na
str om štětcem, kdežto prvý druh
vosku dřevěnou špachtlí.

Obraz
postřik

102. Tlaková stříkačka na
s t romO. v zahra dách rozlič
ných velikostí.

č.

301

T v a r o v a n é s t r o m y a j e j i c h i· e z.

Stane-li se, že vosk za studena netuhnoucí zhoustne tak, že se nedá nanášeti, ohře
jeme jej a přilejeme líh .
Mimo součásti již vyjmenované musíme míti k vysazová1ú letorostti i k vazbě tvarů:
L ýko. Nejlepší lýko je „ra.fia". Lepší však než lýko je provázek z papíru s vložkou
drátěnou . Ten se nastříhá na kusy, podle potřeby dlouhé 10-20 cm, a přivazují se jím
k latím větve starší i nové letorosty beze všeho dělaní uzlů , pouhým dvoj- až trojnásobným otočením obou konců okolo sebe. Papírový provázek s drátěnou vložkou má
tu výhodu, že se nezařezává do větví a do dvou let sám se rozpadává.
Nádoby k přípravě roztoM1, protiparasitních. Bez těch se v moderním ovocnář'ství
neobejdeme. Je to obyčejná, nepropustná dřevěná káď o obsahu 20-50-100 litrů (podle
rozměrů výsadby), v níž se připravují r1hné roztoky na obranu proti škúdcúm, jak
z říše rostlinné, t ak i živočišné. K rozstřikování různých roztoků slouží pak
i ohří 
;es posmola.
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Obraz č. 103. Dobré
ci Vindobona od fy Nechvíle. b Velký

na síru.
Rota generator pro velké
vinice s pohonem lihovým. Lze koupiti u Vinařsko - ovocnářského družstva
v Bzenci na Moravě.
rozprašovače
rozprašovač

stfílcačlcy rozprašovaci, jichž je mnoho modelů s malými, málo se lišícími obměnami,
ale v podstatě jsou všechny stejné. J sou to buď větší stříkačky ruční, upotřebitelné
pouze v malinkých zahrádl{ách, n ebo stříkačky upravené k nošení na zádech o rúzném
obsa.hu do větších zahrad , nebo konečně pro velké sady stříkačky pojízdné s obsluhou
rnční, nebo tažené koněm , nebo docela i motorové.
Jenom na jednu věc nutno upozorniti, že stříkačky všechny po upotřebení bordóské směsi se musí dúkladně propláchnouti čistou vodou, poněvadž roztoky těmi se
sih1ě k azí mosaz.
Rozprašovače ruční pro rozprašová1ú práškovitých prostředl{ů, jako je na př. mletá
síra. Jsou buď ruční malé (obraz č. 101) nebo větší pro vinice s pohonem ručním nebo
lihovým (viz obra.z č. 103).
Drátěné kartáče různých velikosti k oškrabávání mechú a lišejníkú, na kmenech nebo
větvích a k odstraňování rozpukané kůry (viz obraz č. 101).
Všecky nástroje buďtež ch ovány v největší čistotě.
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Žebříky. Vhodný žebřík je v zahradě věc n epostradatelná. Je jich přemnoho tyPů.
Velice praktické jsou žebříky t. zv. amerického typu, dvojité, stojící na 4 nohách, pokud
možno s bodci okutými, které se velice lehko dají přizpůsobiti jakémukoliv terénu (obraz
č. 104), ale i jiné všelijak r ozložitelné a upotřebitelné k různým potřebám v zahradě.
Zkušení zahrádkáři tvrdí, že nejpraktičtěji se jim pracuje s obyčejným žebříkem
dv ojitým, s t. zv. schůdky, poněvadž má různé výhody. Je lehký, snadno se s ním manipuluje, může býti lehko přenášen, dostane se s ním pohodlněji ke koruně krsků i pyramid, kdežto u amerického typu prý značně překáží prostrkování jeho podpěr korunou
stromu. Myslím však, že to je věc zvyku a že všecky uvedené žebř'íky jsou dobře použitelny a že každý má své výhody . Můj zahradník užívá jen obyčejného dvojitého žebříku,
t . zv. schůdk1'í., ač má i americký k disposici, ale toho používá jen pro větší výšky.

----==-=---Obraz

a

obyčejný žebřík,

č.

104. Rflzné typy žebi"ikfl.

t . zv. schfldky, b• žebřík americký, c skládací žebřík, hlavně na špalíry.

Kdy začínáme u stl'omu tval'ovaného p1·ováděti definitivní řez 1
Odpověď teoreticky i prakticky správná by byla: teprve tehdy, když stromek
pevně se v půdě zakořenil, to jest teprve rok po sázení. Stromek nově sazený žije jen
ze svých reservních šťav (asimilátů), které si ve školce ve svém kmenu, větvích, větvič
kách a pucích nahromadil. Kdybychom stromek ihned podrobili přísnému řezu, vza.li
bychom mu velkou část jeho drahocenných reserv, čímž bychom jej silně oslabili a t o
právě v době, kdy je zbaven všech ssavých kořínků, a kdy potřebuje všech sil, aby se
vzchopil k novému život u . To je zásada správná, podepřená nesčetnými pokusy. Strom
při sázení pouze krácený a teprve druhým rokem do tvaru řezaný roste mnohem lépe
a bujněji nežli strom hned prvým rokem definitivně seříznutý; zejména jeho nové
letorosty, kterých potřebuj eme ke tvarování; jsou mnohem lépe uzpůsobilé k tomuto
zákroku než u stromku po sázení hned definitivně řezaném, poněvadž jsou delší a ohebnější. Pak již také ta velká ztráta substance stromové, ač jej též oslabuje, neohrožuje

T
~ypů.

okud
)braz
radě.

íkem
. ma?yraunou
oužifíku,

mek
jen
;vič

rza.l i
'1 to
y se
rom
lépe
tové
mto
1ebfoje

va r ova né s t r om y a j ej i ch

ř

303

e z.

jej již na životě, poněvadž je pevně zakořeněn; takový stromek vyžene bujné letorosty,
k dalšímu tvarování.
To je všecko hezké a správné. My také trváme na zásadě té, ale užíváme jí pouze
u stromků starších nebo u stromů na semenáči šlechtěných, o nichž je známo, že hůře
se u jímají a prvý rok hůře rostou, ale nedržíme se té zásady u stromků na slabě rostoucí
podnoži, zejména mladých. Stromek mladý na slabě rostoucí podnoži není to, co je starší strom šlechtěný na semenáči. Mladý stromek na slabě rostoucí podnoži má v poměru
ke své malé koruně značné množství jemných kořínků, lehko se ujímá a roste již v prvém
roce po sázení dosti buj ně a proto řežeme takové m ladé stromky hned při sázení defizpůsobilé

b

Obraz

č.

105. P:rvý krok k dosaženi
Verrierovy palmety.

a

před řezem,

b po

souměrnosti

řezu.

Obraz č. 104 ci. Tento tvar je nesprávný, poněvadž u něho
nedocilime nikdy souměrnosti pro trvale bujný vzrťlst
středni větve, ale bylo by lze dociliti souměrnosti, kdyby
tvar končil ne lichým, nýbrž sudým párem větvi, ovšem
pak by musil býti širšL
nitivně proti zásadě nahoře vyslovené, nepotřebujíce míti obavu, že teprve až druhým
rokem vyrazí stromek v bujné, ke tvarování schopné letorosty, poněvadž takové, ještě
mladé stromky na slabé podnoži šlechtěné vyrazí již prvým rokem dosti silně, aby se
eventuálně j eště téhož roku daly tvarovati.
Mimo to takový nově vsa.zený stromek na př. jednoroční šlecht.ěnec nebo mladá
palmeta, nebo i mladá pyramida, kdyby se hned definitivně neřezala, má velkou náklonnost ke tvoření květných puků (pro velkou převahu asimilátů), které se tvoří přímo na
loňském mladém výhonu - květné puky k větvi přisedlé (viz obraz 33b) a velice
ztěžují další tva.rování a tvoření správného plodonosného dřeva.
Také však bychom velice chybili, kdybychom stromek nově sazený vůbec neře
zali. Stromku byly by tím sice v neztenčené míře zachovány jeho živné reservy, ale
poškozené kořeny nestačí zásobiti korunu živinami novými a stromek takový rostl by
špatně, vyrazil by jen nahoře, a to ještě slabě. Vyrazí-li pak jen málo listů na stromě,
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slabých , nell1:oh ou zase dodávati živiny kořenům, ty potom mohou jen slabě
a stromek se špatněji zakořeňuj e ; t ak vzniká celý začarovaný kruh , pl-i němž se
stromku dobře nedaří.
a to

ještě

růsti

Souměrnost tvarů.

Při každém fozu jak éhokoliv kombinovaného t varu nyní i v budoucnosti musíme
především dbáti souměrnosti vzn\stu ve všech částech ; nebudeme-li toho dbáti, je veta
po tvaru. Tak na př. nedocílíme souměrnosti nikdy, budeme-li pěstovati tvary, které
končí definitivně jedním letorostem stfodním, poněvadž střt•dní letorost poroste vždy
silněji než ostatní větve poboční. Proto takových tva.rú raděj i nikdy nepěstuj me (viz

obraz č . 104a) .
Ale souměrnosti lze
dvěma rameny.

Obraz

a

č.

dobře

docíliti u všech jiných

tvarů, končících , třeba později,

stř ední větev nebyla řezána, proto spodni r amena zakrn ěla
zbujela. b Verrier ka, jejíž stř ední věte v stále byla krácen a .

106. ct Ver rierka, jejíž

střední větev příliš

Souměrnosti docilujeme hlavně fozem v zimě. Máme-li před sebou st rnmek, n a př.
palmetu (obraz č. 105), nebo pyr amidu i kterýkoliv jiný tvar, musíme si býti vědomi
toho, že nejvíce rostou svislé větve, poněvadž je přítok živných dfovotvorných šťav do
ni ch největší. Zcela svislé bývá však poluačování kmene, t o jest středrú výhon, proto
ten porost e nej silněji . Do větví od středního výhonu šilrmo postavených bude již proud
živných látek slabší a pomyslíme-li si, že je větev post avena do vodorovné polohy , bude
přítok živných látek slabý, líný, a kdyby větev byla docela dolů ohnuta, bude nejslabší,
nejlínější. To znamená, že výhon střední, t o jest svislé pokračová1ú kmene, poroste
nej silněji, ost atní méně, a~ nejméně by rostly větve dolů ohnuté. K dybychom nechali
výhon střední u pravidelné palmet y růsti po jeho vůli, rostl by nejsilněj i a větve postranní méně, až by úplně zaluněly. Toho my však nemúžeme při tvorbě palmety nebo
Verrierky potřebovati , my chcem e, aby spodní větve rostly silně a výhon střední slabě,
poněvadž právě větve spodní to jsou , které musí vykonati dráhu nejdelší a střední výhon
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dráhu nejk.Tatší-viz obraz č. 106 dorostlé, správně řezané Verrierky, a obraz Verrierky
se zanedbaným řezem. Proto musíme vzrůst středního výhonu neustále k.Totiti řezem
silným a vzrůst větví postranních podporovati neřezáním anebo řezati je jen maličko.
Toto základní pravidlo, o jehož různých obměnách budeme ještě šířeji mluviti,
platí pro všecky tvary, pyramidy, svícny, Verrierky atd. mimo kordony. My tedy musíme
zadržovati vzrůst výhonu středního ve prospěch ri1stu částí spodních, aby byla vždy
uchována „rovnováha" tvaru. Větve spodní budou potom vždy delší, což je správné,
poněvadž musí vykonati dráhu delší, budou také krácením vzrůstu větve střední vždy
lépe živeny, budou míti více listí a budou lépe asimilovati a roditi.
Podobně si počínáme, je-li některá větev slabší než druhá. Také tu musíme docíliti souměrnosti a docílíme jí tím, že při zimním řezu anebo hned při sázení tu část, která
roste silnf'j i, seřezáváme, a to tak, aby se vyrovnala svou délkou části slabší a část
slabší neřežeme vůbec nebo podle potřeby jen málo (obraz č. 107).
Této souměrnosti milžeme však silně napomáhati i řezem vykonávaným v létě,
tedy v době vegetace , t. zv. zaštipováním letorostu nebo i jinými zásahy.
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101. Při nestejně dlouhých
postranních docilujeme souměrnosti tím, že krátíme větev delší,
aby se vyrovnala délkou větvi kratší.

Obraz

č.

větvích

Obraz

v

č.

108. Zaštipování letorostO.
vegetace za účelem získání
souměrnosti (rovnováhy).

době

Zaštipování.

O zaštipování nutno se šířeji zmíniti, poněvadž to je výkon u tvarovaných stromů
se vyskytující, který prováděti musíme. Zaštipovati můžeme buď celé letorost y anebo jen větvičky na nich rostoucí, kterým říkáme plodonosné větévky.
Celý letorost zaštipujeme jen tehdy, je-li mnohem delší než koresponduJÍCÍ s ním
letorost druhý. Nikdy to však nesmí býti letorost střední, který jen v zcela mimořádných
případech, o nichž bude dále zmínka, můžeme zaštipovati. Zaštipování letorostu znamená
krácení o určitou délku v době letní. Děláme to buď uštípnutím části letorostu nehty
nebo uříznutím žabkou zahradnickou, což je mnohem čistší. Zaštipovati letorost mů
žeme buď jenom o vrcholnou část jeho nebo kdekoliv po celé jeho délce.
Jalcá je podstata zaštipování letorostu a čeho jím docilujeme? Představme si tutéž
palmet.u , ale starší (obraz č. 108). Má tři větve, jednu prostřec11ú a dvě boční. Pravá
roste silněji, levá méně. Souměrnost je porušena. Zaštípnutím konce větve pravé, to
jest silnější - ale musí se to státi brzo, když letorost je asi 15-20 cm dlouhý-· zarazínejčastěji
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me její další vzrůst na několik týdnů a mezi t ím má slabší větev dosti času, aby dorostla
stejné výše, eventuálně zaštipneme ji ještě jednou , čímž slabší větev získá nový náskok.
Dosavad1ú teorie učila, že proud živných roztoků se zaštípnutím vedoucího letorostu
v době jeho vzrůstu zaráží a když nemůže prouditi do větve zaštípnuté, proudí tam
kde větev zaštípnuta nebyla, to jest zde do větve slabší, a ta živnými solemi více zá~
sobována, bujněj i roste. Tomu však není tak. Proud živných látek ve větvi zaštípnuté
se nezaráží, nýbrž proudí tam silou nezmenšenou dále, ale zato tlak jeho stoupá, poněvadž růst letorostu je do délky zaražen a tímto zvýšeným tlakem očka v celé délce
zaštípnuté větve rychle mohutní, sílí, rostou, až konečně jsou
donucena k novému vyrašení.
Vzrůst se tedy nezaráží, naopak je zde dále, ale jeví sevjiné
podobě, ve vzrůstu a nabubřování oček zbylých a za.r áží se pouze
růst do délky. Větev nezaštípnutá nemá tedy z toho ničeho a jediné, co získává, je náskok časový a žádný zvýšený přítok šťa,
živných z větve zaštípnuté, právě tak jako amputace nohy u dítěte nemá za následek většího vzrůstu nohy zbylé. Větev neza-

Obraz é. 109.

Letorost plodonosné větévky.

Obraz

č.

110.

Vodorovně

velice

položená plodonosná
plodnosti.

větévka,

příznivá

štípnutá roste dále, zatím co větev zaštípnutá přerušila svůj růst clo délky; tím dohání
větev kratší větev dlouhou.
Zaštipování plodonosných větviček má však jiný význam, který u tvarovaných stromů má pro nás velkou důležitost.
Představíme-li si ja.k ýkoliv letorost plodonosné větévky v době jeho vzrůstu (viz
obra.z č. 109) , vidíme, že listy na jeho nej spodnější části jsou malé, málo vyvinuté, a rovněž i očka v úžlabí těchto malých listů. Nad touto částí pokrnčuj e část druhá s listy velice
dobfo vyvinutými, velkými, a pak je část vrcholná s listy opět malými až maličkými.
Tato vrcholná část je totiž právě v údobí největšího vzrústu a ke svému vzn'.tstu
potřebuje značnéh o množství asimilátů. 'l'yto asimiláty jí dodávají hlavně list y s velkou
plochou asimilační, tedy nej větší listy, které vyrostly přibližně na střední části letorostu plodonosné větévky. Přerušíme-li nyní další vzrůst letorostu zaštípnutím, a to
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na dobu asi 4 týdnů, budou tyto velké listy pod místem zaštípnutým asimilovati dále
a hojně, poněvadž jsou velké. Poněvadž pak asimiláty nově vytvořené se již ke vzrůstu
dalšímu neupotfobují, budou se hromaditi a ukládati jako reservy hlavně v okolí oček
zbylých, ta budou síliti, pomalu růsti a vytvářeti malé plodonosné orgány, poněvadž
značná převaha asimilátl\ i při zvýšeném tlaku živných roztoků n edovolí jim vyrůsti
v nové dřevité ratolesti.
Tak zaštipováním TOste schopnost plodonosné větévky vytvářeti malé plodonosné
orgány, které budou brzy kvésti, a nota bene vytvářeti je tam, kde chceme m y a no
plodonosná větévka, čímž je nám zachována i možnost udržeti tvar ve vyk ázaném mu
prostoru.
Tyto následky zaštipování plodnosti příznivé trva jí však pouze omezenou dobu.
Po 3-4 týdnech stále rostoucím tlakem živných roztoků vyrazí v místě zaštípnutém nov á
ratolest, která znovu značnou část nahromaděných asimilátů potfobuje ke svému
vzrústu. Abychom nové ztrátě asimilátú zabrá1úli, zaštipujeme tento nově vzniklý letorost znovu, a třeba i po třetí, aby se asimiláty v plodonosné větévce dále mohly hromaditi
a čím dále tím vícf:, a donutily tak větévku k e tvo:L-ení malých plodonosných orgánú a k plodnosti.
Nejpříznivější poměry irn tvoře1ú těchto mal ých
plodonosných orgám\ jsou u těch plodonosných věté
vek, které jsou položeny vodorovně nebo skoro vodorovně. Ty mají poměrně slabý vzrúst, poněvadž
leží vodorovně, značně slabší než větévky plodonosné,
svisle nebo skoro svisle rostoucí, a následkem sla bého vzrústu m a jí i větší množství oček a listú
v krátkých vzdálenostech od sebe stojících, čímž se
značně zvyšuje jejich p locha asimilační a tvoří se
v nich daleko větší množství . asimilátť'1 , kterých
větévka vodorovně ležící k dalšúnu vzrústu nemůže
upotřebiti t ak , jako větévka svisle stojící; všeck y
takové větévky i b ez zaštipování budou brzy tvohti puky květné. PTOto takových plodonosných vě
tévek, pokud toho n evyžaduje úzký prostor tvaru Obraz č. 111. Abychom zajistili »rovvykázaný , vúbec nezaštipujeme (obraz č. llO).
nováhu«, vyvazujeme větévky delší
My t edy nezaštipujeme všechny p lodonosné vě- vodorovně a kratší vyvazujeme do
tévky, nýbr ž jen ty, které stojí svisle nebo sv islému
směru šikmého.
směru o hodně blíže. Ty všeck y rostou bujně a proto
také ani n erodí, ale začnou roditi, podaří-li se nám zaštipováním jejich vzrúst omeziti
anebo vypěstiti z některého jejich očka větévku vodorovnou, která potom v dúsledlm
své polohy málo rost e a rodí.
Tohoto poznatlm , že větve svislé n ebo skoro svislé bujně r ostou a větve v odorovné nebo docela dolú ohnuté m á lo, užívám e též hojně k docílení souměrnosti tvaru.
Tak na příklad m á me-li palmetu, jejíž jedna větev silněji roste n ež druhá, přivazu
jeme větev prvou do polohy vodorovn é a obráceně větev slabší vyvazujeme do směru
spíše svislého (obraz č . lll), čímž se vzrúst její urychluje.
Rovněž t ak i u jiných tvarú, na př. u pyramidy, zejména s počátku, kde n ám záleží
na tom, aby všecky větve souměrně a bujně rost ly, vyvazujeme všeck y větve doh\ ohnuté nebo v odorovné nebo blížící se směru vodorovn ému do směru více svislého, aby
bujněji rostly, čímž docilujeme i souměrnosti koruny, a opačně zase větve příliš blízko
hlav nímu kmeni rostoucí a tudíž zase přílišně mohut1úcí, rozpěrami uvádíme do směru
více šikmého, aby méně bujně rostly (obraz č. ll2).
Opačně zase téhož poznatku se dnes hojně užívá u kordonů podle zpúsobu, který
zavedl Silvetti v Ita.lii. Ten sází kordony ve vzdálenosti 120 cm od seb e a nechává všecky
bočm větévky hodně cUouhé a ohybá je, když dosáhly určité délky dolil (tedy zase opač
ným směrem do obloukú k zemi směřujících), čímž dociluje velkého osla bení vzrústu
jejich a. tím i velké plodnosti (viz obraz č . ll2 b.) .
Tolik zatím, abych alespoň poněkud vysvětlil princip docilování souměrnosti tvar ú
a princip zaštipovám jak letorostů, tak i plodonosných větévek, bez něhož by žádný
tvar nebyl možný.
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Zářezy.

Dalším prostředkem , kterého h ojně užíváme při tvarování stromů, jsou zarezy.
Zářezy jsou věc právě t ak důležitá jak o zaštipování a mělo by se jich u stromť1 t varov aných hojnou měrou používati ; neměl y by se proto nikdy zanedbávati. Ovocnář věnuje
obyčej ně zářezům menší p ozornost, ale nečiní dobře, poněvadž zářezy jsou prostředek.
bez jehož hojného používání u stromků t v arovaných se neobejdeme. J enom zářezy to
jsou, které nám umožňují pravidelné ověnčení větví plodonosnými větévkami, nečítajíc
v to ani jiné výhody, bez nichž bych om pěkně tvarovaný stromek ani vypěstiti nemohli.
Zářezť1 užíváme všude tam, kde ch ceme, aby očko nebo něj aký orgán , třeba i větev
vytvořená pod zářezem , bu jně se vyvinula.
'
Tak na př. pi'i pěstování pyra1nid musíme na dfozávati slabší a méně živená očka
a.by nám z n ich vyrostly včtvc, kterých k seriím nutně pot fobujeme, a které by s~

O braz č. 112. a Větévky postra nní bližící se sm ě ru vodorovn ému vyvazuj eme do směru
více svislého a větve příli š svisle rostoucí přivádíme rozpěrami do směru více šikmého.
b U Silvettiho kordonu všecky vě tévky delší ohý báme zase n aopak do obloukO. dolfi
směřujíc ich, čím ž se siln ě ve vzrO.stu osla bí a hojněji rod i.

bez zarezů ani nevyvinuly . Zářezy donucujeme očka· fU palmet , Verrierek , svícnů,
váz atd., aby se z nich vyvinuly větve potřebné ke stavbě dotyčných tva.rťl, zářezů užíváme nad větvemi rostoucími, aby n ám zesílily, zářezů užíváme i hojně ke tvofoní plodonosného dřeva n a větvích nad očky slabými nebo i očky spícími, kteríL by jinak v plodonosné dřevo nevyrašila, dále jich užíváme k podpoře puků květných přisedlých k větvi
nebo i puků listových, aby se z nich vytvořilo trvalejší plodonosné dřevo, a i k vývoji
příliš krátkých plodonosných větévek, jako jsou lrroužkové trny , aby zbujely at d . Zejména zářezy nad těmito posledně jmenovanými orgány jsou v jist ém směru velice důležité.
Tak na př. puky květné k větvi přisedlé, jež se rády tvoří u stromků a tvarů nově sázených , ale i n a normálních větvích tvarů nepřesazených, jakož i kroužkové trny jsou
orgány velice choulostivé, ale zároveň velice důležité; bývajíť vydány velkému nebezpečí
úplného zániku buď ulomením nebo bývají často zničeny i jiným přirozeným způsobem
a místa po nich zůstávají pak holá. Orgány t y t otiž nemají žádných náhradních dřev
ných oček, mimo droboulinká očka vedlejší, ev. slabá očka v úžlabí květných puků, když
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nad slabým očkem loňského letorostu, c poloměsíčitý nad
pukem květným a zároveň dva podélné pod vedlejšími očky, aby vyr ašila, d poloměsíčitý a podélný nad slabším očkem staršího dřeva, e zářez křížový a podélný nad
kroužkovým trnem staršího dřeva, f zářez podélný na slab ě rostoucí větévce, g zářez
podélný pod slabě vyvinutým očkem vodorovného kordonu.

fonů,

!

zmrzne, není oplozen anebo ještě mladé plody odpadnou, není zde žádného očka,
z kterého by se tvořilo další polffačování, orgán takový odumírá a místo po něm zůstá
vá pak prázdné. Neumírají takové orgány jenom tehdy, když odkvetou, k čemuž jsou
velice náchylné, a z květu se vyvine plod. Před stopkou plodu vytváří na plodovém
svalci dřevitá očka, která jsou schopna dalšího vývoje, a jenom ta zaručují takovému
krátkému plodonosnému orgánu další život (viz obraz další).
Odpadne-li však plod ze svalce ještě nevyspělého, nejsou na něm ještě očka schopná
vývoje, a tak obyčejně zaniká i celý orgán plodonosný. Proto děláme vždy nad takovými
krátkými plodonosnými OTgány zářezy, aby se buď z jejich vedlejších oček nebo po
případě z konečného očka, které se ještě v puk květný neproměnilo, anebo když puk
květný zde je, vyvinula třeba krátká větévka s očky schopnými dalšího vývoje.
Všem těmto vyjmenovaným a nevyjmenovaným orgánům pomáháme tedy k bujněj
šímu vzrůstu zářezy, které děláme v podjaří clo větve asi 1 / 2 cm nad dotyčným očkem ,

uží-

ploplovětvi

ývoji
~jmé
~žité.

sázej sou
~pečí

1bem
lřev

lrdyž

poloměsíčitý

pukem květným, ln·oužkovým trnem, ale ne těsně nad očkem , poněvadž očko by nám
mohlo lehce zhynouti přeříznutím jeho spoje1ú s kambiem (obraz č. 113).
Zářezy těmi protínáme celou kůru i s cevami vedoucími asimiláty, ale i , což je hlavní
věc, povrchní částí dřeva. Kdybychom zářezem nepronikli až do dřeva, nýbrž jen kůrou,
byl by tím celý zálrrok marný, a spíše by řez ten očko nebo event. dotyčný zkomolený
orgán zeslaboval než k vzrústu většímu povzbuzoval.
Zářezem nad očkem musí tedy býti vždy částečně pforušeny cevy, které vedou proud
živných solí dfovem zezdola nahoru, aby se jich dostalo očku dotyčnému více, poněvadž
to jsou právě ony, které podporují vzrůst dřeva z vegetač1úbo vrcholku, který v každém,
i vecliej ším očku je vytvořen. Že zářezem jest současně přerušen i proud asimilátů v kůře,
který směřuje dolů, nevadí, ba naopak prospívá, poněvadž právě tím se dociluje značná
převaha solí živných nad asimiláty a ta má vždy za následek bujněj ší vzrůst dřeva. Zářez
provedený tedy nad jakýmkoliv očkem nebo nad jakýmkoliv zkomoleným orgánem dráždí
tento orgán vždy k vývinu dřevité ratolesti, která je zárukou dalšího života stromu.
Zářezy se dělají různě hluboko. Na větvích , které nejsou starší než dva roky, děláme
je 2-3 mm široké a rovněž tak hluboké i hlubší podle tloušťky nebo věku větve a děláme
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je žabkou zahradnickou. Dúležito je, aby dřevo pod kamhiem bylo naHznuto nebo vypo celé délce zá:fozu a nejen uprostřed, na což kladu zvláštní dúraz, abychom
mohli býti jisti výsledkem.
U větví starších nepomohou nám však již obyčejné zářezy nad očkem , poněvadž kfu'a
u větví starších ztratila již svou pružnost , je tvrdá, nepodajná a a.n i zvýšenému tlaku
živných solí se nepoda.ří jí proniknouti ; proto si pomáháme tím způsobem, že děláme
u takového očka nebo u takového plodonosného slabého orgánu na starším dřevě zářez
dvojí, jeden nad očkem v podobě zesíleného zářezu křížového a druhý podélný pod očkem
aby napětí kúry povolilo (obraz č. 113), po případě dva podélné řezy pod vedlejším.i
očky zkomoleného orgánu. Těmi řezy se uvolní již napětí kúry a očko vyrnší.
Jde-li o docela staré dřevo, na kterém je očko nevyvinuté, spící anebo zakrnělé
špatně vyvinuté plodonosné orgány a chceme-li, aby se vyvinuly, tam již musím~
použíti zásahů účinněj ších. Tu děláme nad takovým očkem zářezy příčné jemnou
pilkou - tvarovací - a děláme je hlubší, po př. i 5 mm, podle síly větve, a připojujeme
pod očkem zářez podélný. - Nedocílili-li jsme u krátkého plodonosného orgánu nebo
nevyvinutého očka účinku zářezem zamýšleného, opakujeme jej, ale ne téhož roku, nýbrž
a.ž druhým rokem záhy na jaře, poněvadž zářezy, které bychom mohli nad ním, ještě
prúběhem léta, na př. v červenci , vykonati, nejsou již tak účinné (viz dále).
Zářezy ty, o nichž byla až dosud řeč , jmenujeme jarní a musí býti vykonány již
v únoru nebo nejpozději v březnu, mají-li dobře účinkovati. Zářezy později provedené
ztrácí čím později tím více na své účiimosti .
Zářezy se provádějí jen u hrušní a jabloní, u peckovin nikoli, poněvadž tam očka přes
dva roky stará ztrácejí v úbec schopnost vývoje a již nevyrazí, mimo to hojnými zářezy
by se podporoval event. i vznik klovatiny, což je u peckovin věc značně riskantní, jelikož
hojným a častým zraňováním válce dřevového, který jest pouze v zevní své části pro
soli živné vodivý, mohlo by lehko nastati i odumření částí nad místem zářezu.
Zářezy děláme nad očky buď v podobě horizontálního zářezu (nejméně účinný) nebo
děláme zářezy poloměsíčité , u st arších větví kHžové (nejúčim1ější) , poněvadž se špatně
hojí a jejich účinek trvá déle (viz obraz), anebo, jak již podot knuto, u větví hrubších
pilkou.
Krnmě zářezú vykonávan ých v časné době jarní užíváme t éž často zářezů vykonávaných v červenci, které však již mají jiný význam.
Zářezy jarní se vykonávají v době počínajícího silného vztlaku živných solí vzhfu'u
proudících a dúsledek jejich je tvoření letorostú ; zářezy vykonávané v červenci spacla.jí
však do doby nej větší převahy asimilátú a nebudou tudíž míti za následek bujení letorostú, nýbrž pouze vytváření krátkého plodonosného dřeva, tedy krátkých plodonosných
říznuto

orgánů.

Zářezy t yto se dělají také nad očky nevyvinutými nebo nad slabými listovými
puky, ale ne nad plodonosnými orgány již vyvinutými, poněvadž zde b y mnoho smyslu
neměly, a dělají se právě tak jako při řezu zimním a v časném jaru a právě jako zde až
do dřeva„ Děláme však v tu dobu již jenom zářezy příčné nebo poloměsíčité a ne zái"ezy
křížové nebo pilkou, poněvadž je obav a , že by se před zimou nezhojily .
Výsledek těchto zářezú se dostavuje brzo a očka nadřezaná vyrážejí obyčejně v krátké
plodonosné orgán y .
Zářezy ty pomáhají výborně a mohu je velice dobře doporučiti ; používal jsem jich
často i u oček, která po zářezech jarních nevyrašila a zářez měla již do té doby zhojený,
ba mohu říci, že na plodnost, to je na vzrúst krátkých plodonosných orgánú, účinkovaly
zářezy ty lépe než zářezy janú. Někdy, ač zřídka, se vyvinují po těchto letních zářezech
i letorosty, ale obyčejně slaboučké.
Zářezů pod očky, určených k většímu nahromadění asimilátú, jsem v létě nikdy
neužíval již z t oho důvodu, že ke vzrůstu zaostalých oček je vždy potřeba nejen převahy
asimilátú, ale též zvýšeného tlaku roztoku solí živných , které při převaze asimilátových
r eser v v okolí očka i v očku samém způsobují vzrůst krátkých plodonosných orgánů. Lze
však t éhož účinku docíliti i zářezy letními dělanými pod očky, jimiž se přerušuje proud
asimilátů dolú putující, takže jich očko dost ává více, ale v t u dobu je všude kol oček
i v očkách samých tak silná reserva a převaha asimilátů, že je lhost ejno, řeže-li se pod
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očkem neb o nad očkem, ale
silně pojmy ovocnáfo, který

hlavní chi.vod, proč je nedoporučuji , je ten, že se tím pletou
pak neví, kdy má toho nebo onoho zářezu použíti.
Zářezy letní se dělají až v červenci, poněvadž v tu dobu jsou reservy asimilátů největší.

Iž ln'u-a
L tlaku

} zářez

ř

Zářezy

podélnó.

Zářezú

podélných čili svislých se používá dosti hojně.
Nehledě k tomu, co o podélných zářezech kmenú viz str . 213 a obraz č. 72 - již
bylo pověděno, u žíváme podélných zářezů též u větví nedostatečně rostoucích, hlavně
u pyrnmid nebo krskú, ale i u velice krátkých plodonosných orgánů , ba i u květných pukú
přisedlých k větvi. Účelem tohoto pocl.éh1ého řezu je posíliti vzrůst dotyčných částí,
poněvadž kůra rozříznutá ztrácí své svírající napětí a silně se podporuje vzrůst tím, že
přítok živných šťav ve snaze zahojiti ránu je vydatnější ; čímž dotyčný orgán nejen sili,
nýbrž i rychleji roste do délky. Aby tento účinek zvýšil, doporučuje Gaucher řezem
protnouti nejen kůru, nýbrž maličko i poraniti část dřevnou, aby pHtok živných šťav
elfovo tvoHcích byl ještě více zvýšen , což hlavně doporučuje při podélném řezu kmene. Ač
proti t omuto názoru Gaucherovu se ozvaly i vážné hlasy, nelze mu upříti jisté oprávnění
a i praxe dokazuje, že účinek jeho je opravdu vydatnější. Není nutno však vždy poraniti
části dřevné, stačí úplně, protneme-li část kambiální, čímž docilujeme větší tvorby jak
dfovných , tak i lýkových buněk k ambia.
Zářez se dělá na slabých větvích tva.rů a slabých plodonosných větvičkách pouze
jeden , protínající kůru i části kambiální větve nebo i větévky plodonosné od horního čili
vrcholového očka po celé její clélce a končící něco pod iú (obraz č. 113). Za to u pulni.
květných přisedlých k větvi děláme zářezy podélné dva, a to vždy pod vecllejšíroi očky
puku květného, abychom i je povzbudili k většímu
vzrůstu (obraz týž), nejen vegetační kužel puku
květného.

Na větvích vodorovně rostoucích , jako na př.
jsou vodorovné kordony, ne bo spodm vodorovné
části Verrierek, neděl áme, chceme-li nějaké očko
nebo malý plodonosný orgán povzbuditi k silněj
šímu vývoji, zářezů nad očkem, nýbrž spokojujeme se vždy záfozy podéh1ými pod očkem, poně
vadž vysoký t lak živných solí při obleněném toku
jejich stačí i při tomto malém zákroku k tomu, aby
všeck a očka vyrašila (obraz týž).
Velice hojně užíváme též podélných zářezů pod Obraz č. 114. Při starší plodonosné vě
vedlej šími očky starších plodonosných větévek, tévce, kde ků ra je j iž stará a ztlustlá,
která chceme donutiti k vzrůstu n áhradních leto- p omáháme vedlejšim očkfim ke vzrfistu
podélným krátkým zářezem .
rostů, abychom jimi omladili větévku starou (viz
obraz č. 114).
Kromě těchto záluoků máme sice j eště více způsobů, jak ovlivniti vzrůst větví slabých,
ale t o jsou více pracné hračičky; sami vystačíme plně s tím, co již bylo uvedeno.

Vrcholové

očko přeměněné

v

květný

puk.

O jedné věci vša.k nutno se ještě zmíniti, poněvadž jsme nuceni často jí užíti. Často
se stává, zejména u nově sázených v odorovných kordonů, ale i u jiných tvarů, že vrcholové
očko se přemění v květný puk. Ten se musí odstraniti, poněvadž pokračování větve nebo
kmene nebylo by pHmé a větev by rostla mnohem slaběj i. To se též stává u starších
a nepřesazených vodorovných kordonů, zejména rostou-li slabě, ale i u jiných tvarů, a tu
nutno vždy puk květný, je-li vrcholový, zničiti. Musíme však při tom dáti pozor, abychom
odstranili jen květný puk a nepoškodili vegetačního kužele jeho nebo oček, která sedí na
b asi puku a která mají tvořiti potom pokračování větve nebo kmene . Proto pupeny
květné nevylamujeme, nýbrž odřezáváme je v jejich dolm třetině (viz obraz č . 115) .
Jindy zase se n ám může státi něco jiného, zvláštního. Představme si jakýkoliv tvar,
Verrierku, tvar U, pravidelně pěstěnou pyramidu nebo třeba svícen, jehož jedna větev
dob:fo nerost e. J e značně slabší, kratší, a celým vývojem za ostatmmi větvemi. A ná-
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hodou má celý tvar značné množství květných puků a bude hojně kvésti a roditi. Proto
sřezáváme na slabé větvi po celé její délce všecky květné puky podle způsobu právě
vylíčeného , aby jak květy, tak i plody ji nezeslabovaly ještě více a neolupovaly ji o značnou
část výživy k vzrůstu jejímu potřebné. Naopak zase větvím silným ponecháváme květy
i plody všecky, aby jejich vzrůst oproti větvi slabé zůstal spíše pozadu.
'
To jsou asi všecky nejobyčejnější zásahy, jimiž docilujeme souměrnosti tvaru.
J sou sice ještě jiné způsoby, kterak můžeme větev silnou, bujně rostoucí, oslabiti.
anebo zase opačně větev slabou zesíliti, na př. seřezáním každého listu u větve silně ros-

b

c

115. a Vr cholová očka letorostfi
v květné puky nevylamujeme,
nýbrž seřezáváme nožem v jejich dolni tře
tině , abychom nepoškodili j e jich vegetač
ního kužele. b Na slabši větvi tvaru seřezáváme všecky květné puky, abychom
slabou větev posílili a naopak silné větvi
je všechny ponech áváme.
Obraz

č.

Obraz

č.

116.

přeměněná

RO.Zné zpťlsoby krácení
vedoucího letorostu.
ci letorost krátime
málo, b prostředně,
c silně.

toucí (ale pouze do polovičky - ne listů celých , poněvadž by to mohlo míti osudné následky), čímž zmenšujeme asimilaci a tím vzrůst větve atd. atd„ ale to všechno jsou.
jak již řečeno, nepraktické hračičky, kterých neděláme a jejichž doby již dávno minuly.
Nyní je třeba se ještě zmíniti o některých zákrocích důležitých, jichž jsme nuceiú při
tvarování užívati. Dříve, než k nim přijdeme, vysvětleme si pojem dlouhého a krátkého
řezu.

Dlouhý a l<rátký

řez.

Těmito n ázvy je náš průměrný zahrádkář silně maten. Krátkému řezu se říká, když
větev nebo letorost se hodně seřízne, to jest, když se větší část letorostu odstraní a zůstane
pouze krátký kus. Dlouhým řezem se nazývá ten, kde letorost se pouze málo luátí
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a kde ho většina zůstane. Tedy jakýsi protiklad : když se letorost seřízl málo, říkalo se
t omu dlouhý řez, když se letorost seřízl značně, říkal o se tomu lo:átký řez. Přiznávám se,
když jsem jako začátečník skoro před 40 let y studoval po prvé Gaucherovu knihu, že
t ato věc mě velice pletla, takže jsem se mnoho a mnohokráte při čtení knihy musel vmceti k výkladu slova dlouhý a krátký řez , abych t omu rozuměl. P rot o v pi"ítomné knize
užívám vesměs slova jednoho. Řezem vždy krátíme větévku nebo let orost. Krátíme vě
tévku málo nebo silně, což je lépe pochopitelno. Větev nebo vedoucí letorost krátíme silně,
když jej seřízneme hodně hluboko, lo:átíme jej málo, když jej sei"ízneme jen o malý
kousek, lo:átíme jej prostředně, když jej seřízneme asi tak přibližně do poloviny (viz
obraz č . 116) .
Řez na očko .

Nehledíme-li k řezům ~a11mm zvláštní účel , řežeme letorosty i plodonosné větvičky
vždy n ad něj akým očkem . Rezu tomu říkáme foz na očko. Každý foz na očko musí býti
vždy v pfosné výši, v jaké je h orní pól očka, poněvad ž řez , který je vyšší než h orní
pól očka, zan echává po sobě pa.hýl, který uschne, po případě může ohrožovati zdraví
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Qbq·az č. 117. Řez na očko.
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zbývající části rúznými chorolJami. Řez musí býti vždy poněkud šikmý, aby se na něm
nezadržovala voda, ale neslilÍ býti zase příliš šikmý, poněvadž by vyžadoval delší doby
k h ojení a očko by mohlo eventuáh1ě uschnouti (viz obraz č. 11 7).
Takto řežeme všechny plodon osné větévky, tak řežeme u plošných tvarů všecky
loňské vedoucí let orosty. Očku pak, na které jsme vedoucí letorost seřízli, říkáme
očko vedoucí, poněvadž z něho vyroste příštím rokem poluačování kmene nebo větve
tvarovan ého stromku.
Pfi fezit letoroslii tvořících pokračování větve musíme však dbáti jistých pravidel.
Není vždy lhostejno, na které očko řežeme. Tak na pi'.-. u tvarů plošně pěstěných snažíme
se vždy řezati na očko hledící kupředu, není-li takové právě po ruce, můžeme řezati i na
očko , vyl'Ostlé na boku letorostu.
Jinak je tomu však u tvarů volně stojících , jako je na př. pyramida tvarovaná a jiné
tvary, ale i u netvar ovaných volně rostoucích lusků, u polokmenů a vysokokmenů, jež
řežeme jenom v jejich prvých letech života. Zelo všecky postranní větve fožeme vždy
na očko, které leží na zevní straně větve a hledí ze stromu ven, protože z očka na vnitřní
straně větve ležícího by rostlo pokračování vždy do středu koruny.
Docela jinak řežeme však u v~ech těchto t,7arí'1 i strom1\ volnč f.ltojících větev t>třerlní,
kter á tvoří t. zv. pokračování kmene v koruně. Tu je zejmén a dúležito, abychom vždy volili
očko t akové, kter é n ám dává záruku, že pokračování kmene poroste zpříma, svisle dovrchu . Musíme tedy řezati vždy na očko ležící na opačné straně loňské plochy fozné ,
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poněvadž by nám jinak pokračování rostlo kř'ivě (viz obraz č. 118). Ostatně o této věci
bude ještě mnohokráte mluveno při detailním popisu řezů jednotlivých tvarů. U vodorovných kordonů neřežeme nikdy vedoucí letorost , nýbrž pfivazujeme jej celý na vodorovný drát. Někdy se však může státi, že konečné očko vedoucího letorostu je poškozeno
nebo docela zničeno. V tom případě se snažíme, aby pokračování letorostu vycházelo vždy
z očka n a spodní straně ležícího a ne z očka horního, poněvadž to má vždy snahu růsti
vzbů1y a dá se pak špatně vyvazovati do vodorovné polohy (viz týž obraz).
R ez na očko 7.L ploclonosných větviček. I u plodonosných větviček bývá někdy postavení
očka pro řez rozhodující. Očka směfojící kolmo do výše dávají vznik lctorostúm příliš
bujně rostoucím, čímž je ohrožena plodnost t akové větévky. Očko směfující šikmo nebo

Obraz é. 118. Větev střední čili pokračování k mene řežeme vždy na
očko

l ežící na opačné stramě loňské plocihy řezné, aby tkmen vždy
rostl rovně . J sme-li lll\lceni řeza ti vodorovný ikordon, řežeme jej vždy
na spodní očko.

Obraz

flez na

č.

119.

čípek.

dokonce dolů dává i letorostu rústi šikmo nebo dolů , čímž jeho plodnost se stává pravdě

podobnější nebo docela brzká. Proto, kde máme možnost voliti takové očko, aniž bychom
tím hrubě porušili platné zákony řezu, volíme vždy takové očko, jež nám slibuje brzkou

plodnost.
Řez

na čípek.

Každá větev a každé pokračování kmene u tvaru má růsti rovně. Větve z vrcholných oček rostou rovně, ale nikoli tehdy, seřežeme-li letorost loňský, poněvadž to již
nejsou očka konečná, vytvořená vždy v pokračování osy větve, nýbrž jsou to již očka postranní, která mají snahu růsti více nebo méně u chýlena od středního směru . Proto všecka
pokračování větví vyvazujeme na čípek, aby byla rovná. Čípek vytváříme tím způso
bem, že nad vyvoleným očkem, které má tvořiti polnačování větve nebo kmene, necháme
státi kus loňského letorostu asi 10- 15 cm cDouhý a zbavíme jej všech oček vyřezáním
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čili . jak se říká, jich vyslepením. Při vyfozáváni oček musíme vždy d báti toho, abycl1 om
vyřízli i očka vecllej ší, ukrytá vedle k aždého normálního očka (obraz č. 119); když letorost
je dostatečně dlouhý, vyvazujeme jej na čípek takto připravený.
Ale nový letorost, pokud je malý, je velice křehký a při ohýbá1ú jeho do správného
směru a vyvazování na čípek by se nám mohl lehko zlomiti a proto v tomto stadiu s ním

ani nehýbáme a čekáme, až začne dřevnatěti. V této době přestává již býti křehkým a snáze
se ohýbá, ale nesmíme zase čekati až zdřev natí úplně, poněvadž letorost jak křehký , tak
dřevnatý, bychom skoro pokaždé zlomili. Správný stav k vyvazování nastává asi
za 2-3 týdny po vyrašení. A právě v tomto stadiu jej uchopíme opatrně asi ve výši 5 až
7 cm, přidržíme v tomto místě k čípku a vyvážeme (viz obraz č. 120). Tímto lehkým při
tlačením nového letorostu na čípek vznikne na dolním konci letorostu malý oblouček,
který se však brzo vyrovná a do roka se obyčejně úplně ztrácí. Začáteč1úci mají obyčejně
strach, že při vyvazová1ú letorost zlámou a
i •roto jim radím, aby vyvazovali letorost
v etapách, dnes málo ohnout a vyvázat, zítra
více a pozítří nebo popozítří snad již definitivně. Dále se již vyvazuje lehk o.
I u plošných tvarů, jejichž všecky větve
jsou op.fony o latě, můžeme vyvazovati nový

19.
Obraz č. 120. Vyvazováni letorostu na č i pek,
při čemž

"avdě-

7Chom
1rzkou

Tcholto již
lm poršecka
ipůso

Jháme
záním

se letorost mt'.lže s nadno zlomiti.

č. 121. Letorost vyvazujeme buď na čípek ,
u plošných t vart'.l přimo na lat' bez čípku.

Obraz

letorost na Cípek , a také se to až dosud dělalo a dělá i podnes, ale můžeme t éž loňský letorost řezati na očko bez čípku a vyvazovati jej hned na lať, ovšem s tím předpokladem, že
loňský letorost pevně vyvážeme na la.ť, aby byl nepohyblivý. rrím si uspoříme mnoho
práce (viz obraz č. 121).
Jenom prv1ú rok po sázení fožeme vedoucí očko i u těchto tvarů na čípek a letorost
naň vyvazujeme, poněvadž jej nesmíme vyvazovati na lať, pokud stromek není pevně
v půdě zakotven a prodělává s sebou j eště pohyby půdy.
Řez

na vedlejší očka čili na patku.

Každé očko a každá větev z něho vyrostlá, ať star á nebo mladá, má v místě svého
vzniku, tedy u své base po stranách očka málo vyvinutá, t. zv. očka vecllejší. Očka ta jsou
v malé naduřenině, která je kolem každé větévky; naduřenině té říkáme větevní kroufok
nebo lépe patka nebo podvalek. Tato očka mt'lžeme kdykoliv , i po cllouhých letech , donutiti
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k vzrůstu, odřežeme-li větev nebo větévky až po tu výši, ve které se tato vedlej ší očka
objevují. Říkáme tomu řezati větévku na podvalek čili patku nebo na větevní kroužek.
Způsobu toho u žíváme hlavně u příliš silných plodonosných větévek, které nemají
náklonnosti k rodění - bývají to hlavně plodonosné větévky svisle rostoucí, aby místo
nich vyrazily nám z vedlejších oček větévky slabé a příznivěji položené nebo užíváme
často toho řezu k zmlazování starého, již odplodivšího plodonosného dřeva, nebo přivě
tévkách uschlých nebo všelijak poraněných, zlámaných atd„ aby se z vedlejších oček
vytvořilo nové plodonosné dřevo (o.b raz č. 122). Řez ten provádíme vždy šikmo a vždy
zdola nahoru, nikdy shora dolů, tak jak obrázek ukazuje.
·
Odřezávání větví

bez ohledu na vedlejší

očka.

Někdy

se stává, že jsme nuceni odřezati větev starší a větší a nechceme, aby na místě
vyrostly jiné náhradní letorosty, buď proto, že jsou větve příliš husté, nebo z jiného
dúvodu. Tu řežeme vždy pod patku čili pod kroužek větevní, a.bychom seřízli i vedlejší
očka, ale u starších větví musíme to dělati s náležitou opatrností, aby se nám nevyštípla
současně část kúry s kmene. Nejprve takovou větev uřízneme pilkou asi 20 cm od kmene
a pak teprve řežeme pilkou pahýl u samého kmene, rovnoběžně s ním. Ne tedy šikmo, jak se

řezu

Obraz č. 122. Řez na patku čili na větevní kroužek.
řeže na patku, nýbrž rovnoběžně s kmenem a zase na dvakrát. Nařízneme zbylý pahýl
nejprve odspodu a.ž do polovice jeho tloušťky a dořežeme jej s horní strany (obraz č. 69),
ohladíme ránu nožem a zamažeme štěpařským voskem. Řezné rány rovnoběžné s kmenem
se často húře hojí než řezy na větevný kroužek, na což je třeba pamatovati.

Plošné tvary - špalíry.
K.do počítá s rentabilitou špalírového ovoce, klame se velice. Vezmeme-li v úvahu
přípravu púdy, postavení kostry špalírové, práci spojenou s pěstěním tvarů a jich řezem
a přepočítáme-li každou hodinu práce v bernou minci, p ak ovšem nelze vúbec o rentabilitě
mluviti. Proto se špalíry vúbec nehodí pro toho, kdo počítá jenom s výtěžkem finančním.
Kdo pěstuje ovoce jenom za účely výdělečnými, nesmí pěstovati špalírové ovoce, poněvadž
výdaje nebudou uhrazen y příjmy. Tvi·dí-li kdo opa.k , klame veřejnost. Ale je mnoho
věcí na světě, kt eré konáme, ač neočekáváme od nich žádného finanč1úho výsledku. Tak
pěstujeme hudbu a čteme pěknou knihu pro požitky duševní, které nám přini°ší, pěstujeme

zpěv, sport, cestujeme, věnujeme mnoho času i rúzným neplodným zábavám a n enapadne
nás ani ptáti se po finančním efektu toho, co nás baví a těší. Phnáší nám to prostě zábavu,
uspokojení, osvěžení ducha, odpočinek po tvrdé práci našeho povolání.
A zahráclicář nezná většího potěšení než práci ve své zahrádce. Přináší mu osvěžení
ducha i těla, odvácU jeho mysl od denních starostí a trampot, nachází zde uspokojení
a chvíle odpočinku ztrávené v jeho zahrádce jsou mu nejmilejším zážitkem. Kdo jednou
pěstoval špalírové ovoce, neodřekne se nikdy toho požitku. Viděti špalíry v době květn ,
viděti je v době plodnosti obtížené dokonalým, krásným ovocem, viděti je i v zimní době
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v plné kráse jejich dokonalých tvanl. a při tom si říci, že to je má práce, je pro zahrádkáře
jednou z největších radostí.
S tohoto hlediska je možno pěstování špalírú v zahrádce vřele doporučiti. A nepře
počítáváme-li každou hodinu práce spojenou s tvarováním a řezem špalírú v bernou minci,
přinášejí špalíry i hojný zisk poskytnutím bohatých sklizní ovoce dokonalého, prvoti'-ídního, jaké se na trhu nikdy koupiti nemt"tže. D omky ověnčené špalíry ptl.sobí dojmem
klidu , spokojenosti a krásy, všecky škaredé zdi kolen, garáží, chlévú, plotú nabývají
půvabu šp alíry tam pěstěnými. J ako krášlíme svůj byt, tak krášlíme i svoji zahrádku ,
v niž snad více času trávíme než ve vlastním bytě. Proto, chceme-li mít i pěknou zahrádku,
pčstujeme v ní i zálu sky plošnč tva.rova.né.
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O b>raz é. 123 . Stavba kostry špalírové ve volném prostoru.

Jak, sta.víme volně stojící kostry špa.lfrt'.'1 (odry).
Nejp:ve povím o tom, jak j á jsem svt'tj špalfr stavěl. Na volně stojící špalíry užíval
jsem sloupkú pouze dřevěných, jak rohových tak i středních. Výtka, že za několik let nad
zemí uhnijí, je neoprávněna, poněvadž u mne stály v druhé zahradě leta, pak jsem těchže
sloupkú bez nového nátěru užil pro svoji třetí zahradu , která stála asi 20 let a nyní těchže
sloupků užil jsem po natření pro zahradu čtvrtou. Sloupky jsou úplně bezvadné jako
nové a není na nich skoro po 40 letech nejmenší stopy po hnití. J sou opatřeny ovšem na
svém konci železnými rozsochami dobře natřenými miniem a potom železným lakem
a clfověný sloupek stojí v rozsoše železné teprve asi 5 cm nad zemí. Dřevo (jenom dobře
suché) je natřeno n ejprve důkladně terpentýnem a potom dvakrát po sobě olejovou bílou
barvou. Nátěr jsem po prvé obnovil teprve po 30 letech při zakládání poslední zahTádky.
Tímtéž zpúsobem byly i natřeny laťky mezi sloupky.
Sloupky dřevěné jsou dvojí: rohové a stfodní a vypadají tak, jak obrázek č. 123 ukazuje. J sou 7 X 8 cm v průřezu. Sloupky střední mohou býti sice o něco slabší, ale t ím už
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se cena nesnižuje. Rohové sloupky jsou zesíleny sloupkem podpěrným. Všecky sloupky
jak již řečeno, jsou zapuštěny do rozsoch železných, aby se nestýkaly s půdou.
'
Místo sloupků dřevěných lze však užíti i jiného materiálu, jako na př. jsou celé železné
sloupky z T železa, nebo železných trubek plynových - i starých - a dobře natřených.
Přítel ing. Volenec v Opavě užil s výborným výsledkem i cementových sloupktl., o nichž
psal obšírné pojednání v časopise „Zahrada". Takový materiál je ovšem ještě trvanlivější
než elfovo a. proto s oblibou k němu saháme.
Je cliužno však doznati, že dřevěná kostra špalíru je také trvalá, je lehká, elegantm
a pevná a dokud špalír není pokryt stromy, vyjímá se v nově založené zahrádce velice
pěkně a vydrží déle jak stromky na iú pěstěné. Všecky sloupky se staví na pevný základ.
Základem v převrstvené půdě je pevná podezdívka z cihel dobře pálených, který se zakládá
až do půdy nepfovrstvené. Na ni teprve se staví sloupek s plochou čtvercovou železnou
deskou, kterou je zakončena spodní část železného podstavce; bonú plocha desky se dobře
zatíží též cihlami nebo kameny, aby se nevildaJa a pevně stála. Sloupky se staví tak, aby

Obrciz č. 1211• Součástky koster. a rohový s loupek kostry, b prostřední sloupek, c napinač drátu,
d klíč k napinači drátu, e dřevěná :rnira k rychlému vyměřování prostor mezilat:ových, f zpOsob
upevňováni

l atí na vodorovné dráty.

dřevěná jejich část byla vždy asi 5 cm n ad zemí. Musí se počítati vždy s tou okolností,
že častým hnojením se zvyšuje ponenáhlu úroveň půdy, ne sice znatelně, ale přece je třeba
toho dbáti.
Železné rozsochy do země postavené se pevně udusají. Stře<lní sloupky stojí ve vzdálenosti asi 4 m od sebe. Všecky sloupky mají otvory, jimiž prochází šroub, který končí
na jedné straně očkem a na druhé matkou šroubovou. Přečnívající části šroubu se upilují.
aby se nikdo o ně neporanil. Takových otvorů na každém sloupku je 7 a u nich se napíniL
7 vodorovných clrátú.
Při stavění sloupků, ať je terén svažitý nebo rovný, nutno dbáti toho, aby všecky
sloupky stály stejně vysoko nad zemí. Když jsou sloupky postaveny a pevně udusány,
protahují se dráty s!U'ze železná očka připevněná na sloupcích. Dráty musí býti vždy ~ilně
pozinkovány, aby netrpěly rzí, a musí býti alespoň 3 mm silné. Spodní chát je ve výši
40 cm nad půdou a ostatní následují za sebou též ve vzdálenostech 40 cm.
Dráty se napínají t. zv. napínači drátu (viz obraz č. 124). Nejdříve se protáhne drát
skrze všecka očka sloupků, počínajíc očkem na rohovém sloupku (zde na obrázku není znázorněn), a dobře se na něm upevní zpětným závitem. Na clTuhý rohový sloupek - na
obrázku levý - připevní se do očka napínač zavěšený na kusu drátu a dobře poji štěný
také zpětným závitem drátu. Do hřídelíku napínače se prostrčí konec dlouhého ch·átn
s pravé strany a otáčením hřídelíku se cb:át napne tak pevně, až zvučí jako basová struna,
a pojistí se zoubkem, který je na hříclelíku, aby nepovolil. Po. čase, když pevné napětí
ch'átu povolilo, na př. po roce, musí se drát napinačem znovu napnouti.
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Když jsou všecky pocléh1é dráty napjaty, připevňujeme na ně svislé latč. Latě mu.jí
býti 3 m dlouhé, mohou býti po případě i o něco delší, což nikterak nevadí, naopak při
větších rozměrech tvaru stromového je to spíše k prospěchu . Šířka latí, resp. před1ú jejich
plocha, nemá býti širší než 25 mm, poněvadž větší šíře by překážela jak tvarová1ú, tak
i řezu. P lochy postranní mají býti 12 mm široké, což je míra nejvhodnější.
Latě se na dráty plipevfmjí tak, aby se nedotýkaly půdy, poněvadž by časem hnily,
nýbrž mají býti asi 20 cm nad púdou. První lať připevňujeme vždy přesně uprostřed
špalíru. VyměHme si provázkem přesný střed špalíru a clo toho místa připev1úme první
lať, která musí býti dobře olovnicí vyvážena, aby se neuchylovala a.ni o milimetr vpravo
nebo vlevo a pevně ji připoutáme na všech 7 vodorovných drátech.
K přivazování latí na vodorovné dráty užíváme obyčejně 1- 1,5 mm silného, t. zv .
páleného drátu, který je barvy modravé, je měkčí a poclajnější než obyčejný drát. Drátek
si rozstříháme na kusy asi 15 cm dlouhé a na místech, kam má přijíti lať, ovineme jej clvalu'át kol cb:átu vodorovného, mezi oba volné konce drátku vložíme lať a oba konce ch·átu
uchopíme kombinovanými klíšťkami, jakých užívají elektrikáři (které jsou t upé a mají
zářez pro přestfilování ch·átu), pevně utáhneme, dvakrát až třikrát oba konce kol sebe
otočíme a týmiž klíšťkami za závitem ustřihneme, závit přiklepneme ke hraně latě, aby
se nikdo o něj při práci neporanil. Tak pokračujeme i na dalších vodorovných ch·átech.
Teprve potom přivazuj eme i latě ostatní. Není-li některá lať přesně svislá, lze lehkým poklepáním ji posunovati do správné polohy.

Vzdá.lenost jednotlivých latí od sebe.
To je věc, při níž se vyskytují značné rozpory. Někdo pěstuje svoje tvary na latích
vzdálených od sebe 40 cm, jiný 50 cm, jiný dává latím vzdálenost 60 i 80 cm, ba nejsou
nikterak vzácné i vzdálenosti 1 m.
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č . 125. Asi devatenáctileté osmiramenné
Verrierky Robertovy máslovky. Byly na světové
výstavě ve Vratislavi. Před posti'ikem se všecky
tvary uvolňují.

Obmz

Obraz č. 126. Fotografie osmiramenné Verrierky
hrušně

A v r anšské, s mezištěpovánim, devatenáctileté. Před postřikem se rovněž uvolňuje.
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Obmz č. 1 27 . Řad šestiramenných Verrierek W illiamsovy Čáslavky p á t ý rok po pf·eroubování. Pfivodni odrfidy, L ectierova, Pitmastonská a P astornice, byly p řeroubovány pro nevhodnost plodfi ve
·
věku asi 6 let.

Kdo má pravdu a co jest příčinou těchto značných rozporú ~ J sem toho náhledu ,
že příčinou tak velkých diferencí byla a jest nešťastná otázka n ašich svislých kordonú.
Nerodily anebo rodily jen málo a v pokročilejším věku vúbec n e, všeobecně se myslelo,
že příčinou t oho jest úzké sázení a nedostatečná výživa a dávala se jim vzdálenost stále
větší a větší, až nebyly ojedinělé hlasy, které radily sázeti je i ve vzdálenosti 1 m. Ale
kordony nerodily ani při té vzdálenosti a nerodily by ani tehdy, kdyby st á.l jeden jeclinký
kordon v celé zahradě sám , poněvadž příčinou nerodění nebylo úzké sázení a.ni nedostateč
ná výživa, nýbrž jen a jediné přísný řez, který st ále zmenšoval jejich plochu asimilační,
takže stále měly převahu mineralií nad asimiláty. A odtud vznikly tak odlišné názory.
Pro každý tvar mimo svislý kordon stačí plně vzdálenost jednot livých latí 40 cm od
sebe. Pěstoval jsem všecky svoje tvary při vzdálenosti jednotlivých latí pouze 30 cm od
sebe a vystačil vždy s tímto rozměrem. Ten nebránil nikdy dostatečnému přístupu
slunce a vzduchu a nikdy jsem neměl pHležitost při těchto mírách naříkati si nad neúrodou, poněvadž jsem sklízel často na 50-metrovém špalíru Williamsovy Čáslavky až 20 q
dokonale vyvinutých plodti. a v letech slabých 10-15 q. Na zemské výstavě v Opavě
vyst avoval jsem star ší 6-ramennou Verrierku Tongresky se 460 sice menšími, ale přece
pěkně vyvinutými a sluncem vybarvenými plody.
Jsou sice některé oclrúdy ovocné, které rodí skoro výhradně na velice cUouhých plodonosných větévkách, pro které by vzdálenost 30 cm byla poněkud těsná, ale těch je velice
málo a většinou to jsou odrůdy málo plodné nebo méně cenné, kterých jsem již z toho
důvodu na špalír nedával. Pro odrůdy rodící i na větévkách 15 cm dlouhých vystačovala
vždy vzdálenost 30 cm.
Ale ještě na jedno se nesmí zapomínati. Špalír je špalír, říkáme tomu řada olU'asných
stromů, má to býti tedy něco krásného a dokonalého, ale to, co obyčejně vídáváme, není
nic ozdobného, naopak velice škaredého a pti.sobí dojmem neestetickým , ba někdy velice
ošklivým. Špalír ovocný má býti jednolitá, zelená stěna, ať se naň díváme zpředu nebo se
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strany, poset á květy nebo plody, nesmí v něm býti ošklivých děr, musí svou lnásou tvarů
vyiúkati i v zimě a snad právě v zimě bývá nejkrásněj ší, alespoň mně se v tu dobu nejvíce
líbil. (Viz obrazy mých špalírů č . 125, 126, 127.) Toho však nikd y nedocílíme, bude-li míti
špalír latě ve větší vzdálenosti od sebe než 40 cm. Vždy zde budou místa prázdná, působící
nepěkným dojmem, zejména nebudeme-li dbáti pravidel správného řezu.
Kdo si ch ce v šak do své zahrácUry koupiti tval'y již hotové nebo alespoň polohotové,
mnsí voliti prostory mezi latěmi 40 cm, poněvadž školky pěstují podle těchto rozměl'ů
své tvary a pak by se ovšem nehodily pro míry menší. S mírami 30 cm mt'íže počítati jen
ten, kdo si své tva.r y pěstuje z jednoročních očkovanci'.1 sám.
Kostl'y špaUri'.1

Jlři

zdech.

Stavěj ~

se vždy podle rozměru a výšky zdi, jimž musí se přizpůsobiti. Mohon býti
třeba 8 m i vyšší (j sou-li p almety štěpovány na semenáči). Mohou býti
souvislé, ale také přerušované - okna, dveře atd. - podle tvarů různých zdí, zdi hraniční,
zeli domů nebo všelijakých přístavků, gar áží, kolen , stodol, plotú atd. - Špalíry ty stavíme vždy pomoci železných skob, které mají býti prúměrně asi 20 cm dlouhé, n a jednom
konci něco širší a n a druhém s očkem. Mohly by se sice tyto špalíry stavěti také jinak .
bez skob železných , ale není to ani hezké ani o mnoho l aciněj ší. Skoby (viz obraz č . 128
2 m vysoké a
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128. Skoby železné pro stavbu špalirO. u zdí.

a 129) se upevňují do zdí svým šiTším slepým koncem a díry se vyplní dobře sádl'ou nebo
cementem, při čemž se musí dbáti dvou podmínek. Skoby mají býti zapuštěny do zdi
10 cm hluboko, aby bez poruchy vydržely na.pětí vodorovného cirátu , a svým druhým
koncem musí vyčnívati 10 cm ze zeli, aby špalíry měly úplnou volnost a dostatečný přístup
vzduchu , event. i slunce. Kde zeď je nerovná a tvoří malé výstupky, t. zv. risality, musí
býti skoby různě dlouhé, aby odstup ode zdi byl vždy 10 cm. Skoby se upevňují na jednom
i druhém konci zdi ve svislých, přímých řadách, jsouce navzájem vzdáleny na 40 cm.
I první skoby dole m ají býti od půdy 40 cm vzdáleny a obě řady konečné m usí býti, ať se
púda sva.žuje nebo ne, vodorovně vyváženy vodní vahou pomocí laťky. Pro zeď 5- 6 m
dlouhou stačí plně 2 řady skob. Je-li zeď delší, zapouštíme další řady skob ve vzdálenosti asi
5 m. Výška špalíru se řídí podle výšky zdi, ovšem musíme voliti vzhl~dem k výškovým
rozměrúm zdí vhodné clrnby a odrůdy stromů pěstovaných na semenáči.
Když sádra nebo cement dostatečně ztvrdl, napínáme vodorovné dráty s napinači
mezi jednot livými skobami. Pro prostory do 5- 6 m stačí jedna řada napínačů drátu,
pro dlouhé prostory musíme míti 2 řady.
Vše ostatní děláme jako u špalírú stojících ve volné prostoře . - Co se týče volby
stromků a počtu jejich pro špalíry, není třeba trápiti se j eště pi'·ecl stavbou zdlouhavými
výpočty, kolik a jakých tvarů v tom nebo onom případě pro daný prostor budeme potře
bovati, nýbrž to řídí se vše déllrnu špalíru již postaveného. Jenom si vždy pamatujme,
že nemáme dávati na špalírové kostry lichý počet latí, nýbrž roztHditi si latě na připra
vené kostře tak, aby počet latí byl vždy sudý, abychom nemusili nikdy sázeti tvaTy
o lichém počtu Tamen. Zda potom latě budou míti meziprostory o nějaký milimetT
nebo po případě 1 cm užší nebo šiTší, je úplně lhostejno.
21
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Stavba kostry pro vodorovné kordony.
Zde mají býti všecky součástky z T železa (viz obraz č. I30) a rohové sloupky musí
býti zajištěny mimo to podpěrou z téhož železa, poněvadž tvar se vede po drátě vodorovném, který vyžaduje silného napětí, aby byl trvale vodorovný, poněvadž na drátě
šikmém se kordony špatně vedou. Rohové sloupky mají míti délku 80 cm, z toho
přijde do půdy 35 cm a nad půdu 45 cm. Počítejme totiž vždy s tím, že ptida převrntvená
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129. Stavba kostry na dlouhé volné zdi.

130. Stavba kostry vodorovného kordonu.

do hloubi 60 cm se slehne po vyhloubení jámy asi o 5 cm, takže po slehnutí bude
kordon vzdálen od půdy 40 cm. Každý sloupek rohový i eventuální mezisloupky mají
býti na svém dolním konci rozšířeny v plotýnky o rozměrech asi IO X IO cm; tyto plotýnky se při zasazení do země podkládají dobře pálenou cihlou.
Je-li prostor, na němž stojí vodorovné kordony, delší než 5 m, potřebuje každých
následujících 5 m mezisloupky. Na jednu důležitou věc nutno však při stavbě upozorniti.
Sloupky rohové po pevném napětí drátu se vždy nahnou ve směru drátu a proto nesmějí
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býti stavěny svisle, nýbrž nakloněny asi 5 cm dozadu (viz týž obraz). Stavba koster
jiných tvarů' je popsána vždy při dotyčných tvarech.

Ohybáni

větvi

do polohy vodorovné a

zářezy

do

včtv f.

Tento výkon děláme skoro výhradně u palmet zpeřených, které chceme přeměniti ive
Verrierku, ale nemůžeme jej prováděti vždy u tvarů nově sázených , poněvadž k tomu
potřebujeme již tvarů pevně v půdě zakotvených a půdy slehlé, která se již nepohybuje.
Proto výkony ty děláme teprve rok po sázení a volíme k tomu dobu, kdy již větévky jsou
naplněny mízou, tedy druhou polovici března nebo i duben, poněvadž v tu dobu jsou již
ohebněj ší. Ale můžeme to dělati i později, kdy jsou velmi ohebné.
Představme si takovou palmetu zpeřenou s jednou etáží (obraz č . 13l a}.
První věc, kterou musíme udělati, jest důkladné přivázání stromku na opěrnou
lať, aby se nemohl pohnout i. Pak si připravíme t. zv. tvarovací laťky tak velké, jak toho
tvar vyžaduje, a připevníme je vodorovně pevnějším drátkem na svislé latě špalíru , jak
ukazuje obrázek č. 13la i b, ve výši odstupu boční větve od hlavního kmene, a to asi
2-3 mm výše než spodní hrana větve, abychom nemuseli větev příliš ohýbati dolů a aby
přece tvořila vodorovnou linii. Tvarovací laťka nesmí sahati až ke kmeni stromu, nýbrž
býti od něho asi 2-3 cm vzdálena, poněvadž kmen časem zesílí a mimo to by se větev
boční špatně tvarovala, kdyby tvarovací laťka byla příliš blízko kmene.

bude
mají
to ploždých
orniti.
esmějí

Obrciz č. 131. a Palmeta pevně přivázaná k opěrné lati, ve středu seřezaná na 1 očko s člpkem
a ohýbaná postupně do vodorovné polohy,- b palmeta s příliš příkrou větví, která se dole nai'ízne,
c zářezy do polovice větví, pod plodonosným dřevem jen do třetiny, d zářezy do palmety již ve
školce krácené, při niž, jakož i při b, třeba zvláštni pozornosti.
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Když vše již máme připraveno, snažíme se ohnouti větévku tak, aby ležela vodorovně
na tvarovací laťce. Je-li ještč hodnč slabá a pružná. podaří se nám to lehce, ale ne najednou.
nýbrž v etapách. vždy po několika dnech. Pi·i této práci musíme si totiž býti vždy
\ědomi toho. že bychom mohli snadno celou větev z kmene vyloupnouti. a proto ohnem'e
ji první den jen lehko a phvážeme k tvarovací lati lýkem. Za dva, tři dny ohneme ji více
a pak zase více, až se nám podaří přivésti ji clo vodorovné polohy na tvarovací laťku. Pi·1
ohýbání druhém a dalším nechme však púvodní vazbu lýka nerozvázánu, aby větévka
zase necouvla nazpátek a abychom mohli kontrolovati, o kolik jsme ji dále ohmui, a pi'-ivažme ji znovu a potom teprve odstraňme starší vazá1ú, až se nám pozvolným ohýbáním
podaří přivésti větévku na tvarovací laťce do polohy úplně vodorovné (obraz č. 13la).
Takovéto tvarování větévky bylo by ovšem ideálem, ale ve skutečnosti se to málokdy
poclař'í. K tomu se hodí pouze větévky slabé, ještě dosti pružné, mající správný odstup
od kmene; a ani tu se mnohdy neobejdeme bez zvláštní pomlicky. Hlavně nepracujme
nikdy s velkým násilím a nikdy nepřipusťme, aby se nám snad větev v místě svého odstupu od kmene začala vylupovati. První nebezpečné známky toho poznáme již v oněch
lnÍstech na kúře. Na větvi se ukáže malá, vlásková, zelená trhlinka v kůře , která je znamením, že v ohýbání nesmíme již pokračovati, naopak malounko povoliti a čekati, až
počínající trhlinka se znovu zavře, což se obyčejně stává asi do 14 dnů, a pak si pomozme
již jinak (pilkou tvarovací - viz dále).
Pracovali-li jsme s velkým násilím a větev v místě svého odstupu od kmene ukázala
již zřejmou trhlinu do dřeva, ihned odstraňme lýko a přivažme pevně větev ke kmeni.
}Lby kůra větve zase přesně př-išla ke kúře kmene, zamažme voskem štěpařským, aby clo
rány nemohla vnikati voda dešťová, ale také ne vosk, který by proces hojivý poškozoval.
a toho roku dejme již větvi pokoj , až pevně sroste s kmenem. Abychom se této nepříjemné
nehodě vyhnuli, učiníme lépe, když u větve, kde vidíme, že pouhým postupným ohýbáním
nedojdeme k bezvadnému cíli, uděláme hned několik zářezů clo spodní polovice větve
jemnou tvarovací pilkou (viz obraz 13lc ad). Je to sice zákrok, který větev značně oslabí.
ale jiné pomoci není. Zářezy se nedělají hned v místě odstupu větve od kmene, nýbrž
teprve ve vzdálenosti 1 / 2 cm až i 1 cm od kmene, a učiníme jich raději více, 3-4-8 i třeba
ještě více, podle síly větve. Záfozy buďtež od sebe vzdáleny asi 1 / 2 cm až i 1 cm a nesmějí
nikdy jíti hlouběji než k ose větve. Je-li nad zářezy nějaká, byť sebe menší plodová
větévka, nesmí býti v tom místě zářezy dělány do poloviny větve, nýbrž asi clo třetiny,
poněvadž by se při ohybu ono místo jistě zlámalo. Potom opatrným ohýbáním, při čemž
mčjme prsty jedné ruky vždy pro kontrolu na horní polovici větve nad zářezy a palec pod
zářezy, se nám podaří větev úplně ohnouti vodorovně, a bojíme-li se, nebo je-li větev již
silná, př'ivazujeme lýkem stále více a postupně tak, abychom větev teprve prúběhem něko
lika clnú do polohy vodornvné přivázali. Je lépe, pomáhá-li nám někdo při přivazování
a my sami prsty jen kontrolujeme schopnost větve k dalšímu ohýbání.
Po ohnutí větve zářezy úplně samy sebou se sevrou a zhojí prúběhem léta velice
snadno, ovšem že je kryjeme lehkým obvazem lýka a lýko přetřeme štěpařským voskem.
aby clo zářezů nevnikala voda, která by proces hojivý silně rušila. Nestačí zamazati zářezy
přímo voskem bez lýka, poněvadž vosk by potom vnikl clo zářezů (jsou v něm mastnoty
a líh) a rovněž by rušil proces hojivý.
Jiné poměry nastávají u palmet zpefoných , které mají postranní větve starší příliš
silné , nebo vyrostlé příliš blízko u hlav1úho kmene, nebo které byly roku předešlého
})říliš blízko hlavního kmene ve školce seřezány (viz obmzy č . 13lb a cl). Zejména ty se
tvarují nejhůře ze všech, poněvadž v místech starého řezu se velice lehko při ohýbání
Jámou. Na tuto okolnost je třeba upozorniti závody školkařské, aby postranní větve palmet zpeřených neseřezávaly hluboko, nýbrž výše - pokud je řezu vůbec potřeba - právě
pro tuto závažnou okolnost.
Při všech těchto posledně jmenovaných palmetách si počínáme právě tak jako dříve,
snad pouze s tím rozdílem, že zde musí býti provedeno zářezú více, opatrnost musí býti
zdvojena; tvarování samo prodlužme na několik dnů a nekonejme je za deštivého počasí.
aby voda nevnikla clo zářezů. Větví postranních pak, které vloni ve školce byly seřezány
blízko u kmene, neohýbáme nikdy tak, abychom vykonávali nějaký tlak na mladší větev
nad starým řezem, nýbrž tlak potřebný k ohýbání budiž vykonáván jenom na starší část
větve pod řezem a i lýkem budiž přitahována k tvarovací laťce jenom tato část, poněvadž
jinak bychom loňský letorost nad řezem jistě vylomili.
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131 e . Ablaktace

čili př ik ájení

a rfizné zpfisoby j ejího použití.

K u spokojeiú všech začátečníků však připomínám , že i zde př-i opatrnosti a jemných,
citlivých prstech lze zlomení větve tvarované snadno předejíti a že tyto n ehody při opatrnosti se stávají velice zřídka. Jako začátečník jsem t v aroval Verrierky pro 1800 latí,
a byly to palmety všelijaké, tvaroval jsem je v zimě pro nedost at ek času a nezlomila se
mně a ni jedna. Proto ne1ú třeba se tak toho báti, ba naopak s chutí do toho .
Větev musí býti ohnuta úplně vodorovně a vidíme-li, že místo ohybu není úplně rovné,
lze to lehko průběhem téhož léta těsněj ším vyvázáním upraviti , když již zářezy jsou zhojeny, eventuálně i druhým rokem. Pak již žádn é nebezpečí nehrozí. Přesahuje-li letorost
loňský při tvarování místo oh ybu, kde již m á býti ohnut n a lati do směru svislého, počí
n áme si právě t ak , jenom že děláme zářezy n a straně horní a n e na spodní (viz obraz
další, pozdější).
Tím by byla teoreticky asi vyčerpána p odstata hlavních úkonů, které musíme
u stromků tvarovaných vykon ávati a přecházíme k vlastnímu řezu.

Ablaktace

čili přikájení.

Sn ad bych měl j eště vzpomenouti zvláštního způsobu vzájemného spojování, které
zejména u tvarovaných stromů častěji se provádí za účelem srůstu a n azývá se ablaktací. U něho se nepoužívá ke vzájemnému spojování oddělených roub11, nýbrž se jím spojují mezi sebou části živé od sebe neoddělené, jsoucí mezi sebou ještě v živém spojení, aby
srostly dohromady. Tohoto způsobu spojování Sé' užívá hlavně u tvarovaných stromků ,
které jsou útlejší, jako na př. tam, kde chceme vzájemně spojiti 2 stromky vedle sebe
stojící, obyčej ně st ejného druhu a odrůdy, končící jedním letorost em , jako na př. tomu
bývá někdy u tvarů, jež nemají pro nějakou překážku (okno) dosti místa k d alšímu vzrůstu
(viz obraz 131e), nebo u dvou k orclom"t vodorovných jednoramenných , jež příliš blízko
sebe jsou sázeny (viz týž obraz) nebo ke vzájemnému spojení etážových kordonů , jež pro
n edostatek místa musí končiti jen jedním letorostem (viz obraz týž), nebo k doplnění
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stromků , jejichž část zhynula (viz obraz č. 13If) atd. Takových případů, při růchž mt'lžeme
vzájemného spojování čili ablaktace použíti, jest množství a také se ho hojně používá.
Dělá se to dvojím způsobem. Buď přikládáme na sebe větvičky zdravé, konečné,
tím způsobem, že se na růch udělají v určité výši zářezy úplně souhlasné (viz obraz 13lf)
ty se na sebe přiloží, pevně spojí, zaváží, voskem zamaží; když po čase nastal srůst'.
horní zbytek přečnívající větévky se seřízne.
Druhý způsob záleží v tom, že pod vadné místo se vsadí malý stromek a když
dorostl, jeho mladý výhon se prostě spojí se starým zbytkem poškozené větve ablakací
a nechá srůsti, a když vše se zhojilo a náhrady bylo docíleno, pak se phsazený stromek
dole odřízne (obr. č. 13le vpravo nahoře).

Obraz č. 131 /. Ablaktace čili přikájeni a rfizné zpfisoby jejího použití,
jakož i zpfisob jejího prováděni.

Jindy se nám zase může státi, že celý kmen nebo velká větev je vážně ohrožena buď
velkou, nehojící se ránou, buď po zajících nebo rakovinou, a že jej můžeme zachrárůti jen
ablaktací, jak ukazuje obrázek 131 f nebo že vadný obrost větve můžeme doplniti
připojením vhodné větévky na více místech (jak ukazuje obrázek), jejichž jednotlivé
části po srůstu od sebe oddělíme.
Jak vidno, ablaktace se může použíti často a ph nejrozmanitějších příležitostech,
a také se jí skutečně používá. V zájmu čtenářů připojujeme fotografie, kde ablaktace je
již provedena na kombinovaném tvaru Bílého zimního kalvilu (obraz č. 13lg a 13lh).
Budiž j eště připomenuto, že ablaktování se může prováděti jenom tam, kde míza
proudí ve stejném směru, ale nikoliv tam, kde _míza proudí ve směrech opačných, jako na
př. u dvouramenného kordonu.
Řez.
Řez tvarovaných stromů je dvojí. Jedním upravujeme, resp. tvoříme kostru stromu
a snažíme se docíliti toho, aby větve tvaru byly přiměřeně silné a mohly dobře nésti hojnější úrndu plodů, druhým ošetřujeme plodonosné větévky a snažíme se řezem dosáhnouti toho, a.b y byly slabé, poněvadž hrušně i jabloně rodí skoro zpravidla jen na slabých
větévkách.
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131 h. Ablaktace jiného kombinovaného tvaru Bilého zimniho kalvilu

(pod oknem) ve s tavu zeleném v
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P rvý řez provádíme pouze v zimě, to jest od října do konce března až dubna a proto
mu t éž říkáme zimní řez; řez plodonosných větévek provádíme hlavně v létě v době vegetační a prot o mu říkáme Í'ez letní nebo řez za zelena.
Účelem řezu letního jest vytvářeti uměle na plodonosných větévkách hojné plodonosné orgány.
Větvičky plodonosné řežeme ovšem též v zimě, ale ten řez nemá na tvoření plodonosných orgánů žádn ého vlivu; jím pouze odstraňuj eme, co je na plodonosných větvičkách
zbytečného. J e tedy řez zimní jaksi pouhou k orekturou řezu letního a řežeme-li plodonosné
větévky správně v létě, nemáme s nimi v zimě mn oho co dělati.
Zanedbávání jak řezu zimního, tak let ního, má neblahé následky. Zanedbání řezu
zimního má za následek zpustnut í tvaru (viz obraz č. lOGa). Zanedbání řezu letního má za
následek zdivočení tvaru, který pak přesahuj e prostor jemu vykázaný a .způsobuje pří
lišný m zbuje1úm plodonosného dřeva v obmezeném prostoru i ztrátu plodnosti.
Zimní řez můžeme prováděti, je-li st rom v bezlistém stavu, tedy přibližně od poloviny
října do konce dubna. Zásadně nevadí řezu zimnímu žádná nepohoda ani mráz. Dřevu
ani očku dobře vyzrálému nemůže mráz u škoditi. Gaucher docela se vyj adřuje: „Řez
stromů se nepr ovádí v mrazu jen proto, že by mohl zmrznouti zahradník, ale ne stromy. "
Ten to jadrný výrok nutno však pi'.·ece poněkud obmezit i. J sou jisté výkony, kterých
nemůžeme v době mrazů ani na podzim vykonávat i a které musíme odložiti až na časnou
dobu jarní (k onec února nebo počátek března) . J sou to především zářezy nad očky a puky
květnými, jakož i všecky řezy podélné v kůře stromové a i odřezávání větších větví.
poněvadž všecky r ány v době klidu stromu způsobené nejen že se v zimě nehojí, nýbrž
zhoršují, zvětšují se a ohrožují rozšiřováním i očka, nad nimiž zářezy byly dělány. Jinak
však řez plodonosných větévek, řez letorostů vedoucích, tedy řezy konečné na koncích
]et orosti'.1 (ne fozy uprostřed letorosti'.1) lze prováděti v ka.ždé době podzimní i zimní.
J e-li však až na určité výjimky k aždá zimní doba vhodná k řezu, není jí každá doba
jarní.
.
Ve stromu se probou zí život, není-li v t u <lobu velkých mrazt'i., ke konci ledna. V tu
dobu již začínají pracovati ssavé kořínky a šťáva se začíná pomalu, přirozeným tlakem
jsouc puzena - viz 2ivotní jevy stromu - zvedati nahoru . V bfoznu koluje již šťáva.
celým str omem , počíná plniti a nabubřovati očka a není tedy vlastně zásadně správné
řezati stromy v březnu , poněvadž řezem v březnu přichází již mnoho živné šťávy nazmar.
hlavně ve vedoucích výhonech , jichž značnou část potom odřezáváme, a kter á by při řezu
kon aném v únoru, pokud jde o živné roztoky, nazmar nepřišla, poněvadž při pomalém
prostupu živné; šťávy od buňky k buňce jí j eště zde není, Proto každým řezem provádě
ným později zeslabu jeme st.rom a zeslabu jeme jej t:ím více, čím pozděj i foz provádíme;
z toho důvodu jest nej vh odn ěj ší dobou pro řez únor nebo počátek března, neřeza.li-li
jsme již před zimou nebo v zimě.
Docela jinak jest však tomu u stromů bujně rostoucích a s bujným plodonosným
dřevem. Bujný vzn"tst podporuje neplodnost a proto využíváme, pokud lze, každé příle
žitosti k tomu, abychom bujný vzrůst stromu , a tím i plodonosného dřeva, oslabili a proto
pr ovádíme na těchto stromech zimní řez co nejpozději, až i v d ubnu, ba v poslední době
množí se i hlasy vážných autorů žádající, aby se u buj ně rostoucích stromků prováděl
tento řez (za předpokl adu ř'ádného zaštipování a letního řezu v předchozím létě), teprve
počátkem června a pr vé zaštipování letní teprve za 6 týdnů potom. J e zajímavo, že
Gau cher na tuto okolnost upozorňoval již před více jak 50 lety ve své první knize, což
zůstalo bez povšimnutí. Při tomto způso bu ošetření plodonosných větévek a ovšem při
slabě rostoucí podnoži nastane prý tak slabý vzrůst dřeva plodonosnéh o, že k druhému
zaštipování málok dy dochází. Tím by se ovšem značně zjednodušily naše práce se zaštipováním, lépe by se hromadily asimiláty na kl'átkých , málo zaštipovaných , silně olistněnýeh větévkách , čímž by nastala větší plodnost. Mezi zastánce této teorie náleží v poslední době i Poenicke a s dt'i.r azem na ni v novější době upozorňuje i Zederbauer. Sám ze
své zkušenosti o t om refer ovati nemohu, poněva d ž jsem vždy u buj ně rostoucích stromů
vystačoval s pozdním řezem, který jsem prováděl až ke konci dubna na stromech počína
jících již rašiti, b a i na počátku května v stavu již olistněném s výsledky až nápadně
pozoruh odnými, zejmén a co se týče tvorby květných puln'I, které, jak známo, se začínají
tvofiti již v květnu .
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b) zimní řez plodonosn ých větviček , který zase dělím na řez plodonosných větviček
normálních a rozvětvených silných , zanedbaných;
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Řez tvarova ných stromků rozeznáváme, jak již bylo řečeno , v podstatě dvojí: zaštipování s řezem letním a řez zimni.
Zaštipování a řez letní bych rád pro snadnější pochopení a snadněj ší vysvětlení rozdělil na dvč velká pododdělení:
a) Zaštipování a řez plodonosných ratolestí, které se nově vyvíjejí na loňském vedoucím výhonu, a
b) zaštipování a řez plodonosných větviček starších, několikaletých, na dřevě už starém.

Letní zaštipování a letní
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loňslcém

vecloucím výhonu.

O významu a fysiologické podstatě zaštipování stromů tvarovaných bylo již v kapitolách předešlých promluveno obšírně. Zde jest potřeba pouze zdůrazniti, že zaštipování
a letní foz jsou nejdůležitěj šími výkony, které na tvarovaných stromech provádíme, poněvadž právě jimi ovlivňuj eme tvorbu plodonosných orgánú a tím i budoucí plodnosti.
K aždý stromek , tedy i tvarovaný, tvořil by své plodonosné orgány i bez zaštipování,
ale tvořil by je teprve na konci svých dlouhých plodonosných větévek, když vzn\st větévky
je již oslaben , ale netvořil by jich· tam, kde chceme my, t otiž v blízkosti větve h lavní; tím
by byl úplně porušen tvar stromu, který má pouze omezený prostor . Proto jsme nuceni
tvarované stromy zaštipovati a řezati , aby rodily blíže vedoucí větve a abychom u cb:želi
jejich tvar a nedovolili jim překročiti vykázaný prostor. Jenom tak je nám umožněno
pěstovati tvary v prostorách malých , omezených .
Je dávno známou zkušeností, že rodí jenom větévky slabé, a kde jich n ení, není ani
plodnosti anebo jen v mífo omezené. A právě zaštipování a letní řez jsou výkony, kterými reguluj eme a omezujeme jejich růst a tím je donucujeme k vytváření kratinkých
p lodonosných orgánú.
Zaštipování a letní řez jsou významem svým daleko důležitější než řez zimní. Zimním
řeze m regulujeme pouze tvar strom u a odstraňuj eme na plodonosných větvičkách pouze to,
co tam je nadbytečné. Pravým regulátor em plodnosti je letní zaštipování a letní řez.
Zimní řez nemá t udíž toho významu jako letní zaštipování, a kdyby kdo úplně
vynechal zimní řez a za to pečlivě ošetřoval svoje stromky v létě, neublížil by jim nikdy
tak, jako kdyby to dělal obráceně. Nechci tím snad říci, že by zimní řez neměl velkého
významu, ale mnohem větší význam má řez letní a řez zimní je pouhým jeho doplňkem
a korektorem. Kdo řeže mnoho v zimě, dokazuje tím pouze, že neřezal dobře v létě, a nemůže ani IJO nejsprávnějším řezu zimním očekávati normáh1í plodnost stromků mimo
případy mimořádné, poněvadž zimní řez nemá žádného vlivu na tvorbu plodonosných
orgánú.
Ratolesti silné.
Zaštipování se týká pouze ratolestí silných , u nichž není naděje na brzkou plodnost,
poněvadž hrušně a jabloně rodí pouze na slabých plodonosných větévkách. To je zákl adní
poučka celého umění , jak zaštipovat.i. R atolestí ostatních nezaštipujeme, poněvadž samy
jsou náchylné k plodnosti.
Ratolesti silné zaštipujeme jen proto, aby se z nich vytvořily ratolesti slabé,
které jsou schopn y roditi . Ratolesti silné poznáme hned na prv1ú pohled podle jejich široké
základny, podle silného tvaru, někdy docela i jaksi hranatého, podle dlouhých internodií
- vzdálenost od list u k listu - a hlavně podle jejich silného vzrůstu, který vypadá tak,
jakoby nikdy nechtěl ustati, a obyčejně je blízký směru svislému.
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Pravé ratolesti plodonosné
jsou zcela jiného vzhledu; jsou tenké, vzrůstem se blíží směru vodorovnému, mají kratší
internodie a více listů, vesměs to známky, že hojně asimilují a že u nich nebude nikdy
převládati vzrůst, nýbrž náchylnost k plodnosti. Takových větévek nikdy nezaštipujeme,
naopak šetříme je, poněvadž brzo ukončují svůj vzrůst samy očkem, které netvoří již
dalších listů, a to očko je budoucí květná kytička.
Ale někdy jsme přece nuceni je zaštipovati, a to jen v těch mimořádných , ostatně
vzácných případech, kdy jde o odrůdu, která rodí na velice dlouhých plodonosných
větévkách - Gravštýnské, Krasokvět atd. - a zaštipujeme je jen z toho důvodu a žádného jiného, že překročují rozměry dané špalfrem, tedy ne z toho důvodu, abychom je při
vedli k plodnosti, poněvadž by bez zaštipování rodily také a dříve. V takových a jen
v takových p:Hpadech je krátíme, resp. zaštipujeme asi na 10 cm.

č. 132 a Ratolest velice silná, kterou krátime buď na 2 dobře vyvinuté listy,
event. podle jeji sily i na 1 list nebo docela na vedlejši očka. b Ratolest sice .slabši,
ale přece patříci ještě mezi siln é ratolesti, kterou krátíme za 4. dobře vyvinutým
listem nebo event. za třetim listem.

Obraz

Vedle těchto cliouhých a slabých plodonosných ratolestí máme i ratolesti ještě slabší
a kratší, které zpravidla brzo rodí, i docela obyčejné puky listové, které budou brzo roditi,
jen co jim naroste více listů. Těch všech si v létě vůbec ani nevšímáme (viz obraz č. 134).

Zaštipování ratolestí silných.
Zaštipování se tedy týká jen ratolestí silných. Ty zaštipujeme co možná nejdříve,
abychom omezili a zluotili jejich silný vzrůst a nedovolili jim zesíliti ještě více. Bohužel
nemůžeme je zaštipovati hned, nýbrž musíme čekati tak dlouho, až v úžlabí jejich listů
se vyvinou dostatečn ě silná očka, zejména spodnější, schopná náhradního vzrůstu.
Kdybychom lnátili ratolest brzo, dokud očka nejsou ještě schopna vývoje, mohla by
celá ratolest nebo její část příštím l'Okem uschnouti. Kdybychom ji zase krá.tili pozdě,
zbujela by příliš a většina zbylých oček by vyrašila v nové ratolesti, čímž bychom plodnost
jen oddálili.
Vhodná doba k zaštipování silné ratolesti nastává, když dosáhla délky asi 15- 20 cm
a svůj vzrůst neukončuje. To je· základní pravidlo, jímž se musíme říditi. Ratolesti
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silné nekrátíme však vždy stejně. Příliš
bujné a silné ratolesti luátíme vždy silně,
třeba na jeden nebo dva dobře vyvinuté
listy nebo je docela seřezáváme až úplně
na patku, aby se nám teprve z jejich vedlejších oček vyvinuly ratolesti nové, které
jsou již slabší a příznivěji postaveny, uchylujíce se více do směru blížícího se vodorovnému.
Ovšem ani to nemůžeme činiti brzo,
nýbrž musíme vždy čekati, až vedlejší
očka se ř'ádně vyvinou, aby byla schopna
vz1·ůstu, což nastává ještě několik dnů později, když se objeví dole na ratolesti první
známky počínaj ícího dfovnatění. Ratolesti
méně silné zkr acujeme, resp. zaštipujeme
na. 3 až 4 dobře vyvinuté listy (viz obraz
č. 132).
Co rozumíme pod slovem dobře vyvinuté listy ?
Každá ratolest, tedy i vedoucí letorost má nad samou základnou jakýsi vě
neček malých listú, které sedí hustě kolem celého obvodu ratolesti. Listy ty jsou
nesprávně nazývány také rúžicí listovou,
ale nemají charakteru růžice, poněvadž
nejsou útvarem hromadným a konečným,
nýbrž seclí jednotlivě kol celého obvodu a
nejsou shluklé v růžici - názvu růžice užíváme pro jiné útvary. To nejsou normáliú
listy. Ty začínají teprve nad tímto věneč
kem a jsou dále od sebe rozestaveny, tedy
v internodiích delších a teprve tyto dobře
vyvinuté listy při zaštipování béřemo
v úvahu. Ty mají v úžlabí již zcela dobře
vyvinuté očko , kdežto listy onoho věnečku
oček dobře znatelných nemají.

Kdy zaštipujeme tak a jinde zase onak?
bší

by
dě,

ost
cm
esti

Představme si loňský vedoucí výhon
neboli loňský vedoucí letorost. Po zimním
krácení loňskéh o vedoucího letorostu pozorujeme zpravidla tento obvyklý zjev
(obraz č. 133):
Vedoucí očko loňského letorostu vyraší bujně v nový, t. zv. vedoucí letorost
letošní. Ten nikdy neřežeme, naopak vyvazujeme jej na čípek, po případě pi'.imo
na svislou lať. Proč, bylo již několikráte
vysvětleno . Největší pHliv živných šťav
jde do vedoucího letorostu letošního a do
horních tH nebo čtyř oček loňského letorostu. Následkem toho kromě vedoucího
letorostu vyrazí i tato horní očka velice
bujně v silné ratolesti.

Obraz

č.

133. Vývoj postranniho plodonosného
dřeva

na

loňském

letorostu.

a loňský letorost, b vznikající letošní letorost, 1,
2, S silné postranní ratolesti, z nichž 1 seřezáváme
vždy na vedlejší očka, 2 a .3 silně krátime na 1
nebo 2 očka, po případě, jsou-li značně silné, seřezáváme též na vedlejší očka, 11 dlouhá větvička,
zakončená vyspělým pupenem. 5, 6, 7, 8, 9 krátké
plodonosné orgány a pod nimi spící očka se zářezy.
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Zejména bujně vyrazí ratolest 7. prvního očka pod vedoucím. Ta neukončuje svůj
vzrůst pupenem, nýbrž naopak na jejím konci vyrůstají stále nové a nové listy. Z toho
důvodu jmenujeme tuto ratolest také letorostem konkurenčním , poněvadž silným
vzrůstem konkuruje vedoucímu letorostu, ba někdy roste i silněji než letorost vedoucí. Tuto
ratolest odstraňujeme vždy úplně , to jest seřezáváme ji až na vedlejší očka, z nichž pak
se vyvíjejí ratolesti již slabší a příznivěji postavené, které, ošetřujeme-li je správně.
můžeme již nazvati plodonosnými. I tyto nově vzniklé ratolesti, rostou-li po případě opět
sili1ě. ač se to zřídka stává, můžeme také ještě zaštipovati, když dosáhl y délky 15 cm.
na 4 n ebo 3 dobře vyvinuté listy. Vyvinula-li se potom obě vedlejší očka v ratolesti. vyře
záváme zadní z nich úplně i s vedlejšími očky, aby nebyly ratolesti pHliš husté. Někdy
zvláštní hrou vzrůstu (poškození očka, cizopasníci) se může státi, že ratolest konkurenč 1~
nevyraší tak silně jako obyčejně, a že naopak se vyvine dosti slabě. V t om případě nesc:f ozávámc j1 na vedlejší očka, nýbrž zaštipujeme ji pouze podle její sfly, na dvě, na tři nebo
docela i na čtyi'-i listy. Jindy zase může se státi, zej ména někdy se to stává u některých
odrůd hrušní (ráda to dělá na pi'.-. Viennská), že ratolest konkurenční nemá vedlejších oček
na basi ratolesti, kde je obyčejně nacházíme, nýbrž, že očka ta jsou posunuta výše a že
sedí nad větevným kroužkem již n a ratolesti. V takovém případě nesmíme sefozávati ratolest na větevný kroužek, nýbrž jíti s řezem výše až nad tato očka.
I ratolest z druhého očka pod vedoucím vyrašivší bývá ještě velice silná, ač obyčejně
ne tak jako letorost konkurenční. Jsouce si vědomi pravidla, že ratolest silnou zaštipujeme neboli lU'átíme tím více, čím je silnější, počínáme si i zde tak. Je-li příliš silná, sřezá
váme ji také až na patku, aby se teprve z vedlejších oček vyvinuly nové náhradní ratolesti
slabé. Není-li tak silná, krátíme ji méně, na 1 vyvinutý list, po případě na 2 v tom případě.
je-li náhodou značně slabší, což se však stává málokdy.
Ratolest vyrašivší z třetího očka bývá již zpravidla mnohem slabší než obě vyšší.
ale přece dosti silná., poněvadž i ona náleží k ratolestem silným; krátíme ji podle její síly
na 2 až 3 očka.
J sou-li však i tyto poslední dvě ratolesti nápadně silné, fožeme je též na vedl ejší
očka , což je nejlepší způsob radikálního zálU'oku proti silnému vzrůstu a k brzkému dosažení plodnost i.
Ovšem nelze tato pravidla o krácení horních tH větévek považovati vždycky za
absolutně platná, ač u stromů tvarovaných ve velké většině platna jsou. Ale mt"tže se přece
státi, zejména u stromků nedoživených nebo z jiné příčiny zesláblých, že vzrůst i těchto
tří ratolestí je až nápadně slabý a pak ovšem nebylo by správné řezati je tak radikálně.
V tom případě bychom se musili spokojiti pouhým jich zaštipováním na 1 až 4 dobře
vyvinuté listy podle jejich síly.
J e tedy nutno říditi se vždy silou dotyčných ratolestí.
Toto ošetřování horních tří ratolestí pod letorostem vedoucím je po všechny příští
roky až clo konce života stromku stejné. Ratolesti silné se tedy tvoří se zvláštní oblibou
na horní části seřezaného loňského vedoucího letorostu a po většině máme při zaštipování
pouze s nimi co činiti.
Pod nimi obyčejně již vyrůstají ratolesti jiného charakteru, které nebývají tak
bouřlivého vzrůstu , poněvadž t lak živných šťav, který s největší silou proudí k horním
očkům, je již zde slabší a ubývá ho čím doleji tím více, takže vzrůst jejich směrem k basi
1011.ského letorostu se zmenšuje, až konečně doleji se vytvářejí pouhé puky listové a pod
nimi již jen spící očka. Jak tato slabá i spící očka ošetřovati, o torn viz ·kapitolu Zimní řez.
Všem těmto ratolestem, ovšem mimo spící očka , říkáme ratolesti plodonosné. Ty
všecky brzo ukončují svůj vzrůst pupenem konečným, kter ý se na jejich vrcholku utváH.
a který se brzo přemění v květný puk, dovedeme-li jej v tom stavu uchovati, což záleží
pouze na nás.
Různá povaha těchto ratolestí vysvitne nejlépe z připojeného obrázku (č. 134).
Všecky tyto posl edně jmenované útvary jsou již plodonosné a podle délky jejich dáváme
jim různá jména: Nejkrat ší z nich přisedlé ještě k větvi jmenujeme puky listovými, které
určitě se přemění v květný pul{, až budou mít víc listů. Tyto listové puky rostou velice
pomalu, prodlužujíce se každým rokem jen o malinkou část a jen na svém vrcholu o délku
očka konečného, jež zůstává jejich jediným pupenem. Jiných oček nemají mimo očka
vedlejší na basi. Útvary takové z listových puků vyrostlé jmenujeme trny kroužkovými
nebo výhonky prstencovými. Ty svůj charakter již změniti nemohou a jsou útvary velice
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choulosti vými. Ztratí-li své konečné očko, jest veta po kroužkovém trnu, nepostarali-li
j sme se zavčas o náhradu - viz dále. Dále jsou zde plodonosné větvičky luátké i delší.
které se vyznačují tím , fo jsou po celé délce olistněny , že mají dřevitá očka a vzrůst jejich
je zakončen pupenem.
Všem těmto plodonosným větévkám i listovým a květným puk lim i kroužkovým
trm'lm dáváme hromadné jméno plodonosné orgány nebo útvary, pončvadž jsou určeny
k rodění a také beze všeho zákrnlm b udou brzo roditi. Někdy, ač zřídka, se stává, že plodonosný, krátký výhonek ne1ú zakončen očkem, nýbrž trnem, a takový orgán, ač v tom tvaru
plodonosný není, zahrnujeme též pod hromadný název plodonosných orgánů.
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1s4. Pravé r atolesti plodonosné.

a, b, c dlouhé i kratší plodonosné

větvičky

d plodonosný trn, e listový pupen,

f

s očky dřevitými a zakončené pupenem,
pupen přised l ý k větvi , g trn kroužkový
čili výhon prstencový. Úhrnným jménem: orgány plodonosné.
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Těchto všech plodonosných orgám'I nikdy nezaštipujeme, naopak zaštípnutím
bychom jejich plodnost jen oddalovali. J enom , jak již bylo řečeno, zaštipujeme je za
mimořádných , dosti HcUcých okolností, když p:fokročily délku 20 cm, přípustnou rozměry
špalírovými. Tu je krátíme asi na 10 cm.
To by byl asi obraz normálního vývoje silných a p lodonosných ratolestí na loňském
seřezaném výhonu .
Ale vždy se nevyvinou silné a plodonosné ratolesti v takovém pořadí, jak právě vylíčeno. Zejména u stromků bujně rostoucích se mliže snadno státi a také se stává, že
vyrostou nahoře pod vedoucím letorostem více než 3 silné ratolesti nebo že i někde jinde
vyroste silný letorost, na př. třeba uprostřed délky loňského výhonu nebo i na starším
dřevě. Takové letorosty se vyznačuj í charakterem silného letorostu , hlavně bujným, neukon čujícím vzrůstem, ale nejsou zpravid la tak silné jako hořejší tři dřevité ratolesti, poněvadž
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živné šťávy k nim není již tak silný. Takové letorosty je třeba také krátiti, ale již
Krátíváme je nad 4. očkem dobře znatelným nebo jinak řečeno, nad 4. , dobře
vyvinutým listem (viz obraz č. 132b).
Letorosty silné ln'átíme tedy vždy podle jejich síly. Jsou-li nadmíru silné, krátíme
je více, na dva, po případě na jeden dobře vyvinutý list, eventuálně seřezáváme je na
jejich vedlejší očka (letorost konkurenční). S takovými velice silně rostoucími letorosty
se setkáváme zejména často u vodorovných kordonů. Bývají to většinou ratolesti rašící
svisle do výše z oček na honú ploše vodorovného kordonu rostoucích, na které nutno
dávati zvláště dobrý pozor a zaštipovati resp. řezati je až na dolní dva nebo podle síly
jejich i na jeden dobře vyvinutý list, po případě j eště lépe řezati je až na jejich vedlejší
očka, poněvadž právě tyto ježaté letorosty způsobují t. zv. zababčení čili zdivočení vodo· rovných kordonů (viz stať o kordonech vodorovných).
Tím by bylo popsáno první zaštipování, ale na jednu důležitou věc je tfoba při něm
ještě upozorniti.
Každý letorost, který má býti zaštipován, zaštipujeme ihned, jakmile dosáhl délky
15 cm a jeho vzrůst není ještě ukončen. Nečekáme tedy, až všecky letorosty dosáhnou
této délky, abychom je pak najednou mohli zaštipovati, nýbrž zaštipujeme je vždy jednotlivě, jakmile dosáhly této délky; jeden třeba dnes, druhý třeba za týden, třetí ještě
později atd.
Neřídíme se tedy při zaštipování letorostů plodonosných snad nějakým datem kalendářním, nýbrž pouze a jediné délkou letorostu.
Kdybychom nezaštipovali ratolestí nebo větévek plodonosných v tom pořadí časo
vém jak dorůstají, nýbrž činili tak teprve hromadně až všecky ratolesti k zaštipování dorostou, byl by tlak živných šťav na zbylé nezaštipované letorosty, které právě jsou náchylny k rodění, tak velký, že by i ony vyrašily do délky a následek by nebyla plodnost,
nýbrž větší tvorba dřeva neplodného.
Proto nikdy nesmíme zaštipování prováděti hromadně, nýbrž v etapách, jak po
sobě plodonosné větévky dórůstají.

Druhé a tfeti zaštipováni.
Po prvním zaštipování nastává u zaštípnuté ratolesti klid, který trvá asi 4 neděle.
Ale je to klid pouze zdánlivý, který je vyplněn bohatým životem vnitřním.
Proud živných šťav do vrcholových částí postranních ratolestí zaštípnutím přerušen
nebyl, nýbrž přerušen byl pouze vzrůst do délky, a stále nový přítok jejich způsobuje ve
zbylých částech, hlavně ve zbylých očkách , silný jejich tlak. Tlakem tím též zduřují
a sílí očka zbylá v celé zlnácené ratolesti, i dolní, což je pro nás velice důležité, a vyrazila
by z velké části v ratolesti nové, kdyby nebylo jiného činitele. Činitelem tím je silná výroba asimilátů ve zbylých listech , která stále stoupá a ježto se asimilátů nevyužije
k dalšímu vzrůstu do délky, ukládají se jako reserva v buňl{ách ratolesti zaštípnuté,
hlavně v okolí oček a očkách samých, ta.k že převládají i nad zvýšeným tlakem živných šťav.
Následkem značné převahy asimilátů se nemohou očka zbylá po zaštípnutí vyvinouti
v nové ratolesti, nýbrž pouze v malé plodonosné orgány anebo alespoň v jejich náznak,
v silněj ší puky. Do horních oček zaštípnuté ratolesti je však t lak a nával živných šťav tak
silný, že přemůže konečně nápor asimilátů a očko nejhořej ší vyrazí v novou ratolest, která
však při současném nahromadění asimilátů má již slabší vzrůst.
A t ak v zdánlivém klidu se odehrává úporný boj asimilátů s žiVJ1ými šťavami o prvenství, až konečně první vítězí a výsledek toho je oslabený vzrůst konečné nově se tvořící
ratolesti a zvýšená schopnost k tvofoní anebo i skutečná tvorba se krátkých orgánů plodonosných na zbylé části letorostu staršího. A v tom právě záleží význam zaštipování.
Naší snahou i celým smyslem a účelem zaštipování jest, aby očka na ratolesti zaštípnuté zesílila a zvýšenou výživou asimilátů se mohla přetvořiti v krátké orgány plodonosné, a to všechna. Nedocílili-li jsme toho, bylo marno veškeré zaštipování a nemělo
smyslu, leda snad ten, že jsme zaštipováním zabránili zaplnění prostoru mezilaťového.
My však chceme zaštipováním docíliti také plodů a chceme jich docíliti právě na té části
ratolesti, která byla zaštípnuta.
První známky budoucí plodnosti se mají projeviti zmohutněním oček na zaštípnuté
části. Nezesílila-li tato očka, minulo Se veškeré zaštipování svým účelem, jak to vidíme
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téměř u všech zaštipovaných stromů v našich zahrádkách. V tom případě zaštípli jsme
letorost málo a nesmíme se př-i druhém zaštipování již říditi předepsa,ným pravidlem, nýbrž
musíme starou ohybu napraviti energičtěj ším zaštipová1úm než je doporučeno pravidly vyslovenými .
Zaštípli-li jsme však r atolest příliš mnoho, zesílí očka tak, že vyraší v nové ratolesti,
což by byla také chyba a musili bychom se zaštipováním začínati znovu od počátku na
ratolesti nově vzniklé. Tentýž případ se stává velice často i bez našeho zavinění u stromků
příliš bujně rostoucích, anebo těch, které mají nadbytek dusíkatých živin.
Jak vidno, není zaštipování tak jednoduché a nelze se říditi jen předepsanou šablonou,
takže názory vyslovené při dalším popisu mají jen význam pro normální prt'iměrné případy
a musíme je korigovati podle dosažených výsledků. Proto je i zaštipování v jistém slova
smyslu také umění.
-
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Obraz

č.

1S5. První, druhé a

třeti

zaštipování

normálně

silné ratolesti.

Nově vzniklou ratolest necháváme růsti jenom krátce, a když dosáhla délky 10 cm,
' zaštipujeme ji znovu na 2 nově vytvofoné, dobře vyvinuté listy, a vyrašila-li po dalších
čtyřech týdnech znovu, krátíme ji hned po vyrašení za prvým nově se tvořícím listem
(viz obr. č. 135), eventuálně nejsou-li spodní očka pěkně vyvinutá, vyštipujeme ji celou,
jakmHe se ukázaly první malé lístky. Tím u ch ováváme zbylé ratolesti stále silnou pře
vahu asimilátů, náklonnost k tvorbě malých plodonosných orgánů na dolní její části
a tím i náchylnost k rodění.
To by byl asi normální průběh prvního, druhého a event. třetího zaštipování dřevité
ratolesti.
Ale vždycky tomu tak není.
Někdy, zejména u stromů nadbytečně živených dusíkatými hnojivy a tudíž bujného
vzrt'istu anebo pozdě zaštipovaných a tím zbujelých silných ratolestí, nevyraší po prvém
zaštípnutí jen jedna vrcholová r atolest, nýbrž vyraší i jedno nebo dvě očka pod ní v ratolesti a dosti bujně. Ty opětně necháváme růsti a když dosáhly délky asi 10 cm, nezaštipujeme je již, nýbrž odřezáváme ostrou zahradnickou žabkou celou hořejší část až n a
nejspodněj ší ratolest (viz obraz č . 136) a tu zaštipujeme nad druhým, dobře vyvinutým
listem .
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Obraz č. 136. Někdy po prvém zaštipování vyraší 2 i 3 ratolesti. Ty, když dosáhly délky 10 cm,
odřezáváme

všecky až na spodní ratolest a tu zaštipujeme nad druhým, dobře vyvinutým listem.

Obraz č. 13'1. Silné ratolesti, seříznuté na dvě očka, z nichž posledni vyrašilo v novou ratolest, se

zaštipuji na 3

očka,

aby se utlumil j ejich bujný

vzrťtst.
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Kdybychom tak neučinili a ratolesti nově se vytvořivší všecky ponechali a jen je
zaštípli, zesílila by nám příliš celá ratolest, což by byl opak toho, co jsme chtěli zaštipováním docíliti - totiž oslabení vzni.stu bujné dřevité ratolesti.
Odřízneme-li všecky nově se vytvořivší ratolesti až na spodní, kterou mimo to na dva
listy krátíme, stačí to plně k tomu, aby se spodněj ší očka lépe vyvinula, i k tomu, aby
nevyrnšila v nové ratolesti. Účelem tohot o celého záluoku je zabrániti rozbujení celé
plodonosné větévky ve velký počet větévek dalších a ponechati jednoduchou slabou
plodonosnou větévku, čehož zároveň dosáhneme i tím, že nám na původní silné větévce
ubylo řezem mnoho listťt a následkem toho zůstávají větévky slabší. Co je též důležito,

cm,
tem.

Obraz č. 138. Někdy po pnvém zaštipování vyraš! jedno n ebo dvě očka
podvrcholová v krátké plodonosné orgány, zakončené vyspělým p upenem.
Tyto větévky neodřezáváme, nýbrž jen zaštipujeme konečnou r atolest na
2 dobře vyvinuté listy.

, se

zabmňujeme t ím vzrůstu „vrbových " palic, které velice zastiňují okolí a ubírají výživu
okolním slabším orgánům , ty pomalu zakrňují a zůstávají holá místa. Ale i spodní očka
t. zv. počínající vrbové p alice zůstala by slabá, poněvadž jim ubývá výživy, a nevyvíjela by se později v plodonosné orgány.
Poněkud jinak zaštipujeme, resp . řežeme r atolesti, které již od počátku rostly velice
silně, jak t o dělávají horní tři r atolesti. Ty jsme při prvním zaštipování, jak známo,
ln'átili rúznými způsoby, poněvadž byly velice silné. Buď jsme je seřezávali úplně až na
vedlejší očka nebo jsme je zaštipovali za l. n ebo 2. dobfo vyvinutým listem. Z obou těch
zbylých oček se vyvinula po zaštipování prvém buď jedna nebo dvě již mnohem slabší
ratolesti (viz obraz č. 137). Vyvinuly-li se dvě, seřezáváme horní úplně a dolní zaštipujeme na ti'i listy, když ovšem dosáhly délky 10 cm, poněvadž pod nimi již není očka.
Dosti často však n astává, hlavně u stromů normálně živených a ne tedy přeživených,
tento zjev: Představme si normálně silnou ratolest. Tu jsme po prvé zaštípli na 4 očka
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338

T v ar ov a n é s tr om y a j e ji ch

ř

e z.

a z nich vyrnstly znovu tři nebo dvě ratolesti. Očko vrcholové vyrašilo v normální
letorost, ale očko drnhé event. i třetí nevyrašilo již v delší letorost, nýbrž vyrašilo pouze
v lrrátké, již hotové menší plodonosné orgány, končící úplně vyspělým pupenem, kterých
nesmíme již odřezávati, nýbrž naopak pokládáme je právč za nejideálnější a velmi časný
výsledek zaštipování a ošetfojeme je velice pozorně, poněvadž to jest první hotová pfoměna silné ratolesti v lnátký plodonosný orgán. V takovém případě zaštipujeme pouze
nově vzniklou ratolest na 2 normáhú listy a jinak necháváme vše státi (viz obraz č. 138).
Nesmíme tudíž vše, co z podvrcholových oček vyraší, šmahem odřezávati na spodní
ratolest.
..„...~:~~\~·:.:::!

.:>··- · ··; :~.-.-:·:: ~.:·

.„
-

(· · .~ ';.,,:

„.„\ (

. „ ...

~ · ··

'

- :

..

.

j

·.

Obra.z č . 1S9. Řez podzim.ni za zelena. -

zaštípnutí,
V říjnu se

dočasně

.seřízne

Všechny letorosty, které se vyvinuly po
se ponechávají a pouze se zaštipují, jak čárkami naznačeno.
vše až na část černě označenou, a ta se zkrátí na čtyři nebo
na tři očka.

Tedy vtip celého zaštipování silných ratolestí záleží v tom, včasným krácením
krotiti jejich vzrí1st a nedovoliti jim, aby znovu vyrostly v silnou ratolest, naopak nutiti
je, aby vytvořily na sobě ln'átké plodonosné orgány nebo silnější puky nebo alespoň silná
očka. Takto řezali s malými obměnami Gaucher i Lucas, ta.kto řezal P ekrun, takto
řeží všichni (Illing, Pornicke, Bottner, Trenkle, Zederbauer, Schmitz-Hiibsch atd. atd.) ,
takto řeží nově vznikající ratolesti plodonosné i jinde.
U nás se však vyvinul v poslední době jiný způsob řezu, t. zv. řez podzimní za zelena.
Jeho podstata je tato : Vyrazily-li ze zaštípnuté silné ratolesti dvě nebo tři ratolesti
nové, neodřezávají se, nýbrž pouze se zaštipují za čtvrtým listem a odřezávaj í se t eprve
n a podzim v říjnu a.ž na spodní ratolest, která se krátí na 4 očka (viz obraz č. 139). Neměl
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bych ničeho proti novým odůvodněným metodám řezu, zejména ne českého, ale důvody
pro tento způsob řezu marně hledám. Uvádějí se sice jakési důvody z Pekruna, u nás až
přespříliš oblíbeného - viz sžíravou kritiku Poenickeho i jiných - ale to jsou právě dů
vody, kterými se Peluun ve svém díle brání proti podobnému řezu a kdyby se šlo o jedinkou větu dále, bylo by se v Pekrunu četlo: „Takovým řezem se vypěstují nejkrásnější
vrbové palice" a o dvě věty dále: „Ale co je nejhorší na této obludě - vlastní slova
Peluunova (Ungeti:im) - je, že na tvorbu květů v nejbližších letech není ani pomyšlení".
A následuje h ned věta: „Mám tedy plně zdůvodněnou příčinu, před touto kardinální chybou
při ošetřování plodonosných větévek se vším důrazem varovati" - str. 78 a 79 jednoho
z posledních vydání Pekruna. Právě t ak se vyslovuje Gaucher a všichni mnou uvedení
autoři a i jiní. Sám uvádím zatím jen tyto protidůvody, nedbaje ostatních. Silné plodonosné větévky se řeží proto, aby se zamezil jejich další bujný vzrůst a ne posílil. Proto se
řeží, resp. zaštipují co nejcUíve a ne až dosáhnou délky 20-25 cm čili 1 / 4 m. Pak jsou již
příliš silné a docilujeme tím pro zaštipová1ú obyčejně bujného vzrůstu dvou ratolestí
nových. Necháme-li pak státi všecky nově vytvořené ratolesti a pouze je zaštipujeme,
způsobíme tím zbujení ratolesti původiú a oddálení plodnosti pro hojnost jejích větví
a špatné ověnčování dolní její části, ba i hynutí oček spodních, pro plodnost a další zmlazování větévky plodonosné tak důležitých; zároveň takto zbujelá r atolest o 3 dřevitých
výhonech béře živnou sílu všem očkům v okolí, stíní je příliš a proto zalnňují. A konečně,
letní a zimní řez jsou již dosti komplikovány, nekomplikujme jich ještě více vynálezem
zvláštnilio řezu podzimnilio, který není ničím jiným než zanedbanou komplikací řezu
letního.
Uvádí se sice jakýsi dti.vod tohoto učení: že prý „se vytvoří květné puky ve větším
množství přes zimu proto, že odstraníme na sta dřevných puků a přítomné stavební látky
se rozdělí pak na menší množství pulni. a každý puk jich získá větší množství". Tomu důvodu vůbec nerozumím, ježto se příčí všem poznatkl'tm vědeckým a učení to jest
neuchžitelné, poněvadž květné puky se netvoří nikdy v zimě ani na podzim, nýbrž až
v květnu, a ještě nikomu na světě se nepodařilo zvTátiti zákony přírodní a vyvolati květné
puky řezem zim1úm a :ř"ez prováděný v Hjnu je již řezem v podstatě zimním.
Také je neudTžitelná věta „že v říjnu nastává (t. j. počíná) ukládání reservních látek
do pupenů". V říjnu nenastává nic, nýbrž končí ukládání reservních látek, jež v plném
proudu bylo po celé léto. Jakmile počínají listy odumírati a padati, přestává přece asimilace a poněvadž není zde hybné síly, která by způsobovala koloběh šťav, p:fostává i všeliké ukládání reserv.
A tak mohu pouze opakovati, že důvodům těm nerozumím, ale tolik vím, že ta.k zv.
podzimní řez za zelena není správný, že s učením tím před světem neobstojíme, a že tohle
„Made in čecboslovakia" v cizině se kupovati nebude.
Tím by bylo úplně do detailů popsáno zaštipování a letní řez plodonosných ratolestí
vyrostlých na loňském vedoucím výhonu.
Na jednu pozoruhodnou zvláštnost nutno však zde upozorniti, která, jak doufám,
najde u nás mnoho zájemců a následovníků.
Junge, profesor na geisenheimské škole zahrndnické, zaštipuje všecky nově vznikající
plodonosné větvičky normálně silné na loňském letorostu ne na 4 dobře vyvinuté listy
jako všichni ostatiú, nýbrž na 3 listy (viz obraz č. 140), čímž dociluje většího oslabení
silné ratolesti.
Ostatní ošetřování ratolestí nově rostou.cích, míním tím drnhé a t:f otí zaštipování,
je podle Jtm ga v podstatě již totéž, jak vysvětleno bylo v části předchozí. Nově vznikající
ratolest z konečného očka po prvém zaštípnutí, když dosáhla délky asi 10 cm, zaštipuje
Junge také hned za di'uhým listem. Vyraší-li pak po prvém zaštipování ze zaštípnuté
ratolesti nová, což se po tak silném prvním zaštípnutí zřídka stává, poněvadž tím byl letorost značně již oslaben, odřezává Junge t aké vše horní až na spod1ú ratolest, ale tu
zaštipuje v každém případě pouze na 2 listy dobfa vyvinuté, aby letorost znovu bující
dostatečně zeslabil, jak obrázky ukazují.
Rovněž i při t:fotím normálním, nekomplikovaném zaštipování nezaštipuje nově
se tvořící třetí ratolest teprve, když se vytvoi"ila, za 1. listem, nýbrž odštipuje ji hned jak
se začíná tvořiti, celou, což jsem ostatně již pfod více než 25 lety viděl dělati i Pekruna,
třeba o tom psal jinak. Účelem tol10 jest, aby se všecka dolní očka na větévce plodonosné
se vyskytující vyvinula v krátké plodonosné orgány nebo alespoň zesílila, a aby spodní
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části větévky nezůstávaly h olé, j ak velice často se děj e u nás při t ak zv. čtyřlistovém
způ sobu zaštipování, nýbrž dobře ověnčené .
Vyvinutím spodních oček letorostu podle zaštipování Jungova buď v plodonosné
lnátké orgány nebo alespoň jich zesílením je nejen plodnost větší, nýbrž, a na t o kladu
hlavní důraz, i zmlazování plodonosné větévky v budoucnosti je mnohem l eh čí a regulérněj ší, plodonosná větévka sama pak slabší.
Přecházíme k části již kompUkovaněj ší, a tou je

b) Letní zaštipování a

řez

Jllodonosných

větviček několikaletých .

Je proto obtížnější, že nelze stanoviti jednotného pravidla, které by bylo platné
pro všechny možné případy, jež jsou velice rozmanité. Plodonosné včtévky starší jednoho
roku mohou v létě růsti v přerůzných a přerůzných variacích , které připouští aritmetická
řada jejich oček, a není tudíž možno v žádném díle podrobně se každým případem zabývati, ba ani všecky pHpady n a mysl nepfijdou.

Obrnz

č.

140. Jungeho zpOsob zaštipování normáln ě silné ratoles t i na 3 listy, při d ruhém n a dva,
při třet ím od š tipuje celou r a t olest hned při počá tku jejího vývoje.

K tomu přistupuj e ještě t a okolnost, že k aždým řezem zimním nebo letním, špatným
dobrým , se mění takř·ka clo nekonečna i vývoj plodonosných r atolestí, takže jedinkým
východiskem z této zmat ené spleti je pouze možnost plně pochopiti smysl a účel řezn
jakéhokoliv, abychom věděli, čeho fozcm v dané situaci docíliti chceme a eventuálně podle
výsledku dosaženého jej korigovati ; pr ot o bylo dosud v knize věnováno hojně místa
úvah ám fysiologicko-biologickým , aby v každé otázce bylo jasno.
Z toho důvodu je t aké lehko pochopitelné, že názory na řez u mnohých autorů se
dosti od sebe různí. Viz n a pr-. knihu E . Jungovu a porovnej ji s Bottnerem neb o s Gauchernm , nebo porovnej Gauchera s Pckrunem nebo opět s francouzskými autory. Tak na př.
Junge až nápadně se liší od druhých autorú a provádí řez tak , aby radikálně a co n ejvíce
zeslabil vzrůst silných ratolestí, i co nejdříve, dokud nezmohutněly, a nutno mu přiznati
v mnohém pozoruhodné výsledk y. Nejnápadněj ší jest rozdíl mezi aut ory francouzskými
a německými, kterýžto rozdíl lze si snadn o vysvětliti podmínkami klimatickými, ba je
velký rozdíl i mezi samými autory německými (kraje již1ú a lrraje přímořské, kde vzrůst
stromů je silně ovlivň ován větší vlhkostí vzduchu a je větší a kde i řez se podle toho
upravuje). Z toho důvodu nelze jen tak beze všeho přejímati taměj ší názory pro n aše poči
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ém
sné
adu
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měry, poněvadž tam názory ty vznikly z jiných předpokladů. Tak na př. nelze ve všem
míti za bernou minci ani názory dnes nejmodernějšího Zederbauera, protože pracoval
v Německém Rakousku za docela jiných podmínek klimatických a nedivil bych se nikterak, kdyby dnes hlásal některý autor jihomoravský zásady řezu lišící se poněkud od norem
platných , jako je hlásá již dnes v otázce některých podnoží.

.Pokud lze pronésti určitá pravidla, platná pro všechny pHpady anebo
mnohé z nich, jsou to asi tato:
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l. Velká většina p lodonosných větévek rodí na svém zevním konci nebo blíže něho,
ale věčně tam roditi nebude. Každý malý plodonosný orgán na p lodonosné větvičce se
.,vynosí" . Proto již zavčas se musíme star ati , aby se na ní zaštipováním nebo letním
fozem vytvářely stále doleji a doleji nové náhradní malé plodonosné orgány, které by
dále rodily, a když i ty ocfrodily, aby zde byly zase nové a nové ještě doleji, čili my každou větévku plodonosnou stálým řezem musíme nutiti k tvorbě mladých , nových orgáni1
plodonosných , a tomu říkáme zmlazování p lodonosné větévky.
Tyto náhradní plodonosné orgány se tvoří z oček, která jsou vždy pocl novou ratolestí, pučící ze staré plodonosné větévky, tedy na starším elfově; proto se musíme snažiti, abychom očka ta stále udržovali svěží a schopná přeměny v kTátké plodonosné orgány,
a když ty odrodily, abych om hledali náhradu v očkách ještě lÚŽeji ležících , čili postupujeme pomalu řezem od konce větévky stále více ke kmeni nebo hlavní větvi, kde pak
z vecUejších oček, donucen k tomu stále kmtším a kratším fozem, vyrůstá opět nový náhradní letorost, který přejímá úlohu větvičky staré. Tím je též dokončeno úplné zmlazem větvičky staré - viz serii obrazů při zimním řezu. Tam, kcle je plodonosná větévka
již příliš stará a kůra silně ztlustlá, takže nastává obava, že by jí vedlej ší očko neproniklo,
pomáháme očkům vcéUejším podélným krátkým zářezem pod nimi ve sta.r é větvi, čímž
napětí tvrdé kůry se uvolní (viz obraz č. 114). Úplně opačný úkol nám nastává při velice
krátkých plodonosných orgánech - listové a květné puky k větvi pl-:isccllé, trny kroužkové
čili výh onky prstencové - které jsou schopny dalšího vývoje jenom směrem dále od kmene
nebo větve, a kde se zase musíme sna.ž iti o to, abychom náhradní orgány plodonosné
získávali s počátku s větviček od kmene se oddalujících, které teprve určitýlni zákroky zářezy - musíme vynutiti, abych om potom i zde pfošli k pomalému zlU'acování a zmlazování větévky.
Toto zmlazování větviček plodonosných má svůj ohromný význam , poněvadž jenom
jím můžeme docíJiti toho. aby nám větévky plodonosné rodily stále až do svého stáH.
Bez něho by se plodné větévky „vynosily ", dostavila by se pomalu n eplodnost a konečně
jich pomalé odumírání. Zmlazováním větévek plodonosných si však stále vytváříme
nové a nové plodonosné větévky, které jsou stále schopny roditi. Každá větévka, právě
tak jako živý tvor, rodí nebo plodí jenom až clo určitého věku, čím mladší tím lépe, po
určité době přestane roditi. Obnovení plodnosti můžeme u každého tvora očekávati jen
tehdy, vychováme-li si z něho tvora nového, který po starém převezme úkol roditi.
Obnovení plodnosti u větévky plodonosné docílíme také jen tehdy, vypěstíme-li si z iú
novou, mladou, nové p lodnosti schopnou větévku. J e tedy omlazování plodonosných
větévek absolutní nutností, bez něhož trvalé plodnosti docíliti nemůžeme. Omlazování
plodonosných větévek u tvarovaných stromů je však možno pouze ze spodních oček vě
tévky nebo z jejích oček vedlejších. Proto je n ezbytným příkazem, uchžovati na větévce
všecka očka spodní stále svěží, živá, sch opná přeměny buď v plodonosný orgán n ebo
v novou ratolest.
A toho je možno docíliti jenom hátkým a správným zaštipováním v létě a správným
řezem zimním. K tomu má směřovati všechno naše zahrádkářské um ění. Ale dosavadním
způsobem řezu toho nedosáhneme.
2. O zaštipování nebo řezu let1úm starých plodonosných větviček rozhoduje vždy
ta okolnost, jak je p lodonosná větévka vyvinuta v dolní své části.

Dosavadní

'ttČeni znělo:

L etorost vznikající ze staré pwdonosné větévky nutno zaštipovati za čtvrtým dobře
vyvinutým listem, aby kratším zaštipováním ne,1yi·ašil nějaký dolejší p lodonosný orgán
n ebo nějaké spodněj ší očko v letorost.
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Proto se také letorost konečný, rostoucí ze staré plodonosné větvičky, zaštipoval
vždy až za 4. listem (viz obraz č. 141), pak za druhým a konečně za prvým listem.
Tak se to vykládalo a tak se to také dělalo (Gaucher, Peln'un atd.). Ba opomíjelo se
vůbec vykládati něco o řezu starých plodonosných větviček, ač je to jedna z nej důleži
tějších věcí, poněvadž se vycházelo ze zásady, že zaštipování letorostů je vždy stejné.
Výsledek byl pak ten, že zaštipovaná část nově rostoucí ratolesti byla příliš dlouhá,
spotřebovala pro vývoj příliš mnoho živných látek, jichž se nedostávalo na dolní části
staré plodonosné větévky, která zůstávala pak většinou .holá nebo špatně ověnčená.
Již před více jak 25 lety bylo mi nápaclno, proč v létě zaštipujeme nově se tvoi'-ící
letorost na st a.r ší plodonosné větvičce na 4 očka a proč při zimnún řezu seřezáváme

Obrciz č. 11,1. Zaštipováni letorostu rostoucího ze s t aré plodonosné větévky a.

Podle dosavadního

učeni

se zaštipoval za 4. listem , letorost další za 2. listem
a letorost poslední za 1. listem.

tentýž letorost na starší plodonosné větvičce pouze na 2 očka. Vždyť pfoce tam i zde
je účel týž.
V zimě seřezáváme na staré plodonosné větvičce poslední, v pfodešlém létě vyrostlý
letorost na 2 očka z toho důvodu, aby tato dvě dřevná očka nám odváděla p:f obytek živných látek od oček nebo od malých plodonosných orgánů , které se vytvořily během
loňského léta na dolní části plodonosné větvičky (viz obrazy č. 151- 153, II.- V.), aby
tyto orgány nevyrašily v ratolesti dřevité, čímž by plodnost té větvičky byla zmařena či
alespoň oddálena. Je tedy účelem zimního řezu vytvořiti si v těchto dvou očkách jakýsi
ochranný ventil, který má v létě na sebe strhnouti přebytek živných šťav, ale pouze pře
bytek, a při tom nechati dosti živných látek i očkt\m spodním na starém dřevě, aby se
v příštím létě mohla přeměniti v ln'átké plodonosné orgány.
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Ale v létě při dosavadním zpl'tsobu čtyřlistového zaštipová1ú nově se tvořícího letornstu na starém plodonosném dřevě děláme pravý opak. V létě jsme dosud zaštipovali
nově se tvořící letorost na starším plodonosném dfově nejprve na čtyři očka čili na čtyři
dobře vyvinuté listy, pak na dvě a při třetím zaštipování na jeden dobře vyvinutý list.
A při tom před prvním zaštipováním jsme čekali, až letorost vyrnstl do délky asi 15 cm,
při druhém zaštipování až vyrostl do délky 10 cm atd. Tím vším jsme docílili pouze toho,
že nově rostoucí letorosty se přílišně prodlužovaly a zkonsumovaly pro sebe skoro všecky
živné látky proudící clo plodonosné větvičky; dolním očkům na starším plodonosném
dřevě se jich pak dostávalo velice
málo nebo nic a proto se jen velice
špatně vyvíjela anebo vůbec nevyvíjela a zakrněla, takže plodonosná vě
tévka zůstávala dole holá.
Další důsledek toho též byl, že
našim zahrádkářům rodily plodonosné větévky jenom na hořejším
konci, poněvadž plodonosné orgány
se tvořily jen tam, a zahrádkáři pak
se přirozeně zékáhali je odfozávati,
čímž vznikaly větévky plodonosné
stálo více a více rozvětvené, čili t. zv.
vTbové palice, kdežto dolní části zů
stávaly holé a nejen že nerodily,
nýbrž pomalu se stávaly nezpůso
bilé k dalšímu zmlaze1ú, které jest
pfoce základní podmínkou trvalé
plodnosti až do stáří stromu.
A tak jsem vycházel ze zásady,
stačí-li nám při zim1úm řezu , kdy
potom na ja.ře je tlak živných šťav
po předchozím klidu zejména veliký
a náhlý, pouze 2 očka, o která krátíme nově vytvořený letorost na
staré plodonosné větvičce, proč by
nám nestačila 2 očka v létě, kdy asi- Obraz č. 142. Můj způsob zaštipování nově se tvoi-ícich
miláty, možno říci - pracují jaksi ratolestí na starém dřevě. Novou ratolest zaštipuji za
v opačném smyslu proti účinkům
2. dobře vyvinutým listem a poslední úplně vylamuji
pHlišného t laku živných šťav, takže
nebo seřezávám na vedlejši očka, · abych docílil bohatšiho
tento příliv šťav je jaksi krocen
obrostu dolni, staré části.
a není tudíž větší než na jaře, kdy
strom je ještě bezlistý.
A zkoušel jsem to. Počal jsem všecky letorosty rostoucí na starých (přes rok starých)
plodonosných větvičkách zaštipovati v létě také na dvě očka. A vida, účinek nejen že
nebyl nepHznivý, nejen že neškodil malým plodonosným orgánům na větévce plodonosné,
nýbrž ty se dobfo uchovávaly ve své staré podobě a nevyrážely v letorosty nové. Ale
nejen to. Účinek tohoto radikálnějšího zaštipová1ú se jevil v bohatším obrůstá1ú dolních
částí plodonosné větvičky, které ph dřívější metodě čtyřlistového zaštipování zt"tstávaly
velice často holé, i všecka očka spodní dosud nevyvinutá a slabá si uchovávala životnost, takže i zmlazování plodonosných větviček se potom stávalo lehčím a i účinek na
plodnost byl větší (viz obraz č. 142).
1. J sern nyní zastáncern tohoto způsobu zaštivování starších plodon osných větévek
a zaštipuji v létě ratolesti vyrážející ze starého plodonosného dřeva na 2 normálně vyvinuté listy, eventuálně potom ještě na jeden, a je pro mne velkým zadostiučiněním, že
i E. Junge ve své nové knize „Zwergobstbau", vydané roku 1933, již zastává totéž
stanovisko.
2. U všech větévek starších plodonosných, jejichž spodní část není dobře vyvinuta,
nýbrž má jen několik nedokonalých, nevyspělých oček, zaštipuji nově vznikající letorost
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eventuálně seřezávám úplně celý nově vytvořený čer

stvý letorost na jeho vedlejší očka (viz obraz č . 143).
Tato věc je velice důle
ž.itá a snad z letního zaštipování a řezu nej důležitější,
a kladu na ni na základě
svých dlouholetých zlrušeností zejména velký clůra:i:,
a chtě nebo nechtě musím
doznati, že ze všech pěsti
telů tvarovaného stromoví
u nás se jí nejvíce přiblížil
a ji pochopil podceňovaný
samouk, železničář Preisler.

Obraz č;. 1113. U větévek staršich, jejichž spodni část není dobře
vyvinuta, majíc pouze nedokonalá a nevyspělá očka, vždy seřezávám nově vzniklou ratolest hned za prvním listem, eventuálně, není-li výsledek brzo viditelný, seřezávám celou novou
ratolest na vedlejší jej í očka.

Jenom tímto zpť'1sobem
zaštipování mi'1žernc docíliti, aby plodonosné větévky
ve své spodní části se nám
ověnčovaly krátkými plodonosnými orgány, aby plodonosné větévky nerodily
jen na koncích a aby po-

O braz č. 144. Dole holé plodonosné staré větvičky. Letorosty z n ich rostouci mají býti radi kálně
zkráceny na 1. list nebo celé až na vedlej ší očka. T otéž se má státi, i když stará větévka nasadila
plody. Letorosty vznikajici z plodové zduřeniny čili z plodonoše musi býti radikálně zaštipnuty za
1. listem. Nepomohl o-li a ni to, krátím celou větévku v ptíšti zimě v mistě a.
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3. Obdobně si počínáni u několikaletých plodonosn7ích větévek, které jsou dole holé a na
konci přinesly již květ a plody, jak se to častěji stává u odrůd špatně se ověnčujících.
Odpadl-li květ anebo plod ještě před vyvinutím plodonoše, seřezávám celý nově vyrostlý
letorost na 1 list nebo na vedlejší očka. Přinesla-li taková větévka plody, vzniknou z plodonoše nové letorosty, které, když dorostly, krátím též na 1 list, poněvadž očka na starém
letorostu se vyvinouti musí, i kdyby se vydupati měla, jinak by se plodonosná větévka
protáhla a stala nepotřebnou bez malé naděje na budoucí zmlazení. Nepomohou-li a.ni
tyto zákroky, řeži celou starou větévku v příští zimě v místech a (viz obraz č. 144).
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Obmz č . 145 . Květné pupeny k větvi přisedlé, rovněž i prstencové výhony
j sou schopny dalšího vývoje pouze tehdy, vytvoří-li plod ůplně vyspělý,
z jehož plodonoše tepr ve vyrOs tají očka dalšího vzrfistu schopná n ebo nové
letorosty. Nevytvoří-li se plod nebo zmrzne-li květ, odumírají. Letorosty
z plodonoše nově vzniklé zaštipujeme za 4. listem, podle Jungeho za tř'etí m .

4. Kratinké plodonosné větévky (prstencovité výhonky) n emají na sobě mimo očko
vrcholové a velice slabá očka vedlejší, která leží už vlastně mimo ně n a mateční větvi,
žádných jiných oček a jsou proto, jakož i květné puky k větvi přisedlé, schopny dalšího
vývoje pouze z plodové zduřeniny - plodonoše - kyjovité to zbytněliny před stopkou
plodu. Na něm se vytvářejí teprve očka (viz obra.z č.145) , která nutno velice pečlivě opatrovati, poněvadž se z nich potom vytvářej í nové krátké plodonosné orgány, kterých se a ni
nedotýkáme, anebo se z nich vytvoří n ormální nová ratolest, kterou, když dosáhla délky
15 cm, zaštipujeme zase jako úplně novou ratolest, poněvadž starý orgán nemá oček, za,
čtvrtým event. podle Jungebo za H et.ím listem (viz obraz č . 145). Nevytvoří-Ji se na takových orgánech plody anebo odpadnou-li brzy, nevytvoří se ani plodový „koláč"; takový
orgán je ztracen a místo po něm zůstává holé . Proto, jak již b ylo řečeno, takové orgán y
zajišťuj eme zavčas, ještě v zimě, zářezy měsíčkovitými i podélnými, aby se z nich anebo
z vedlejších oček vytvořily letorosty. (Viz Zářezy.)
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5. Na správný vývoj plodonosných větviček a jejich plodonosných orgánů má velký
vliv sluneční [světlo. Všude t am, kde plodonosná větvička nebo její plodonosný orgán
vp:ůstá v t rvalém stínu, je ztížena proměna jeho v květné puky, ba orgán takový nebo
i celá plodonosná větvička pomalu časem usychá. Z toho důvodu je třeba důrazně varovati před vrb ovými palicemi i před jejich počátky - viz podzimní řez za zelena - poně
vadž zastiňují velkou plochu a mimo to berou i velkou část výživy okolním očkům a malým plodonosným orgánům.

Obraz č. 1Ji6. Tak zv. dvoják, který necháváme státi
jenom v tom nutném případě, chceme-li jim krýti holá
místa v okolí, ale jinak jej rušíme, chceme-li větévce
zachovati možnost zmlazení.

Krátký plodonosný orgán a, kter ý buď
nebo silným krácením vedouciho letorostu
vyrašil v novou ratolest b, se zaštipuje hned za 2. listem.

Obraz

č.

6. Snažíme se vždy, aby plodonosné větvičky se nerozvětvo
valy ve dvě z téhož dúvodu a jenom tam ponecháváme zúmyslně
lehké rozvětvení - dvojáka kde vedle něho jsou prázdná, holá
místa, která chceme zalu·ýti, ale
to pouze na čas, poněvadž i dvojáka, chceme-li, aby stále rodil,
nutno zmlazovati (viz obraz č.
14G).
7. U všech krátkých plodonosných orgánú, které buď pře
hnojováním nebo chybným fozem
- silné luácení letorostu vedoucího - vyrašily na konci v letorosty, zaštipujeme tyto letorosty
na 2 listy (viz obraz č. 147).
8. Často se nám stává, že
musíme v létě dodatečně opravovati i zimní řez. Na př. při
zimním řezu jsme viděli, že na
konci 20 cm dlouhé plodonosné

1117.

přehnojení m

T va r ovan é s t ro my

při

a j ej ich

ř

347

e z.

Olwaz č. 1118. Dlouhá, slabfl, větévka plodonosná, která odumřením konečného pupenu
vyrašila v novou ratolest. Krátíme v létě asi na 10 cm, ale jen z dfivodu omezeného
prostoru.

na
sné

Obraz č. 149. I. Dobře ověnčená plodonosná větévka s květným pupenem a
krátkými plodonosnými orgány b a c. Vše ve stavu zimním. Řez nad květným
Květ se však v létě nevyvinul a poněvadž plodonosný orgán b nemá odvodniho
v podobě d, vyrašil v létě ve větévku b. II. Oprava v době letní: seřezává se
horní nad b a b se kráti na 2 listy.

a dvěma
pukem a.
»ventilu«
celá část
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slabé větévky se tvoří květný puk (viz obraz č. 148). Ale ten květ třeba nějaký cizopasník poškodil nebo vykvetl a nenasadil plody, ale zato větévka nově vyrašila. V tom
případě krátíme v létě celou slabou větévku na 10 cm, abychom zabránili jejímu nadbytečnému růstu, který by nám již v úzkém prostoru mezilaťovéro překážel.
9. Nebo jindy se nám může státi takovýto případ (viz obraz č. 149): Na plodonosné
větévce sedí v zimě při zimním řezu květný puk a. Pod ním jsou dva plodonosné krátké
orgány bac. Nad květným pukem a je letorost d. Správný zimní řez by byl nad druhým
očkem letorostu d, aby byl chráněn plodonosný orgán bac v tom případě, kdyby květ a
náhodou nepřinesl plodu. Kdyby plod přinesl, byl by i plodonosný orgán b a c chráněn,
poněvadž plod sám stačí odváděti přebytečnou šťávu od nich. Rozhodli jsme se pro druhou
eventualitu a provedli jsme řez těsně nad květným pukem a. A zklamali jsme se. Květ n
nepfinesl plodu - plod předčasně upadl anebo květ nebyl oplozen. Nyní všecka míza
proudi do malého plodonosného orgánu b jako clo vi·cholného orgánu a ten promění pod
velkým náporem jejím svůj charakter plodonosného orgánu v ratolest dfovnou. V tom
pHpadě opravujeme dodatečně v létě chybu, kterou jsme způsobili při zimním fozu, tím,
že celou větévku kTátíme nad b a letorost vyrašivší z b zaštipujeme na 2 listy.
Tím by byla asi shrnuta všechna pravidla zaštipování a letního řezu starých plodonosných větviček, ale rozhodně ne všechny případy. Jiné detaily viz j eště při obrazech fozn
zimního.
Všechny možné jiné eventuality pro jich velkou rozmanitost nelze prostě vylíčiti
a, je na čtenáři samém, aby v neurčitých případech prostým uvažováním sám si uměl pomoci, poněvadž jen tak si může řez osvojiti a ne, když s každým případem poběhne do
redakční poradny, neboť budoucně si za.se nebude věděti rady. Třeba i z chyb a snad prá\ě
z chyb se člověk nejlépe učí.
Zim~í řez

vedoucích

letorostů.

Účelem řezu vedoucího letorostu jest , aby pokud možno po celé zbylé délce obrostl
plodonosnými větévkami. Má-li stromek tvarovaný vedoiicí letorosty pHliš cllouhé, je to
na újmu jeho plodnosti, roste příliš bujně ; př'íčinou toho bývá přehnojování dusíkatými
látkami. Všude tam se doporučuje zcb:ženlivost ve lmojeiú hnojivy dusíkatými a větší
používání hnojiv draselných , fosforečných a vápna. Není tedy pHliš velkou předností
chlubiti se tím, že stromek dělá metrové a větší přfrůstky roční, poněvadž se chlubíme
nččím, co ve skutečnosti není správné a co svědčí spíše o tom, že stromek příliš nerodí.
Ovšem něco jiného je, dčlá-li stromek tyto výhony v útlém mládí, kdy růsti má, aby
se z něho mohl lépe vytvářeti žádaný tvar. Tam se s tím smlliti můžeme, ale jakmile če
káme, aby rodil, je přílišná bujnost vzritstu plodnosti na závadu.
Rovněž tak je na závadu plodnosti přílišné zkracování loňských vedoucích ratolestí
a je třeba s ditrazem upozorniti na tuto velkou chybu, které se nejen začátečníci, nýbrž
často i zkušení zahrádkáh dopou štějí. Vedeni snahou míti hned od počátku tvar, který
je pěkně ověnčený plodonosnými větévkami, foží vedoucí letorost pHliš krátce. Jejich
požadavkelll je, aby každé očko se proměnilo v pěknou plodonosnou větévku, což považují
za hlavní. Tím však pěstují plodonosné elfovo , ale nepěstují ovoce, které přece je naším
nej<lúležitějším požadavkem. Také jsem to s počátku dělal, jak doporučovaly knihy Gancherovy i Pekrunovy, ale pak zkušeností byv poučen o jiném , nechal jsem toho.
Velmi krátkým řezem vedoucích letorostů (viz obraz č. 116) se pHliš podporuje rt'tst
plodonosn~ho dřeva, a to nejen silněj šího, ale i toho slabšího, které má přinášeti ovoce,
čímž vyhlídky na úrodu se stále zmenšují. Příliš krátkým řezem vedoucích lotorostú
se ovlivi'íuje proud živných šťav pod částí řezanou, který přece někam jíti musí, musí se
někde jak se říká vybouřiti, a nemůže-li se vybouřiti směrem k vedoucímu letorostu , plní
pod velkým tlakem všecky buňky plodonosných větévek , jež začnou silně růsti, ba docela
i plodonosné orgány, které by měly v budoucnu roditi, vyrážejí v letorosty, čímž sice
plodonosné dřevo roste, ale plodnost se oddaluje. Bujnost vzrůstu a neplodnost jdou ruku
v ruce a proto přílišné ln'ácení vedoucích letorostů mstí se trpce.
Nesmíme si tedy mysleti, že stromek pHliš bujně rostoucí můžeme zeslabovati silným
řezem vedoucích ratolestí, nýbrž naopak, čím stromek více roste, tím více oček ponechá-
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vejme vedoucím výhonům, čili t ím méně je haťme a proti bujnému vzrůstu pracujme
jinými prostředky nežli silným seřezáváním vedoucích letorostů .
J sou ovšem na loňském letorostu i na starším dřevě očka slabá, která nedostatkem
výživy jen pomalu se vyvíjejí v slabé a krátké plodonosné orgány, ba jsou tam docela,
i očka spící, nevyvinutá, ale těm pomáhejme zářezy a nechtějme jejich vzrůst vynucovati
příliš luátkým řezem vedoucích letorostů. To je vždy nebezpečné a krntě se mstí.
Nesmíme žádati na mladém stromku, aby se ihned básně ověnčoval pravidelnými,
krátkými plodonosnými větévkami, jak to vídáme na dobře vedených starších tvarech.
Vždycky zde budou listové puky a slabounké a krátké plodonosné větévky vedle silných,
slabá očka vedle spících , a.Je ty donucujeme k pomalému vzn'lstu zářezy, třeba vícekráte
několik let po sobě opakovanými, ale nesmíme je k vzrůstu donucovati krátkým řezem
vedoucích letorostů. Však on přijde čas, kter ý všecky ty naše stížnosti do slabých , málo
vyvinutých oček vyhojí, až tvar dospěje svého konečného vývoje. Doroste-li t var výšky,
která mu je prostorem uTčcna , musí se každým rokem silně sefozávati vedoucí ratolesti
na 1-2- 3 očka spodrú, a t o je doba, kdy tvar stále potom krátce řezaný dosáhne úplné
své krásy s pravidelným , stej noměrně vyvinutým slabým ovětvením.
Proto je nutno omeziti zimní řez vedoucích ratolest í na míru r ozunmou, ba mám
chuť říci na míru co nejmenší, jen takovou, aby nezůstávala na letorostu místa holá bez
jakéhokoli olistnění.
Nelze zde vyslovit i něj aké pevné, určité pravidlo, poněvadž každý stromek, jak ji7.
vícekráte bylo uvedeno, jo individualitou o zvláštiúcl1, jenom jemu patřících a od druhých
se li šících vlastnostech , jež nutno respektovati a jim se podříditi . Poněvadž však je nutno
pro informaci udati něj aké číslo, aby zejména začátečník se jím mohl říditi, řelměme , že
vedoucí letorost zkracujeme ročně průměrně asi n a 50-GO cm. To vfak nikterak ne1ú vodítkem úplně sm ěrodatným. Rozhodujícím činitelem je zde vždy ochota stromku se ověn
čovati. Některé stromky, na př. Zlatá zimní parména, Car Alexandr, Avranšská, Hardyho
atd. -viz seznam - ověnčují.-sc velice dobfo (obraz č . 98), tam se z]uacují letorosty jenom
málo, nechávají se delší; jiné odn'.ldy zase, n a př. Marillatova , se ověnčují velice špatně ,
a, tu nutno zluacovati letorosty silněji.
Když proto vidíme, že po řezu letorostu se vyvinuly plodonosné větévky nedostatečnou m ěrou, třebaže jsme použili zářezů, můžeme to napraviti lil'atším :f ozem vedoucího
letorostu druhým r okem anebo ev. řezem docela krátkým a obráceně, když vidíme, že
p lodonosné dřevo se nám dobře vyvíjí, lu-átíme vedoucí letorost dále již jenom málo.
Správným zimním řezem vedoucího letorostu si ušetříme i značnou práci se zaštipováním
letním, poněvadž po vhodném řezu vedoucího letorostu přizpůsobeném jeho individualitě
se netvoH tolik dřevných ratolestí v ověnčení tvaru, tvoří se více kratších plodonosných
větévek a nemusíme tolik řezati.
Ovšem na vzrůst vedoucích ratolestí má velký vliv i podnož a při nesprávně volené
p odnoži a tvaru je marno bojovati jakýmkoliv způsobem řezu. Kmínovou renetu na př.
štěpovanou na duzénu jako kordon nebo jako tvar U nebo jakýkoliv menší i větší tvar je
bezúčelno i"ezati, poněva<lž tím nikdy nedocílíme ničeho a takový strom je lépe vykopati.
Jak se chovají k řezu jednot livé odrůdy a jak třeba luátiti vedoucí výhony, o tom
v:iz v knize seznamy na několika místech.
Silným ]uácením vedoucího letorostu u normálně se ověnčujícího stromu docilujeme
tedy bujného vzrůstu neplodného dfova jak na vedoucím letor ostu tak i na plodonosnýcl1
větévkách. Opačně zase, krátíme-li letor ost pouze málo, rozděluje se t lak živných šťav na
více oček, z nichž pouze málo vyraší a tvoří malé orgány plodonosné.
Odtud název řezati n a dřevo a řezati n a p lod.
Proto zachováme i zde zlatou střední cestu a krátíme letorosty vedoucí pouze tak,
aby na nich nezůstala místa holá a očka slab<'i. n ebo spící zajišťujeme záfozy.
Ale záfozy neděláme nade všemi očky slabý mi n ebo spícími, poněvadž bychom zpúsobili pak ověnčení příliš husté. Pravidlem musí býti, že plodonosné větvičky mají být
od sebe vzdáleny asi 10 cm, aby si navzájem nepřekážely a jedny druhé nestínily.
Zejména musíme si býti toho pravidla vědomi u jabloní, poněvadž mají očka hustěji
položená, neboť rostou spořeji n ež luušně, ba některé mají je tak hustě vedle sebe - na
pi·. Ananasová reneta - že bychom se dopustili velké chyby, kdybychom dělali zářezy
nad každým očkem.
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větviček.

Bylo již na počátku tohoto pojednání o řezu řečeno, že na plodnost stromu má rozhodující vliv letní zaštipování a letní řez, což nutno opětovně zdi1ra.zniti oproti starému pojetí, které hlavní význam připisovalo řezu zimnímu.
Dnes nutno považovati zimní řez pouze za doplněk a korekturu řezu letního, poněvadž
plodonosné orgány se tvoř'í pouze a jediné pod vlivem zaštipování a řezu letního.
Zimní řez plodonosných větviček záleží v obdobných zásadách jako řez letní. Při
řezu let1úm jsme zdůrazňova.li, že plodonosné ratolesti silně rostoucí nutno krátiti tím více,
čím jsou silněj ší, že plodonosné orgány malé a slabé se nemají krátiti, naopak že nutno
každý takový plodonosný orgán šetHti. Všechna tato pravidla jsou p latna i pro řez zimní
a v průběhu dalšího výkladu se ještě setkáme s různými ana.Iogiemi řezu letního.

I
Obrciz
II. V

č.

zimě i"ežeme nad druhým očkem.
novou ratolest a, kterou zaštipujeme nad 2. listem,
a malý plodonosný orgán b.

150. I. Velice silná ratolest, kterou v

příštím l étě vytvořila

S tohoto hlediska posuzováno, nebude pochopení zimního

řezu činiti

žádných

větších potíží než pochopení řezu letního, ba spíše bych řekl, že jeho provádění je snazší.
Především musíme rozeznávati plodonosné větvičky nové, které vyrostly v létě na
loňském letorostu, a plodonosné větvičky na dřevě již starším, poněvadž jich řez je odlišný a komplikovanější.

Z plodonosných větviček nových musíme zase jako při zaštipování letním věnovati
svou největší pozornost větvičkám silným a polosilným, poněvadž větévek slabých a ln'átkých mimo ojedinělé případy také neřežeme, a pa.k větvičkám, jichž řez byl postupem
času zanedbán, t. zv. případům zanedbaným, komplikovaným.
Řezu zimnímu nelze dobře rozuměti, nemáme-li dobře před očima jeho souvislost
s řezem a zaštipováním letním, poněvadž jen tak můžeme dobře viděti vzájemnou závislost obou a následky, jaké způsobuje ten nebo onen řez.
Proto budeme vykládati řez jenom v této souvislosti, počínajíce prvým zimním řezem
větvičky plodonosné, a zároveň b udeme k tomu připojovati následky jeho v létě a naopak,
a tak budeme sledovati celý život větévky plodonosné, abychom měli . úplný obraz jejího
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vývoje a zániku. Ovšem buďme si též vědomi toho, že následky řezu jak zimního tak letního
mohou být i jiné a že se mohou vyvinouti různé komplikace, jež není možno všechny vylíčiti. Zde chci pouze podati jakási hlavní pravidla řezu zimního, o nichž si myslím , že
zahrádkáři stačí alespoň natolik, aby se i ve všech možných komplikacích, pochopil-li
základní pravidla, vyznal. - Nejprve se budeme obfrati řezem velmi silných plo<lonosných
větviček.
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Obraz č. 151. Rftzn.é možné výsledky zimniho řezu z obrazu č. 150.
I. očko 1. vyrašilo také v ratolest a, seřezáváme celé a, b krátíme na 4 listy, poněvadž pod nimi
nen! již očka. TI. po kráceni b .v yrašilo i očko vedlejší c. Seřezáváme vše až na c, které ošetřujeme
již jako normálně silný Jetorost, to j est zaštipujeme jej za 4. listem.

Zimní

d-

m

m

k.
ho

na plodonosných

větévkách zvláště

silných.

Máme-li před sebou velice silnou novou ratolest (viz obraz č. 150 I a II), znamená to
že jsme řez letní prováděli špatně, poněvadž jsme neměli již v létě dovoliti,
aby se vyvinula tak silná ratolest. Správným letním zaštipováním a řezem by se byla
vyvinula již v létě ratolest slabá. Tím jsme oddálili na značnou dobu její plodnost.
Nekl'átili jsme ji dostatečně již v létě. Kdybychom ji byli zavčas v létě zaštipovali nad
2. nebo nad 1. očkem, anebo kdybychom ji eventuálně odstranili celou až na vedlejší očka,
nebyla by se t ak silně vyvinula a v případě prvním by nám po případě již vyvinula v bodě 1.
luátký plodonosný orgán. My jsme ji však zaštipovali až nad 4. očkem, z kterého potom
se vyvinula další ratolest 5„ již jsme potom zaštipovali znovu, takže nám vznikla dřev
ná ratolest této podoby pro zimní řez. Tato větévka je př'íliš silná a neponese plodť1,
alespoň ne v př'ípustných rozměrech.
Co jsme zameškali anebo špatně udělali v létě , musíme nyní opraviti v zimě, neboť
naším účelem v obou případech je vypěstiti slabou plodonosnou větévku. Proto nyní v zimě
ji musíme krátiti silně, až nad 2. očkem, a čekáme, jak se bude vyvíjeti po tomto řezu v létě
příštím. V létě vyrnší z druhého očka ratolest a, kterou zaštipujeme, když dorostla 15 cm
délky, za 2. dobře vyvinutým listem atd„ jak již při zaštipování letorostů na starších vě
tévkách bylo popsáno. Možná, že jako výsledek zaštipování se vytvoří z očka l. malý
plodonosný orgán b.
Připomínám, že již zimní řez této silné ratolesti na 2 očka byl něco abnormálního
a v daném případě nebylo jiné možnosti, poněvadž chceme ze silné větévky neplodné uči
niti slabou, plodnou ; toho docíliti lze jen silným zkrácením na 1 nebo 2 očka, eventuálně
odstraněním celé větévky na očka vedlejší, z nichž by později vyrostly již ratolesti
slabší. Volili jsme možnost druhou a zluátili v zimě celý silný letorost na 2 očka. Př-i letním
především,
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důvodu zaštipujeme nově vzniklý letorost a na 2 dobře vyvinuté listy,
poněvadž čtyřlistým zaštipováním by nám zase narostla silná ratolest. Nyní mohou nastoupiti různé eventuality letního vývoje této větévky. Míiže se na př. lehko státi, že
i očko I. vyraší v letorost a třeba j eště před zaštipováním letorostu a, možná také, že
z očka 1. vyraší jen krátký plodonosný orgán po zaštipování letorostu a. To jsou všecko

zaštipování z téhož

možnosti, s nimiž při této silné větvičce musíme počítati.
Počítej me však s případem daným, že po zaštipování letorostu a vyrnší očko 1. v plodonosný orgán b. Toto silné zaštípnut í nemá však jenom vliv na vytvofoní plodonosného
orgánu b, nýbrž zvýšeným tlakem násilně pforušeného proudu živných šťav se probudí
k životu i dosud tald·ka neznatelná vedlejší očka c, která naduří a maličko vzrostou.

č. 152. Ill. V zimě byla sřezána ratolest a na 2 očka ( pokračování obrázku
150 II.). IV. V létě vyrašila z větévky ci nová raitolest d a ma:Jý plodonosný
orgán e. b a c zesílilo. Zaštipuje se d nad druhým listem.

Obraz

z

č.

Není však také jiná možnost vyloučena, zvláště je-li větévka příliš silná. Po zimním
fozu větévky I na 2 očka - a jiné možnosti nebylo mimo snad seříznutí celé větévky na
vedlejší očka - je tlak živných šťav k zbývajícím očkům tak velký, že by mohlo i očko 1.
vyrašiti v ratolest, po p:l'.1p. po jejím zaštípnut í i očko vedlejší (viz obraz č. 151 I a II).
V případě prvém museli bych om řezati tak, jak je vyznačeno na obrázku 151 I , v případě
drnhém, jak je vyznačeno na obrázku 151 II. Leč vraťme se k našemu prvnímu pfodpokladu (obraz 150 II), že vyrašila pouze 1 ratolest a a malý plodonosný orgán b a že očka
vedlejší c se probudila k životu. Vyraší-li konečná ratolest a po zaštípnutí znovu, zaštipuje
se, když dosáhla nová ratolest déUcy 10 cm, na I. dobře znatelný list. Vyrašily-li po zaštípnutí na a 2 ratolesti, odřezává se horní a dolní se zaštipuje na 2 listy. To vše platí stále
pro obrázek č. 150 II.
V dalším, zimním období se objeví stav znázorněný obr. č. 152 III, k jehož vysvětlení
podotýkám:
Při řezu letním jsme stanovili jako hlaVJÚ zásadu, že nad každým vytvářejícím se
plodonosným orgánem musíme ponechati část letorostu olistněného , která by přebytečný
t lak živných šťav od mladičkého plodonosného orgánu odváděla a nedovolila, aby se
zvýšeným náporem šťav proměnil v letorost.
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l při zimním řezu je zásada ta směrodatná. I zde musíme všude nad plodonosnými
orgány, pokud nevytvořily květného puku, který se dále již nemúže měniti , nechati
jakýsi ochranný ventil, který by pfobytečný tlak živných šťav k sobě jaksi strhoval a nedovoloval mu púsobiti nepříznivě na spodní orgány plodonosné tím zpúsobern , že by i ony
vyrašily v letorost. Tímto ochraimým ventilem jsou 2 očka dřevná, vytvořená nad nehotovým , to jest květný pupen j eště nenasadivším orgánem plodonosným. Kdyby se tato očka
zde nenechala, vyi·ašil by dosud nehotový plodonosný orgán b v letorost a práce celého
roku by byla ztracena. Dokud dřevné očko plodonosné orgánu b se neproměnilo v květný
puk, je stále schopno vzrůstu do délky a takový pHpacl by nastal vždy, kdykoliv by se na
ně koncentroval zvýšený tlak živných šťav.
My tedy loň ský konečný letorost plodonosné větévky sefozáváme v zimě na 2 dobře
vyvinutá dolní očka. A sledujeme t ím jako u let1úho zaštipování u ka.ždé plodonosné vět
vičky dvojí účel. O jednom bylo právě promluveno , to jest , aby orgán plodonosný pod
místem řezu nevyrašil. a cfruhý účel je ten, že sib1ým zkrácením konečného letorostu
d ostávají všechna spodní očka staré plodonosné větévky , tedy zde očka vedlejší, více živné
šťávy, čímž se udržují svěží a zachovávají jen pomalý vzrůst, který je podmínkou pře
měny jich v příštím létě buď v plodonosný orgán nebo eventuálně v květný puk. J sou
lépe živena než dříve , ale zase ne příliš mnoho, aby nemohla vyrašiti v ratolesti nové.
Tím jest ukončen ziIDJú řez silné plodonosné ratolesti v chuhém roce.
V létě příštím, třctilio roku (viz obraz č. 152 lV), vyraší. očko 1011.ské seříznuté ratolesti a v nový letorost d, který zase zaštipujeme, když dorostl za druhým listem, eventuálně
ještě jednou za prvým. Ale z dolejšího očka letorostu ci se vyvinul krátký plodonosný
orgán e, jenž je zakončen pupenem a mimo to má na sobě clvě dřevná očka. Plodonosný 01·gán b zesílil a proměnil konečný pupen snad v kv ětný puk. Vedlejší očko c
tvoří silný listový puk, který v příštím létě se promě1ú snad také v puk květný. J sou tedy
všechny plodonosné
větvičky

153. Pokračovaní obrázku č. 152 IV. Pří zimním řezu plodonosné
V. krátíme d na 2 očka. Plodonosný orgán e nám siln ě zesílil,
jakož i očko c, a na b se vyvinul květný puk. VI. V příštím létě vyroste
z h orniho očka n a d nová ratolest /, kterou, když vyrostla, krátíme zase
na 2 listy. Z očka dolniho na d se vyvinul malý plodonosný orgán g, e a c
se proměnily v květné puky. b má již plody, z jejíchž plodonoše vyrOstá
nová větévka h.
Obrnz

č.

větév ky

řádně

V~'

vinuty.
Kdyby tam vúbec
nebylo plodonosných
malých orgámi. a byla
by tam jen špatně
vyvinutá očka , což
ph tomto zpúsobu
řezu je málo pravdě podobno, luátili ·
bychom nově vzniklý
letorost d na 1 list.
v krajním př-ípadě bychom tfoba seřízli
celý letorost d na
vedlejší očka. abychom vynutili ověn
čení starších částí.
Nesmíme se tedy
])ři ziIDJ1ím řezu a letním zaštipování. Hcliti jen šablonovitým
předpisem, nýbrž pi'.·edevším vždy danými
okolnostmi a hlavně
vlastním úsudkem.
Při následujícím
fozu zimním tfotího
roku lo:-átíme zase konečnou ratolest d na
2 očka (viz obraz č.
J 53 V), poněvadž vše23
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chny plodonosné orgány spodní jsou dobře vyvinuty. Kdyby nebyly, a byla tam jen slabá
očka, krátili bychom novou r atolest na l očko, eventuálně šli bychom řezem i do starého
dřeva, poněvadž účelem řezu je dáti podmínky příznivé k letnímu vzrůstu plodonosných
orgánů na částech dolních, a kde jich není, musí se řezem vynutiti.
V následujícím létě čtvrtého roku (viz obraz č. 153 VI), vyrašilo zase honú očko
seřezané ratolesti d v r atolest f, kterou opět zaštipujeme za 2. listem, poněvadž všeckai
dolní očka jsou přeměněna v plodonosné orgány a není třeba energičtěj šího zaštipování.
Druhé očko větévky cl se přeměnilo v malý plodonosný orgán g. Plodonosný orgán e

Obraz č. 15/i. VII. a V III. Stál é sledováni téže plodonosn é větévky. Zpětný pochod směřující
k zmlazení celé větévky. V II. Je-li g přeměněno v květný puk, řez nad ním, není-li, řez na 2 očl<a
na f a řez na 2 očka na h. Květný puk na e a květný puk u o. V III. Zaštipování na k n a 2 lísty,
dokud g se neproměni v květný puk. Zaštipováni na 2 listy na o. I m se musí zaštipovati až vyrostou z plodonoše ·e a o plody. Nové květné puky na e i na g a nový malý plodonosný orgán r na h.

je zakončen květným pukem a vyvinul docela z obou svých dřevných oček malé plodonosné orgány, plodonosný orgán b na jaře kvetl a vytvořil na plodonoši 2 malá očka.
jež zaručují polrračování života tohoto ploclonoše a vyvinou se průběhem léta v letorost (h)
a i vedlejší očko c se proměnilo v květný puk k větvi přisedlý. Jsou tedy všecky poměry
velice příznivé plodnosti letošní i budoucí.
Při příštím řezu zimním čtvrtého roku (obraz č. 154 VII), musíme si však počínati
již jinak . Plodonosn á větévka dosahuje již téměř délky přípustné prostorem. Dále to asi
nepůjde . My bychom sice mohli v tom smyslu jako dosud polrračovati i dále, ale vzdalovali
bychom se již příliš od základní větve a zasahovali bychom již do oblasti sousední latě,
a to nám káže ustati, ba naopak, jako jsme až dosud šli kupředu, nyní musíme jíti nazpět
a jíti nazpět tak dlouho, až se nám podaří z vedlejších oček celé sta.r é plodonosné větvičky
vypěstiti novou ratolest, která by zase přejala úlohu staré plodonosné větévky, čili až
se nám podaří větévku úplně zmladiti. Toho se dosáhne těmito zákroky: Rozhodující
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okolností pro tento zpětný pochod je chování plodonosného orgánu g. J e-li jeho konečný
pupen přeměněn v květný puk, provádíme řez nad plodonosným orgánem g. T en postačí
odváděti přebytky šťav od p lodonosných orgánů dolejších, poněvadž má na své ose dřev
ná očka. Není-li přeměněno konečné očko p lodonosného orgánu g v květný puk, provádíme řez ještě nad drnhým očkem ratolesti f (obraz VII), aby mělo g dostatek času p foměniti se v květný puk. Květnými puky pro pHští jaro jsou zatím konečný pnpen plodonosného orgánu e a květný puk c.
V příštím létě roku pátého (viz obraz 154 VIII), se promě1ú g a oba krátké plodonosné
orgány na ev květné puky. Na k onci e a dole v c jsou letošní plody , z oček na plodo-

Obraz t éže větévky č. 155. IX. Obrázek zpětného pochodu zmlazovaciho. - U c vznikla nová zmlaz ujici větévka m, která se kráti na 4 očka. Na h vznikl nový slabý plodonosný orgán r, který se
musi chrániti fozem 111a 2 očka na o. X. V l étě, když plody byly očesány, odřízne se celá vě
tévka na p , m se zaštipuje v n na 2 očka a h se zaštipuje v s rovněž na 2 očka, r se proměnilo
v květný puk.

naši e vyTáží náhradní letorosty m, rovněž na plodonoši u c. Tuto tenkou, úplně novou
ratolest, která nemá jiných oček , zkracujeme na 4 listy, u plodonoše e pouze n a 2 listy jako
u letorostu vznikajícího na staré plodonosné větvičce, k a o zaštipujeme n a 2 listy.
V příští zimě roku šestého (obraz č. 155 IX) řežeme nad g, poněvadž je tady květný
puk, eventuálně b ychom mohli fozati i nad e, protože tam jsou také květné puky, ale
plodonosná větévka není ještě příliš stará a je dobře věnčena. K dyby v létě g nenasadilo
plody, řežeme dodatečně v létě n ade. Z h se n ám vyvinula nová plodonosná větévka o,
krátký plodonosný orgán r az c úplně nová náhradní větévka, kterou bátímc jako novou
l'labou větévku na 4 očka, o kratíme na 2 očka.
V příštím létě roku šestého (obraz č. 155 X) ponesou plody květné puky na e a g,
h přeměnilo svůj mladý plodonosný orgán v květný puk r. Kdyby e a g nenasadily plody,
řežeme ještě v létě u p, m zaštipujeme v n na dvě očka a rovněž o v s na 2 očka.
V příští zimě roku sedmého (obraz č. 156 XI) řežeme tak, jak je znázorněno.
Obraz č. 156 XII je obraz léta budoucího a v obraze XIII máme již úplně novou, náhradní větvičku plodonosnou m, která múže zase léta roditi.
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Tím je znázorněn pomalý postup zmlazování plodonosné větvičk y, která byla nahrazena úplně novou větévkou m. Vyraší-li též očko i v ratolest , vyřízne se vzniklá ratolest úplně, poněvadž jí není třeba a plodové větvičky by stály příliš blízko sebe.
To by byl asi ideálni vývoj a zánik silné plodonosné větévky a vznik nové náhradní
větévky. Nechť si však iúkdo nemyslí, že podobný vývoj a zánik je pouhou fantasií.
naopak měl jsem nesčíslněkrát příležitost ukazovati návštěvníkům své tvarovan6 zahrady
a záj emcům řezu hojné dokl ady toho na svých tvarech a jenom tak byla možna každoroči1 i
jejich plodnost ! Ovšem skytá tato jedinká p lod onosná větévka, ač byl její vznik velice
nepříznivý - větévka silná A. pon ze o 2 očk ách - velkou hojn ost možností různéh o vý-

Obraz č. 156. XI., XII. a XIII. V zimě XI. se řeže na n na 2 očka a h se seřezává nad r, n a m
malý plodonosný orgán t. Začiná rašiti druhé vedlejší očko i. XII. h nese plod, z se zaštipuje na
2 listy, v i lis tový puk. XIII. Celá s tará větévka se uřezáv á v c, i je silný lis tový puk a ni úplně
nová mladá plodonosná větévka, která se i v n i v z zaštipovala jen na 1 očko , aby spodní očka
na m zesilila, ač je tam již květný puk t.

voje, takže je velice obtížno , ba nemožno sledovati ji ve všech možných eventualitách
vývojových , ale zde mi šlo pouze o princip, vysvětliti a v obrazech u kázati aspoň jeden
typický vývoj plodonosné větévky od jejího počátku až do konce, podle něhož každý pě
st itel se múže snadno p:i'.'izpt\sobiti pro všechny možné obměny. Ostatně budeme míti
ještě příležitost k tomu se VTátiti.
Vštipme si však jednou pro vždy v paměť, že nikdy mimo zvlášť uvedené případy
nenecháváme státi 2 větévky, poněvadž bychom tím řez silně komplikovali, neboť každá
zbujelá p lodonosná větévka béře výživu a slunce všem slabším očkům a plodonosný m
orgánúm v okolí, což je věc větší dúlcžitosti než bychom mohli tušiti. Rovněž buďme
pamětlivi toho, aby řez prováděn byl přesně podle zásad námi vyslovených . Dávno před
tím, než začnou roditi silněj ší větévky plodonosné, budou roditi slabé a lu·átké větévky
plodonosné, takže plodnost t varovaných stromú, budou-li i jiné životní podmínky splněny,
nastane dosti záhy.
V dalším popise se budeme zabývati zimním řezem na větévkách jiného, poněkud
ocllišného rázu .
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Jak řožemc v z imě větévky normálně silné 1
Větévky ani slabé ani příli š silné (viz obraz č. 157) řežeme tam, kde jsme je po prvé
zaštipovali v předešlém létě, to jest na čtyři očka. Kdybychom je fozali výše, vydávali
bychom se nebezpečí zániku dohúch oček, kteTá nejsouce správně živena nevyrašila by
n ám v plodonosné orgány.
Bude tedy letorost po zimním :fozu vypadati jak ukazuje obraz č . 157 . V následujícím
létě vyrnší očko 1 v letorost a (obraz č. 157 II), očko 2 v plodonosný orgán b, očko 3
v maličký plodonosný orgán c, očko 4 v listový puk d. Vidíme-li, že plodonosný letorost
se takto bohatě ovčnčuje, zaštipujeme letorost a za druhým listem . J estliže dolní části

Obmz č. 15'1. I. Zimni i"ez normálně silné větv ičky plodonosné na 4 očka.
II. Vývoj v l é tě téhož roku. a se zaštipuje za d r uhým listem, poněvadž
všecka očka na staré větévce jsou dobře vyvinuta v malé plodonosné orgány. Kdyby nebyla, zaštipovalo by se ct za prvým listem, po případě by
se celé a vyřízlo až n a vedlejší očka, poněvadž očka dolní se m usi vyvinouti
v orgány plodonosné anebo alespoň v jejich náznak.

letorostu se pouze špatně ověnčuji, což by bylo vidno z toho. že na pl-. jedno očko vytvořilo
pouze m alý náznak plodonosného orgánu, snad jen list ový puk, a ostatní očka zůstala
všechna v púvod1úm svém n evyvinutém stavu, zaštipujeme a hned za prvým listem, even tuálně seřezáváme celou ratolest a na vedlejší očka, čímž donutíme očka dolejší buď k vyrašení malých plodonosn ých orgánů nebo v silné listové pulzy.
Tam, kde z obou horních oček se vytvořily dvě ratolesti (viz obr az č. 158 III a IV).
nebo docela tři (obraz týž), což se stává jenom zřícllia, seřezáváme vžcly vše až na spodní
ratolest a tu zaštipujeme za 2. listem. Stává se to obyčejně u stromů pHliš bujně živených následkem přehnojení dusíkatými hnojivy nebo u plodonosných větévek , kde jsme
příliš pozdě začali se zaštipováním , takže nadměrně zbujely.
Ostatní způsob vývoje i řezu je úplně podoben tomu, který byl popsán v předešlém
pojednám o větévkách silných.
Když dosáhla celá plod onosná větévka délky 14-1 5~20 cm, zluacujeme ji zpětným
zmlazujícím pochodem , jak bylo vylíčeno v předešlém oddílu, až ke tvoření nové

358

Tva r ov an é str om y a j eji ch

ř

e z.

náhradní větvičky z vedlejšího očka, kterou podle zásad tam vyslovených znovu ošetřu 
jeme.
To jsou asi normální poměry vzrůstu plodonosných větévek. Budeme-li plodonosné
větévky takto ošetřovati, nevzniknou žádné mimořádné zjevy a řez nebude nikdy složitější.

Tam však , kde letní řez jsme zanedbávali nebo špatně jej prováděli, nebo vúbec opomíjeli, nastanou komplikace, v nichž je dosti těžko se vyznati; vynasnažím se předvésti
je na hojných příkladech .

Obraz

č.

158. III. a IV. Druhá a tř'etí možná obměna vývoje znázorněného na obrázku
Seřezává se vše až na spodní ratolest a ta se zašti·puje za druhým listem.

Komplikované

č.

157 II.

případy

jsou zaviněny vždy špatným nebo zanedbaným řezem let1úm. SpolupťlSobí zde však velice
často také nesprávně volená podnož, která může zaviniti silné zbujení plodonosného
dřeva, anebo je také přílišně hnojeno.
Pro každou plodonosnou větvičku jest p.ři jejím vzrůstu směrodatným činitelem omezený prostor mezi jednotlivými latěmi a nesmíme dovoliti, aby t ento prostor byl v jakémkoliv směru překročen. Ten však múže býti dodržen jenom tehdy, máme-li všechny vě
tévky jednoduché, nerozvětvené, slabé, s řádně vyvinutými spodními očky, které bychom
mohli stále a stále zmlazovati a které by nám v důsledku toho také stále rodily. A to při
řezu plodonosných větviček musíme míti stále na mysli a dbáti toho, aby se nám z větévky
jednoduché nevyvinuly případy komplikované, které jsou jenom následek špatného řezu.
A když se to již stalo a máme před sebou talcovoii plodonosnoii větévku pokaženou a lcomplilcovanou špatným fezem, musí býti naší snahou učiniti z ní zpětným postupným fezem, jako
jsme to činili při zmlazování, větévku jednodiwhou, schopnou nového zmlazení.
Jakými cestami a jakým řezem k tomu dojdeme, to už je věcí podružnou. Jenom
tolik si musíme pamatovati , že při příliš rozvětvených větévkách nesmíme je krátiti, resp.
zmlazovati najednou silným řezem, nýbrž že tak musíme činiti pouze pozvolna, v jakýchsi
etapách ,a při tom využívati všech příznivých okolností, které nám zaručují, pokud lze,
také plodnost pomalu zmlazované a mizející komplikované větévky.
Pozorován s tohoto hlediska není pak řez komplikovaných případú tak obtížný,
známe-li již cíl, jehož se musíme anebo alespoň chceme dopracovati.
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Při studiu dalších příkladů není proto tfoba vždycky si mysleti, že naznačený řez
je jediné správný a že nebudeme-li tak řezati, budeme řezati nesprávně, naopak, dovolím
si ukázati, že zpětný řez větévek příliš rozvětvených možno prováděti s různých hledisek , a dovolím si, kdykoliv nastanou takové pochybné případy, vysvětliti, že a proč
i jiný řez je možný a také správný. Proto jsem pravil, že je to již věcí podružnou, jakými
cestami a jakým řezem se zase dostaneme k větévce jednoduché. Zde jsou pouze jakési
pokyny na tuto cestu.

I.

I.

ř

případ

(obraz

č.

159).

Posu zujme nejjednodušší případ takové rozvětvené plodonosné větévky, t. zv. dvojákA.. Na něm je dobře viděti, jak vznikl : Příliš dlouhým prvým řezem v zimě. Plodonosná
větévka a měla býti řezána jen na 4 očka v zimě a ne na 7.
V pHštím létě byla také udělána chyba. Když se vidělo, že
povstává dvoják, měla býti úplně odříznuta h orní část e až
na b. Mimo to byla také větévka b špatně zaštipována na 3
očka místo na 2. Tyto všecky chyby se vymstily. Očka
dolní na a ztl.stala mimo jediný plodonosný orgán d nevyvinuta . Co teď dělati ? Náprava je j eště snadno možná,
ovšem již jenom s částečnou ztrátou plodnosti, neboť ztrat íme plodonosný orgán f. Naším cílem je dosáhnouti vě
tévky jednoduché, nerozvětvené, s dobře vyvinutými spod1úmi očky. K tomu vedou různé cest y . Především musí
býti celá větévka e odi'íznuta až k b. To je naprosto nutno,
ch ceme-li dosíci větévky nerozvětvené. Již tímto silným
zákrokem se posílí spodní očka na a.
Ale nyní už mohou býti mínění nl.zná.
Někdo chce na větévce zachrárůti m alý plodonosný
orgán g, který možná že již tento rok, ale možná že teprve
n apfosrok, se promění v květný puk a teprve třetím rokem
ponese nebo eventuálně neponese plody. Tytéž možnost i
jsou i u p lodonosného orgánu d . Aby plodonosný orgán (]
zachrárůl, musí řezati c nad l. nebo 2. očkem, aby měl
orgán g n ad sebou ochranný ventil, dokud se nepromění
v květný puk. To by byla jedna cesta a má tu výhodu,
že zachová orgán g a ovšem i orgán d, ale nevýhodu tu,
že dolní očka na a při tak dlouhém řezu neposílí tou měrou,
aby se z růch vytvořily nové plodonosné orgány, ba ne- Obraz č. 159. Viz výklad v textu,
posili mnoho arů očka.
ježto j e několik možnosti řezu.
Druhá cesta je : řezati b nad očkem I. Toto očko snad Sám bych řezal tak, jak tlusté
stačí jako ochranný ventil, aby d nezbujelo v letorost, ač
čáry naznačují, přes nebezpečí,
nebezpečí to je málo podobno pravdě, ale není vyloučeno
že ztratim po případě plodonospři tak silném řez u. Zároveň však při tomto krátkém řezu
ný orgán d, který sna dno mťlže
je dána skoro jistota zesílení oček n a a a možná, že třeba vypučeti v ratolest, kterou bych
některá z růch se vyvinou v plodonosné orgány. Má t edy
zaštipoval hned za prvým listato druhá cesta výhodu v zesílení oček na a a nevýhodu tem, a,by očka nevyvinutá n a ci
v možnosti ztráty plod onosného orgánu d .
zesilila. I tehdy, když d nevyI třetí cesta by byla eventuálně možná. Řezati těsně raší v ratolest, očka na a znač
nacl plodonosným orgánem g, jenž po řezu nepochybně
vyraší v letorost, ale je určitě zase zachráněn plodonosný ně zesili krátkým řezem nad 1 ·
orgán d; nevýhoda je zde zase v tom, že tento řez nebude
očkem na b.
míti velký vliv n a očka na a.
To jsou tedy t h možnosti řezu a nyní uvažujme: Při prvním způsobu řezu získáme
plody nejdříve za 2 roky na g, ale pravděpodobně za 2 roky a při tom celá partie oček na a
zahálí až do 4 . roku , což je doba velice dlouhá , neboť za tu dobu by mohla již též při
nésti úrodu. A při tom je nebezpečí, že očka na a ještě více zeslábnou a eventuální další
omlazování bude značně ztíženo.
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Proto bych se rozhodl řezati hJ;J.ed na 1. očko na. b
orgánu d, což ostatně není tak jisto, ale za t o je jista rychlá
nastane plodnost větévek z nich vzniklých.

ř

e z.

přes možné nebezpečí ztráty
přeměna oček na a, čím ž dříve

II. 13řípad (obraz č. 160).
Sihlá plodonosn á větévka správně :f ozaná v zimě, ale nesprávně v létě. c mělo býti
již v létě u a odstraněno úplně a činíme tak n yní. l\fimo to zaštipování b ylo také prová-

Obraz

č.

160. S ilná plodonosná vě tévka
f·ezaná v zim ě, nesprávn ě v l é tě .

c musí býti

správn ě

úplně odstraněno n ad b. a nemá žádn ých oček až u g mimo očka vedlejší u e. Abychom z achrá nili plodonosn ý orgán !J, řežeme nad
dvěma o čky u d. Když plodonos n ý orgán .IJ nasadil květný puk, řežeme b n ad g. J ežto dole není
oček m imo vedlejší u e, jsou tato očka jedinou naděj í. Proto již s počátku děláme pod jedním z nich
podélný záf·ez. Když g pi·ineslo plody, fožeme celou větévku n a d e, abychom dosta li z e nové zmlazujíci ra tolesti.

děno špatn ě , čímž

Větévka

celá

větévka

Obrnz č. 161. Sp rávn ě v zim ě
fozaná větévka a, a le n esprávn ě
v létě zaštipovaná. Spodní očka
u a jsou dobře vyvinuta. úče
lem fozu je nejprve zach rániti
květný p uk na b a plod onosný
nevyvinutý org án na .g. Proto
i'ežem e nad kvě tný m pukem na
b a na 2 o č ka na e. Když b při 
n eslo plody, řežeme u c. Ostatní
je normální.

plodonosná i se svým

rozvětvením příliš zmohutněla.

ci nemá dole žádných oček, z kterých b y se mohla zmlazovati, a mimo to je již
příli š silná„ takže v budoucnosti u ž mnoho n eslibuje. Náhrada t éto větévky je m ožná
pouze z vedlejších oček u e a n a to musí býti soustfoděno naše celé sn ažení. Prozatím však
ch ceme využíti plodonosného orgánu g.
Řežeme nad druh ým očkem n a cl. 'l'ato očka tvoří ochrnnný ventil pro g. Jakmile
konečné očko na g se promě1ú v květný puk, budeme řezati v příští zimě celou větévku b
nad sa.mý m g a pod pravým očkem e děláme podélný zářez do kihy Mezitím nepochybně
již dostatečně zesílí očko u e, ale kdyby ani nezesílilo, řežeme n ásledující zimy nad e.
Tímto sili1ým zákrnkem vyrnší jistě vedlejší očka v letorost y, z nichž si vybéřeme jeden
v hodný letorost a ošetřujeme jej, tentokrát snad již správně, jako letorost nový.

III. pfípad (obraz č. 161).
Normální plodon osná větévka správně v zimě řezaná n a 4 očka. V létě vyr ašily ra.t olesti b a c, z nich ž h ořej ší nebyla, jak pravidla káží, odstraněna„ I v drnbé zimě byly proti
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pravidli1m obě tyto ratolesti ponechány a. pouze luáceny na dvě očka. V dalším létě
vznikly z obou výhonů nové ratolesti d a e. Mezitím na včtévce b vznikl plodonosný
krátký orgán s květem a na dřevě c krátký plodonosný orgán g bez květu. Očka dobú na
původním letorostu a jsou dobře vyvinuta. Zde provádíme řez úplně proti pravidlu. Měli
bychom odříznouti celý hofoj ší letorost b, ale je tam květný pnk. který už ponese plody
a mimo to dolní očka na a jsou dobře vyvinuta. Řežeme b nad květným pukem a e krátínic
na 2 očka, abychom chránili plodonosný orgán g. K dyž květný puk na b phnesl plody.
odřezáváme celou ratolest baž nad c. Odpaclly-li plody nebo nenasadil-li květný puk na b
vúbec plodů , řežeme celou větévku a.ž na c již v létě.
IV. pfípad (obraz

č.

162).

P lodová větvička a v zim ě správně seřezaná na 4 očka. Z dolních 3 oček se vyvinuly
kratší i delší plodonosné orgány. Horni očko VJ'rašilo v ratolest b, která zaštipována v květ-

c

Obrnzč.

162.

Normálně

v

zimě

i"ezaná plodonosná

větvička.

a Všechna očka d olní správ n ě vyvinuta v plodonosné orgány. V létě vyrašila ratolest b, která j eště v květnu nasadila konečný květný p u k c.
Nic neřezat a čekat, až kvě tný puk odnese plody. Pak řez v b, aby se
chránily dolní .plodonosné orgány. Až a nasadí květný puk, i"ez nad d.
Ostatní normální.
1čl a .

e již

)Žná

• Šak

mile
ku b
rb ně

.a

e.

~den

ato>roti

nu mimofadně vytvořila kvčtný puk c. Při zimním :fozu necháme vše státi, tak jak je.
až vrcholový květný puk pl'inese plody, poněvadž všecka dolní očka jsou již přeměněn a
v plodonosné orgány. Při zimním řezu pa.k krátíme letorost b na 2 očka, abychom chrá nili dohú plodonosné orgány . Nenasadil-li však květný puk c plody nebo opadly-li, řežeme
již v létě b na 2 doh1í očka, poněvadž není vyloučena možnost, že v d se počínají tvořiti
prvé základy květn , a v případě opačném potřebuje plodonosný orgán na d ochranný
ventil. Teprve potom , až by se ll určitě proměnilo v květný puk, řežeme celý výhon b
nad sa.mým d.
V. pfípacl (obraz

č.

163).

Případ t ýž, ale i dolní 2 plodonosné orgány jsou již ukončeny květným pukem.
Poněvadž je květných puků dosti. odi„ezáváme celou horní ratolest s květem nad c1-.
zejména když dřevná očka na a tvoří dostatečný ochranný ventil pro orgán b, ještě

nevyvinutý.
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Kdyby těch dřevných oček nebylo a a byl pouhý prstencový výhon s květem, řezali
bychom na 2 očka na větévce c, abychom měli ochranný ventil pro b, a teprve tehdy již
v létě řezali nad a, kdyby z plodonoše na a vyrašily letorosty nové.

VI . případ (obraz č. 164).
Větévka a v zimě velice málo hácena a v létě zaštipována špatně nad 4. očkem.

Vytvořil

se na ní následkem zaštipování krátký plodonosný orgán b. Bez ohledů na plodo-

Obraz

č.

větévka,

169. Normální plodonosná
bohatě

dole ověnčená, má
dosti květných pukO. Proto řez nad a.
Nevyvinutý plodonosný orgán b chrání květ a 2 .dřevná očka na a. Kdyby
ci byl pouhý prstencovitý výhon bez
oček dřevných, musili bychom i·ez
provésti nad prvým nebo druhým oč
kem na c, abychom si zajistili pro
případ, že by .a nenasadilo plody,
ochrann ý ventil pro b. Kdyby však ci
nasadilo zdravý plod, i"ežeme i v tom
případě ještě v létě nad a.

Obraz

v

č.

zimě

164. Plodonosná
špatně

větévka

c'

řezaná

a proto má
nedostatečně vyvinutá
dol ní očka.
I v létě byla špatně zaštipována.
Má příliš slabý, málo vyvinutý plodonosný orgán .b, který by v nejpřízni 
věj ším připadě teprve za 3- 4 roky
sn ad přinesl plody. Mezitím by však
vě tévka vzrostla značně do délk y
a spodní očka na a by zhynula, čímž
by zmlazování bylo znemožněno. Proto bez ohledu na plodonosný orgán 1J
řežeme a nad 4. očkem, což jsme již
měli učiniti před léty.

noše řežeme starou větévku a až nad 4. očkem, poněvadž dolní očka nejsou vyvinuta.
Kdybychom čekali, až malý p lodonosný orgán b příštím rokem se promění v květný puk
a ~prve rok po té snad zarodí, zahněla by příliš spodní očka, čímž by bylo zmlazování
zt1zeno.

VII. případ (obraz

č.

165).

Větévka (dvoják) velice silně zbujelá špatným řezem. Byla to původně silná ratolest a, která byla řezána v zimě místo na 2 na 4 očka. Ze 2 horních oček vyl'azily dva leto-
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rosty c a b, z nichž horní c nebyl odříznut. Mimo to byla v zimě místo na 2 krácena na
4 očka, c docela na 6 oček. Tím vším celá větévka neobyčejně zbujela. Nezbývá nyní než
letorost c úplně odříznouti a spodní ratolest b krátiti. Poněvadž zde však je vzrůst velice
silný, je obava, že při normálním řezu na 2 očka dolní plodonosné orgány vyrazí v dřevité
ratolesti, proto krátíme, abychom tomu zabránili, dolní letorost mimoi'.·ádně na 4 očka
a potom, až plodonosné orgány na a přemění svoje očka na květné puky, budeme krátiti
nad nimi, abychom bujný vzrtl.st hodně zkrotili, eventuálně dostali nový letorost z vecllej-

do-

Obra z č. 165. Velice silná plodonosná větévka již v první zimě špatně řezaná místo na 2 na 4 očka.
V létě byla též špatně zaštipována na 6 mlsto na 2 očka. Mimo to c mělo býti odříznuto nad b
a v následující zimě bylo špatně řezáno na 6 oček místo na 2. Nezbývá nic jiného než vyříz
nouti celé c nad b a vzhledem k silnému vzrfistu krátiti b na 4 očka, aby nevyrašily plodonosné
orgány na ct, což je něco mimořádného. Odkvetou -li pak plodonosné orgány na a, řez těsně nad
nimi, event. nad vedlejšimi očky u d, aby se vytvořil a nová plodonosná větévka. Podle mého
mínění je však tak silný vzrfist a n eochota k rodění zpfisobena asi nevhodnou podnoži duzénem - a proto každý 1-ez bude marný a plodnost asi vfibec nenastane.

šícb oček. Podle sih1ého vzrůstu lze však spíše souditi, že podnoží je duzén a ten bude
míti stále poměrně silný vzrtl.st, kterého n ezkTotíme ; strom též proto nebude roditi.
VIII. pfípacl (obraz

č.

166).

::'formálně v prvé zimě řezaná. dnes už tříletá plodonosná větévka a. V prvém létě
vytvořila 2 dlouhé ratolesti e a cl. Ani jedna z nich nebyla v létě zaštipována. Pouze e
byla v další zimě špatně seříznuta až u /,z níž v druhém létě vyrašila nová ratolest. Druhá

ratolest d nebyla a.ru v zimě seříznuta. Mezitím se vytvořila krátká plodonosná větévka b
na a.. malý listový puk v c a malý plodonosný orgán na e.
Podle zásad dosud vykládaných bychom měli vlastně seříznouti vše až nad d, poně
Yadž nesmíme dovoliti, aby. se nám z plodonosné větévky tvořil dvoják. Tím bychom
však ztratili květný puk b a malý plodonosný orgán na e. Abychom se tomu vyhnuli
a zároveň zabránili dalšímu vytváření dvojáku, seřezáváme d celé až na vedlejší očka,

364

T v a r ov a n é s t r om y a j ej ich

ř

e z.

z nichž Sú v nejbližším létě vytvoří asi jen slabý nový letorost nebo něja.ký plodonosný
orgán, a krátíme e na 2 očka. abychom chránili ještě nevyvinutý plodonosný orgán na e.
Až tyto orgány odrndí. můžeme v tom případě, vyrostla-li z vedlejších oček u cl nová vě
tévka, řezati a nad d.
IX. 7Jfípad (obraz č. 167).

Plodonosná větévka a v zimě dobfo fozaná na 4 očka, pak špatně v létě zaštipovaná
resp. nezaštipována. Odřezává se vše až na-plodonosnou větévku s květným pukem b.

rnt d,

Obraz

č.

1 66.

Normálně

s ilná plodonosná

větévka ct, v první zi mě správně řezaná.
V létě však nebylo nic zaštipováno ani na

e ani na d. Místo aby vše bylo v létě sf·ezá no
až na ci, bylo vše p on echáno a jen v zimě
bylo kráceno e na 4 očka. Co teď? Na e je
malý plodonosný orgán a u b květný puk,
Jderé musí býti chráněny,. Všechna spodní
očka jsou i'ádně vyvinuta. Proto řez nad
2 očky na ratolesti e, aby se plodonosný
orgán na e vyvinul, a i'ez nad vedlejšími
očky u d , a b y se z nich vyvinul kratší plodo nosný orgán. Až b a e od evzdají své plody,
řez nad :d , který do té doby bude již snad
míti květný puk.

č . 1 61.
Plodonosná vě
tévka a v zimě dobře řezaná,
a le v létě vůbec nezaštipovaná.
Na b je kvě tný puk a na c
nevyvinutý plodonosný orgán.
S podní očko na ct špatně vyv inuto. N e jlépe j e i'ezati nad
b, j ehož ' dvě dřevitá očka budou chrániti orgán o a spodní
očko n a a se vyvine. Pro větší
j istotu orgánu c se však mfiže
řezati i n ad druhým očkem na
d, ale nevyvine se spodní očko
na ct.

O úrnz

k terá má 2 dřevná očka, nedovolující nevyvinutému orgánu c růsti clo délky,
nebylo pro jistotu ch ybou řezati d nad druhým očkem.
X. pfípad (obraz č. 168).

ač

by

J e již případ hodně komplikovaný se silnou vl'bovou palicí. Zde nesmime váhati
a seNzneme celou horní část / , tfoba měla hojně n evyvinutých plodonosných orgánů .
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Kdybychom tak neu~ulili a snažili
se i tyto plodonosné orgány zachrániti, budou roditi t eprve za 2 roky
a do té doby by zmohutněla beztak
vyvinutá vrbová palice, která by
všecky plodonosné orgány ve svém
okolí udusila stínem a obíráním o
výživu . Proto rozh odně musí f dolú.
Ale kde, nad e nebo až nad a~
Přemýšlejme. Větévka e má plodonosný orgán c, který se možná
v květnu přemění v květný puk, ale
m ožná také až za rok a bude roditi potom až třetím rokem. Vě
tévka a je v podobné situaci, ale má
orgány plodonosné hodně vzdálené
a mimo to spodní očka na a jsou
slabá a jsou to již jediná očka celé
p lodonosné větvičky. A čekati po
pHpadě na její plody 3 roky je trochu dlouho a v tom případě zeslábnou její spodní očka třeba ještč
více.
Obraz č. 168. Si lně vyvinutá vrbová palice. V ýJá bych se rozhodl vzhledem
k lad viz v textu, po n ěvadž j e značně komplikok těm třem rokům čekání a možvaný. Já bych i·ezal vše až nad '(], a a bych krátil
nosti silného zeslabení již dost.i slana 4 o č ka, pon ě vadž vzrflst po řezu bude pf'íliš
bých oček na a pro řez celého f nad a
b ujný. Největši naděje skládám na v edlejší očka
a lil'átil bych a na 4 očka. Na-'4 očka
u b.
prot o, že nápor živných šťav po t ak
silném řezu b ude na jafo veliký a při
řezu na 2 očka by pravděpodobně obě očka vyrazila v ratolesti. Tímto energickým zákrnkem t aké podporuji silně vývoj vedlejších oček u b a tím r ychlé omlazení celé vl'bové
palice.
Druhá m ožnost záleží v tom,
že mohu post upovati p omaleji a rezatí f nad e a plodonosný orgán c
chrániti řezem nad plodonosným
orgánem d, který má také 3 očka
a krátiti a, zase vzhledem k silnému
řezu na 4 očka. Celé a nechat státi
a čekati , až na něm plodonosné
orgány ochodí, nemůžeme , pončvadž
bychom dostali novou vrbovou palici . Až za 2 nebo za 3 r oky ochodí c,
mohu řezati celou zbývající část
nad a,,
J ak vidno, t ento postup by sice
přinesl květný puk na c a možnost
plodů z něho, ale byl b y příliš zdlouhavý a silně b y oddálil možnost
zjednodušení poměrů. Proto se raději rozh oclneme pro prvý způsob
energického řezu nad a.
Zimní i·ez nad květným očkem c
a nad 3. očkem n a a, event. nad 1 . očk e m n a e.
Když c odrodilo, řeži vše až n ad a.
Obmz

č.

X I. pfípctel (obraz

č.

Hi9).

169.

Zde již jsou poměry pHznivěj ší
sprá.vnému rozhodnutí bez veške-
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rých úvah. Řeži b nad květným pukem c a a, vzhledem k silnému řezu, na 3 očka, poně
vadž čtvrtého již není, event. nad 1. očkem na e. Když c odrodilo, řežu celou větévku b
nad a.

XII.

případ

(obraz

č.

170).

Zde rovněž netřeba se dlouho rozmýšleti. Zacluániti mohu pouze plodonosný orgán ci.
Ostatních plodonosných orgánú, jichž je zde hojnost, zachrániti nelze, poněvadž předně

č. 170. Zachránit lze pouze plodonosný orgán a. Ostatni
jsou příliš vzdáleny a kdybychom je chtěli zachrániti, trvalo by to léta a mezi tím by se
větévka rozbujela v silnou vrbovou palici. Proto nejlepší řez je
nad b a b krátiti, vzhledem
k silnému zákroku, na 4 očka.
!tezem pomalejším, jak ukazuji
čáry přerušované, docilíme jen
odkladu, ale ničeho jiného.

Obrctz

Obraz č. 111. Odřezáváme celou větévku lt a b l<.rátíme na
2 očka nad nevyvinutým orgánem e. Až e odrodí, zřízneme
celou větévku nad d a d budeme krátiti na 2 očka, aby se
vyvinulo c, poněvadž květný
puk na d již dávno odrodil.

Obraz č. 172. Velmi stará
plodonosná větvička, která
již brzo přestane vfibec roditi, jak vidno z četných
dřevitých oček na b, která
již nemají sily pi·eměniti se
v květné puky. Jediná záchrana větévky záleží v brzkém zmlazeni. Nejprve i"ez
nad c, aby květné puky r
a d odrodily, a pak nad b
a b krátit, aby se vyvinula
nová plodonosná větévka
z vedlejšího očka u f , jež
podporujeme podélným zái"ezem. Ostatní viz v textu.

jsou příliš vzdáleny a celá větévka by silně přesahovala rozměry kostry, za druhé na
plody bychom musili léta čekati, př'i čemž by se naše větévka proměnila v dokonalou vrbovou palici, pokud jí j eště dnes není. Proto je nejlepší řez celé větévky nad b a b krátiti
vzhledem k silnému zákroku na 4 očka. Bylo by sice možno méně energičtěji a pomaleji
si počínati řezem c nad a to krátiti na 1 očko, ale ničeho tím nedocílíme, poněvadž na e
není plodonosných orgánú; ty se musí vyvinouti teprve na b.

XIII.

případ

(obraz

č.

171).

Odřezáváme celou větévku a těsně nad ba tu krátíme na 2 očka nad nevyvinutým
plodonosným orgánem e. .Až plodonosný orgán e odrodí, budeme luátiti c nad d a d na
2 očka, poněvadž pod nimi je ještě jedno nevyvinuté očko.

T va r ova n é s t romy

pně

ub

ll (L.

dně

a j e j i ch

ř

e z.

367

XIV. případ (obraz č. 172).
Velmi stará plodonosná větvička, jak lze viděti z hojného množství dfovných oček
na b, která již nemají dosti síly, aby se některé z nich proměnilo v květné očko. Ta se mohou osvěžiti pouze zmlazením větévky. Řez nad c. Až ca d odrodí, řez nad ba zároveň
vyřezání přebytečných oček na b. To vše zmladí větévku b, dokud se nev,Ytvoří jiná, nová,
čemuž musíme uf pomáhati podélným zá.řezem , poněvadž kůra je tvrdá.
(obraz č . 173).
Rovněž stará plodonosná větévka, která již dávno měla býti zmlazena. Řez nad
květným pukem d a krácení letorostu c na 2 očka , třebaže má plodonosné orgány,

XV.

případ

ta.rá

terá
roých
terá
i se
zá-

brz-

na
bo, títi
leji
a e

č. 113. Rovněž stará p lodonosná větévka,
k terá již dávno měl a býti zmlazena. ftez nad
květným pukem d, aby d a e mohly odroditi,
a zároveň řez na 2 očka na c, a by se chránil
p lodonosný orgán o, a krácení u /. Nepřínesou-lí
d a e plody, j eště v létě ře z nad c. Proměnilo-li
s e o v květný puk, pak řez za o, a ci odřezati až
nad ,g . Nevyrašila-li ještě a ni nyní vedlejší očka,
u řizn o u t celé a až n a patku a pod vedlejšimi očky
udělat podélné zářezy. Viz text.

Obraz

kterých je též dosti uf a které potfobují brzkého zmlazení, jak viděti na množství dřev
ných oček ; proto se kTátí f jak naznačeno. Nenasadily-lid a e plody, odřezává se v létě
ještě celá větévka b těsně nad c. Do té doby se vyvine plodonosný orgán o v květný puk
a pak v zimě se krátí celá plodonosná větévka a těsně nad f a za o, čímž nastane úplné
zmlazení fa eventuálně celé větévky a z vedlejších oček u g.
(obraz č. 174).
Původně silná větévka, k terá již také měla býti zmlazena, poněvadž začíná rychle
stárnout, jak vidno ze samých dřevných, dále se nevyvíjejících oček b. Květných puků
je mnoho, proto řez nad květným pukem c, a když ca d odrodilo, vytvořiti si z plodonosného orgánu d novou zmlazenou větévku, po případě z vedlejších oček řezem nad d.

XVI .

na

č. 114 . PO.vodně velice silná plodonosná větévka, která však je již příliš stará
a brzo přestane roditi, j ak vidno z četn ých
dřevných oček, a proto musí býti rychle
zmlazena. Nejprve řez nad květným pukem c, bez ohledu na ostatní květné puky,
aby mohly c a /}, odroditi. Pak řez u a nad
d, aby se větévka zmadila. Nevyraši-li ani
nyní ved lejší očka u a, pak seřiznout celé a
až n a patku a vypěstovat si novou r atolest
z vedle j ších oček.

Obraz

případ
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X V11.

případ

(obraz

č.

ř

e z.

175).

l zde je již stará a silná plodonosná větévka, jak vid ěti z če~ných dřevných a dále se
n evyvinujících oček , n emohoucích se proměniti v květné puky . Rez v a a ci. Nepodaří-li se
t ím přeměna v květné puky na b, pak energický řez příští zimu na d b, event. na patku na
vedlejší očka celé plodonosn é včtévky.

XVIll.

p1~í1](ul

(obraz

č.

176).

1 zde stará plodonosná větévka s h ojnými květnými puky , která p o odrodční pfostane asi postupně ploditi. Řez v n, aby spodní očka na b, takřka ji7. zašlá , zesílila a mohla

Obraz č.115. Stará plodonosná větévka
n a sklonku plodnosti. Zkusit, zda se
ještě podaří vynutiti květné puky s ilným řezem v ci a a. Ne-li, zbývá jen
zmlazující řez nad b, event. řez nad
patkou větévky, aby vedlejši očka vyrašila v nové ratolesti.

Obraz č. 116. Stará plodonosná větévka, která přejde asi
brzo ve stav n eplodnosti. Jediná pomoc záleží ve zmlazeni. Proto řez a nad d a řez nad druhým květný m pukem na d a zároveň ld ížové zářezy s podélnými nad
nevyvinutými očky na b. Mezitím se snad promění c
v květný puk, pak řez nad c, a nevyvinou-li se na b nové
plodonosné orgány, zbývá jen i'ez celého b na patku, aby
se vyvinula vedlejší očka.

se proměniti v eventuáhú plodonosné orgány, a současně řez nad květným pukem cl,
ab y byl chráněn malý plodonosn ý orgán c, a když i ten přinesl plody, řez nad. plodonosným orgánem c, který do té doby se již proměiú v květný puk.
Tím pravděpodobně zesílí očka n a b, nad nimiž d ěláme již s počátku křížové zářez:v
a zároveň podélné zářezy pod vedlejšími očky.

XIX.

případ

(obraz

č.

177).

Dloubá rozvětv;ená plodon orná větvička dosud mladá, jak viděti na dobře vyvinutých spodněj ších očkách. Omlazovací řez v a a b. Kdo b y chtěl zachovati květný puk c.
může klidně řEzati hn ed nad c, poněvadž větévka je ještě dosti mladá a spodní očka jsou
dobře vyvinuta. Až květný puk c odrodí anebo nenasadí-li plody, řežeme v b, aby plodonorná větévka f měla čas na saditi květné puky. Pak .fožeme nad f a konečně nad cl.
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Z d se mezitím vyvine nová větévka, event. z vedlejšího
zá:fozy, a pak seřezáváme vše až na novou větévku.
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e, pod nimiž

děláme

podélné

XX. pfípad (viz obraz č. 178).
Bývalá silná vrbová palice, jíž se chtěl pěstitel zbaviti a proto ji náhle a krátce seHzl v k. ·Poněvadž byla náhle seříznuta a ne v etapách, vyrašily z vedlejších oček u k
i z dolních oček silné ratolesti, které v létě ani zaštipovány ani na spodní větvičku sefozávány nebyly. Následkem toho původní větévka plodonosná silně zbujela a vytvofila
novou vrbovou palici, již je tfoba proměniti, ale v etapách, v jednoduchou plodonosnou
větvičku . V zimě se odstraní větévka a úplně, b se zkracuje až nad květný puk fa d až

O braz č. 1"18. Bývalá silná vrbová

č. 171. Dlouhá rozvětvená, dosud mladá
plodonosná větévka. Řez a nad b a na b na 2 očka.
Kdo by chtěl zachovati květný puk c, mflže řezati
nad ním a po jeho odroděni zase na 2 očka na b,
aby f mohlo přeměniti své orgány v květné puky.
Pak řez nad /, aby se větévka oml adila pomalu z e.

Obraz

palice, jíž se chtěl pěstitel radikálním
řezem v k zbaviti. Tim náhlým řezem
docílil opaku, novéh o zbujeni, jakož
i tím, že nezaštipoval v létě. Nyni řez ,
jak ukazuji tlusté čáry. V piištim létě
p ilně zaštipovat a g se promění v květ
ný puk. Pak v přišti zimě radikální
řez nad větévkou e a květným pukem
g. Tím se probudi a vyraší vedlej ší
očka u m; větévka je zmlazena a vyřezává se celá až na jednu zmlazující
ratolest.

nad větévku o. Větévka o se krátí na 2 očka. V příštím létě všechny nově vznikající letorost y se přísně zaštipují. V příští zimě se odřezává celá vrbová palice až nad větévku e
a ratolest vznikající v létě z 3. očk1t na e se přísně zaštipuje a pěstuje se dále jako jednoduchá větévka. Pravděpodobně však po tomto zákroku vyrnší i vecliejší očko um v novou
ratolest a pak se vše seřízne až na ni.

Tím, myslím, že až nadbytečně podrobně byl vysvětlen řez komplikovaných plodonosných větévek a že uvedené příklady plně stačí k tomu, aby zahrádkář z nich mohl
v ka.ž dém případě čerpati poučení.
Přecházíme k další důležité části, která má pro n ás velký význam u stromů starších
a starých .
24

370

T v a r ova n é s t r om y a j ej ich

ř

e z.

Rez velice krátkých a silně rozvětvených plodonosných orgánů
u starších stromů.
Zahrádkář se setkává u svých tvarovaných stromů často se zjevem, že totiž, když
dosáhly určitého věku, přestávají tvořiti dlouhé plodonosné dřevo a že tvoří pouze krátké,
hojně rozvětvené větvičky plodonosné, které bývají obsazeny slabými dřevnými očky.
nasazujíce jen málo květných puků (viz obraz č. 179).
Příčiny toho zjevu mohou býti rozličné.
Tak nej častější příčinou toho bývá stáří, které způsobuje různé změny v covách
stromů, od nichž nepomůže stromku již nic, ani jeho úplné zmlazení, poněvadž by ve stáří
nemělo již dlouhého trvání. V takovém případě nezbývá nic jiného, nož nahradit tvarv
příliš staré tvary novými, což by se mohlo ovšem státi jen po řádném osvěžení půd)·
(viz Únava půdy str. 30).
·
.Může se to však vyskytnouti i u stromů tvarovaných, v „mužném" jejich věku. Tak
na př. u tvarů vysílených hojným a každoročním roděním, kde nemá stromek již dosti
síly, aby přeměnil dřevná očka v květné puky. Zejména rády to dělají tvary velké, na
př. pyrnmidy, kterým při jejich velké plodnosti jsme dali slabou podnož. U mne to dělala

č. 179. I krátké plodonosné dř'evo nutno stále řezati, aby se vytvái·ely stále nové,
nového života a plodnosti schopné ratolesti. Toto je dřevo již zestárlé, •t voflcí jen di·evná očka, nemajici sily př'eměnit se v květné puky.

Obraz

Avranšská a Tongreska, pyramida štěpovaná na kdouli, již po 15. letech života. Měla
býti štěpována pro svou nadměrnou plodnost na semenáči anebo alespoň na mezikmenu.
Takové tvary zůstávají menší než druhé a nedosahují obyčejně věku jim přisuzovaného.
Zlepšiti lze takový stav jenom hlubokým zmlazením stromku, vydatným hnojením,
správným ošetřováním půdy a včasným otrháváním plodů, aby stromek tolik nevysílil.
Někdy i při správné podnoži může nastati týž zjev při špatné výživě, i·csp. podvýživě
stromu, kde hlavní příčinou toho bývá nedostatek dusíkatých hnojiv, ale obyčejně i jiných
hnojiv - drasla, vápna, fosforu.
To však všecko jsou běžné věci způsobené jaksi přirozenými vlivy.
Pro nás ovocnáře je však v této kapitole důležito zvěděti, že podobný zjev mi1že
vz1úlrnouti i špatným řezáním, resp. neřezáním plodonosných větviček jakéhokoliv tvaru,
což se stává dosti často. Příčina toho bývá asi tato: Jako každý živý orgán, tak i každá
plodonosná větvička je něco pomíjejícibo. Každá p lodonosná větvička časem, nezmlazuje-li se, stárne a přestává roditi. To je normální zjev u všech stromů, i netvarovaných.
Jenomže netvarovaný strom staré, již nerodící plodonosné dřevo stále nahrazuje nově
se tvořícím plodonosným dřevem , obyčejně na koncích plodonosných větviček i větví.
U tvarovanéh o stromu je tomu však jinak. Tam nemůžeme nechati plodonosné dřevo stálP
ri1sti a se obnovovati, poněvadž mu k tomu chybí dostatečný prostor, takže jsme stále
nuceni plodono&né větvičky řezem donucovati, aby se lilÍsto starých , již nerodících větvi
ček, vytvářely nové, rodící, čili jsme nuceni stále zmlazovati plodonosné dřevo, čeho?
u stromů netvarovaných není. A to je právě ten velký omyl názorový. Každé plodonosné
dřevo se časem promění v bohatě rozvětvené plodonosné, vlastně již neplodící maličké
orgány, jak ukazuje obrázek č. 179, a tu se obyčejně ovocnář domnívá, že jeho cíl je

T va r ova n é s t r om y a j ej i ch

dyž
tké,

ř

e z.

371

t ím dosažen a že netřeba t var již p odrobovati :fozu , poněvadž je celý ověnčen podle před
pisu lrrát kým bohatě rozvětveným, kdysi plodonosným dřevem , a.le již neplodícím,
vynošeným . ffiavním účelem řezu tvarovaných stromů je mimo jiné právě stálé
zmlazování plodonosných větviček, schopných n ového radění, a ni.koli docilovati jím jen

čk~7 •

'tiC'h
stáří

va.rv
Jůcl~·
Tak
<losti
', na
ělala

č. 180. T var U s přes tárlým plod onosným dř evem je třeba zmladiti.
tom dlužno zachovat tva r, sefozat n a zbývajíci části všech no plodonos né dř evo a míst a t a zajistit podélnými zářezy, aby z tv rdlá k flra povolila
a n ekl a dla přek ážky nově s e tvořícím r atolestem.

Obrciz
Při

:\lčla

O braz

č.

zmlazo váni větších tvarů n utno dbáti pi·edevšim soum ěr
zdržova ti sti·ed ve vývoji tak dlouho řezem a zaštipováním,
až zevní v ě tve jej přerostou nebo alespoň dorostou .

181.

nos ti tvaru

Při

čili

krátkých plodonosných větviček . J en mladé, r odící dřevo musí býti naším ideálem a ne
zestárlé, kdysi plodonosné dřevo, jež nerodí nebo jen velice málo. A v tom je ten velký
omyl. Proto musíme i lrrátké plodonosné větvičky řezati, abychom je stále zmlazovali
i t am , kde podle dosavadních názorů se to zdá býti zbytečné .
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Že při tom nesmíme zapomínati ani na hojnou výživu, rozumí se u starších nerodících
samo sebou.
Nějaké přesné pravidlo řezu při mnohotvarosti přestárlých kTátkých plodonosných
větviček říci ovšem nelze, zejména když vedlejší očka plodonosné větévky jsou v zajetí
pevné, nepoddajné, tvrdé kůry. Proto nesmíme zapomínati na podélné zářezy pod nimi.
Při příliš starých plodonosných větvičkách stav ten sotva se dá řezem změniti a asi jedinkou odpomocí by bylo hluboké omlazení tvaru, ovšem při zachování určitých pravidel
- viz dále.
Pokud nejsou plodonosné větvičky pfospříliš staré, lze ještě stále hlubším řezem tak,
jak to již bylo vylíčeno při zmlazování plodonosných větviček „ zlu odpomoci (viz obraz
č. 179).
Nedojde však k tomu zjevu , budeme-li si již od počátku vědomi toho, že větévky
nutno stále zmlazovati, jak na to při celém popisu řezu byl kladen ch\raz. Tedy ještě
jednou, ne staré krátké neplodící dřevo, nýbrž dřevo stále se zmlazující. Jen to zaručuje
plodnost stromků tvarovaných až do jejich skonu poruchami cevními.
stromů

Zmlazování

stromků

tvarovaných.

Jako při zmlazování stromů netva.rovaných (viz str. 213), tak i zde musíme zachovávati určitá praviclia. Prvním pravidlem je, že nesmíme řezem jíti tak hluboko, abychom
porušili tvar. Výjimku by snad tvořily jenom tvary příliš velké.
.
Druhým pravidlem je, že všecko již neplodné elfovo pod místem řezu je třeba seře
zati až na vedlejší očka a vždy vilit:hú z nich, ta, která leží blíže ke kmenu, musí býti
za.jištěna krátkými podélnými zářezy, aby napětí staré kůry polevilo, jak to je viděti na
obrázku č. 180.
U velkých tvarů je tomu poněkud jinak. Ta.in musíme hleděti k tomu, abychom co
nejvíce chránili souměrnos,t i za cenu porušení tvaru (viz obraz č. 181). Staré, dokonalé
souměrnosti dosáhneme zase tím, že střední větve tvaru zaštipujeme v létě ve prospěch
ze> ních tak dlouho, až zevní větve dorostou, při čemž ovšem si musíme vypomáhati
i řezem zimním.
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PESTOVANI TVARU PRAVIDELNYCH.

Pyramida pravidelná neboli pravidelný jehlanec
je nejstarší tvarovaný strom a pěstuje se již od nepaměti v ovocných zahrádkách. Má
prorťtstající kmen, jehož spodní větve vyrťtstají již ve vzdálenosti 40 cm od země a jsou
uspořádány v seriích, vždy o 5 větvích, které odstávají od kmene v úhlu 45°. Jednotlivé
serie větví jsou od sebe vzdáleny 40 cm, mohou však býti od sebe i dále, ba je lépe voliti
vzdálenost jednotlivých serií od sebe delší, třeba i 50 cm, aby vzduch a slunce měly
všude dovnitř lepší přístup. Větve pyramidy se nesmějí nikdy dále větviti a mají býti
po celé délce stejnoměrně ověnčeny luátkým plodonosným dfovem.
Ku pěstování pyrnmid se hodí ri.ejlépe hrušně pro svťtj přímý vzn\st, jabloně se hodí
méně, poněvadž mají přirozený sklon k vzrůstu více ploššímu , ač jsem měl ve své
zahradě asi 200 pyramid jabloňových pravidelně pěstovaných, které se však plodností
nevyrnvnávaly volně rostoucím kl'skťtm jabloňovým v druhé zahrádce. Pěstovati stromy
s ovocem peckovým jako na př. broskve, meruňky, slívy atd., jako pyrnmidy, se vůbec
nedoporučuje, poněvadž nejsou ovocem tak hodnotným jako hrušky a jablka, a pak
se často stává, že jim různými chorobami odumfrají celé větve a proto se na pyramidy
nehodí. Pyramida, ač vyžaduje k pěstění svému více znalosti a práce než jiný strom,
jest nejdokonalejším tvarem stromu ovocného Vt\bee a v malé zahrádce tvarové neměla
by nikde ch yběti, alespoň n a význačněj ších místech (viz obraz č. 182).
již

Jak

pěstíme

pyramidu v jejích prvých

počátcích~

Nejlepší by bylo, kdybychom si koupili ze školky již hotovou pyramidu s jednou
nebo dvěma seriemi větví, poněvadž bychom si tím značně uspořili práci s tvarováním;
musíme však vždy výslovně žádati, aby serie byly pravidelně vyvinuty a každá z nich
měla 5 větví souměrně kol kmene rozložených. Ovšem, zboží dokonalé stojí vždy více
peněz.

Pyramidy se serií o 4 nebo docela i o 3 větvích se k pěstování dokonalé pyramidy
nehodí, zato se dobře hodí k pěstování krsků netvarovaných, kde již tak mnoho na
dokonalém utvá:foní větví nezáleží, ba dáváme při těchto krscích přednost stromkům
o méně než pěti větvích. U pravidelné pyramidy je to něco jiného. Zde musíme žádati
vždy stromky o seriích s pěti větvemi. Nedostaneme-li takových stromků, pak je lépe
koupiti si dobře vyvinuté j ednoroční štěpovance a vypěstiti si z nich pyramidu pravidelnou doma. Z toho důvodu chci počínati popisem tvorby pyramidy z jednoročního
štěpovanee.

Jednoročního očkovance můžeme však také koupiti ze školky v přerůzných podobách. Jednou je malý a slabý, po druhé zase pěkně urostlý a silný , s pěkně vyvinutými
očky, jindy jsou očka násilným odlistňováním vylámána a jindy opět se může přihoditi,
že dostaneme jednoroční očkovance , na nichž je vyvinuto několik a někdy i mnoho před
časných letorostů, které tvoří již jakýsi základ příští první serie.
·
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Obraz

č.

Normální

182. Pravidená pyramida.
jednoroěnf štěpovanec.

Je-li štěpovanec příliš slabý a malý, že se na něm první serie nedá hned založiti,
nezbývá nic jiného, než seříznouti jej asi na 20 cm od země na očko stojící nad dolní
plochou řezu a vypěstiti si z něho nový, přímý letorost, jehož délka a síla by byla postačitelná k založení první serie, což se ovšem múže státi teprve dl'Uhým rokem.
Proč jej fežeme krátce, lcdyž by pfece stačilo seříznouti jej výše? Každá nově vyrostlá
ratolest má na svém dolním konci očka velice slabá, t. zv. očka spící, a teprve výše tvoří
se očka normálně vyvinutá; proto řežeme slabé očkovance tak krátce, aby ve výši
40 cm, kde chceme založiti prvou serii, měly všecka očka dobře vyvinutá. Kdybychom
je řezali výše, byla by právě v místech budoucí serie spící očka, která by se nesprávně
vyvíjela. Každé pokračování kmene i větví na pyTamidě řežeme vždy na čípek, abychom
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docílili rovného kmene a i jednotlivých větví. Čípek děláme vždy delší, alespoň 15 i 20 cm,
abychom naň prodlužující výhon mohli vyvázati dvakráte, poněvadž tím docilujeme
větší rovnosti. Čím je stromek rovnější, tím lépe se na něm pracuje, také pravidelněji
roste a vytváří nové serie, čímž si uspoříme mnoho práce s event. pozdějším vyrovnáváním. A pyramida musí býti rovná, jinak to není pyramida.
Z toho důvodu zajišťujeme každý stromek i jednoroční očkovance krátkým
slabším kůlem, jejž vrážíme do půdy asi 50 cm, poněvadž by se mohlo lehce státi,
že v převrstvené půdě za déle trvajícího deštivého počasí stromek by se mohl vyvrátiti.
Kůl nikdy nesmí sahati výše než několik cm pod spodní větev serie a volíme jej proto
slabší, poněvadž později chráníme stromek proti možnému vyvrácení způsobem jaksi
elegantnějším (viz obraz č. 182). Předpokládejme, že jsme koupili ze školky normálně
vyvinuté, silné jednoroční očkovance (obraz č. 183). - Oclměfírne si na každém od
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Obraz č. 183. a Normální zdravý letorost, u něhož ve výši 40 cm vyvolime

z nichž 2- 3 spodní zajišťuj eme zářezy. Nad 6. očkem necháváme
b Spodní očka poškozená nebo zeslábl á nebo vylomená, horní za to
zdravá, silná. Nad zesláblými spodními očky děláme zářezy, horní silná
očka však seřezáváme a pod jejich vedlejšími očky děláme podélné zářezy.

6

oček,

čípek.

žiti,
olní
postlá
voří

ši
om
vně

om

země výšku 40 cm. Očko, které je právě v této výši, má tvořiti nejspodnější větev serie
a 4 očka nad ním další větve. Dohromady těch 5 oček má tvořiti 1 serii větví. Šesté
očko má tvofiti pokračování kmene. Pět oček volíme proto, poněvadž dohromady
uzavírají kruh kol kmene, takže větve z nich vyrostlé jsou stejnoměrně rozděleny do
všech stran. Nad šestým očkem, které má tvořiti pokračování kmene, necháme státi
čípek alespoň 15-20 cm dlouhý, na který potom dvakrát vyvazuj eme nově se tvořící
letorost. Čípky odiezáváme pak ostrou žabkou ještě v srpnu téhož roku nebo až v příštím
j aře. Ne po srpnu, poněvadž se rána potom hůře hojí, ba v zimě i zhoršuje, a proto z toho
důvodu je snad lépe odřezávati čípek teprve v příštím jaře. Ježto spodní očka dostávají
méně výživy než horní, je velká pravděpodobnost, že se budou vyvíj eti slaběji než očka
horní, čímž bychom již s počátku docilovali nestejnoměrného vzrůstu a proto zajišťujeme
obě spodní očka zářezy měsíčkovitými a třetí očko nad nimi pro jistotu zářezem příčným
(viz obraz č. 183a) . - Tím docilujeme stejnoměrnějšího vzrůstu všech pěti větví.
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Dostaneme-li však jednoroční očkovance neboli štěpovance s očky vylámanými nebo
poškozenými v těch místech , kde má býti první serie, záleží vždy na tom, která očka
jsou vylámána . J sou-li t o horní z těch šesti oček, kterých k tvorbě pyramidy potřebu
jeme, nevadí t o mnoho, poněvadž můžeme tvořiti větve serie z vedlejších oček, která ,
poněvadž jsou nahoře, vyraší dobře; hůře však je, jsou-li poškozena spodní očka z oněch
pot.řebných šesti (obraz č. 183b). Vedlejší očka b y zde ani po zářezech dobře nevyrašila
anebo by nevyrašila vůbec, poněvadž horní zachovalá a silná očka by spotřebovala všechnu
výživu pro sebe. Tu nezbývá nic jiného, nežli seřezati ostrým nožem všecka zdravá
očka h orní až na očka vecliejší, která však podporujeme zářezy podélnými, dáti třem
h orním větvím vyrůstati z oček vedlejších a zajistit i pouze tř'i spodní očka zái"ezy, jak
bylo již vysvětleno .

o.

b

1
Obmz

Obraz č. 184. Jednoroční očkovanec s pi'edčasný
m i letorosty. Dolní, které jsou pod 40 cm, seřezá
váme na vedle jší očka, event. je-li kmlnek slabý,
je pouze krátíme. Hornich předčasných letorostfl
mtlžem e však j iž už it i j ako základu 1. serie, ježto
vyrostly na místě spodních Ul oček. Pouze je
krátlme do roviny, aby je jich oč k a stála pod
úrovni hornich t ří oček, a n ad nimi n echávám e
vždy čípek.

č.

185.

Jednoroční očko

vanec s předčasnými letorosty,
které stojí ve výši hornich tří
oček. Těch nemOžeme užiti jako
základu k první serii, poněvadž
pod nimi jsou očka nevyvinutá,
která by nevyrašila. Proto sef'ezá váme pí·edčas n é letorosty
na vedlejší očka a dčláme pod
nimi pudélné zái'ezy. Dolni tf'i
očka palt opatf'ujeme záf'ezy
měslčkov i tými a jednlm horizontálnim.

J inak se však věci mají, když dostaneme jednoroč1ú očkovance s vyvinutými
letorosty (viz obr az č. 184). - Jsou-li předčasné letorosty vyvinuty na
spodní části kmene pod 40 cm, nemůžeme jich ovšem potřebovati a odřezáváme je, je-li
malý kmínek dostatečně silný, na vedlejší očka. Tato vedlejší očka ponecháváme vždy
na kmínku , abychom je v případě potřeby měli k disposici. Je-li však kmínek
slabý, neodřezáváme zde předčasných ratolestí, nýbrž krátíme je pouze silně na 1 nebo
2 očka, aby nám svým vzrůstem pomáhala zesilovati slabý kmen. Později je ovšem, když
kmen zesílil, odřezáváme také na vedlejší očka.
Z předčasných ratolestí ve výši nad 40 cm mohli bych om si však eventuálně
vytvořiti již prvý základ serie. J enomže málokdy stojí tak příznivě, abychom jich jako

předčasný mi
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větví

mohli užíti. Stojí-li na místě očka spodního nebo dvou i tří oček spodních, byla by
možnost užití jich dána. Tu tyto předčasné letorosty pouze luátíme a necháme je státi
(viz obraz č. 184a, b ). Stojí-li však výše na místě horních oček a pod nimi jsou jen pouhá
očka, nemůžeme jich užíti, poněvadž by tyto horní větve rostly mnohem silněji než včtve
spodní, které musí vyrašiti teprve z oček - vyrašila-li by očka spodní vůbec - a souměrnost by byla porušena. Tu nezbývá nic jiného, než seřezati horní předčasné letorosty
na vedlejší očka a zajistiti je podélnými zářezy (obraz č. 185) a očka spodní zářezy
měsíčkovitými.
Při tomto seřezává1ú

n a vedlejší očka je však nutno dáti dobrý pozor, zda skutečně
tam vedlejší očka také jsou. Někdy se stává - zejména u hrušní a broskví se někdy
ta.kové případy vyskytují - že vecliejší očko je posunuto výše, a to až na větvičce,

1

1

b

c

Jednoročni očkovanec s velkým počtem předčasných letorostfi, z nichž mfižeme
již založiti celou první serii. Za tím účelem krátíme všecky letorosty na zevní očka a v jedné rovině pod očkem 6. a na čipek. Letorost č. 6 seřezáváme na vedlejší jeho očka, aby z nich vyrostlo pok račování kmene - obrázek b, anebo druhá eventualita o - vyvazujeme 6. ratolest
na čípek a použijeme jí hned jako dalšího pokračování kmene a krátíme ji výše než větve ostatní,
d rozpěry a háčky, jimiž rozpínáme anebo přitahujeme větve.

Obraz (;. 186. a

a kdybychom neopatrně řezali na vedlejší očka tak jako obyčejně, nevyi·ašila by, poněvadž
tam nejsou. V takových případech musíme řezati vždy na vecliejší očko na větévce.
Kele ovšem vše.ch 5 oček je vyvinuto v předčasné letorosty, zakládáme z nich ihned
celoLt příslušnou serii. Byl by to ovšem dosti Hdký případ (viz obraz č. 186), ale i takové
se někdy vyskytují, zejména u silně rostoucích a dobře se ověnčujících odrůd jako na př.
Hardyho máslovka a jiné. Ve všech takových pHpadech krátíme předčasné letorosty vždy
v jedné rovině, tak jak ukazuje obrázek č. 186b, a ratolest z očka 6. seřezáváme na
vedlejší očka, která podponijeme podélnými zářezy. Dá-li se však tato ratolest z očka 6.
vyrašivší vhodně a dob:i'.'e vyvázati, vyvážeme ji na čípek a krátíme ji na vhodné očko
tak, aby stálo nad poslední plochou řezu, kterou si zde ovšem teprve musíme mysleti,
až odHzneme čípek (viz obraz č. 1860). - Užijeme-li předčasných letorostů ke stavbě
první serie, nutno všecky letorosty řezati vždy na zevní očko ven směřující a na čípek
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dosti dlouhý, abychom na něj mohli pokračování kmene dobře dvakrát vyvázati.
Zároveň hned vyvazujeme předčasné letorosty do správné p olohy, jak ukazuje
obr. 186b a c. Všecky letorosty první serie mají odstupovati od kmene v úhlu 45°.
60° je z tohoto úhlu vychýlení, jež opravujeme vyvazováním. Letorosty příliš blízko kmene
rostoucí přivádíme rozpěrami (viz obraz č. 186b) do správné polohy a větvičky, jejichž
odstup přesahuje 45°, vyTOvnáváme vyvazováním na kmen do vhodné polohy.
Později u dorůstající pyramidy se větve svou vahou a tíhou ovoce rozestupují více,
11,le nemají míti ani pak větší odchylky než 60°. Aby se nevychylovaly více, tomu zabraňu
jeme drátovými kličkami, které se zaklesnou o kmen a větev.
To všecko však platí pouze pro případy, kde jednoroční šlechtěnec, z něhož chceme
tvořiti pyrnmidu, má na sobě předčasné letorosty, jichž chceme užít i buď k částečnému
nebo úplnému vytvoření první serie. Podobné případy jsou však dosti vzácné .
Obyčejně máme co činiti s normáh1ím šlechtěncem a ten předčasných letorostů na
sobě nemá. A s tím počínáme si jak již zpředu pověděno (viz obrázky č. 183).
A nyní necháme jednoroční štěpovance, ať toho nebo onoho cb:uhu, růsti, a neděláme
na nich nic mimo malé korektury, které by se ukázaly nutnými. Tak na př. může
s~ státi, že z oček vedlejších, na která jsme očko původní seřízli, mohou vyrnšiti 2 letorosty, z nichž pa.k odfozáváme jeden, a to ten, který je nevhodněji umístěn, nebo může
se státi, že některá větévka roste mnohem silněji a je mnohem delší než éb:uhé, čehož
nemůžeme potfobovati, poněvadž pyramida musí býti pravidelná. Tu zaštipujeme větev
silněji rostoucí anebo delší, ale pouze její vršek, aby ostatní větve ji mohly dorůsti.
Jindy zase může nám vyrašiti v sel'ii více větví než pět, tu pak vyřezáváme nadbytečnou větev až na její vedlejší očka, ale v olíme k tomu vždy větev h orní, poněvadž
ta roste nejsilněji a silným vzrůstem ohrožuje úměrnost ostatních , hlavně spodních.
Tím by byla veškerá práce prvého roku u jednoročního štěpovance vykonána.

C1

Obraz

č.

187.

Dobře vyvinutá pyramida
před řezem, b po řezu.

b

s jednou serií,

a

J{oupená, již hotová pyramidka s jednou serií

větví.

Koupíme-li si ve školce místo j ednoročního štěpovance pyramidku již s jednou
hotovou serií, nelze vždy říci, jak se to obecně vykládá, že krátíme všechny větve
serie asi na polovici a výhon střední, t. zv. pokračování kmene, necháváme poněkud
delší. Z toho si ten, kdo chce pěstovati pyramidu, málo vybéře, zejména ne tam, kde
koupená pyramidka jeví úchylky ve vzrůstu.
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Snad by bylo možno užíti toho pravidla tam, kde se podaH koupiti ideálně vyvinutou pyrnmidu, to se však ve velké většině případů nestává (obraz č. 187). - Óasto
chybí jedna, po případě i 2 větve serie, nebo některé větve jsou slabé, nevyvinuté, pouze
naznačené, jindy zase střední výhon má různé nedostatky, často je slabě vyvinut nebo
kl'ivý, někdy i úplně chybí, čímž pěstění pyramidy se stává ilusorním, dokud si nevypěstíme nový výhon. A to jsou všecko věci, kde zahrádkář potřebuje rady. Dostane-li
ze školky pravidelně vypěstěnou pyramidu , není to žádným uměním pěstovati ji dále,
za hrádkář však musí věděti, co má počnouti s takovou špatně vypěstěnou pyramidou.
J e mnoho věcí, na které nutno zde klásti důraz. Především je to prostřední výhon,
t. zv. pokračování kmene. Je-li jen křivé, lze snadno tomu odpomoci lehkou a tenkou
ba.mbusovou hůlkou , jichž by měl míti každý zahrádkář větší zásobu. Ta se prostě
pevně přiváže na kmen a vyvázáním se podle iú vyrovná křivý prostřední výhon a uváže
pevněji. Toto vyvazová1ú se musí častěji měniti, poněvadž se rádo zařezává. Bohužel
vhodný materiál k vyvazování, který by se poddal tlaku sílící větve, nemáme.

č. 188. Pyrnmidka, jíž chybí střední pokračováni kmene. To nahradíme tím zpfisobem, že vyvazujeme horní boční větev, pokud lze, do
směru svislého na laťku. Tím však zfistanou v serii pouze čtyři větve.
Proto nadřezáváme na nové střední větvi první spodní přiměřeně vyspělé,
třeba spící očko, abychom si z něho vypěstili potřebnou pátou větev.

Obraz

nou
ětve

kud
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Jsou sice různé prostředky vázací, které se tolik nezařezávají, jako na pi'·. vrbové
proutí, několik stébel slámy nebo stonků rostlin jako jitrocele, ale to všecko vypadá
nehezky a mimo volný vrbový obvaz se zařezávají také. Proto za nejlepší obvaz považuji
buď obyčejné lýko nebo papfrový provázek, uvnitř zesílený drátem, který je ještě lepší,
poněvadž se poddává většímu tlaku, ale i na ty se musí dávati pozor, a když se počínají
zařezávati, musí se obnoviti. Kde je střední výhon nedostatečně silný a krátký, kratší
než větve serie, nesmí se řezem krátiti, nýbrž musí se ponechati, eventuálně je-li křivý,
pouze vyvázati do svislé polohy.
Hůře je tomu tam, kde střední větev chybí vůbec. Tu se musí vytvořiti nová z větve
horní, která je středu nejblíže, vyrovnáním a vyvázáním do polohy svislé a krácením
(viz obraz č. 188a a b).
Chybí-li některá větev serie, je nutno si ji nově vytvořiti, a to nadřezáním oček
na středním výhonu hned nad větvemi první serie (viz obraz 189), poněvadž z oček pod
serií by se nám sotva podařilo vypěstiti si chybějící větévky.

f
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Všecky větve nerovné nutno
vyvázati do úhlu 45°, zato příliš
přilehlé rozpěrami odchýliti do
správné polohy , jak ukazuje již
obrázek č. 186.
Rozpěry jsou dřívka různé
délky, oblá nebo plochá, při 
pravená z nepotřebných, čerstvě
6
odfozaných zdravých větví, jež
zbudou často po řezu , po případě
i! z obyčejného elfova , na konci
zploštělá a vykrojená polokruhovým záfozem , aby se větev nepoškodila; dřívka ta se vkládají
mezi větev a kmen .
Jindy se nám zase může st áti, že koupíme ze školky pyramidu, která má n ěkteré větve
v scrii lrratší než ostatní. V těch
b
případech nikdy neseřezáváme
větev krátkou, nýbd hátíme
všecky větve delší až do té výše,
do jak é dorůstá větev krátká, a
přiměřeně krátíme i střední poObraz č. 189. Pyramidka, která má pouze 4 větve serie;
kračování kmene. J e-li však větev
ci před řezem, b po řezu .
tak krátká, že řezem ostatní větve
.
jí přizpůsobiti nemůžeme, krátíme, pokud lze, ostatní větve, · abychom neohrozili tvar, a krátkou větev zajistíme podélným zářezem, sah ajícím až na kmen, a nad ní uděláme měsíčkovitý zářez . Tím vším
podporujeme silně její vzn'lst a nestačí-li ani to, pomáháme v létě krátké větvi zaštipováním vrcholků větví dlouhých až do té doby, kdy krátká větev doroste (viz obraz
č. 190).
.40~

A nyní : jak provádíme

řez

na

nově

koupené Jlyramidcc ?

Při řezu nut no si trvale pamatovati, že postranní větve fožeme vždy na očko zevní,
směřující, větev prostřední čili pokračování řežeme vždy tak, aby očko, n a něž
řežeme, stálo vždy nad plochou fozu předchozího , aby pokračování rostlo zpříma.

ven

Větev prostřed1ú

vždy musí býti i po

sřezání

o

něco

vyšší než

větve

post ranní.

Řezy větví postranních mají býti vždy pfibližně v jedné rovině, což znamená, že

pfi řezu se musíme říditi větví nejkratší a nejslabší. Jinak by větve rostly nesouměrně
a pyramida by byla n epravidelná čili nebyla by to už pyramida . U normálně vyvinutých
větví postranních řežeme tak, jak ukazuje obr. č. 187.
Tam však, kde jsou větve postranní nestejně dlouhé, neřežeme krátkou větev vůbec
a řez všech ostatních větví přizpůsobujeme větvi krátké. Je-li některá větev nápadn ě
slab ší než větve ostatní, podporujeme ji tím, že děláme na ní od jejího vrcholného očka
až ke kmeni, ba i j eště 2-3 cm na kmen, podélný zářez, jak viděti na obrázku č. 190,
ph čemž se ovšem vyhýbáme očkům .
Ošetřování větví

postrarnúcl1.

Všechno to, co jsme až dosud prováděli , mělo jediný účel: zajistiti pravidelnost
tvaru. J e-li při zakládání pyramidy dosaženo jednou souměrnosti, je naše práce d alší
již lehčí. Stromek je již v bujném vzrůstu a výstavba dalších serií je již snazší.
Pravidelnost pyramidy není však jedi ným naším cílem. My ch ceme t éž, aby stromek
i při svém tvarování rodil, a největším • nepřítelem ·plodnosti, jak jsme již často slyšeli.
je přílišné krácení větví tvaru. Větve musíme však lrrátiti, aby se nám na nich vytvoi'.·il
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obrost plodových větviček, bez nichž by plodnost byla nemyslitelná. Proto se musíme
snažiti, abychom oběma podmínkám, pokud to ovšem lze, vyhověli.
Jakmile bylo dosaženo souměrnosti počáteční, nekrátíme větví postramúch pod
40 cm, poněvadž b y jinak strom sice rostl bujněji, ale plodnost jeho byla by nedostatečná.
Výjimku by snad činily odrůdy špatně se ověnčující, které ovšem nutno řezati kratčeji,
aby obrost plodonosnými větévkami byl dokonalejší. Proto raději takových ani na
tvarovaných stromech nepěstujeme, abychom se vyhnuli příliš luátkému řezu, který je
vždy na újmu plodnosti.
Kratší řez je nu t n ý pouze k uchování souměrnosti a není-li to Souměrnosti na úkor,
hledíme se příliš krátkým fozům vyhnouti.
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Obraz č. 190. Někdy koupíme pyramidu, jejíž jedna větev je příliš
krátká. Tuto krátkou větev neseřezáváme vťlbec a větve ostatní jí
přizpťlsobíme do déllty. J e-li některá větev příliš krátká, pomáháme
jí tím, že děláme po celé její délce až do kmene podélný zářez, čímž
podporujeme její vzdist, a nad n~ uděláme ještě do kmene poloměsi
čitý zářez; nepomťlže -li ani to, zaštipujeme v létě vrcholky všech
ostatních větví, až je přiliš krátká větev doroste. a je detail řezu
pi"íliš krátké větve.

že
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Na kmeni nesmíme dovoliti tvorbu plodonosných větviček a vytvol-ily-li se,
je úplně. Kmen je pouze k tomu, aby nesl větve a ne plodonosné větvičky;
proto mezery mezi jednotlivými seriemi ncma,jí býti porostlé plodonosnými větvičkami.
Obrostu na větvích postranních musíme se snažit docíliti spíše jiným.i prostředky
než přílišným jich krácením. K tomu jsou zde zářezy, jež děláme nade všemi očky
nevyvinutými a hlavně spícími na dolejších partiích větví anebo nad očky náhodou vyloupnutými.
Průběhem léta ovšem hledíme, aby vzrůst všech větví byl stejnoměrný. Rostou-li
křivě, vyvazujeme je také na bambusové húlky. Roste-li některá větev příliš silně,
hledíme její vzrůst zaštípnutím vTšku zmfrniti, slabé zase podporujeme tím, že je drátě
nými kličkami přitahujeme do směru strmějšího.
vyřezáváme
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Druhé serie nenařezáváme resp. nevytváříme nikdy, dokud první serie nebo střední
výhon, t. zv. pokračování kmene, má nějakou vadu ve vzrůstu. Celá serie musí býti
řádně a stejnoměrně vyvinuta a když jí něco ch ybí, smějí to býti pouhé maličkosti .
Kdyby i jen jedna větev byla slabá a nedostatečně vyvinuta, nenařezáváme nikdy
serie druhé, naopak krátíme celou první serii vždy do délky, jakou má nedostatečně
vyvinutá větev, kterou nekrátíme, a střední vedoucí výhon seřezáváme na nejdolejší
clobfe znatelné očko loňského letorostu.

2.. se rle

Obrciz č. 191. Zakládání serie druhé.

Kdyby pak celá první serie b yla dobře a stejnoměrně vyvinuta a střední vedoucí
výhon pokulhával za ní ve vzrůstu, krátíme znova celou serii i střední výhon tak, aby
vždy vyčníval nad konečná očka seříznuté serie a čekáme, až výhon vyroste a zesílí.
Ovšem to jsou již případy vzácné, poněvadž vedoucí výhon obyčejně až příliš dobře roste.
Na jednu věc však musíme při tom dbáti. Na nově se tvořícím středním letorostu jsou
vždy dole spící očka a teprve nad nimi se tvoří očka silná, dob!·e vyvinutá, a tu musíme
řez , o němž právě byla zmínka, prováděti vždy tak, aby budoucí serie, kterou v létě
chceme vytvořiti, nepřišla do míst, kde převládají tato spící očka, poněvadž by se etáž
dobře netvořila. Proto letorost střední vždy krátíme t ak, aby další serie vznikla v místě
plně vyvinutých oček.
Je-li celá první serie stejnoměrně vyvinutá a dostatečně silná i se středním dobře
vyvinutým výhonem, přikročujeme v časném jaře - v únoru nebo v březnu - k založení serie druhé (obraz č. 191).
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Serie druhá má počínati 40 cm, ale lépe 50 cm nad prvou. Počínajíce touto vzdáleností,
vyvolíme na středním výhonu zase 5 oček, z nichž má vyrůsti nových 5 větví serie
druhé, a nad nimi očko šesté, které má opět tvořiti nové pokračování kmene, ale celý
syst ém 6 oček vyvolíme si tak, aby očko šesté bylo přesně nad loňskou :foznou plochou
kmene, třeba bychom tím museli sestoupiti níže než 50 cm nebo o nějaký cm výše. To je
velice důležité proto, aby pokračování kmene rostlo vždy rovně. Kdybychom toho
nedbali, rostlo.• by pokračování kmene uchýleně od svislého směru .
Dvě spodní očka na středním výhonu zajišťujeme zase měsíčkovitými zářezy, očko
třetí zářezem příčným. Očko šesté řežeme na čípek.
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Obraz č. 192.

:Rez serie druhé.

A nyní ln-átíme celou serň prvou a také každou větev na čípek. Krátíme ji však
nejen proto, abychom získali souměrný tvar pymmidy, nýbrž také proto, aby se nám
spodní části serie dobře ověnčily plodonosnými větévkami. To je věc velice důležitá.
Pyramida, jejíž větve nejsou plodonosnými větévkami ověnčeny, není pyramidou v pra vém slova smyslu. Proto při krácení větví celé serie musíme dbáti i t éto okolnosti a krátiti
vždy tak, abychom tohoto obrostu docílili. Z toho důvodu nevolíme na pyramidy
t akové ocb:ůcl.y, které se špatně ověnčují, jako na př. Klappovamáslovkanebo Guyotova,
Marillatova atd., nýbrž vždy jen odrůdy dobře se věnčící (viz seznam str. 427.). A z téhož
důvodu, jsou-li větve některé serie nedokonale ověnčeny, vypomáháme si hoj ně zářezy
25
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nad očky nevyrašivšími. Při odrůdách dobře se ověnčujících krátíme větve prvé serie
tak, aby jejich horní (vedoucí) očka stála vždy o něco níže nežli spodní očko budoucí
serie. J sou tedy rozhodujícími činiteli při řezu větví serie první tyto tři okolnosti:
1. Řádné ověnčení (obrost) zbývající části větve.
2. Konečná očka seříznuté serie musí býti vždy o málo níže nežli spodní očko budoucí
serie na hlavním kmeni.
3. O výši řezu rozhoduje vždy nejkratší a nejslabší větev serie . J e-li ta krátká,
seříznou se ostatní větve vždy tak, aby stály asi ve stejné výši s krátkou větví, a ta se
nekrátí. Konečná očka seříznutých větví mají přibližně tvořiti jednu rovinu, čili horní

s
. serie

~~-

Obraz

č.

199.

Tvořeni

serie

třetí.

větev lnátí se nejvíce, drnhá méně, třetí j eště méně, čtvi·tá a pátá nejméně. Ale vždycky
to také není neomylnou zásadou. Nejsou jen větve krátké, jsou také větve silné a slabé.
A tu vždy krátíme větev silnou více a slabou méně, takže konce větví po řezu nejsou
přesně, nýbrž jen přibližně v jedné rovině. Zvláště musíme dáti pozor na horní větve
serie. Ty bývají zpravidla nejsilnější a rostou více, poněvadž jsou lépe živeny; krátíme je poměrně nejvíce. I zářezy nad jednotlivými větvemi si pomáháme, abychom
docilili souměrnosti. Nad větví slabou děláme poloměsíčkovitý zářez a mimo to zajišťu
jeme ji řezem podélným, celou kůrn pronikajícím, od očka konečného až dolů pod její
basi, čímž rovněž zesílí.
Větve, jak již bylo podotknutno, řežeme vždy na očko zevní a nade všemi necháváme
delší čípek.

Pěst

Spodní očka jednotlivých větví serie zajišťu
jeme rovněž zářezyměsíč
kovitými, zejména očka
spící, abychom docílili
správného ověnčení, ale
neděláme zářezy nad každým spícím očkem což je důležito zejména
u jabloní, kde očka jsou
hustší - nýbrž asi 10 cm
od sebe. Nad očky, která
jsou na horní ploše větve ,
k ose stromu obrácené,
zářezů neděláme,
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vadž tato očka jsou pří
znivěji položena a lépe
živena a zářezy by nám
příliš zbujcla a vyháněla
nadměrně silné letorosty.

Ze

zářezy zajišťujeme i

krátké prstencovité výhony, listové puky i květ
né puky k větvi přisedlé,
o tom jsme se zmínili již
dostatečně při řezu plodonosných větévek.
Tímto způsobemřezu
docilujeme větví silných,
plodných , které se ani pod
velkou tíží plodů nelámou a ani mnoho nerozestupují. Mimo to v nejhorším případě lze tomu
snadno zabrániti drátě
Obra.z č. 194. Jedna z mála zbylých fotogtafii, lcterá před stavuj e
nou kličkou.
jedenáctiletou, sedmiseriovou pyramidu hrušky Viennské na semePřipomenouti dlužno
náči. Malé třileté pyramidky vedle jsou zatlm mezisadbou, určenou
ještě toto:
k osazení další zahrady.
Všechny předčasné
ratolesti, které se buď na
vedoucím letorostu hlavního kmene nebo na větvích serie (ač u nich se tvoří málokdy) vytvořily, necháváme v létě státi, ale při zimním řezu je seřezáváme na 1 očko. Jenom tam,
kde předčasné ratolesti jsou příliš sih1é, řežeme je až na vedlejší očka. J sou-li v místech, kde
chceme zakládati další serii, neřežeme na vedlejší očka, tam je pouze krátíme, aby
vytvořily základ serie drnhé, jak o tom bylo již pojednáno na počátku této stati.
Vytvořily-li se předčasné letorosty na postranních větvích první serie, a to v místech,
kde tyto větve hodláme hátiti, musíme je seřezati v zimě na vecUejší očka, aby pokračo
vání rostlo zpříma.
Nevyrašila-li některá větev serie vůbec, děláme nad očkem nevyrašivším znovu
zářez (křížový) nebo nadřízneme některé horní očko nad samou serií, aby vyrašilo v novou
větev, eventuálně se spokojujeme raději se 4 větvemi. Je zde sice možnost naroubování
celé větve uměle, ale to dá mnoho práce a výsledek její nevyváží námahu tím vzniklou .
Serie třetí a. další (viz obraz č. 193).
Vytváří se tímtéž způsobem jako prvé dvě seric a nevím, co bych k tomu měl dodati.
Jenom tolik bych snad zclůrnznil, že i při dalších seriích se stále musíme starat, abychom
rozpěrami nebo přivazováním udrželi větve v náležitém úhlu odstupovém.
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pyramida1

To záleží na tom, jak daleko od sebe jednotlivé serie jsou vzdáleny a pak na výživě
stromu a jeh o ošetřování. Strom dobře živený a na kdouli pěstěný může míti 7-8 serií,
strom na semenáči štěpovaný přiměřeně více (viz obraz č. 194). Obyčejně však nepěstu
jeme pyramidy vyšší než 5, nejvýše 6 m , stačí-li k tomu její síla vzrůstu. • Kdybychom

Obraz

č.

špatně se ověnčující hrušky Dr. Jules Guyot
Pyramida je šestiletá a má 4 serie.

195. Fotografie

na

semenáči.

šli výše, trpělo by tím ověnčení plodonosnými větévkami dolních částí a ztížilo by se
značně i ošetřování stromu a řez. Ale obyčejně se nepotřebujeme starati o zodpovědění
otázky, poněvadž přfroda si ji zodpoví sama.
Pyramida, čím více dorůstá, tím více rodí, a plodnost silně omezuje vzrůst, spíše
jest míti obavu o to, že strom nedoroste proponovaných 5 až 6 m a že zůstane menší,
zejména rodí-li hojně.
Pravý pyramidální tvar získává pyramida teprve počínajíc 3., 4.-5. serií. Větve
serií nemůžeme nechati růsti do nekonečna. Vzduch a slunce neměly by pak přístup
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dovniťí· stromu. Proto nenecháváme jednotlivé větve serií rústi výše než do 2 m a krátíme
vedoucí výhon pak každoročně asi na 20 cm, event. později i na IO cm, nebo třeba ještě
kratčeji. Tímto krácením získává pak pyramida teprve svúj pravý pyrnmidální tvar
a dociluje své pravé krásy (viz obraz č. 195).
Končím tuto stať o pyramidě slovy mistra nad mistry Gauchera: „Pravidelně vypěstěná pyramida je mistrovským kouskem. Kdo ji dovede vypěstovati, nosí patent
mistrovský v kapse a múže jistě pí-ekonati všechny potíže, které se mu staví v cestu pí-i
pěstování jiných umělých tvarú. Pro zahradu je pravidelně vypěstěná pyramida to ,
co práce sochafova na prúčelí našich domú."

Svislý kordon.
Svislý kordon je stromek pouze o jediném svisle do výše rostoucím pni a tato svislá
osa má býti po celé své délce ověnčena krátkými plodonosnými větvička.mi. Tak
zněla, alespoň až dosud, definice svislého kordonu. Zda úplně správně, o tom ponechávám
úsudek čtenáři po pfočtení dalšího pojednání.

Jak

pěstujeme

svislý kol'don1

Svislý kordon je nejlépe pěstovati z jednoročního očkovance, ač jej můžeme též
i z očkovance víceletého již s částečným ověnčením.
V každém případě potřebuje však pevnou podporu, poněvadž by se sám neudržel
a časem by se zlámal. O samotě stojící kordony pěstujeme na železné tyči z T železa,
správně v púdě upevněné a nejméně 3 m dlouhé, a, pěstujeme-li je hroma,dně ve větším
množství, pěstujeme je na kostře. O vzdálenostech jednotlivých latí na kostře pro
kordonové t v ary budiž mi dovoleno zatím pomlčeti.
Ať má jednoroční očkovanec jakoukoliv ch y bu (neclosti vyvinutý, luátký, křivý),
nekrátíme jej, abychom vyrovnali vadu jeho vzrůstu , pouze jej, je-li kfivý, vyvazujeme
po sázení na laťku kostry, aby se vyrovnal. Je-li však dostatečně silný a vysoký, krátíme jej pfi sázení asi na 70 cm, aby od výše 40 cm získal pěkný obrost. lfrátíme jej
vždy na očko kupředu hledící. Vrcholové očko nemusíme seřezávati na čípek, poněvadž
postačí plně vyvazování letorostu přímo na lať. Jenom v prvním roce po sázeiú vyvazujeme nově se tvoHcí letorost na čípek, poněvadž stromek s púdou se j eště snižuje. Z téhož
důvodu má být i přivázání stromku k lati v prvém roce po sázení velice volné.
Jinak musíme ošetřovati stromek, má-li na sobě předčasné letorosty, ač to již je pro
kordon špatné zname1ú, poněvadž p:fodčasné letorosty bývají znakem bujně rostoucí
odrůdy, která na kordonu dobrotu dělati nebude. Vyrústají-li předčasné letorosty
někde v té výši, na kterou stromek krátíme, tedy ve výši blížící se asi 70 cm, seřezáváme
je na vedlej ší očka, která zajišťujeme podélnými zářezy. Jsou-li však předčasné letorosty ve výši blížící se 40 cm, neseřezávám.e jich , nýbrž krátíme je pouze na 2 očka, jsou-li
výše, na 1 očko. J sou-li v prostorách mezi jednotlivými předčasnými letorosty očka dřev
ná, zajišťujeme je zářezy měsíčkovitými , aby lépe vyrašila, poněvadž jsou sousedními
předčasnými letorosty oslabena ve svém vývoji. Neděláme to však nahoře pod vrcholovým očkem.
Rovněž tak i u jed noročních očkovanců , kteří nemají p:fodčasnýeh letorostú, zaj išťu
jeme dolní očka ve výši kol 40 cm nad zemí zářezy měsíčkovitými, ale ne všecka, nýbrž
děláme záfozy jen nad očky , která jsou od sebe vzdálen a asi 10 cm, poněvadž b y jinak
obrost byl příliš hustý; rovněž tak neděláme zářezy n ad očky na zadní ploše obrácené
k lati .
Jinak si počínáme, sázíme-li očkovance několikaletého, který má na. sobě obrost
plodonosných větviček již hotový. I zde musíme krátiti vedoucí letorost a krátíme jej
podle toho, jak je stromek ověnčen. Je-li ověnčen bezvadně, krátíme jej o 30- 40 cm,
poněvadž máme patrně co dělati s odrúdou dobře se ověnčující. Je-li ověnčen špatně,
krátíme jej více, třeba na poslední očko loňského letorostu (viz obraz č . 196), po případě,
je-li ověnčen velice špatně, múžeme jíti řezem i do st arého dřeva. Při tom však je třeba
si pamatovati, řežeme-li do st arého dřeva, že musíme vždy řezati buď na viditelné očko
anebo není-li ho tam, nýbrž je zde místo něho plodonosná větévka, musíme ji odpěstovati
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Hznouti na vedlejší očka, aby nový letor ost teprve z těchto vedlejších oček mohl
vymšiti. A ještě něco je důležité. Krátíme-li silně loňský letorost na př. až na poslední
očko , anebo jdeme-li řezem do starého dřeva, musíme seřezati i nejbližší plodonosné
2-3 větévky na vedlejší očka , jinak by příliš bujně vyrašily (viz týž obraz a jeho detail).
Očka, která na t akovém starším očkovanci nevyrašila, zajišťujeme zál'ezy měsíčkovitými,
event. jsou-li příliš dole, i kHžovými.
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Obraz č. 196. Svislý kordon.
ci ti'íletý očkovanec při sázeni. Poněvadž očka n a kmeni nejsou dob ře
vyvinuta, krátí se loň s!{ý letorost až na poslední očko , pí-i čemž se nejbližší plodonos né větvičky o d řezávají až na vedlejší očka , aby přiliš nezbujely. b detail řezu, c hotový svislý kordon.

Nově sázen ý kordon řežeme vždy na čípek a vyvazujeme celý kordon na lať pouze
velice volně a jenom jaksi provisorně, aby mohl sledovati pohyb snižující se půdy, a teprve
když je půda usedlá, pfivazuje se pevně; i nově r ašící letorost nemusíme již vyvazovati
na čípek, nýbrž můžeme jej přivazovati přímo n a lať bez čípku.
V dalších let ech je nutno věnovati velkou pozornosť luácení vedoucího letorostu,
zejména začátečníci nechť toho jsou pamětlivi, poněvadž nesprávné krácení může míti
za n ásledek - a také velice často má - přílišné zbujení plodonosného dřeva a tím i neplodnost. Viz odstavec „Zimní řez vedoucích letorostů" .
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Rovněž i další ošetřování jak letní, tak i zimní popsáno podTObně v kapitolách o letním
zaštipování a o řezu zimním, takže netřeba n a tomto místě se o něm rozepisovati.
Když kordon dorostl výše stanovené kostrou (3 m), krátíme vedoucí letorost při
zimním řezu silně až asi n a 10-20 cm, a když docílil výše 4 m , krátíme jej ročně až na
poslední očko.

Podnož kol'donová.
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Svislé kordony hru šňové pěstuj eme bez rozdílu na kdouli i u těch od1·ůd hrušňových ,
které se na kdouli špatně daří a které jinak musíme pěstovati na semenáči , tedy na př.
Williamsovu Čáslavku . Pro poměrně malý kordon nesmí býti jiná podnož, jinak je
veta po plodnosti. Snad jedinou výjimkou jest Olivier de Serres, které se na kdouli
vždy a všude dobře neda.ří, a raději se i zde pěstuje na mezištěpování.
Jiná otázka však jest , zda svislý kordon by také rodil. Rozhodně by nerodil,
kdybychom na něm pěstovali odrůdy, které n a kdouli bujně rostou , jako je na př. Hardyho
máslovka, Robertova máslovka, P astornice atd. (viz seznam). Rovněž by nám dělaly
málo radosti odrůdy špatně se ověnčující, které bychom museli příliš krátce řezati, což
by bylo na úkor plodnosti.
Kdo již se rozhocU, že chce pěstovati svislé kordony podle naznačených metod
přísně řezané, tomu doporučuji pouze odrůdy hojně rodící a v důsledku toho tak é slaběji
rostoucí. J sou to především Williamsova čáslavka, jedna z nej úrodnějších a nejlepších
hrušek k zavařování, Cbarneuská, Avranšská, Tongreska, Děkanka zimní, kterou však
je záhodno pěstovati jen na silně slunečné zdi, Notář Lepin, Drouardova, Viennská na
kdouli, Merodova máslovka, která však se celkem nevalně ověnčuje a kterou proto
nutno řezati kratčeji, E sperenova b ergamotka, Kongresovka, Vévodkyně E liška, Trévouská, Jeanne d 'Ai·c, Angoulemská atd. Tento výběr snad již postačí.
Jabloňové svislé kordony pěstujeme výhradně na jánčeti . Na duzénu nikd y a v žádném případě. Co se týče oclrúd, netřeba si již tak vybírati, poněvadž na jánčeti se budou
všecky ocln'tcly dobře dařiti a roditi. Snad bych varoval jenom před odrůdami velice
bohatě rodícími, poněvadž by stromek př·ilišným roděním vysilovaly . Ostatně těch není
mnoho a jsou to mnohdy odrúdy méně cenné. K nejplodnějším náleží Pottovo, Evino,
Prúsvitné žluté, Cellini atd. (viz seznam).
A ještě jednu podmínku bych doporučoval splniti. Voliti pouze odi·i1dy jablek velkých
anebo nejušlechtilejších , jako je Coxova reneta, nebo krásně zbarvených, jako je Bernské
růžové atd.
Absolutně se však nehodí Boskoopské, poněvadž i zde má dosti silný vzrúst, Blenh eimská, Krasokvět pro silný vzr úst a malo u plodnost. Ani P easgoodovo nemohu dobře
doporučiti, leda n a místa chráněná, pro hojný odpad ovoce (dobfo se však hodí na vodorovné kordony - viz popis).
Rovněž bych nedoporučoval jablka třeba pěkná, ale chuťově méně cenná, jako
Lebelovo, Lord Suffielcl, Pontoiské, Velkovévoda Badenský, Grahamovo atd.
To všechno, co dosud o kordonech svislých řečeno, platí pro toho, kdo kordony svislé,
přísně řezané, chce pěstovati.
Nejsem v šak jejich ctitelem, zejména ne t am , kde se pěstují ve větším množství na
špalírech. Částečně jsem svoje dt'tvody vysvětlil již clHve. Co jim vytýkám, jest jejich neplodnost , když překročily tučitý věk. S počátku rodí, někdy i velice hojně, ale s přibýva
jícím věkem jejich plodnosti ubývá a pak rodí již jen velice m álo nebo nic. Proč později
nerodí, bude vysvětleno dále. Komu nestačí moje skoro 40leté zkušenosti zabráclkář'ské,
t oho odkazuji na P ekruna. Na PekTuna proto, že soudě podle knih zde h ojně rozšířených ,
je českým Pánbíčkem silně napodobovaným.. A je-li již všecko z něho hodno následování,
proč nejsou hodna následování i jeho var ovná slova~
Pekrun píše ve své knize „Anzucht und rationeller Schnitt aller Obstbaumformen"
v kapitole nadepsané: „Formen , von denen abzmaten ist" - Tvary, pfod nimiž dlužno
varovati - toto:
K nej neúčelnějším stromům t varovaným náleží:
a) P almeta zpeřená vodorovná a palmeta zpeřená šikmá i tehdy, když obě jsou
střídavě vedle sebe sázeny (viz obraz z PekI·una č. 196a). Nepraktické jsou tyto tvary
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jinde často doporučované proto, poněvadž své větve mohou prodlužovati jenom k mčitým
bodům, a to buď k palmetě sousední nebo k rohu zdi, a když dosáhly tohoto bodu, musí
býti seřezávány. To působí velice škodlivě na plodonosné větvičky, poněvadž se octnou
záhy pod příliš velkým t lakem mízních šťav a tvorba květných puků stává se nemožnou .
Přetvoi'.'IDe tyto palmety ve Verrierky nebo je odstraňme, poněvadž žádný řez na takových
palmetách k cíli nepovede. Právě pro tyto tvary upadlo pěstění tvarovaných stromi1
v špatnou pověst, poněvadž špatně rodí a brzo se z nich vytváří spleť větví .

Obraz é. 196 a. Palmety

zpeřené

vodorovné a šikmé (podle Pekruna).

b) Šikmé kordony (viz obraz z Gauchera č. 212 i obdobné č. 213). - Tyto kordony
jsou neúčelné, poněvadž samy sebe nésti nemohou a musí tudíž pečlivě býti upevněny
na lati. Utrhnou-li se však vazby, pak je snadno ztracen celý strom. Pěstujeme proto
raději místo nich Verricrky nebo- svícnové jehlance, nebo, máme-li osaditi nízké stěny,
volme raději dvojramenné µalmetové kordony v několika etážích nad sebou (viz obraz
č. 232). Šikmo sázen é stromky daří se velice špatně. Postavení jejich je nepřirozené.
místo štěpování je obyčejně z polovice pod zemí a následkem toho vývoj stromu je ne-
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obraz podle Pekruna.

pravidelný. Vyvíjejí se snadno kořeny na místě štěpování, strom se tak zbavuje vlivu
podnože a dostává charakter semenáče , to jest vyvíjí mnoho výhonů a žádné plody.
c) Volně stojící svislé kordony. Poněvadž nikdy nemohou vzdorovati náporu větrů
anebo velkému zatížení plody, potfobují vždy opory buď v podobě latě nebo kúlu, ale
ani tu jejich opora není trvalá, poněvadž koly uhnijí a stromek stojí pak šikmo,
zborti se nebo zláme. Takov6 svislé kordony potřebují vždy špalírovou kostru, opřenou
o železné sloupky. Jejich schopnost roditi je velice omezená, poněvadž stromku je dána
příliš malá možnost vývoje. Je neúčelné sázeti větší počet takových svislých kordonů
těsně vedle sebe na kostru špalírovou nebo na sloupky, jak se to tak rádo doporučuje
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zahTádkářům , poněvadž prý majitel může potom pěstovati současně mnoho ocln\d. To je
omyl , brzo nebude míti na nich vůbec žádný ch plodů, neboť stromky trpí časem nouzí,
plody budou menší a menší, letorosty časem nepostačí své funkci a plodnost konečně
přestane úplně, poněvadž kořeny t akových stromků jsou příliš blízko sebe a bojují o své
bytí. Tu nepomůže ani hojné hnojení, ani jiné ošetřování, a proto i tu se doporučuje sázeti
hned stromek o více větvích , neboť odstraníme-li potom přebytečné a hustě stojící stromky
- rozuměj ob dva nebo ob čtyři , jak se tu obvykle radí - je půda po let a pro jiné
stromy neupotfobitelná. Proto si k aždý ještě před sázením rozmysli, že jeden dobře rodící stromek více prospěchu přináší než deset kordonů, které 1úc nenesou.
d) Vřetenovité pyramidy ap. pro houšťku jejich větví (viz obraz z Pekruna č . 233).
e) Plošné tvary o lich ém počtu větví (viz obraz z Pekruna č. 83) , poněvadž střed
roste více a je neplodný atd .
f) Belgický plot (hustě sázené dvouramenné palniety bez stfodní větve, v iz obraz z P ckrnna č. 196b), p rotože větve se pHliš kříží a celý „plot" vždy zdivočí atd .
To by byly asi tvary, kter é P ekrun zavrhuje. Na jiném místě žádá P ekrun, když už
se někdo odhodlá k tomu pěstovati svislé kordony, aby je sázel od sebe ve v zdálenosti
70- 100 cm; svislý kordon n em á býti pod 4 m výšky.
Mimo tyto dvě stati doslova uveden é nezmii'í.uje se Pekrun v celé své knize vůbec
o svislém kordonu a jeho pěstování nevěnuje po tomto odsouzení ani řádečky, mimo větu,
že svislým kordonem lze vyplniti prázdný prostor ve špalfru, když po osazení jeho jiný mi
t vary zbyla volná lať, ač popisem ostatních tvarů se obfrá velmi důkladně.
I Lucas ve svém díle „H andbuch der Obstkultur" i v e svém díle „Anleitung zum
Obstbau" praví na str. 164 atd.: „Pravidelně roste svislý kordon příliš do dřeva, kdežto
plodnost jeho zůstává jen n aším přáním " . A tak bych mohl uvésti i v íce nepříznivých
dokladů o svislých kordonech.
Je sice pravda, že je i dosti autorů , kteří svislý kordon doporučují, ale u k aždého
z nich najdou se pro to důvody , ,.jejichž hromadnou výslednicí jsou tato slova Bottnerova:
.,Vorrierkou blížíme se poněkud k těžším a složitěj ším tva n''lm, jichž vypěstování a bezvadné
u chžování vyžaduje již šikovnou ruku a větší věcnou znalost " . - Kdežto Verrierky
o 4 ramen ech mohou b ýti vypěstovány k aždým pozorný m zahrádkál-em, pod aří se mu
šostiramenné nebo osmii·am enné Verriorky jen zřídka a tvary o j eště větším množství
ramen jsou př·ímo uměleckými kousky i pro odborníka . Zkušenosti dokazují to přesvědčivě
(Bottnor a Poenicke, Praktisch es L ehrbuch, 323- 324).
A to je jednou to pravé slov o i těch zastánců, kteří j eště doporučují sv islý kordon
k lu:omadnému pěstování. Znam en á t o : Nepěstujme Verrierek , poněvadž toho neumíme ,
a proto je doporučení hoden t en tva.r , který pěstiti dovedeme a k ter ý vůbec n ed á práce
a znalosti věcí nevyžaduje, třeba později nic nenesl; tím tvarem je svislý k ordon!
Při tom je přiznačné jedno: Všichni zahradničtí spisov atelé, jejichž knihy jsou mně
k disposicí (Trenkle, Thiem , Lucas, Poenick e, Bott ner , Sch aal, Blaser, H aberlein, SchmítzHubsch atd.) jsou až na Gauchera, P ekruna, Junga, lliinga ovocnáři (pro pěstování ovoce
ve velkém a ve smyslu obohod1úm), ale zahrádkářem z nich není nikdo, a pouštějí-li se do
výkladu o za.hrádkářství a pěstování stromů t varov aných , činí tak pouze povrchně a jejich
výklady n euspokojují po žá dné stránce a nikdo podle jejich popisu b y tvarovaný stromek
a.1ú pěstiti n edovedl ; pěstovati obyčejnou Verrierku je pro ně již vrch olným uměním i pro
odborníka.
Že však tomu tak není, pokusím se mimořádně důklacb1ým popisem pěstě1ú Verrierky
vysvčtlití na jiném místě, abych ukázal, že pěstění Verrierek i v e tvarech složitých je věcí
docela jednoduchou, žádné větší znalostí nevyžadující, a nota ben e je pl'í tom jistota,
7.e jsme vyhověli v šem fysiologioko-bíologíckým požadavkům stromu.
Po mrazové katastrnfě r . 1929 měl jsem příležitost pří vykopávání 20let ých t v arovan ý ch stromli. pozorovati jak kořeny kdoulové, tak duzénové, i jánčoto, na 1úch ž moje
pyramidy, Verrierky i kordony byly naštěpovány. Kořeny t y měly značný rozsah . U kdoulových a duzénových 6- 8ram enných Verríerek sahaly kořeny mohutně clo obv odu
Verrierek sousedních , b a cluzénové p yramidy 5 m od sebe vzdálené tvořily spleť kořenů
mezi sebou, jak při nov ém propracová ní půdy všude b ylo viděti. Ale ani kořeny jánčat
nebyly t akoví chudáci, jak se o nich obyčejně myslí, naopak měly t éž slušný obv od, jehož
průměr po 20 letech přesahoval hodně 1 m , ba dosahoval skoro 2 m.
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Již z toho je vidno, že v jistém slova smyslu měl pravdu Peluun, když tvrdil, že
kordony ve vzdálenosti 40 cm od sebe sázené se za několik let již budou mezi sebou rváti
o výživu a nepomúže té nouzi ani vydatné hnojení, poněvadž strom žije též z minerálních
látek, které hnojením těžko lze nahraditi. Z toho dúvodu Pekrun také zrušil svůj velký
špalír kordonů svislých, který měl postavený v průčelí své krásné zahrady proti ulici
vedoucí do známého Lamannova sanatoria v Drážďanech, poněvadž mu vůbec nic
nenesl, a radil od té doby každému kordonů svislých nepěstovati, poněvadž jsou to tvary
neúčelné. Kdyby však pfoce někdo i proti radě jeho je chtěl pěstovati, doporučuje Pelu·un
sázeti je od sebe ve vzdálenostech větších, alespoň 70-100 cm, a ne pod 4 m výšky.
A tak se sázely u nás podle rady Pekrunovy kordony svislé v různých a různých
vzdálenostech , i metrových , ale nerodily zase. Rodily totiž a dobře, ale pouze prvá leta,
později málo a pak vúbec nic. I kordony svislé o samotě stojící přestávaly, až konečně
vůbec přestaly roditi.
Není tedy, jak se Pekrun domníval, příčinou neplodnosti jejich úzké sáze1ú, nýbrž
něco docela jiného, a odva.žuji se tvrditi, kdyby stál jeden jedinký kordon svislý o samotě
v celé zahradě, že by v dospělém věku nerodil také.

Co je tedy

příčinou pozděj ší

neplodnosti svislých

kordonů 1

Pozorný čtenář mé knihy dovede si již na to odpověděti sám. Vždyť bylo již mnohokráte mluveno o tom v předešlých článcích, že hlavním nepřítelem p lodnosti je přísný
řez stromů. Zejména bylo na to poukazováno v článku o vysokostromech, kde bylo
pl-ímo řečeno, že přísný řez vysokokmeni1 byl jednou z hlavních příčin úpadku našeho
ovocnářství.
Stálý řez

škodí všem stromům bez rozdílu. Strom řezaný a zejména stále fozaný není
nikdy ta.k plodný jako strom nefozaný. Každá ztrát a substance stromové dráždí strom
k vzrůstu nových neplodných ratolestí, poněvadž zmenšuje plochu asimilač1ú a pH stále
opa.kovaném zmenšování plochy a$imilač1ú dochází k menšímu a menšímu vývoji květných
puků, zejména v krajích studenějších, k<le sluneč1ú záření jest nedostatečné a kde tvoření
květných pukú je již samo sebou menší, může se strom stálým řezáním státi vůbec neplodným.
Podle pokusů Marshallových bylo přesvědčivě dokázáno a autory jinými potvrzeno
(Zcdcr bauer, Schmitz-Hiibsch, Trenkle atd.), že již každý průklest stromů, to jest každé
zbavování stromů nadbytečných větví, působí škodlivě na jejich plodnost. Podle
Marshalla i každý mfrný průklest stromů bez jakéhokoliv zluacování větví a větviček
působil vždy na plodnost stromů tak nepHznivě, že výnos jejich klesl i o 15- 20% a úbytek
ten trval ještě dva roky po něm.
Ovšem plody byly po průklestu stromu dokonalejší a ovoce lépe zbarveno následkem
intensivnějšího prozařování slunečního a volnějšího proudění vzduchového v koruně,
ale přece ta okolnost nemohla nahraditi celkovou ztrátu . Příčinou toho byly tedy důvody
čistě biologické, ztráta substance stromové a v ditsledku toho zmenšení asimilační plochy
listóvé.
Toto pravidlo je platné u všech stromú, tedy i u stromů tvarova.n ých, a má i zde za
následek menší plodnost než by měl stromek neřezaný, poněvadž zmenšuje plochu asimilační. Ale stálé řezání u stromků tva.rovaných je nut né, poněvad ž tvary mají omezené
místo , a mimo to je nutno stálým řezem uchovávati jejich tvar v dokonalosti. Zde je tedy
přísný foz nutný, poněvadž by se bez něho žádný tva.r neudržel, a.le má za následek menší
plodnost než by měl strom nefoza.ný, poněvadž zmenšuje plochu asimilační. Na prvý
pohled by se zdálo, že toto základm pravidlo o vztahu substance stromové k plodnosti
není platné pro stromky tvarované, poněvadž zde zdánlivě právě řezálÚm a zaštipováním
se dosahuje plodů větších a jakostně lepších. Názor ten by však byl úplně klamný.
I u stromků tvarovaných se dostavuje týž zjev zmenšené plodnosti a nadměrná velikost
plodů i zlepšená jejich jakost není následkem řezu, nýbrž příčinou její je něco zcela
jiného, a to porucha neboli stasa proudu asimilátú v místě štěpovám, jak již vysvětleno
v kapitole o množení stromů, čehož zřejmým důkazem jest, že i krsky neřezané na slabé
podnoži rostoucí rodí plody stejně veliké a stejně kvalitní. Tato porucha proudu asimilátů
v místě štěpování hraje tedy důležitou úlohu v životě stromkú tvarovaných. Následek poruchy je větší hromadění asimilátt\ v částech nadzemních , poněvadž pro poruchu v místě
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štěpování nemohou dobře dolů, což vede k zvýšené plodnosti, ale i poměrný nedostatek
asimilátů v podzemních částech stromu, to jest v kořenech, následkem čehož kořeny méně
rostou, jsou menší a dodávají méně živných šťav, čímž přispívají rovněž nepřímo k zvýšení

enf

plodnosti. Ale nepoměr tento netrvá věčně. Kořenů, třeba pozvolně, stále pl'ibývá,
stromek dostává živných šťav čím dále tím více a poměr mezi živnými solemi a asimiláty
se mění čím dále tím více v neprospěch asimilátů.
Má-li tvarovaný stromek velkou plochu asimilační čili velkou korunu, postačí
větší výrobou asimilátů udržovati stále převahu asimilátů nad solemi živnými a tvar
i stále rodí. Má-li však omezenou a malou p lochu asimilační, jako na pí'. svislý kordon,
dojde jednou, byť i pomalým vzrůstem kořenů, k převaze solí živných , kterou malá korunka (pouhý proutek) nestačí krýti zvýšenou tvorbou asimilátů a tvar takový přestane
pomalu roditi. Proto svislé kordony s počátku rodí a dobře rodí, ale jakmile dosáhnou
určitého věku, přestanou roditi.
Čím větší korunu má tvarovaný stromek, tím menší je t oto nebezpečí. Proto rodí
tvary U déle a více, poněvadž ma.jí dvakrát větší korunu a dvojnásob listů než kordon svislý ,
proto rodí Verrierky lépe a stále až do stáří, poněvadž mají plochu asimilační 4-lOln-át
i vícekrát větší než kordon svislý. P r oto je vždy lépe pěstovati tvary větší než menší,
které rodí pouze dočasně.
Svislé kordony mají nejmenší plochu asimilační, p ohlcují proto nejméně slunečních
paprsků, tvoří nejméně asimilátů a proto i později nej méně rodí.
Tento nepoměr m ezi živnými solemi a množstvím asimilátů se stále ještě zvyšuje
jejich přísným řezem, poněvadž je obfrá ještě více o zdroje asirrůlační, to jest o listy.
Kdybychom pak dali kordonťtm jinou podnož než slabě rostoucí kdouli, na př. semenáč,
nedožili bychom se vůbec plodnosti, poněvadž nepoměr mezi korunou kořenovou a malou
korunkou nadzemní by byl j eště větší. Nejvýše jenom v těch případech mohli bychom
se dožíti u takových stromkťt jakési plodnosti, kde stojí stromek v pťtdě velice málo živné,
na. pi-. v půdě silně písčité nebo kamenité, která nedovoluje kořenúm stromku se vyvinouti.
To, co bylo řečeno o svislých kordonech hrušňových , platí i o kordonech svislých
j abloňových, jenom že ve zmenšené míře. Kordony jabloňové mají vesměs za podnož
jánče, jehož schopnost vývoje kofonové koruny je velice slabá. J e nejslabší ze všech ,
mnohem, mnohem menší než kdoule; proto nepoměr mezi asimiláty a živnými solemi
kořeny dodávanými je aktivněj ší ve prospěch asimilátů a rodí též více a déle.
Ale i zde se dostaví jednou, ovšem později, poměr jiný a pfostanou také rodit.i.
Prot o nikdy nepěstuji ani n a této podnoži svislé kordony, nýbrž volím vždy tvar větší.
Poněvadž však jánče je neschopno vyživiti větší tvar, volím nejraději tvar U, který více
a déle rodí, poněvadž má dvojnásobné množství listů. U hrušní však zavrhuji na kdouli
i tvar U, poněvadž kdoule má větší kořeny, a volím pro ně vždy větší tvar z důvodů již
uvedených, který pak rodí až do svého stáN.
Vodorovný kordon dvouramenný jabloňový se chová jako tvar U. Má 2 dlouhá ramena,
více listí postaveného v poloze vodorovné, příznivého lepšímu ozafování slunečnímu
i příznivějšího pochodům asimilačním a plodnosti. Mimo to jsou kordony vodorovné štěpo
vány na j ánčeti a mají vzrúst plošší, více do šířky jdoucí, což rovněž podporuje asimilaci ;
proto více a déle rodí. Kordonům vodorovným jednoramem1ým se pokud lze vyhýbám
a užívám jich jen z nouze na místa nárožní z dt'tvodú, jež jsem uvedl u svislých kordonCt.
To ovšem se týká jen vodorovných kordonů jabloňových.
Hrušně na vodorovných kordonech zavrhuji vůbec. Z důvodů těch , jež jsem uvedl
při svislých kordonech a hlavně také proto, že vodorovný růst je hruškám nepři
rozený, ježto mají vždy snahu rťtsti svisle nahoru; jinak vyžadují mnoho práce s :fozem,
máme-li tomu zabrániti.
Nyní přicházíme k dúležité otázce:

Má po všech

těchto

námitlcách svislý kordon

oprávnění

k další cxistcnci1

Na to odpovídám rozhodně: Ano! ale musíme jej jinak pě~titi. Za největší jeho vadu
jsme prohlásili malou plochu asimilační a vše, co k zmenšování této malé plochy přispí
vá, tedy přísný řez . Dovedeme-li tyto dvč vady odstraniti, odstraníme tím hlavní pHčinu
jeho neplodnosti. To jest otázka velice dťtležitá, poněvadž svislý kordon je dnes u nás
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198. Tentýž

způsob

osazeni nizkého plotu v době již
palmetovými kordony.

pozdější, pi"lsně řezanými

199. J iný zpOsob vedeni jednostranných palmetových kordonfi na 3 m od sebe.
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nejrozšířenějším stromem proto, že se dá snadno pěstova,ti. K tomu, abychom zvětšili jeho
plochu asimilační, vede mnoho cest. Všechny však vyžadují toho, aby se dal kordonu
takovému větší prostor. Proto jsem použil v druhé své zahradě na nízkém plotě prkenném ,
kterým prvá léta má zahrada byla oplocena, nové kombinace (viz obraz č. 197). Nevedl mě k tomu zvláštní nějaký nápad, nýbrž prostá okolnost, že plot byl velice rúzký,

ani ne 2 m vysoký a sousedem byl malý tehdy továrník, který měl plno učňů toužících
po ovoci. Proto stromky nesměly přesahovati plot, který byl podle mého zdání pro ně
pHliš nízký. Sázel jsem kordony ve vzdálenosti asi 160 cm od sebe a vedl jejich
ramena dosti bujně rostoucí ve vzdálenosti asi 40 cm od sebe vodorovně a nevěnoval
jsem té , ,stvúře", jak jsem tehdy říkal, žádné pozornosti. A také jsem jí ani věnovati
nemohl, poněvadž mně byl foz i tvar tehdy španělskou vesnicí. Řezal jsem tehdy asi tak
jako když se pohybuje člověk ve velké tlačenici. Bez laclu a skladu mlátil jsem okolo

]f

3

2.

r

s

1

Obraz

č.

200. Jak se

pěstují

palmetové kordony.

sebe lokty, abych získal místa, :fozal jsem větévky příliš bujné. V zimě ty mé „stvůry"
nevyhlížely sice vábně, a.le v době vegetační tvořily dosti příjemnou zelenou plochu.
Ovoce jsem vúbec nečekal, jen jsem chtěl krýti nepříjemnou plochu plotu. Byly to tehdy
samé Ananasové renety. A vida, „stvůry" začaly roditi a rodily hojně . V několika letech
začaly však vrústati jedna clo druhé, překážely jedna ch·uhé, ale rodily stále. Mezitím dostala se mi do rukou kniha Gaucherova. To byly mé prvé počátky pravidelného
fozu. Ale od svých „stvúr" pro hojnou plodnost jsem nechtěl upustiti . Proto jsem začal
na volné části plotu „stvůry" dále pěstiti, ale tehdy již dále od sebe, tuším asi 2 m.
Těmto stromkúm dal jsem již rovnější tvar a větve boční vedl jsem rovněji a přísně
řezal podle Gauchera. Tehdy to byla oblíbená Zlatá zimní parména (viz obraz č. ll8).
A vida, rodila rovněž a velice bohatě.
Ani později jsem se neodcizil tomuto zpúsobu pěstování stromkú na nízkých plochách, jenomže na některých plochách nízkých jsem volil kordony pouze s jednostranným vedením větví a dával jsem větší prostory jednotlivým kordonům, až i 3 m. I zde
jsem byl vždy velice spokojen. To bylo již v třetí mé zahradě (viz obraz č. 199).
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vypěstujeme

takové palmetové kordony1

Mám na mysli zatún jen nízké zdi anebo ploty, jež chceme účelně krýti ovocnými
t vary. K tomu plně postačí kostra z vodorovných drátů 40 cm od sebe vzdálených bez
svislých latí. Stačí, dáme-li ke každému stromku 1 podpěrnou lať svisle postavenou
a lehce zabodnutou do země. Dráty musí býti stále pevně nataženy, aby byly vždy
vodorovné.
Vzdálenost jednotlivých stromků od sebe je udána na obrázcích a je myšlena pro
podlož jánče. Pro hrušně n a podnoži kdoulové musily by býti vzdálenosti o něco
větší, ač pro tento způsob pěstování nízkých kordonů se méně h odí. Tvar musí býti
pěstován pozvolně a ne náhle, jinak by se nám postranní větve nevyvinuly anebo ne
dostatečně.

Obraz

č.

201. Illingiiv kordon pro velké plochy. J e však

třeba siln ěji

r ostouci p odnože. Viz text.

Mysleme si, že jsme dnes vsadili obyčejného jednoročního očkovance (viz obr az
200). Sel-ízneme jej ve výši 40 cm na 2 dobře vyvinutá očka, chceme-li pěstovati
kordon jen na jedné straně se rozvětvující, nebo na 3 očka, chceme-li pěstovati kordon
s větvemi na obou stran ách. Máme-li na mysli poslední případ, zajišťujeme spodní očko
ze 3 vyvolených měsíčkovitým zářezem a necháváme všecky 3 výhony růsti. Horní
výhon vyvazujeme první rok na čípek a pak na lať a nezaštipujeme průběhem léta.
J enom kdyby spodní větve špatně vyrašily, můžeme jej též zaštipovati. Spodní větve
necháme růsti jak chtějí, jenom když zdřevnatěly, ohýbáme je a vyvazujeme na dobře
napjatý vodorovný drát se špičkou malinko ohnutou n ahoru .
Druhý rok zakládáme serii chuhou týmž způsobem . Jenom v tom případě, kdyby
serie prvá byla velice špatně vyvinuta , seřízneme střední výhon zcela krátce na některé
ze spodních oček a čekáme j eště rok. Toho však obyčejně nebývá třeba, poněvadž u jánčete za normálních poměrů se větve dobře vyvíjejí. Prodlužující letorosty spodních
č.

iP

tmi

ez

OU

dy

ro
ěco

ýti
ne

ě

399

s to v á n í t 'V a li.' fi pr a ·V ·i de [ n ý c th.

větví nikdy nezaštipujeme, ani nad očky jejich neděláme zářezy, poněvadž leží vodorovně. J en tehdy je mírně krátíme, kdyby vrůstaly do obvodu kordonu druhého.
A tak může stromek přirůsti každého roku o jednu serii.
Když stromek doroste horního okraje plotu, založíme v létě u kordonů na obou
stranách se rozvětvujících konečné U a u kordonů na jedné straně se ověnčujících ohýbáme

pouze poslední výhon ve stavu zeleném na příslušnou stranu. Je-li kordon již hotový,
nutno jej zaštipováním a řezem udržovati v původním tva.r u, všecky větve vzhůru
rostoucí vyřezávati anebo hodí-li se k tomu, vyvazovati zase do směru vodorovného,
je-li dosti místa. Takto vedené stromky, jsou-li jinak všecky podmínky vhodné, dobře
rodí.
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Obraz

č.

202. Palmetové kordony pro vysoké

stěny.

Podnož

semenáč.

Máme-li velkou, ale nevysokou plochu, kterou chceme osaditi kordonem, nemůžeme
jej ovšem pěstovati na podnoži slabě rostoucí, nýbrž volíme k tomu odrůdu dobfo rodící
a za podnož silněji rostoucí duzén; její větve vyvazujeme stále do polohy vodorovné.
Takový kordon na duzénu nemusíme však nad každým rozvětvením seřezávati, poně
vadž bujně roste, nýbrž stačí pouze hlavní kmen přiměřeně kTátiti, aby se boční vodornvné větve řádně vyvíjely. Nevyvíjí-li se větve v dostatečném množství a délce, stačí
kTátiti střední kmen více nebo méně (viz obraz č. 201). Když pak větve boční dosáhly
délky prostorem určené a dále růsti nemohou, ablaktujeme je po řadě na spodní větev
vzhůru zahnutou. Tento druh palmetových kordonů, nazvaný podle svého vynálezce „kordon Illingův", rodí, když dorostl, velice hojně. Můžeme na něm pěstiti hrušky i jablka.
Pro hrušky volíme jen odrůdy na kdouli bujně rostoucí, jako je na př. Hardyho, Dielovu
- pozor na fusiklaclium! - Robertovu, Amanliskou; Guyotovu na pláněti, Williamsovu
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na pláněti atd. Pro jablka volíme jen duzén (Ontario, Landsberskou , Sudetskou, Alcxancha, Coxovu oranžovou, Bernské rúžové atd.) - ne však Boskoopské ani Kmínovou ,
Gravštýnské, Blenheimskou a.n i Krasokvět - vesměs oclrúdy později anebo slabě rodící.
Kordony můžeme též pěstovati i na vysokých stěnách (viz obraz č . 202), ale musíme
pro ně voliti za podnož jen semenáč. Hodí se jak pro hrnšně tak i pro jabloně a volíme
pro ně jen odrůdy bohatě rodící.
Pro volně stojící kordony hodí se „způsob geisenheimský", zejména jako ukončeni
dvojšpalíru (jak ukazuje obrázek č. 203), jehož fotografie se mi bohužel ztratila. Před
stavuje kordon volně řezaný jako úzké vřeteno, nahoře zakončený dvěma vodorovnými
rameny. Potřebuje vždy železnou kostru , působí dojmem velice pěkným a rodí velice
dobfo jako všecky kordony zakončené větví vodorovnou . Hodí se zejména dobfo pro
hrušně na kdouli ne příliš bujně rostoucí a dobfo rodící. Pro jablka na
duzénu se nehodí, za to by se výborně hodil pro jablka.na jánčeti.
Tím přecházíme ke kordonům
volně pěstovaným buď jaJrn solitéry
nebo pěstovaným v řadách. Dosavadní zpúsob pěstování kordonť'.1
svislých ve vzdálenosti 40 cm od
sebe a přísně řezaných , jak toho
nutně vyžaduje omezený prostor.
nevyhovuje, poněvadž, jak již řečeno,
silně omezuje plochu asimilační a tím
je donucuje k pozdější neplodnosti.
Při tak úzkém sázení není však možno zvětšiti plochu asimilační. Mů
žeme ji zvětšiti, sázíme-li kordony
ve vzdálenosti větší, aby vyhovovaly všem biologickým podnúnkám,
měly zabezpečený delší život a více
rodily. Jenom potom bude míti kordon své oprávnění a jeho koruna.
listová budo více odpovídati koruně
kořenové. I zde múže býti několik
zpúsobů fošení a záleží jen na pěsti
teli, pro jaký způsob se rozhodne.
Já se svého stanoviska považuji za
nejlepší
způsob Silvettiho, poněvadž výObraz č. 203. Geisenheimský kordon hrušňový, zakonh od, které poskytuje, je fada. Záčený 2 vodorovnými rameny, užitý jako ukončení dvojileží v tom , že kordony sázíme
tého špalku. OdrOda: Vévodkyně Eliška.
ve vzdálenosti 120 cm od sebe a
necháme jo rozrůstati po celé ploše,
jak je viděti na pfipojeném obrázku (obraz č. 204a). Systém Silvettiho vyplývá z poznání, že větve vodorovně odstálé mnohem více rodí než větve rostoucí vzht'í.ru. A ještě více
rodí větve dolů ohnuté. Dáme-li větvi vodorovný směr, oslabíme v ní tok živných šťav.
Soli živné budou v ní prouditi líněji a větev vodorovně ležící poroste mnohem slaběji
než větev vzpřímená. Ohneme-li větev dolil, bude v ní proud živných solí ještě více
oslaben a větev taková bude míti jen velice slabý přírůstek , bude vytvářeti více listů
hustěji ležících, ale do délky poroste jen velice málo. Učiníme z ní něco podobného,
čeho docilují vysoké stromy vytváfoním oblouků, když počnou přecházeti ze stadia
vzrůstu do stadia plodnosti. Listy vytvářejí asimiláty, které proudí od listů směrem dolú
ke kořenům zvláštními drahami. Ohnu-li větev, vytvořím tím v ohnutém místě jakousi
umělou překážku oběma proudúm, jak solím živným tak i asimilátlim. Soli živné nahoru
proudící nemohou dobfo ohnutým místem do větve ohnuté a následkem toho větev neroste nebo jen málo, ale zároveň nemohou též asimiláty pro překážku dobře prouditi dolú
ke kofonúm a nastává jakési zaclTžení asimilátů ve větVi ohnuté. Větev ohnutá bude
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tedy míti nadbytek asimilátů jednak proto, že má poměrně více listů , jednak proto, že
asimiláty nemohou z ní snadno ven. Nastane tedy zvlášt1ú nepoměr. Větev ohnutá bude
míti mnoho asimilátů a málo živných solí tedy případ, kdy asimiláty mají pfovahu
nad živnými solemi. Tím nastanou podmínky př'íznivé plodnosti a proto ohnutá větev je
náchylna silně k rodění a také rodí.
Ale za nějaký ~as ohnutá větev se vyrodi a přestane ploditi, poněvadž je to také
fysiologický zjev jako u každého tvora, který v určitém věku přestává roditi. - A strom
je také živý tvor.
Ale mezitím již nastupuje jiný fysiologický zjev. Ohnutá větev tvoří oblouk jen
ve své konečné části, její první část není ohnutá, nýbrž směfoje nahoru. Do první vzpří
mené části jde převaha živných solí, poněvadž nic jim nepřekáží v cestě a teprve v místě
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Obraz č . 204. a Kordon vyvazovaný podle zpOsobu Silvettiho. b Geisenheimský kordon pěstovaný po

loše,
znávíce

zpťisobu

.ťav.
tběji

ohnutém nemohou dobfo dále a v místě vzpřímeném nastane nápor roztoku živných solí
a nejvíce v nejvyšších očkách v místě ohnutí. Následek přetlaku živných solí se objeví
v bujnějším obrostu částí dovrohu směfojících, jednak v tom, že očka v ohbí, třeba jen
neviditelná, adventivní, vyraší v bujný letorost (viz obraz č. 59), který, když dosáhl
určité délky, znovu ohýbáme a dostaneme totéž, co jsme měli dříve, nově ohnutou větev,
ale tentokráte mladou , schopnou znovu roditi, a část ohnutou sta.r ou, nerodící, již odře
záváme až k místu nově vytvofoné větve. Tím se zmlazuje stará včtcv nerodící
novou rodící. A v tom tkví celý vtip k01·donů pěstovaných podle systému Silvettiho.
Ovšem, že takové kordony musejí býti sázeny od sebe dále, ve vzdálenosti 120 cm, čímž
získávají i na výživě a rodí.
Větve kordonů se mají ohýbati povlovně, jak dorostou; nejvhodnější dobou k tomu
je počátek května a.nebo ještě lépe před květnem v době prvního rašení puků , poněvadž •

více
listů

lého ,
,adia
dolů

FOUSi

horu
r nedolú
bude

francouzského vřetena (fuseau). c úzce sázené a přísně řezané kordony podle zpOsobu
dosavadniho.
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květné
květné

puky se tvoří již v květnu a ne později. Kdo ohýbá větve později, netvoří se mn
puky ještě téhož roku, nýbrž až v květnu rnku příštího a roditi budou teprve
tfotfbo roku, kdežto větve ohnuté pfod květnem dají úrodu již ve druhém roce.
Řez kordonů pěstěných podle systému Silvettiho je velice jednoduchý, jak vyplývá
z popisu. Odřezávat jen větve staré v místě ohbí, kde se tvoří nová větev, a nedovoliti jim, aby zasahovaly do okrsku sousedního kordonu. Jinak se nechává stromek růsti
jak ch ce, snad tu a tam pomoci zá:i"ezem nad očkem, aby se z něho mohla vyvinout větev.

Obraz

č.

v

205. Vi'etenovitý kordon
zimě před

í·ezem.

Obraz

po

č.

vřetenovitý kordon
zimním (má zahrada).

206. Jiný

řezu

anebo hácenírn vedoucího letorostu ji k tomu donutit. Větve nově se tvořící v ohbí
staré nevyřezáváme , poněvadž to je p!·irozená náhrada starých větví, které již
svůj úkol vyplnily; odřezáváme rad ěj i vždy větev starou než nově vytvořenou. Ovšem , že i při tom musíme hleděti k tomu, aby stromek nebyl příliš hustý a tvoH-li se
pHliš mnoho větví nových, musíme po případě tu a tam i větev nově vytvořenou odříz
nouti. Obrost na té části větve, která směfoj e nahoru. tedy před obloukem, nutno krátiti
podle zákonů řezu , jak to v předešlé k apitole bylo popsáno.
Plodonosné výhonky kratičké, jako jsou prstencovité výhony a krátké výhony plodonosné, necháváme státi pokud rodí, za to tím větší péči věnujeme vyvazování oblouki't.
větve
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Systém geisenheiniský (viz obraz č . 204b) není již tak výhodný jako způsob pčstění
podle Silvettiho, ale mnohem, mnohem výhodnější než dosavadní způsob přísně řezaných
a úzce sázených kordonů podle způsobu dosavad1úho (viz obraz č . 204c). Záleží
v tom, že sázíme kordony rovněž 120 cm od sebe a necháme je volně rozrůstati na
tři strany, jak patrno na obrázku č . 204 b a j ak ukazuje i obrázek č. 205 a 206.
kde znázorněn je kordon takový v zimě. Ořezáváme jej pouze tak, aby ncp:L-ekročoval
rozměr jemu vyměřený, obr ost zadní plochy přilehlé k lati vyřezáváme a dole necháváme
větévky delší než nahoře, jinak by snadno zacházely. J e to vlastně modifikovaný tvar
francouzského vřetena. I u tohoto tvaru u žíváme vždy podnože slabě rostoucí - kdonlc

Obmz č. 206 a . Vřetenovité tvary kordonO, j ež jsem si vypěstoval z kordonťi přisně i·ezaných

na loubí, jehož fotog rafie se mi bohužel ztratila, ale které je

ohbí
ré již
u. -li se
odříz

rátiti
lodoouku.

pfosně

vystiženo kresbou.

a j ánčete - nikdy duzénu a naprosto ne semenáče. Hodí se více pro tvary nrušňové než
pro j abloňové, poněvadž j abloň nemá ráda dlouhý a vzpřímený růst, ale můžeme na něm
pěstovati jablka na jánčeti.
S vřetenovitými tvary kordonů , které jsem si vypěstoval ve své zahradě z nerodících kordonú přísně řezaných (viz obraz č. 206a), měl jsem potud dobré zkušenosti, že
kordony začaly zase roditi a r odily někdy i hojně, ale lepší zkušenosti jsem měl s kordony
pěstovanými podle způsobu Silvettiho. T y daly mnohem méně práce a rodily pravid elněji a více.
Mimo to možno pěstovati kordony i ve tvaru širších palmet vodorovně zpefoných,
s větší plochou asimilační, kterých lze užíti jak k výzdobě špalírů, tak i prázdných stěn
domů velkých i malých (viz obraz č. 207 a 208). N utno pouze podotknouti, že k výzdobě
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Obraz č. 201. Špalír osazený palmetovým kordonem přísně řezaným.

Obraz

č.

208. Palmetový kordon volný

čili vějířovitá
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Obraz č. !209. Projektovaná výzd oba stěny kordony podle zpfisobu Silvettiho s oblouky jenom
na stranu vyvazovanými.

č. !209 ct. Na tomtéž domku by se daly
dobře pěstovati i čtyřra
menné vysol<é Verrier ky.

O braz
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větších ploch užíváme jako podnože semenáče, pro menší plochy kdoule ane bo u jabloní
duzénu a jánčete.
I způsobu pěstění kordonů podle Silvettiho lze užíti k výzdobě domů , jak ukazuje
zkombinovaný obrázek č. 209, ne podle skutečnosti kreslený, pouze myšlený jako výpli"'1
stěny, s oblouky větví vesměs na stranu vyvazovanými.
Jinak všem těmto obrázkům podle skutečnosti kresleným, i posledním u pouze
myšlenému, slouží za základ myšlenka zvětšení plochy asimilační a je ponecháno volné
p ole i čtenáři, vymýšleti si různé způsoby řešení . Tak na př. na obrázku posledním by
se dobře daly pěstiti i 4-ramenné vysoké Verrierky, jak ukazuj e obrázek č. 209a.

Svislý kordon dvojitý

čili

tvar U.

Má mnohé výhody před svislým kordonem jednoduchým . Především je zde poloúspora počtu rostlin, str omky se sázejí na vzdálenost 80 cm, mají větší okruh
k disposici, dvojnásobnou asimilační plochu a rodí tudíž déle a více než jednocl uchý kordon svislý.

viční
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Obraz č. 210. Tvar U a zpOsob jeho tvarování z j ednoročního očkovance. Detaily tvoření viz na
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To, co bylo řečeno o nevýhodách jednoduchého svislého kordonu, pla.tí i zde, jenom
že v míře mnohem menší. I zde je plocha asimilační malá, ač je dvakrát větší než u jednoduchého svislého kordonu , rovněž i tvar je dosti malý a nelze k němu užíti podnoží
bujně rostoucích jako je semenáč, ale ani odrůd, které na kdouli bujněji rostou, jako je
n a př. Rober tova máslovka nebo H ardyho atd. - viz seznam -nelze užíti pro nezkrotný
růst a neplodnost. Snad by bylo lze u žít i odrúd hrušňových slaběji na kdouli rostoucích.
ale za to hojně p lodných, ale neměl jsem velkých úspěcbú ani na t omto tvaru u k doulí,
poněvadž podle mého soukromého mínění je tento tvar pro kdouli ma lý. S počátku rodil.
i1ozději také málo a konečně nic. Za to s velkým úspěchem jsem pěstoval na tomto tvaru
jablka ušlechtilá na j ančeti , která po celou dobu trvání mé třetí zahrady (20 let) přiná
šela krásné plody v hojnosti a již pro tento clúvod je tvar U zcela hoden doporučení .
Lze na něm pěstiti všechny kvali.tní odrůdy jablek. volíme však jen odrúdy vynikající
velikostí, v zhledem a jakostí. I Boskoopské a Kmínovou renetu jsem na něm pěstoval
a s dobrým výslecUrnm. Jen Delicious jsem byl nucen úplně odstraniti pro časté vymTZávání oček a nemocné vzezření. což však nepřičítám vlivu ocb.'ůdy jako spíše v livům
klimatickým,· a P easgoodovo pro hojné opadávání plodů se stromu a časté jejich hnití.
To však nemá co činiti s tva,rcm U.
Pěstování tvarn je velice jednoduché a rychlé a nedá více práce než jednoduchý
kordon. J akési potíže snad působí začátečníkovi počáteční tvarování správného U.
ale tomu brzy zvykne a vytváří je po prvém pokusu pak bez obtíží a rychle. Ještě asi
v r. 1934 jsem tvaroval z j ednoroč1úch očkovanců 48 tvarů U za jedinký den a totéž
jsem dokázal i o 2 roky později u stejného počtu jednoročních očkova.nců. K<lo se chce tomu
vyhnouti, může si koupit i tvar y již hotové ve školce, ale podle mého přesvědčení nezísk á
tím nijakého n áskoku časového, a chce-li miti tvar dokonalý, je lépe vypěstiti si jej celý.
Já pěstuji tvary U jen z j ednoro čníh o očkovance. Ještě před sázením seříznu jej
n a očko kupředu hledící ve výši asi 20 cm. Očko řežu na čípek rovněž asi 20 cm dlouhý.
Očkovance sázím mezi 2 latě špalíru a podepru jej na podpěrnou lať lehce do pů dy zabodnutou a drnhým koncem p'řivázanou na vodorovný drát ve výši 40 cm (viz obraz
č. 210). Za krátko vyTáží z horního očka bujný letorost. z kterého za 3 až 4 týdny m ohu
tvořiti již U.
Veškeré deta.ily tvoření U jsou popsány ve stati „Verrierky" a nakresleny na obrázcích k tomu se vzta.hujfoich, ka.m čtenáře odkazuji (str. 448 a dal.)
Takovým způsobem můžeme lehko docíliti již prvé léto dokonalého U, převedeného
úplně na svislé latě. Další pěstování je již úplně stejné jako pěstování jednoduchého
svislého kordonu, pouze nutno dávati pozor na souměrnost obou ramen, které docilujeme
jednak zimním krácením delšího ramene. aby se vyrovnalo luatšímu, jednak letním
zaštipováním vTšku delšího letorostu v létě - viz zaštipová1ú tvarů k dosažení souměr
nosti.
Tvar U pěstíme obyčejně na latích do výšky 3 m a pak seřezáváme vždy v zimě
vedoucí letorost na poslední očko, ane bo při stromcích bujněji rost oucích mčtžeme jej
povlovně prodlužovati i do výšky 4 ru.

Spirálovitý kordon
(Viz obraz

na

407

č.

čili

spirála.

211.)

Tento tvar můžeme pěstovati pouze na železné kostře zvlášť zhotovené, jejíž jednotlivé závity jsou od sebe vzdáleny 40 cm a směrem nahoru pomalu se úží, až končí pří
mým hrotem. Spirála výšky asi 2· 50 m je vyrobena z tyčového oblého železa. Spodní
část v zemi upevněná jest asi 50- 60 cm dlouhá , dobře natřená miniem a zajištěná
čtverhrannou deskou. Dohú část spirály nad zemi vyčnívající potřebuje opory v podobě malé opěrné tyče zapu štěné clo země a zaj ištěné rovněž menší deskou. Této opory
potřebuje spirála vždy, stojí-li volně.
Stojí-li spirály na koncích rabat osázených vodorovnými kordony, nepotřebují zvláštního upevnění v zemi, ani opory boč1ú, poněvadž se nasazují zvlášť k tomu přizpt"lsobenou
pochvou železnou na h orní část kostry vodorovného kordonu (viz obraz č. 221), a ten ,
když dorostl a dospěl až ke spirále, se na ni vyvazuje. Nesmi však býti sázen daleko od
spirály, poněvadž by n edorostl do její výše, anebo spirála se pHmo osazuje zvlášt jedno-
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ročním očkovancem. Spirály jsou velice
pěkné tvai·y, které ověnčeny vyhlížejí
v zahrádce velice něžně, ale nesmějí býti
pHliš vysoké, poněvadž pak něžnost
svou ztrácejí. Spirály jsou pěknou ozdo-

bou zahrady, zejména na koncích rabat. Ale nesmějí se osazovati očkovanci
bujně rostoucími; lépe se na ně hodí
slabě rostoucí j abloňky na j ánčeti než
hrušky na kdouli, poněvadž ty příliš
rostou a jsou pro malou spirálu méně
vhodné. Ještě dobře by snad šly na nich
odrůdy jako je slabě rostoucí Williamsova Čáslavka na kdouli, ale rozhodně
ne odrůdy jiné, a i Williamsova Čáslavka
by časem příliš zbuje]a a stálým řezá
ním nerodila. Za to jabloňky na jánčeti ani t u nevolíme och·úd bujně
rostoucích - se vyjímají na spirále
velice pěkně a dobfo se vyvíjejí, zejména odrůdy velkoplodé, pěkně zbarvené a dobře rodící, aJe později nerocU
také pro příliš přísný řez. Rozh odně
nesmí býti za podnož duzén.
Pěstění je velice snadné. Vsadí se
do země jednoletý šlcchtěnec, který,
dá-li se dobře ohýbati a na spirálu vyvazovati, luátíme asi na 60 cm a hned
Obraz é. 211. Spirálovitý kordon Coxovy renety
vyvážeme na spirálu. Kmínek musí býti
na jančeti.
n apfod dobře vyvázán na spodní svislou část spirály, na níž vedo ucí výhon
potom již neseřezáváme. Skoro vodorovná a jen mírně do výše stoupající spirála stačí
k tomu, aby se plodonosné ratolesti dobře tvořily. Kde je třeba povzbuzení líných
oček. činíme tak pouze záfozy. Zato musíme však plodonosné větvičky dobře ošetfovati
a luotiti je v růstu, aby tv:u: neztrácel svou podobu.
Když stromek dosáhl vl'Cbolného bodu tyče, seřezává se každého roku v zimě na
spodní očko vedoucího výhonu s náležitým krácením , eventuálně řezem na vedlejší očka
dvou nebo tří plodonosných větviček pod ním vyrostlých.

Sikmý kordon.
(Viz obraz

č.

212.)

Nebude svému pěstiteli dělati nikdy radost , poněvadž má mnoho vad, v t o čítaj íc
vady svislého kordonu. Nejhorší jeho vadou je nepH.rozené postavení kofonů (šikmé),
které nedovoluje správně obdělávati půdu, aniž by se kořeny na žádné straně nepoškodily. Druhou vadou je, že místo štěpování snadno se ocitá v zemi, kde koření naštěpovaná část. Třetí vada záleží v tom, že takový t var musíme st álo velice pečlivě
vyvazovati, poněvadž není dosti stabilní, což zejména se stává nebezpečným v době
větší fu:ody. A konečně je to tvar malý, příliš hustě sázený, s malou plochou asimilační
a na koncích zelí nebo špalírů se musí stále řezati, což nepodporuje nikterak plodnost. Aby
se těmto vadám odpomohlo, vymýšlely se všelijaké úpravy.
Vypěstil se dvojitý šikmý kordon, který sice nebyl tak blízko sebe sázen viz
obraz t ýž - ale ostatní nevýhody neztrácel.
Sázel se rovně do země a ve výši 40 cm teprve se ohýbal do šikmé polohy, ale ostatiú
vady mu stále zůstávaly (viz obraz č. 213).
Jak vidno, oběma těmito způsoby se vadám neodpomohlo. Rozhodně šil'1ný kordon
není právě tvar hodný doporučení.
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Ale stává se často , že máme plochu zdi, na které nemůžeme p:ř'i nejlepší vůli nic
než šikmý kordon, jako tomu je na příklad na připoj ené fotografii schodiště
(viz obraz č. 2 14). Je to vlastně svislý kordon s dlouhými třemi šikmými rameny, ale
i na těch je viděti, jak přes pečlivé vyvazování úvazky se často uvolňují - viz spodní
rameno. A to se při hojnější násadě plodové stávalo velice často , ba kdysi ráno byla zlomena celá spodní větev plody příliš zatížená a musila se znovu vypěstiti. Nevýhody
jsou tedy značné.
Pěstěna byla tato šikmá trojramenná pa.Jmeta takto: Vsa.d il se jednoroční očko
vanec (hruška Pa.řížanka). Spod1ú rameno jsem potřeboval ve výši 30 cm. Vsadil jsem
tedy jednoročního štěpence tak, abych měl v té výši (30 cm) jedno očko na pravé straně ,
a zajistil jsem je zářezem měsíčkovitým, aby rameno silně rostlo. Nad ním jsem nechal
pouze jedno očko , které mčlo tvor-iti pokračování dovrchu a čípek. Rameno i horní pokračování letorostu ve st avu ke konci léta znázorňnje obraz č. 215, obrazec 2.
pěstiti
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Obraz č. 212. Šikmé kordony podle obrázku Gaucherova, jednoduché i dvojité.
Po stranách polopalmety.

clon

Rameno dolní jsem již otl počátku vyvazoval na šikmý , dobře napjatý drát. Rameno
spodní a.ni ostatní jsem nikdy nekrát il, poněvadž velmi šikmá poloha umožňovala
dobré věnčení.
Druhý rok zase jsem zajistil zářezem boční rameno ve vh odné výši (nemohl jsem
voliti vzdálenosti podle své libosti, poněvadž dosti úzký prostor tomu nedovoloval)
a nad ním jsem ponechal očko prn pokračování dovrchu podle obrazec pi"ipojcného
a zase nechal vše růsti. Když pHštího léta horní svislá ratolest dosáhla výšky zábradlí
schodů a překročila je asi o 10 cm , ohýbal jsem ji do poloh y šikmé za stavu zelen ého
na horní dr át. A více jsem na tom t van1 nedělal nic, než nechal jej rústi a ošetřoval
plodonosné větvičky. Větve spodní měly značný náskok a proto mnč rnst ly souměrně .
Kdyby se vzrústem opozdívaly, byl bych v zimě krátil řezem větev ne bo větve horní
podle potřeby, eventuálně zaštipoval v létě, abych dosáhl souměrnosti . Nebylo toho
však třeba. Tvar plodil dobře, poněvadž byl větší, a rodil až do zmrznutí r. 1929. Nebyl
by rodil tak dlouho, kdyby byl pouze o jedné větvi nebo kdyby to byl svislý kordon.
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Víc kordonů šikmých jsem nepěstoval a pěstění jich na špa.lfrových latích nebo na
plných zdech považuji pouze za utloukání času zbytečnou prací. J e to hračičkářství
nemající účele a způsobující mnoho trýzně. Zejména na obrázku č. 213. , vyňatém z Gau chera, je dobře viděti , jak často kordony šikmé a i svislé h ynou a místa prázdná pracně
musejí býti vyspravována. což si mohl dovolit i jenom mistr nad mistry jako byl Gaucher .

1

./
f

--:
Obraz

č.

,.,..

·.·... _-

rovně sazen ým (obraz podle Gaucher a) a stále vyspravované.

'.213. Kordony šikmé s kmenem

stále hynoucí

Obraz č. 2111• šikmý kordon s dlouhými rameny hrušně Pařížanky.

jak snadno a

často

se úvazky

uvolňují,

až kdysi celá

větev,

Na fotografii je viděti,
plody zatížená, se zlomila.

Místo všech těchto šikmých tvarů lépe je sázeti, je-li špalfr dosti vysoký, Verrierky,
tvary U nebo jiné vzn osné přímé tvary, ja.ko dvojité U nebo Gaucherovy palmety atd.,
je-li zeď nízká, sázeti vodorovné kordony o různé výšce v několika etážích nad sebou
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O brnz

č.

2 15. Pos tupné

pěstování kordonu se šikmými rameny na zahradním schodiš ti
(viz též obraz č . 214 a t ext na str. 409).

'

nebo svislé kordony s hojný mi v odorovi1ý mi r ameny, nebo kordony vodorovné dvojité,
vícekráte nad sebou vedené v různých obměnách pro velice nízké zeli - viz obrázky
další. Všechny t yto t vary odpovídají dobře všem fysiologickým podmínkám a proto dlouho
a hojně rodí, dlouho žijí a nedají o nic více práce než kordon šikmý.
Kromě kordonů šikmých byl nalezen lidmi, kteří neměli co dělat, anebo lépe řečeno
lidmi, kteří hledali krásno a našli směšnou věc, t. zv.
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č.

vlnitý

216).

Je to tvai· ohyzdný, o němž netřeba ani ztráceti slov, a má-li býti správně vytvořen,
vyžaduje mnoho práce a zvlášť komplikované kostry špalírové; je zde uveden jen k vůli
úph1osti. Rodí dobře v mládí, později ne.

O braz

č.

čili vlnitý s kostrou vedle
dosti nákladnou.

216. Kordon hadovitý
znázorněnou ,

Kordon vodorovný
je tvar, jehož pěstová1ú nutno co nej vřeleji doporučiti. J e to tvar jednoduchý, snadno
a snad nejlepší rodič mezi všemi tvary. Proto mu chci věnovati větší
pozornost. Že není více rozšířen, toho vinou je pouze neznalost jeho pěstění; všechny
ne7.dary, jichž různí zahrádkái'i se dožili, nutno přičísti jen na tento účet. Byl vynalezen asi před polovicí p:fodešlého století pěstitelem Jaminem a od té doby se značně
:jeho pěstování rozšířil o , ač ne tak, jak by toho zasluhoval.
Vodorovný kordon je tvořen z krátkého, 40 cm vysokého k mene a z jedné nebo ze
dvou vodorovných větví ; odtud má název vodorovný kordon jednoramenný nebo dvouramenný.
Podmínky jeho zdárného pěstění jsou tyto:
I. Lze na něm pěstovati jen jablka, hrušky a vinnou révu, ostatní druh y ovoce
nikoli. Hrušně vša.k se také méně hodí pro svou snahu růsti svisle do výšky, kdežto
j abloňky pro svůj více plochý n"tst jsou pro něj přímo stvořeny. Nelze vša.k říci, že by
se hrušně na vodorovné kordony vůbec nehodily, naopak rodí s počátku dobfo i zclc,
ale jich ovládání řezem dá na starším dřevě více práce pro jejich snahu růsti vzhůru ,
a pa.k podnož kdoulová je přece jenom pro nč příliš silná. Volíme-li však pro ně od1·ůdy
pouze slabě rostoucí a hojně rodící, jako jsou vVilliamsova Čáslavka na kdouli, Avranšská,
Vévodkyně Eliška, Viennská, Kongresovka atd. (viz seznam), bylo by možno i je
pěstovati, ač s menším zdarem a větší prací než jablka. Rozhodně však se nehodí n a tento
tvar odTŮdy silně rostoucí, jako je Hardyho máslovka, Pastornicc atd. (viz seznam),
pěstitelný,

P

en,
ůli

ě

413

s t o v á n i t v a r !t p r a v i d e I n ý c h.

nebo odrůdy špatně se ověnčuj ící, jako Mru:illatova, Clappova máslovka, ač i ty se
na vodorovných kordonech mnohem lépe ověnčují nežli na svislých; nehodí se též odrůdy
s malými a nevzhlednými plody.
Lze na nich pěstovati jablli;a všech ochůd, i to stále na tvarech odmítané Bosk oop ské i Kmínov ou renetu . Ba n aopak vzhledem k tomu, že mně Kmínová reneta
nerodila na pymmidách a špatně i na Verrierkách duzénových , pěstoval jsem asi na 200
kordonech vodorovných skoro výhradně Kmínovou renetu , poněvadž ty jediné mě
zásobily nadbytkem ovoce, ježto rodily výtečně a vždy vesměs výstavní, prvotřídní
plody . I Boskoopské rodilo dobře na vodorovných kordonech a proti svému zvyku i brzo,
a i všecky obyčejně málo rodící j abloňky nesly hojnou úrodu, jenom Peasgoodovo rodilo
méně, ale za to plody ohromné, úžas vzbuzující.
Lze tedy na něm pěstovati všechna jablka, varujme se pou ze ocb:ůd malých , nevzhledných a méně cenných .

.
.„__ .

Obraz

. ..

č.

'·

: .

. . ·.„„
..

-;!.: ,.:.:.. . ._._:.,.:,. „.

21'1. Nezkrotný,
hustě

2. Podnož. Všecky

zdivočelý vzrfi:st kordonO. j ednoramenných
sázených a na sebe ablak.tovaných.

odrůdy ru:ušňové,

které tu

přicházejí

v úvahu, nutno

pěsto 

výhradně na kdouli, i kdybychom chtěli pěstovati ocfrůdy, které pouze neochotně
přijímají kdoulovou podnož a na ní špatně rostou , jako Křivice nebo Boscova lahvice
a.tel., musíme pro vodorovný kordon pěstiti na kdouli. Snad jediná odrůda, Olivier de Serres, činila by výjimku , poněvadž na kdouli všude dobře nejde a vyžaduje někdy i mezištěpování.
Všechny vodorovné kordony j abl oňové nutno pěstiti jen na jančeti a na žádné jiné
podnože. J sou sice někteří autoři, kteří doporučují za podnož i duzén, ale ten by se
snad hodil jen do púd suchých , t rpících n edost atkem vlhka, písčitých, málo živných,
ale pro poměry jiné se absolutně nehodí a dožili by chom se při něm vždy zklamání pro
jeho bujný, nezhotný a n eplodný růst.
3. Vzdálenost vodorovných kordonu v řadě. Měl jsem asi 200 kordonů vodorovných
ve své zaru'adě. Pokud nebyly sázeny v etážích nad sebou, byly vesměs sázeny IO m
od sebe a po devátém roce bylo nutno pro ně všechny udělati druhou etáž, poněvadž
prostor 10-metrový měly již vyplněný. Před zmrznutím zahrady měly délku asi 15 m.
Ovšem připomínám, že měly púdu živnou, výborně obdělávanou a před sázením pře
vrstvenou. Přes to však nejsem přítelem ta.k dalekého sázení od sebe. Je lépe sázeti
je ve vzdálenosti 5 m od sebe a když dorostly k sobě, p omalu odklízeti přebytečné, poněvadž do té doby už mnoholnáte zaplatily úrodou peníze na zakoupení jich vynalože-
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né. DHve se radilo, když kordony byly na vzdálenost 5 m od sebe sázeny a dorostly až
k sobě, ablaktovati je čili spojovati mezi sebou tak, aby srostly, což lze však dělati pouze
u kordonů jednoramenných v jednom směru rostoucích, nikdy však u kordonů dvouramenných rostoucích proti sobě, poněvadž u každého proudí šťávy mízní opačným
směrem . Ale i u kordonú jednoramenných došlo se brzy k tomu poznání, že po ablakto-
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Obraz č. 218. Když kordony dorostly délky prostorem jim určené, nesmějí s e
krátiti, nýbrž se převádějí na druhý drát napjatý ve výši 40 cm nad prvým, na
zvláštnich pochvách a. Zpfisob př"eváděni na druhý drát u kordonfi jednoramenn ých b a u kordonfi dvouramenných c. Konce kordonfi se vždy vyvazují na

šikm é

l aťky směrem

nahoru.

rrr:~~~"

·:._··. ~~ :~ ~;#_:-„;·:·
,_'# ~ ~ ::~~~~, .„
····-„"'-·.

Obraz č. 219. Dvouramenné a jednoramenné kordony ve 4 e tážích nad sebou na sebe vzájemně
pro malý prostor (8 m) abl aktované, takže tvo ří dohromady jeden str om končící j edinou ratolestí,
vzhfiru vedouci.
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vání daný prostor jim někdy rovněž nepostačoval, stromky začaly příliš b ujně růsti
a pomalu přestávaly roditi, až přestaly úplně (viz obraz č. 217). Proto nezbývá. než před
tímto zákrokem na kordonech příliš blízkých varovati. O ablaktování viz stať .,Tvarované stromy a jejich řez".

O brciz č. 220. Dvě detailní fotografie hojné plodnosti čtyřetážových k ordon fi,
jichž kmeny není na obrázku pro hojnost velkých listfi viděti. Jsou zachyceny
2 etáže nad sebou. Odrfida: Coxova r eneta.
·~-„
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Kordony vodorovné jednora.menné rostou méně než dvouramenné, jejich délka
je menší, ale přece i zde nutno počítati s t ím, že v poluočilejším věku také dosáhnou
délky 10 m i více.
Při svažném terénu zahrady se nemohou pěstovati dvouramenné vodorovné kor dony ve směru spádu , poněvadž by jedno rameno směřovalo nahoru a druhé dolů. Tu
se mohou sázet i pouze kordony jednoramenné, a to tak. aby jejich rameno rostlo vždy
nahoru. Ve směru vTStevnic lze ovšem pěstovati i kordony dvourame1mé.

416

P

ě

s t o v á n i t v ar O. p r a v i d e I n ý c h.

Když kordony vyplnily prostor 10 m jim určený , nesmějí se fozem luátiti, nýbrž
nutno jim dáti možnost, aby mohly nerušeně růsti dále.
Tu možnost jim dáme, když nad nimi napneme druhý ch:át ve vzdálenosti 40 cm
. nad prvním a převádíme je na něj. Dráty se upevní na zvlášbú pochvy, které se nasadí
na původní kostru (viz obraz č. 218).
Kordony vodorovné sázíme obyčejně na rabátka zvláště k tomu účelu upravená
pfod špalíry jinými anebo po lu'ajích cest do správně převrstvené půdy anebo alespoň
do jam ne hluboko, ale široko propracovaných; sázíme je asi 20 cm od cestičky.
Často se nám stává, že máme v zahradě mezi dvěma hraničním.i cestami volný luaj,
který chceme míti oproti jiným částem zahrady ohraničený vyšším nějakým pásem
zeleně, a tu se hodí k tomu účelu výborně vodorovné kordony vedené nad sebou v několika etážích . I tu sázíme
jednotlivé kordony mezi sebou na 10 m, a když dorostly
k sobě , převádíme je na kostru druhou za nimi o něco
výše stojící, jak se také později i zde stalo, takže docilujeme
t ím úplné, ovocem obrostlé neprůhledné stěny. I tu je možno
sázeti kordony pro jednotlivé etáže 5 m od sebe a když
dorostly k sobě, přebytečné odstraňovati. Etáží jednotlivých
nad sebou může býti více nebo méně. Mohou býti dvě , mohou
býti i čtyí-i. Tam, kde je prostor, který má kordony olu:aničiti, menší, aspoň 8 m jako na připoj eném obrázku č. 219,
možno polG"ačování vzrůstu docíliti ablaktací ramen na kmeny
hraniční a poslední z nich vésti výše.
Abych ukázal hojnou plodnost takových čtyřetážových
vodorovných kordomi., jichž nelze na zařaděném obrázku viděti, pfipojuji dvě detailní fotografie vybrané pouhou namátl~ou. P lody jsou Coxova reneta (viz obraz č. 220).

--=-- Obraz

č.

221.

Zakončeni

- --

~ ~-

-

vodorovného dvojramenného kordonu na konci rabata spi r álou.

Jiný způsob zakončení vodorovného kordonu na konci rabata mt'tže býti spirála
(viz obraz č. 221).

. Pěstování

ko rdonů

vodorovných.

A. Jednorame1mý kol'don vodorovný.
Lze koupiti kordon již částečně hotový anebo jej vypěstovati z jednoročního
se sázel jednoroční očkovanec a ve výši 40 cm se ohnul a připevnil
na vodorovný dTát. Tento způsob pěstění jednoramenného vodorovného kordonu není
však hoden doporučení, poněvadž lze zřídka ohnouti j ednoročního očkovance, zejména
je-li silný, do bezvadného úhlu a vodorovné polohy; mimo to ohybáním se silně porušuje spojitost strnmku nově sázeného s půdou. Lépe je seříznouti jednoročního očko
vance asi 20 cm nad zemí na čípkek, a když nový letorost přerostl vodorovný chát asi
o 10 cm, hned jej opatrně vyvazovati na vodorovný drát a brzo za vyvázáním připevniti
na hti.lku šikmo p ostavenou . Toto vyvazování na hůlku šikmo upevněnou děláme
proto, aby konec letorostu na ni vyvázaný lépe rostl a odváděl nadbytek živných šťav
očkovance. Dříve
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k sobě. Kdybychom tak neučinili a celý nově se tvořící letorost stále vodorovně jen
vyvazovali, byl by t lak šťav na očka vodorovnč ležící příliš velký, takže by vyrnšila
v předčasné letorosty, vyrážela by silně i očka na svislém kmeni pod částí ohnutou
a plodonosné dřevo by příliš zmohutnělo.
Když letorost přerůstá délku šikmo postavené hůlky, odstraňujeme ji, letorost
vyvazujeme vodorovně na drát a jenom jeho konec vyvazujeme znovu na hůlku dále
postavenou (viz obraz č. 222).
Toto vyvazování konce kordonu vodorovného děláme po celý jeho život. Chceme
tím, jak již fočeno, docíliti jednak lepšího vzrůstu , jednak zabraňujeme tím přílišn6mu
zbujcní plodonosných ratolestí na části vodorovně ležící. Vodorovná poloha větve má
za následek silné obleněnf toku živných šťav, které se zde jaksi městnají, působí větším
t lakem na plodonosné ratolesti a na očka j eště slabá, dobře nevyvinutá, takže tóměř
všechna vyrážejí v plodonosné orgány; kdyby nebylo nadzvednutého konce, který pře
bytek šťav k sobě stahuje a pHlišnému tlaku ve vodorovné části jakši odlehčuje,
byl by vznist plodonosných ratolestí přílišný a plodnost by tím byla při nejmenším
značně omezena .
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č. 222. Vyvazováni konce vod orovného kor donu na
a pi·ivázainé na vodorovný drát, aby konec kordonu stále

Obrnz

la

„

laťky zastrčené
směřoval

do země
šikmo nahoru.

Je-li kordon již starší, roste potom méně a necháváme tuto šikmo postavenou hůlku
státi n a jednom místě po celý rok a teprve časně z jara vyvazujeme šikmo postavený
letorost do vodorovné polohy, ponechávajíce zase část jeho asi 30 cm cUouhou vyvázánu
na hůlce clá.lc šikmo postavené. U nově sázeného očkovancc musíme však posici hůlky
třebaidvakrát za léto měniti, poněvadž vzrůst je dosti rychlý, vždy však konečnou část
vyvazujeme do šikmé polohy, hledíce k tomu, aby jí vždy asi 30 cm bylo vyvázáno
šikmo nahoru. To již postačí úplně jako „ventil", kterým se odvádí přebytečný tlak
šťav z části vodorovně přivázané.
Letorostu konečnéh o nikdy po celý život stromku neln'átíme, nýbrž jej stále vyvazujeme a necháváme růsti. K aždé krácení konečného letorostu mělo by za následek
přílišné zbujení plodonosného dřeva.
Co se týče ošetřování plodonosných r atolestí letním zaštipováním a řezem zimním,
poukazuji zde na příslušné kapitoly o řezu, ale musím připomenouti jakési malé odchylky . Bylo již řečeno, že tlak mízních šťav je u vodorovného kordonu silně obleněn, ale
tím se však nezmenšuje, naopak mízní šťávy se zde silně městnají a působí větším t lakem
n a všechna očka a plodonosné ratolesti, které pak bujněji rostou. Proto neděláme nikdy
žádných zářezů nad očky, abychom je probudili k intensivnějšímu vzrůstu, zejména
je neděláme na nově n arostlém loňském letorostu. Ovšem může se státi a také často
se stává, že všechna očka nevyraší, ale nevyraší-li letos, vyrnší nap:fosrok nebo za dvě
léta stále zvyšovaným tlakem šťav, t ím více zvýšeným , čím očka ta leží dále od konečného
výhonu šikmo vyvázaného. Teprve tehdy, když vidíme, že na tříletém nebo starším
dřevu očka nevyrážejí, děláme pod nevyrašenými očky směrem ke kmeni krátké podélné
zářezy (viz obraz 113g), poněvadž v tom případě bývá obyčejně příčinou velmi silná,
27
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tVTdá kůTa, která příliš svírá základy oček v kambiu tkvících, takže ani vyrašiti nemohou, a jimž musíme uvolniti cestu podélným zářezem. J enom v tom případě, když
ani nyní očka nevyraší, děláme nad nimi, ale jenom v tomto výjimečném případě, i mě
síčkovité zářezy, ač jsem nikdy nebyl nucen jich použíti, a spojujeme je rovněž se záře
zem podélným pod vyšším očkem.
Zvláštní pozornost třeba věnovati letorostům plodonosným, které vyrážejí z horní
plochy kordonu vodorovného a mají vzrůst svislý aneb svislému silně se blížící. Všechny
tyto letorosty nutno považovati za silné a podle toho je také silněji zaštipovati podle
pravidel vyslovených při řezu plodonosných větviček. Právě tyto svislé, plodonosné
ratolesti jsou nebezpečné a vždy pHčinou znetvoření kordonů. Zejména letorosty svislé
v těch místech , kde kmen kordonu přechází v ohbí, silně bují a nepostaráme-li se včas,
abychom jejich bujný vzrůst zkrotili, povstávají z nich rozsáhlé VTbové palice, jak na
obrázku č. 223 vidno, kde ovšem podnož
1
je duzén, ale povstávají podobné, třeba ne
v těch rozměrech, i na jánčeti. Proto radí
Junge nedovoliti žádným větévkám růsti na
ohbí vodorovného kordonu a seřezávati je
všecky a nechati raději ohbí v délce asi 10 cm
holé, bez obrostu.
Ale i v průběhu kordonu, kde vidíme,
že svislé větévky i přes silné zaštipování
anebo řez mají stále bujný vzrůst dřeva,
seřezáváme takový silný letorost svisle rostoucí na vedlejší očka, čímž při náležitém
ošetření ratolestí z vedlejších oček rostoucích
docílíme vždy krátkých a slabých ratolestí
anebo krátkých plodonosných orgánů.
Toto pravidlo zachováme vždy i při
nově sázených starších vodorovných kordonech při prvním řezu ještě před sázením.
Všecky plodonosné větvičky směřující svisle, silně krátíme na 1 nebo 2 očka, po pří
padě na patku na vedlejší očka. Ostatních
větviček šikmo nebo jinak rostoucích nemusíme se ta.k báti a luátíme je (ale jen při
Obraz č. 223. Zdivočily jednoramenný kornově sázeném kordonu) na 2-3 očka. Plodon vodorovný, s vrbovými palicemi, které
donosných malých orgánů se však nedotýse vyvinuly nedostatečným řezem a jednalt
káme ani zde.
tim, že kordon je na podnoži duzénové.
B. Dvouramenný vodorovný kordon.
Při pěstování dvournmenných kordonů z jednoročních očkovanců narážíme na
hlavní potíže. Prvá je vytvoření dvou rovnoměrných ramen, a druhá udržeti obě
hotová ramena v rovnováze. Jak pracně se pokoušeli pěstitelé rozlušiti prvou, o tom
svědčí řada pokusů znázorněných na připojeném obrázku č. 224, přejatém z historické knihy Gaucherovy. A to vše se místy dělo až do poslední doby. Již více jak před
třiceti lety jsem zavedl nový způsob, jak lehko lze tvořiti dvě ramena zcela vodorovná
již v době vegetač1ú, který byl hojně oceněn v cizině, ale u nás se nikdo o to nezajímal, ač nevím proč, poněvadž je to věc velice lebko proveditelná bez veškerého ohrožení
stromku. Jednoroční šlechtěnec se seřízne ještě před sázením na přední očko ve výši
as 20 cm nad zemí na čípek sahající až těsně k vodorovnému drátu, a přiváže se na podpěrnou lať. Když letorost z očka horního dorostl asi 10-15 cm přes vodorovný drát,
ohýbá se, krátí a dělá vše tak, jak podrobně je vyloženo při tvoření U u Verrierek (obraz
č. 266), toliko s tím rozdílem, že větve se potom neohýbají do polohy svislé, nýbrž vedou
se vodorovně a konce jejich se později jen nazvedají do polohy šikmé, aby rostly silněji
(viz obraz č. 225). Jenom jedno bych př'i tom chtěl podotknouti, že tento postup se
má díti při drátě dobře vodorovně nataženém.
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Obraz č. 224. Rfizné polmsy o vytvoření ramen vodorovného kordonu dvouramenného: a spodní větev
se vedla v bezlistém stavu pracně nahoru, nařezáváním se ohnula, b do kmene se dával roub, který
se nařezává.nún pro.ti očku ohnul, c do kmene se vroubovaly klínovité rouby, d do kmene se proti
sobě ke konci léta očkovala 2 spící očka a když se přij ala, seřezával se kmen těsně nad nimi,
e později se na jednoročním očkovanci ve výši 40 cm seřezávalo očko a z vedlejších oček se po
sei"íz.nuti kmene lllad nimi vypěstovaly dvě větve vodorovné, f kmen jedn oročního štěpova.nce ve výši
40 cm proti očku se nařizl, ohnul a krátil, aby očko vrch olové mohlo vyrašiti v druhou větev; to vše
se dělo ve stavu b ezlistém a větve při tom často pr askaly; g ve stavu olistněném seříznutim horního
·očka a vyvazováním do vodorovné polohy ·s e založilo vodorovné rameno.

na.
obě

Obraz

č.

225.

Tvořeni

2 ramen z

jednoročního očkovance

ve stavu zeleném.
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I zde jako u jednorame1mého kordonu musí býti konečné ratolesti ohnuty do šikménahoru a musí býti vyvazovány na laťky šikmo stojící.
potíž činí v šak okolnost , že obě r amena musí býti stále souměrná, stejně
dloubá a stejně silná . Na tuto souměrnost obou ramen nutno pečlivě dbát a hleděti již
od počátku každé nerovnováze zabráni~, poněvadž později naše prostředky k zabráně
ní nesouměrnosti jsou velice omezené. Rezem krátiti delší rameno nesmíme, poněvadž
b y potom plodonosné ratolesti silně zbujely, rostly by příliš do dřeva a přestaly by roditi ;
zaštipovati v létě vedoucí výhon je z téhož důvodu také těžko . Nezbýv{i. nám tudíž
nic jiného než docilovati souměrnosti jen pomalým tempem, a to změnou polohy větve.
ho
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Illingů.v výděleč ný způsob pěstování

zahrady nebo j en její

vodorovných kordonfi po celé ploše
se kordony sázej í tak, aby kořeny jednoho n epře 
kážely druhému.

části , při čemž

č. 227. Pi'i hus tém výdělečném vysazování kordonfi n a celých plochách ablaktuje Illing
j ednoramenné kordony, a když dobře srostly, vytíná jim kmeny ob jeden nebo ob dva stromky.

Obrctz

Rameno kratší vyva zujeme směrem nahoru, rameno delší vyvazujeme úplně vodobez nad zdviženého konce; v př'ípadě velké nesouměrnosti ohybáme je dolú, čímž
značně jeho vzrůst omezujeme. Není-li nesouměrnost velká, podaří se nám ji během
roku obyčejně vyrov nati, u nesouměrnosti vyššího stupně potřebuj eme často několika
rovně

roků.

Druhý zpil.sob, jehož můžeme u žít i, je t en , že rameno delší přivážeme vodorovně
n ebo dolů a n echám e je plně roditi, rameno kratší vyvazujeme n ahoru a všechny plody
otrháme. J iného prostředku n em áme. Při vyvázá1ú delšího ramene do v odorovné polohy
nebo docela do polohy dolů skloněné vydáváme se sice nebezpečí zbujení plodonosných
větví, čemuž musíme čeliti energičtěj ším zaštipováním a řezem, ale zároveň nutíme
delší rameno k větší plodnosti, čímž rovněž podporujem e souměrnost.
Kordony vodorovné jak jednoramenné, tak i dv ouramenné, můžeme vésti v pře·
různých způsobech a obrazcích. T ak na př. Illing vzhledem k značné a brzké plodnosti
kordonů doporučuje jimi osazovati celé ploch y v hustě sevřených řadách od sebe jen
0.75 m vzdálených, při čemž sází kordony jednotlivé jen na 4 m od sebe (viz obraz č. 226),
a když větve dosáhly této délky, převádí je na dráty vyšší, po případě volí jiný zpúsob
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řešení,

jehož podstata je asi tato: Sází v tom případě pouze jednoramenné vodorovné
kordony, stále stejným směrem rostoucí, a když dorostl jeden druhého, ablaktuje je.
Ježto však ví, že ablaktace zvyšuje tlak mízních šťav, že dřevo plodonosné po ní
příliš bují a nenasazuje květných puků, pracuje proti tomu tím zpi'.lsobem, že ablaktovaným a dobře již srostlým kordonům podtíná a odstraňuje celý kmen ob jeden, po
pHpadě i ob dva stromy (viz obra.z č. 227). Při tom tvrdí, že se tím plodnost kordonů
ještě silně zvětšuje a odvolává se při tom na knihu Poenickeho „ Die physiologischen
Ursachen der Fruchtbarkeit". V dotyčné knize nacházím však pouze kritiku Illingova
způsobu ve slovech: „ Jest to věc velice zajímavá, poněvadž často se vyskytne případ,
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č. 228. Zpfisob vedeni zpeřených kordonfi vodorovných podle Illinga, hodící se pro
odrfidy rodící částe čně nebo jenom na dlouhém plodonosném dřevě, jalrnž i pro odrfidy
bujně 1·ostouci. Já jsem' na nich s úspěchem pěstoval Peasgoodovo jablko.

Obraz

Obraz č. 229. Osazování rohfi staršími dvojramennými vodorovnými kordony.

že není možno užíti druhého drátu k dalšímu vedení kordonů pro nedostatek - místa,
na př. před řadou špalírů, kde by byl přístup k nim velice znesnadněn pro drát 80 cm
vysoký; v tom případě by bylo v tomto způsobu Illingova pěstění východisko."
Nikdy jsem toho nepoužil, poněvadž jsem toho nikdy nepotřeboval, ale kdyby
mě různé okolnosti k tomu nutily, nerozpakoval bych se nikterak Illingova způsobu
užíti, poněvadž jej pokládám za správný. PI-i tomto způsobu pěstění Illing bezpodmínečně žádá, jelikož si je plně vědom úzkého sázení, aby se volily jen odrůdy slabě rostoucí, po případě aby se občasným přetínáním jednotlivých kořenů kordonových pracovalo
k slabému jejich růstu, a aby se k tomu volily odrůdy jen opravdu vybrané. Že zejména
při tak úzkém sázení nesmí býti zanedbávano i pečlivé obdělávání půdy a hnojení,
rozumí se samo sebou. Vedou-li se kordony však na 2 chátech nad sebou, nestačí jim
již prostor mezi jednotlivými řadami 0.75 m, nýbrž nutno voliti prostory meziřadové
a lespoň I m.
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Obraz č. 280. Tvarování dvournmenných kordonfi
vodorovných na rozích podle zpfisobu Illingova.
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č. 231. Kombinovaný tvar kordonu dvojramenného s tvarem U a se svislým kordonem.
Ramena vnitřní před samou abla:ktaci na zevní
ramena tvaru U. Tvar náleží Bilému zimnímu kalvilu a byl až do zmrznutí r. 1929 nadobyčejně
plodný. Tvary takové byly u každého s klepniho
okna a byJy všecky na jánčeti.

Obraz

~~\ :. .:.:~
„ ~ . .~

.. ,„.
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Obraz č. 292. Osazení nizkých zdi !kombinovanými tvary 21alamova.ných kordon-O.. Kdyby děl.kB.

jednoULvých ramen ne.stačila, byJa plám.01Vám.a jich ablaktace. Kordony však tolik r odily, že <b yl
vzrfist poměrně slabý a proto ik ablaktaci nedošlo.
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Jiná obměna Illingova pěstění kordonů je v principu tato: týká se hlavně kordonů
bujně rostoucích odrůd a kordonů odrůd, které se zálibou rodí na dlouhém plodonosném
dřevě. Pro ty napíná rovnoběžně s drátem vedoucím ještě 2 dráty na dobře upevněných kolících, umístěných po obou stranách cirátu původního, asi 20 cm od nich
vzdálených a asi o 10 cm výše než je drát střední (viz obraz č. 228); na ně vyvazuje všecky větévky v mírných obloucích. Takovým způsobem dociluje u odrůd výše
zmíněných větší plodnosti než při fozu krátkém. Když větévky cliouhé ochodily a nepřinášejí již květných puků, odřezává je na poslední očko, event. na vedlejší očka a nově
vznikající vyvazuje znova. Při tom se · snaží získati jen větévky z oček postranních
a všecky větévky vzhůru rostoucí bez milosti vyřezává. Užíval jsem této modifikace
Illingovy, bohužel jen u Peasgoodova jablka, s výsledkem velice dobrým. Plodonosné
ovšem při tom nevyi·ezávaly a nechávaly se rovněž roditi. Tomuto
Illing řez střídaV?Í·
Mimo to je Illing ještě autorem jiné změny, která se týká více tva.rování kordonů
vodorovných a které je zahTádkář často nucen užíti. Mnohdy se stává, že je třeba vésti
kordon vodorovný okolo rohu cestičky nebo rabátka, anebo jej sázeti pl'ímo na rob.
Koupí-li se jednoroční očkovanec, je snadné vésti větve teprve se tvořící po drátech
v různém směru; hůře je však tam, kde se kordon koupil již starý, tvarovaný, pak se
přesně okolo rohu dá těžko vésti. Illing si pomáhá tímto způsobem: vsad{ již dvouramenný kordon vodorovný přesně do rohu cestičky nebo rabátka, a tam, kde ramena se z kmene vytvoi·ila, vyřízne z nich dva menší klínky v úhlu asi 45° a pak pozorně ohne ramena
tak, až díry po klíncích vyřezaných se úplně sevrou. Před tím však zašroubuje kroužky
ocelové s matičkou do větví a spíná obě větve drátem navlečeným do kroužku (viz schematický obraz 229 a fotografii č. 230), a. když se rány zhojily, odstraňuje celé zařízení.
Mimo způsoby uvedené lze užíti různých tvarů kordonových, kombinovaných k výzdobě
úzkých sklepních oken na průčelí domu, jak ukazuje obraz č. 231, kde je spojen kordon
dvoura.m enný s tva.rem U a svislým ko~donem a kde n akonec bylo vše dohromady ablaktováno na boční ramena tvaru U.
Podobného způsobu tvarování v kombinaci užíval jsem též k osázení nízkých zdí
(viz obraz č. 232). Tvary všechny byly na jánčeti, měly úhrnnou délku 7.60 m a velice
dobře každoročně rodily. Kdyby byla délka nestačila, byly by všechny tvary dohromady
ablaktovány, jak ukazuje schematicky část téhož obrázku. Zatím toho pro velkou plodnost a malý vzrůst nebylo třeba.
Ale i mimo to mohou býti kordony i jinak vedeny a přizpůsobeny poměrům míst1úm, oknům, dveřím, štítu domu i volným prostorám, jak smysl pro praktičnost i fantasie
tomu dovoluje .
větévky kTátké se
způsobu řezu říká

onem.
zevní
u kalyčejně

epnlho

Vřetenovitá

(Viz obraz

pyramida.
č.

233.)

Vřetenovitý jehlanec je dobrý tvar stromu a úrodný, lehko pěstitelný, který se dobře
hodí do malých zahrádek; rychle dospívá, ale:
nesmí se pěstiti tak, jak se dosud pěstuje, poněvadž tím upadá u našich zahrádkářů
v oprávněnou nemilost. Dosud se hlásala zásada, že každé očko na vřetenovité pyrnmidě
musí vyrašiti ve větévku. Následek toho je pak ten, že tvar se stává příliš hustý, jednotlivé větve si příliš stíní a plodonosné dřevo uvniti'· koruny trpí nedostatkem slunce
i proudění vzduchového, pomalu chřadne a odumírá, až konečně vřetenovitá pyraInida je obrostlá zelenými listy skoro výhradně jen na povrchu a uvnitř většinou
je holá.
V důsledku toho i plodnost je malá, mnohem menší než na jiných tvarech, které jsou
celé prozářeny sluncem.
I ošetřování stromu se stává tím obtížnější, zejména čištění a boj proti škůdcům,
kteH zde nalézají vhodnou skrýš, takže přehoustlý stromek se stává pařeništěm růz
ných škůdců , jichž se zbaviti je při hustotě větví velice obtížné. Byla to těžká odpověd·
nost vůči zabJ:ádl{ářům raditi jim k hojnému vysazování takových vřetenovitých pyraInid, poněvadž čím kdo pečlivěji takový stromek podle starých pravidel pěstil, tím
větších neúspěchů se dopracovával. Tak se právě i ti nejlepší ze zahrádkářů odrazovali
od pěstování vřetenovitých pyramid.
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Druhá chyba, která se dělala a dosud dělá, je ta, že k pěstění vřetenovitých jehlanců
se doporučovaly nevhodné podnože, jako na př. duzén, které měly pak za následek
úplné zdivočení tvaru , což při krátké vzdálenosti, na jakou se pyramidy vřetenovité
pěstovaly, mělo za následek takořka úplnou neplodnost.
Další osu dnou chybou bylo, že se doporučovalo
příliš úzké sázení, což je možno pouze při výsad bách špalírových, kde stromky dostávají aspoň
s jedné, po případě i s obou stran plné slunce, ale
nehodí se pro husté pěstování ve volných prostorách, kde stromky jeden dnthému vzájemně stíní.
Proto se nikterak nedivím Pekrunovi, že vzhledem ke všem těmto chybám měl antipatii k vřete
novitým pyramidám, že je zavrhoval a před jich pě
stováním varoval.
Vřetenovitá pyramida je však dobrý tvar a malým zahrádkářům doporuče1ú hodný, ale musí se
pěstovati jinak. Především si musíme· uvědomiti, že
to je malý tvar a se zřetelem k tomu voliti pro něj
slabě rostoucí podnož, pro hrušně jen kdouli a pro
j abloňky jen jánče. Ale i tu si vybíráme pro kdouli
jen odrt'ldy slabě rostoucí a nikterak odrůdy, které
rostou buj ně, jako na př. Hardyho nebo Dielova nebo
Robertova atd. (viz seznam ), nýbrž spíše Avranšskou,
Tongreskou, Vévodk yni Elišku a jim podobné.
Ovšem, jako u každého praviclia, jsou i zde výjimky,
kde nutno užíti za podnož docela i semenáče, a to
tam, kde dotyčná odrůda by na kdouli ani na mezikmenu dorůsti nemohla, jako na pí·. Williamsova
čáslavka, Guyotova máslovka a jiné, které jsou
udány v seznamu.
Jabloňky lze pěstovati jen na j ančeti a půda
musí býti pro ně pečlivě připravena . Nesmíme
ovšem očekávati, že u jančete dosáhne vfotenovitá
pyramida výšky takové, jaké by dosáhla na př. na
duzénu , ale v dobré půdě může lehko dosáhnouti
výšky 3 m, po případě i více, což je výška pro vře
tenovitou pyramidu plně postačující; vyšší ani nežádáme, jelikož bohatě rodí a ovoce je dokonalejší.
Z toho důvodu můžeme na ní pěstovat i odrůdy bujněji rostoucí, jako na př. Boskoopské i Kmínovou renetu, ale jsou pěstitelny na ní i všecky odrůdy jiné,
zejména velkoplodé, anebo odrůdy vynikající chutí,
na př. Coxova renet a a jiné. Nepěstujeme však na ní
odrúdy přílišně rodící a v důsledku toho i málo rostoucí, jako je Prúsvitné žluté, Evino, Cellini atd.
Ostatně některé z nich chutí nevynikají a bylo o tom
obšírně psáno již v několika jiných kapitolách.
Vřetenovité pyramidy můžeme pěstovati na špa·
Obraz č. 233. Vi"etenovitá pyramida, lírech jako náhradu málo plodných kordonů, o čemž
jak nemá býti pěstována.
viz stať o kordonech, a.nebo ve volném prostoru.
V tom případě musíme je však vždy zajistiti dobrým
delším kůlem, aby se nezlámala prudkými a n áhlými větry, po případě ji upevňujeme
dráty jako pyramidy obyčejné (viz obraz 182) .
Pyramidy vřetenovité vyžadují ve volném prostoru sice menšího místa než
pyramidy obyčejné, ale nesázíme je nikdy pod 3 m. Sázejí-li se ve větším množství nebo
osazuje-li se jimi celá zahrada, musí býti sázeny na větší vzdálenosti, 4 metry
od sebe, sázíme-li je v pravidelných řadách, múžeme je sázet na 3 metry od sebe, ale
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jednotlivé řady musí býti od sebe vzdáleny 4 m . To děláme z toho- důvodu , aby slunce
i vzduch měly všude v olný přístup, zejména k částem dolním, což příznivě ovlivňuje
jejich plodnost.
Vřetenovitá pyramida se pěstuje jako obyčejná pyra mida pravidelná, ale liší se od ní
tím, že její větve se nikdy nepěstují delší než 60 cm , následkem čehož celý stromek není
širší než 120 cm a výšku mívá obyčejně 3-4 m, ač lze pěstovati i vyšší strom, dovoluje-li
to obrost dohúch větví. Za druhé nepěstuje se jako pyramida s etážemi o 5 větvích vzdálených na 40-50 cm, nýbrž větve její jsou po celé délce kmene stejnoměrně rozděleny
(viz obraz č . 234).

Obraz

č.

234. Správ11á

vřetenovitá

pyramida v

zimě

a v

době květu.

Nikdy se nesnažíme zvlášť o to, aby všecka očka kmene vyrašila ve větve, čehož
se má docíliti zářezy, poněvadž by potom byla vřetenovitá pyramida příliš hustá : tomu
právě musíme zabrániti -a hlavní důraz klásti vždy na to, aby slunce mělo clo vnitřku
koruny nerušený přístup . Proto u odrůd dobře se ověnčuj ících nenadřezáváme žádných
oček, naopak hledíme spíše k tomu, abychom větve příliš nahloučené vyřezávali nežli
ve vzrůstu zářezy podporovali očka nebo větvičky. U odrůd špatně se ověnčujících
musíme ovšem vydatnými zářezy a po případě i opakujícími se snažiti, aby větve ve
větším počtu, ale ne nadbytečném, se vytvá:foly. Z toho důvodu nevolíme ani k pěstění
vřetenovitých pyrnmid odrůdy špatně se ověnčující (viz seznam), poněvadž bychom
si tím práci jen zmnožovali a nebyli bychom často ani s to řádnou vřetenovitou pyramidu
z takové odrůdy vypěstiti.
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Všechny boční větve kTátíme při zimním řezu vždy silněji na 20-30 cm (viz obraz
206), aby nedosáhly později větší délky než 60 cm, a když jí dosáhly, krátíme je při
zimním řezu až na poslední jedno nebo nejvýše dvě očka. Plodonosné větvičky, tvořící
se na bočních větvích , podrobujeme rnvněž .řezu zimnímu, ale ne tak přísnému. Hledíme
pouze k tomu, aby jedna nestínila pHliš druhé. Rovněž se zaštipováním letním nebéřeme to tak přísně a po případě nezaštipujeme vúbec na dorostlých stromech, pokud
to nevadí přístupu slunce do vnitřku koruny.
Vřetenovitá p yramida do výšk y se zúžuje a podle toho provádíme i řez bočních
větví, přibližně odpovídající pyramidě.
Kdo tak pěstuje vřetenovité pyramidy, bude s úrodou a jakostí ovoce vždy spokojen
a nebude naříkati na neúrodnost.
Ku pěstování vřetenovitých pyramid mt'í.žeme použíti buď jednoročního očko 
vance nebo i malé pyramidy .
Vedoucí letmost krátíme vždy podle toho, jak se nám v yvinulo ověnčení v minulém
roce. Je-li správné, krátíme vedoucí letorost málo, je-li ověnčení slabší, krátíme
více, event. u holých míst nadřezáváme očka. Na vedoucím letorostu necháváme vždy
delší čípek, na větvích postrarnúch ne. Větve boční zkřiveně dolů ohnuté vyvazujeme
do úhlu 45°, po případě větve příliš blízko kmene rostoucí rozpíráme jako při pyramidě.
Jaké výšky má dosáhnouti vřetenovitá pyramida, o tom rozhoduje podnož a bujnost vzrůstu. Obyčejně se spokojujeme s výškou u jančete 3 m , u kdoule 4 m a nenecháváme ji nikdy růsti přes 5 m , poněvadž větší vzrůst ztěžuje silně ošetřování a trpí tím
ověnčení spodních větví. Takové výšky však málokdy vřetenovitá pyramida dosahuje.
Vřetenovité pyramidy jsou též vhodným t varem k osazová1ú úzkých rabátek
nebo i po různu mezi okrasné stromy, t aké jako roezisadba mezi krsky a pyramidy
pravidelné nebo docela i k osazení celé malé zahrádky.
Sá zíme-li je jako mezisadbu , odstraňujeme je, když soused.ní stromy zmohutněly,
aby nepřekážely jejich vzrů stu. Užíval jsem vřetenovitých pyramid hojně jako mezisad.by a byl jsem s nimi vždy velice spokojen.
.
J e-li vřetenovitá p yrnmid.a málo plodná , můžeme , a obyčejně s velkým výsledkem ,
užít i u ní i ohybání větví do oblouků dolů směřujících, p odle způsobu Silvettiho (viz
článek o kordonech svislých a obrázek č . 204). V tom případě však nutno dbáti toho,
aby pyramidka byla j eště poněkud řídčeji ovětvena.
č.

Verrierka.
(Viz obraz č . 235.)
Verrierova palmet a je jedním z nejkrásněj ších a zároveň nejúčelněj ších i nej úrodnějších ozdobných tvarů . Měla by bý ti v zahradách častěji pěstována než se dosud
děj e . Příčin, proč se u nás málo pěstuje, je několik, z nich vyjímám dvě nejdůležitěj ší.
Prvou z nich je t o, že u nás není pevně probojován názor, který z ozdobných tvarů
je nejúčelněj ší a nej vděčněj ší, a druhou závažnou příčinou je n eznalost stavby Verrierek.
J e sice mnoho zahrádkářů, kteří se ve své zahrádce clo Verrierek „pustili", avšak
většinou nedošli kýženého výsledku, naopak vypěstovali něco, co jejich smysl pro
kTásu a účelnost nemohlo upokojiti. Ostatně toho nedocílili ani u jiných tvarů, ba ani
u kordonů přísně vedených a tolik pěstovaných.
Proto se chci na t omt o místě zabývati poněkud důkladněji tvorbou Verrierek ,
abych ukázal, že není nikter ak těžká a inimo počátečné t varování větví se rovná úplně
stavbě svislý ch kordom'í., k t eré Verrierka značně před.čí plodností až do stáří, dosahujíc
delšího věku.
Na Verrierce lze pěstovati téměř všecky druhy ovocné, ale některé nepěstujeme pro
méněceimost, jiné proto, že jim rády celé větve odumírají, čímž by byla pravidelnost
tvarů porušena. Pěstujeme t udíž na nich jenom j abloně a hrušně .
Ale ani jabloně na nich nepěstujeme s velkou oblibou, poněvadž na duzénu často
mají příliš bujný vzrůst a na jančeti nedorostou dostatečné velikosti. Podnož duzénová
se lépe hodí na keřovité kTsk y, jež jabloním mohou spíše vyhověti svým charakterem
vzrůstu více plochého a širšího ; Verrierky pro svůj svislý vzrůst jim nejsou jaksi při
rozené. Tím však není řečeno, že se jabloně n emají vúbec pěstiti na Verrierkách . I j abloně
lze pěstovati jako Verrierky, ale na duzény se hodí jenom odrůdy hojně rodící, jejichi
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je právě touto plodností značně omezován. Bohužel bývají to většinou
hodnotné a ·my právě na Verrierky žádáme odrůdy vynikající jak velikostí a vzhledem , tak i kvalitou.
Tak na př. je těžko pěstovati na Verrierkách ovoce rázu více hospodářského nebo
průmyslového, jako je na př. Evino, Charlamowski, Baumannova reneta, Lord Grosvenor,
Lord Suffield, Velkovévoda bádenský, atd., nebo ovoce podléhající hnilobě, jako je na př.
Cellini, nebo odrůdy malé, jako na př. Orlean ská reneta, Parkerovo, ale na druhé straně
nelze na nich pěstovati ani och:ůdy
tfoba kvalitní a krásné, které zase
silně rostou, jako j sou Boskoopské,
Kmínová reneta, Peasgoodovo jablko, Bílý zimní kalvil, poněvadž
na duzénu jalrn Verrierky nerodí.
Z opravdu dobrých odrůd snad by
přišly jako Verrierky na duzénu
v úvahu Ontario, Nonnetit čili
Matčino, Delicious, Black Ben, Car
A lexancfr (ač též rád hnije), Parména
.zlatá, Aderslebenský kalvil , Landsberská reneta, Wagenerovo, Coxova
reneta, Sudetská reneta, snad i Signc
T illisch a pro mčité kraje i Ministr
Hammerstein.
Chceme-li pěstovati jablka na
tvarech , pak je nejlépe pěstovati
je na jančeti na malých tvarech ,
pro něž nejlépe se hodí tv~r U,
nebo malé pyramidky vfotenovité
na j ančeti , nehledíc ovšem k netvarovaným krskům na jančeti a duzénu.
Pravou doménou Verrierek jsou
však hrušně, ale zase ne všechny.
Na Verrierkách pěstujeme jen odrů
dy vynikající vzhledem , velikostí a
zároveň kvalitou. Ale i t u klademe
j eště další podmínky: hojnou úrodnost a ochotu stromu k dobrému
a ochotnému ověnčování tvarů .
Tak na př. nevolíme pro Verrierku
Marguerite l\farillat pro její neochotu
dobře se ověnčovati, ač je to hruška
imponující velikostí a snad jedna
z největších a dobré chuti, ani dr.
Jules Guyot, která se ro vněž špatn ě
ověnčuj e, nehledíc ani k tomu, že
má býti štěpována na pláněti a že je
odrůdou letní a ne právě prvot:Hdní.
Obrctz č. 285 . Dorostlá Verrierova palmeta.
Rovněž ne příliš ochotně se ověnčuje
Clappova máslovka, která mimo to na. Verrieree málo rodí, ale zato výtečně na polokmenu a vysokokmenu.
·
Výtečně se však hodí na Verrierku Williamsova čáslavka, vždy na pláněti šlechtěná,
ru:uška první kvality k zaváření, která jako kompot plně nám n ahražuje nedostatek
pozdních zimních hrušek; dále Tongreská, Pařížanka, Vévodkyně Eliška, Viennská
s mezikmenem; Amalinská máslovka, Madame Verté - rodí méně, ale za to pravidelně; Trévouská, Avranšská místy trpí ráda fusicladiem ; Charneuská, Angoulemská - pro kraje teplejší; Poiteauova - silně šťavnatá, ale zelená, dlouho nevydTží ;
Dielova máslovka - jen pro kraje teplejší; Lectierova - jen pro teplejší polohy; P itmas>elký
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tonská - mezištěpování; Krassanská - jen pro teplejší kraje; Děkanka zimní - jen
pro teplé zeli a na. pláněti, jinak trpí silně fusiclacliem; Drouardova v dobrých půdách jen na mezištěpování, jinak na pláněti ; Charles Cognée - ač není jakosti prvotřídní,
je trvanlivou hruškou zimní a velmi úrodnou, na Verrierky na pláněti a v chl'áněné
poloze; Notář Lepin -jen v luajích teplých. Výtečná by byla i Hardenpontova máslovka.
která se hodí jen do teplejších poloh, jinak trpí velice černáním malých plodů , které
potom opadávají. Rovněž Pastornice, která mívá pravou chuť jediné v krajinách
t eplých. I Kfivice na mezištěpování, na.mnoze chuti méně dobré, až řepovité. Kde trpí
touto vadou, je dobře, ač to je hruška zimní, česat ji již v druhé polovici srpna, pak
bývá jemná a dobrá.
Na Verrierky se nehodí Hardyho máslovka pro SV'ou neochotu k roclění, ač rodí
výborně na vysokokmenu, třebaže snad později; dále Robertova máslovka, která, ač je
nejlepší hruškou ze všech, rodí jen n a velkých tvarech, 8- lOrameru1ých Verrierkách,
n, ještě ne příliš mnoho. Na men ších tvarech nerodí. Spíše se hodí pro pyramidy nebo
j eště lépe pro krsky volné. I J eanne ď.AI'c je dobrá zimní hruška, ač n ení prvotřídní, rodí
dobře a velké plody, žádá mezištěpování.
Dotúám, že tento výpočet je postačitelný. Hrušek maloplodých nebo vzhledu
nikterak vynikajícího, nebo málo úrodných s určitými většími vadami, neuvádím. Po
tomto malém výkladu, který pokládám za nezbytný, ch ci se obírati pěstováním Verrierky .
Již při prvním kroku se ocitá n áš zahrádkář n a rozcestí. Někdo si objedná pro svou
zahrádku ze školky již hotový tvar Verrierky, domnívaje se, že si uspoří práci s tvarováním, bývá však obyčejně zklamán, poněvadž dodavatel, nehledě ani k různému rozpětí
latí, nemůže mu přesně vypracovanou Verrierku ani dodati. Nemá k tomu při náva.lu
práce ani času, aby si s větším tvarem hrál, a pak přesně a často i nepřesně vypěstěná
Verrierka by stála odběratele mnoho peněz, jichž nemá náš zahrádkář nazbyt. Ale my
nemúžeme ani žádati přesně tvarovanou Verrierku na dodavateli, poněvadž by k tomu
nutně potřeboval pevně stavěných koster opěrných , čehož žádný závod nemá a ani
míti nemůže. Ani v největších závodech jsem neviděl úplně tvarované Verrierky mimo
zahrádky ukázkové, z nichž však dodavatel málokdy je ochoten něco odprodati, a když, tedy za velké peníze. Úplně
a krásně vypěstěnou Verrierku cením
ještě dnes na 500.- K i více.
Druhý si kupuje k tvorbě Verrierky
palmetu tak zvanou zpeřenou, obyčejně
s jednou etáží. Ten již činí lépe. Předně
zpeřených palmet je v závodech dosti
a většinou dobře stavěných, a z těch ,
zejména je-li zboží mladé, lze si krásně
vytvořiti Verrierku. Radil bych k tomu
vřele zejména tomu zahrádkáři, který
chce získati času.
Každý pěstitel má nepopil'atelnou
výhodu, tvoří-li si Verricrky z jed noetážových pabnet. Přich ází k svému
cíli dříve než ten, kdo si chce sám
Verrierku vypěstiti od základu z jednoročního štěpovance. Ale ten, kdo si svoji
1 ·~
Verrierku tvoří z j ednoročního štěpoo. 4a
vance, může si ji vytvořiti nejideálněji
a zároveň nejlehčeji, ač to trvá o je,,.. o
den i dva roky déle .

t

.„

jednoročních
štěpovanců.

Stavba Verrierek z
Obraz č. 296. Kostra pro šestiramennou Verrierku;
uprostřed

opěrná lať

k vyvazováni kmene až do
ukončeni Verrierky.

Předpokládejme, že chceme budovati třeba 6ramennou Verrierku (obraz
č. 235).
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Všecka její ramena jsou mčena k tomu, aby rostla po svislých latích kostry. Ale střed
- hlavní kmen - stojí ve volném prostoru mezi dvěma latěmi. Proto musíme dáti
tomuto kmeni také oporu, poněvadž hlavní kmen tvoří osu, z které jednotlivá ramena
teprve pěstujeme. Opora musí státi pevně. Je ji rovněž lať téhož tvaru a tak natřená
jako ostatní latě svislé, a.Je kratší (obraz č. 236). Této lati říkáme opěrná lat a stavíme
ji přesně doprostřed mezi dvě latě svislé. Tuto opěrnou lať zarážíme do země, ale ne
hluboko , nýbrž pouze asi 4- 5 cm.
Laťka opěrná má býti tak dlouhá , aby stačila k vyvazování prostředního kmene do té doby, až tva.r Verrierky bude ukončen. Tvar je ukončen, když konečné U Verricrky je hotovo a jeho
větve p:fovecleny na svislé latč.
K tomu nám stačí úplně, bude-li míti opěrná laťka délku asi
130-140 cm , při Verrierce mnohoramcnné delší.
Po dopěstování tvaru tuto opěrnou lať odstraňujeme.

a.

2
1

Obrnz

č.

231. Sáizení jednorooního

Verrierky a ·p í·ípravný
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očkovance
řez

na

jako základ

něm.

Obraz č. 238.
Spirálovité uspořá
dá ní oček na letorostu, takže vždy
6. očko je nad
očkem prvnim.

Opěrnou lať po celé její délce přivazujeme pevně na vodorovné dJ:áty špalíru pevným
páleným drátem o prti..měru 1 mm. Po té si prohlédneme opčrnou laťku, zda stojí přesně
v prostředku mezi oběma vedoucími latěmi, a není-li tomu tak, poklepeme ji klíšťkami
do správného směru. Tím je podpěrná lať připravena.
Toto vše má býti hotovo ještě c.lHve, než obdržíme objednané stromky, jednoroční ště
povance.
Zejména nutno dáti pozor, aby stromek stál ve správné výši nad pti..dou, a aby
nebyl vsazen hluboko. Sázíme-li na podzim, neřežeme na stromku mimo kořeny nic.
Sázíme-li z jara, upravujeme řezem celého jednoročního štěpovance ještě před sázením.
Vyhlédneme si na jednoročním štěpovanci asi 40 cm nad místem štěpování 3 očka
(obr . č. 237), jedno očko kupředu hledící a hned pod nim dvě očka přesně na
bocích - jedno pravé a jedno levé. Očku přednímu říkáme očko vedoucí a očka pod
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ním nazýváme očky bočními. Z očka vedoucího má nám vyrůsti pokračování kmene,
z oček bočních 2 boční větve čili 2 boční ramena. Je vždy důležito , aby tato boční očka
byla přesně boční, mnohem důležitěj ší , než aby vedoucí očko bylo přesně v popředí.
Spodní z oček má býti, pokud lze, vždy 40 cm nad zemí, aby celkový vzhled špalíru
byl jednolitý. Nenajdeme-li těchto tří oček správně položených na jedné straně kmínku,
otočme jej poněkud, snad najdeme je na straně jiné, na zadní nebo boční. Očka jsou
totiž na letorostu uložena spirálovitě tak, že vždy šesté očko je nad očkem prvním .
takže výběr je dostatečný, vyhovuje-li jenom výška (obraz č. 237 a č. 238). Nalezli-li
jsme konečně správná tři očka, fožeme na horní z nich a necháme nad ním vždy
čípek dlouhý asi 10-15 cm.
Někdy se nám však stane, že nenajdeme na žádné straně očka správně do trojúhelníka položená. V tom př-ípadě se plicfržme zásady, že je důležitější, aby boční očka
byla správně na stranách a za vedoucí očko vybeřme si jakékoliv první očko nad nimi,
třeba by nest álo přesně dopředu a třeba by bylo i zadní.
Začátečníkům vždy radím, aby nad očky bočními nechávali raději státi 2 očka
jakkoliv položená - jedno očko jako vedoucí a jedno jako reservní - aby v případě
vylomení letorostu při vyvazování měli jakousi náhradu.
Užijeme-li, resp. jsme-li nuceni užíti očka zadního přilehlého k opěrné lati, neřežeme
na čípek, nýbrž provedeme řez přesně nad očkem. Kdybychom řezali na čípek, bylo
by očko zadní ve stínu a letorost z něho by byl bylinný, bledý, jako kdyby někde rostl
v šeru.
V tom případě musíme dbáti též toho, aby očko, resp. letorost z něho vyrostlý, neležely přímo na lati podpěrné, poněvadž je zde nebezpečí poškození tlakem nebo vylomení, a proto vkládáme mezi podpěrnou lať a kmínek slabý klínek dřeva, abychom zad1ú
očko poněkud oddálili od latě a dali mu tak ph1ou možnost správného vývoje (obraz
č. 239). Tento nově vzniklý letorost budeme pak vyvazovati přímo n a lať podpěrnou.
Když je letorost vyvázán, odstraňujeme klínek.
Někdy se nám může st áti, že nad bočními očky jsou odlistňováním všecka očka
vylomena a je vážná otázka , co máme nyní dělati.
J sou-li očka vylomena, zbývají ještě očka vedlejší vedle vylomených; řežeme tedy na tato dobře viditelná očka vedlejší.
Nevolme nikdy za očko vedoucí očka příliš vysoko stojící,
poněvadž by nám hlavní kmen příliš zesílil a my naopak se musíme
snažiti jej zeslabovati. A pak kdybychom volili očko výše položené,
vydáváme se tím dalšímu nebezpečí, a to tomuto :
Nad první etáží Verrierky čili nad oběma postranními rameny
chceme zakládati jednou etáž druhou, která má býti nad první
30-40 cm. Nemůžeme však počítati, že hned druhý r ok budeme zakládati etáž druhou, nýbrž stane se tak v pliznivém případě teprve
druhého roku, v nepříznivém třeba třetího roku, po kteroužto dobu
se musíme snažiti zdržet hlavní kmen ve vzrůstu; kdybychom volili
hned při prvním řezu očko vyšší, nestačí nám těchto 30-40 cm k zakládání etáže nové, a musili bychom jíti ještě výše, nehledíc ani k tomu,
že by kmen na úkor bočních větví značně zesílil.
Nad spodním bočním očkem děláme
vždy poloměsíčitý zářez, aby nám letorost
z něho silněji vyrašil, což je věc velice dt'Uežitá (viz obr. č. 237 ).
Také se nám může státi, že všecka tř'i
očka, na něž chceme řezati, jsou hrubým
odlisťováním vylomena, anebo že je vylomeno jedno z nich. Je-li vylomeno očko vedoucí, nevadí to nikterak, naopak spíše prospívá, poněvadž letorost z vecliejšího očka
vyrašivší nebude tak silný a tím snáze
se uplatní spodněj ší boční očka, na nichž
nám především záleží. Vyraší-li z obou ved- Obraz č. 299. Podloženi kmene klinkem při řezu
lejších oček vedoucího ,očka letorosty dva,
na zadni očko.
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vyvazujeme jen jeden a druhý vylamujeme. Horší je, jsou-li obě očka boční vylomena
a horní je zachováno. V tom případě seřezáváme i očko vedoucí na očka vedlejší, a nad
očky vedlejšími spodního očka bočního uděláme zářez.
Jindy se nám múže státi, že dostaneme ze školky jednoročního šlechtěnce příliš
slabého nebo krátkého, takže z něho nemůžeme hned tvarovati Verrierku. V t om pří
padě nezbývá , než očkovance seříznouti asi na 20 cm nad místem šlechtění na čípek a če
kati rok, až nám z něho vyroste nový silný letorost.
Tím je popsán přípravný řez jednoročního šlechtěnce pro tvorbu Verrierky.
Obsahem celého dlouhého pojednání je t edy jenom volba a příprava 3 základních
oček Verrierky se všemi možnými eventualitami, jež by se mohly zahrádkáři přihoditi.
Teprve po dokončení přípravného řezu přiluočíme k sázení. Hned po sáze1ú a úpravě
provisorní misky pod stromkem v yvážeme velice snadno stromek k opěrné lati, aby
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Obraz č. 240. P řiprava tvarovacích laití a vodorovné jich vyvázání v rO'Vině nově

vznikajících ratolestí,

vlas tně

asi 3-4 mm nad vznikem.

mohl sledovati ssedavý pohyb púdy po zkypření. Teprve asi za dva měsíce po sázení
přikročíme k prv ním pracím tva.rov acím . Nejprve přivážeme mladý stromek pevněji ,
ale ne ještě úplně pevně k podpěrné lati, a připravíme si t . zv. tvarovací laťky, které zatím
dočasně vyvazujeme na svislé latě, poněvadž je pravděpodobně později po úplném

fezu

ssednut í str omku musíme snížiti.
Tvarov ací laťky si připravíme z normálních svislých latí rozříznutím jich po délce
na 2 polovice a připevníme je úplně vodorovně t enkým , asi 1 mm silným páleným drátem
na vedoucí latě svislé, přesně v úrovni bočních oček. Ale neklaďme laťku až ke kmeni
stromku, nýbrž 2-3 cm od kmene, neboť musíme počítati s tím, že kmen časem zesílí
a krom toho by se nám nově vzniklý letorost špatně t varov al, kdyby se t varovací laťka
dot ýkala očka boč1úho . Mimo t o nechť tvarovací laťka přesahuje asi o 1 cm krajní
svislou lať, aby mohla býti dobře n a všeck y svislé latě drát em připevněna (viz obraz
č. 240) . Mezitím vyrašila již 3 očka počínající Verrierky v letorost y . Letorosty necháme
asi 3 neděle klidně rústi a neděláme s nimi ničeho. Za t u dobu jsou již dosti dlouhé a stává
se s nimi určitá změna. Počínají dřevnatěti od spodku clo výšk y . To je právě chvíle,
na kterou čekáme, abych.om je začali t varovati.
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Tato chvíle nast upuje asi ve stejnou dobu u hrušní i jabloní. Ale letorosty hrušní
bývají mnohem křehčí, a je lépe u nich s tvarováním nespěchati, poněvadž se snadno
lámou. Letorosty j abloněk nepraskají tak snadno a lépe se při vyvazování po<ldávají.
Nesmíme čekaii až snad letorost úplně zdřevnatí, tu by vyvazování a tvarování
bylo již těžší a letOTost by se velice snadno, ba skoro pravděpodobně mohl nalomit i.
Nejdříve začneme tva.rovati letorost vyrostlý z vedoucího očka. Uchopíme jej opatrně , asi ve výši 5 cm, opatrně přitlačíme na čípek a vyvážeme. Tímto lehkým přitla
čením nového letorostu na čípek ve výši 5 cm a jeho přivázáním vznikne na dolním

Obraz č. '241. Vyvazováni na čí 
pek letorostu vzniklého z reservního očka. Zdaří-li se nám
to, vyi·ezáváme letorost hlavni
úp lně i s očky vedlejšími.

Obraz č. 242. Letorost vedoucí nevyvazujeme nikdy
k lati pod jeho vrcholkem,
jinak se vždy zkrouti.

oblouček, který se však brzy vyrovná a do roka se obyčejně úplně ztrácí.
Začátečníky přepadává obyčejně strach , že při vyvazování letorost zlámou a proto
jim radím, bojí-li se, ať vyvazují letorost v etapách - dnes málo přitlačit a vyvázat.
zítra více a pozítří nebo snad popozítří již definitivně vyvázat - a bude dobře , když
si tuto celou proeedmu nacvičí na letorostech někde u stromů jiných, aby si př·isvojili
náležité posouzení onoho polodřcvnóho stavu, eventuálně bojí-li se ještě, promnout
trochu místo obloučku mezi prsty, aby rozrušil poněkud místa příliš snad již dřevnatá.
To je tedy vedoucí letorost a ten v době veget ace u žádných tvarů nezlu'acujeme.
Zde však u Verrierek, roste-li příliš bujně na úkor větví bočních, zaštipujeme jeho vrcholek, ale teprve tehdy, když vidíme, že vzniká nepoměr mezi větvemi Verrierky a že
letorost vedoucí roste silně na úkor větví postranních. Někdy se však přece stane, že
začátečník, ba někdy i zkušený pěstitel, přes veškeru opatrnost letorost ten při ohýbání zláme nebo vylomí (viz obraz č. 120). Zlámání by nebylo ani tak zlé, poněvadž
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zbylá očka letorostu vyraší průběhem 4 týdnů opět a můžeme nově vyrostlý letorost
vyvázati znova, ale hůře je, když se celý letorost vylomí. Je i zde sice v největším počtu
případů dána možnost, že později vyrnzí očka vedlejší skrytá na basi letorostu, ale tak
určitě jisté to přece není; hlavně se někdy, ač vzácně, stává, že očka vedlejší nejsou
na basi letorostu , nýbrž bývají posunuta poněkud na letorost a vylomí se i s ním.
Z toho důvodu jsem již dříve radil, aby začátečníci nechávali pod vedoucím očkem
ještě jedno reservní očko, aby mohli v případě nezdaru použíti tohoto letorostu jako
vedoucího, ale pozor na toto: Vyrnzí-li letorosty dva (jeden z očka vedoucího
a jeden z očka reservního), vyvaziijte vždy spodní letorost ncipfed a podaří-li se jej dobře
vyvázati, a je-li jen poněkud příznivě umístěn, použijte ho jako letorostu vedoucího a horní
vyřízněte i s vedlejšími očky (obraz č. 241).
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Někdy však, zejména v letech pozděj ších , ale někdy i v prvém roce, bývá nápor
šťávy na všecka očka tak silný, že vyrazí nejen očko vedoucí a reservní, ale současně, zejména po zaštipová1ú, i jejich očka vedlejší a vzniká najednou letorostú několik.
V takovém případě vyvazujeme vždy letorost nej spodnější, je-li poněkud příznivě

mízní

postaven pro vyvázání. Děláme to proto, abychom budoucí hlavní kmen stále zeslabovali, a proto též po vyvázám správného letorostu vyřežeme všecky ostatní.
Vyvazujeme-li letorost vedoucí, nevyvazujme jej nikdy pod samým jeho vrcholkem (obraz č. 242), poněvadž zde stále roste a po vyvázání by se zkroutil. Přivazujeme
tedy letol'Ost tak, aby horních 8-10 cm zůstalo stále nevyvázáno. Tyto všecky zákroky tvarovací nejsou tak těžké, jak se snad zdá z dlouhého popisování nebo z vypočítávání různých možných eventualit, které zahrádkáře mohou snad potkati. Naopak,
máme-li v tom poněkud cvik, děláme všecko lehce a rychle, aniž by nám pocit nějakých
n esnází vůbec vyvstal na mysli.
Zároveň s vedoucím očkem vyraší i letorosty z obou oček bočních , která mají vytvoi'.·iti serii prvních dvou větví, čili jak běžně říkáme, prvou etáž Verrierky (obraz č. 240).
Letorosty tyto necháváme rústi a neděláme s nimi nic, zejména neohýbáme
je brzo ve směr vodorovný na tvarovací lati, poněvadž bychom je tím silně zeslabovali.
28
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Ony samy rostou ve směru většinou šikmém, blížícím se dosti směru svislému.
Kdyby rnstly příliš vzhůru, · rozepneme je tím, že je volně přivážeme lýkem k tva.r ovací
laťce clo směru více skloněného. Nyní je otázka, ja.k dlouho je máme nechat takto růsti.
Jen dotud, dokud je ještě bez nebezpečí zlomení múžeme přivázati na tvarovací lať
do směru vodorovného, neboť tím okamžikem, kdy jsme je vyvázali, začne v nich tok
živin prouditi líně a jejich vývoj se oslabí.
Tuto práci, nejsme-li zkušení, dělejme zase postupně, třeba průběhem několika
dnů, až se nám poda:ř-í ohnouti větev do polohy v odorovné. Ale ne celou větev, nýbrž
pouze její dolní část vycházející z hlavního kmene, již přivážeme pevně ve vzdálenosti
asi 5- 6 cm od kmene hlav1úho na tvarovací laťku (obraz č. 243).

Obraz č . 244 . Jakmile bočni ramena pfosahují krajní svislé latě aJsi o 10 cm, při
vazujeme je celé ke tvarovací laťce, jejich konce ještě ve stavu bylinném zahýbáme
malým obloučkem na svislou lať a zaštipujeme silněji střední letorost.

V dalším jejím prúběhu ji nepřivazujeme, nýbrž n echáme ji nepřivázanou trčeti
šikmým směrem nahoru tak, jak to činíme u vodorovných kordonú, ba docela ji
v tom podporujeme vyvázáním, jak to ukazuje týž obrázek. Ale n echytejme lýkem
irikdy část konečnou, měkkou, bylinnou, nýbrž zaklesněme lýko vždy již na část polodřevnatou, jinak se nám část bylinná ještě zlomí. A vyvažme ji, pokud lze, do směru
hodně šikmého, abychom podporovali v ní proud živin.
Podaří-li se nám hned v prvém roce - a to jo sn adno možné, ba stává se tak velice
často - dosíci takové délky větví bočních, že by, jsouce vyvázány vodorovně, přesahova
ly svislou lať konečnou a si o 10 cm, vyvažme celou větévku vodorovně, což je již lehká
práce, a převeďme konec bylinné větve j eště pěkným, pravidelným obloučkem n a koneč
nou svislou lať. Tu již nečekáme, až i tato část zdřevnatí, nýbrž tvarujeme tento
oblouček dokud je konec větvičky j eště ve stavu měkkém a děláme to takto (viz obraz
č. 244):
Letorost, který jsme již vodorovně vyvázali až na jeho křehký konec, jenž
přesahuje krajní svislou lať asi o 10 cm, přivážeme pevně asi 3 cm před konečnou
svislou latí na vodorovnou tva.r ovací lať, pěkným obloučkem vyvedeme jej n a konečnou
svislou lať a přivážeme jej asi 5 cm pod jeho v rcholkem lehce k lati vedoucí, aby zachoval
svislý směr. Teprve, když povyrostl, přivážeme jej pevně. Kdybychom tak učnrili hned,
křehký konec letorostu by se zkroutil. Oblouček, má-li něj akou chybu, opravíme novým
vyvázáním.

'l
l

c

l"'

P

piu.
ra~Í
sti.

lať

tok
a

brž
osti

·čeLi

a ji
kem
oloěrn

clice
ovahká
ncč -

nto
braz

jenž
ěnou
čnou

oval
ncd,
vým

ě

s t o v á n i t v a r ft p r a v i d e I n ý c h.

435

J akmile jsm e vyvázali boč1ú ramena Verrierky <lo polohy zcela vodorovné, věnu
opětovnou pozornost letorostu hlavnímu (vedoucímu).
Vyvázáním bočních ramen do směru vodorovného zesílil by nám značně letorost
hlavní, a proto jakmile jsme je vyvázali celé •do vodorovné polohy, zlnátíme letorost
hlavní asi o 10- 15 cm , případně více (viz týž obraz), čímž dáváme příležitost bočním
ramenům, aby zesílila, a oslabíme letorost vedoucí.
To b y byl asi tak náš ideál při tvoření Verrierky. Tohoto ideálu nedocílíme vždy
ta.k snadno. Mohou n ás potk ati při tom všelijaké příhody a překážky. První překážka
by byla. n a př. tato (obraz č. 245):
jeme

Obraz č. 245. Eventualita druhá. Boční ramena rostou slabě, střední větev sil nč. Zaštipujeme vrcholek střední silné větv e, když dosáhl délky asi 30 cm, a vyrašil-li znovu,
zaštipujeme jej opětovně, když povyrostl.
Střed1ú výhon svislý roste velice silně a větve boční sl abě, anebo jedna z nich slabě.
To je ch yba a dosti velká, která se stala pouze n aší vinou. Naší snahou musí
býti n enechati hlavní kmen zesílit , ježto bychom tím dosáhli značné neúměrnosti,
h lavní kmen by rostl na úkor větví bočních a uvedli bychom jej později pouze těžko
do stavu souměrnosti. Proto zakročme hned s počátku. J akmile dosáhl určité výše,
řekněme 30 cm , a boční letorosty se ve vývoji značněji opožďují, dělej me honem
poloměsíčitý zářez nad slabou boční větévkou n ebo po pi·. n ad oběma, jsou-li obě nepoměrně slabší, ovšem pokud jsme tento zářez nad spodním bočním očkem neudělali
ještě clHve n ež vyrostl v letorost. D vakrát po sobě zářezy dělati nelze. A zaštipujme
vedoucí letorost již ve výši 30 cm asi o 2 nebo 3 horní listy. Někdy však ani to nepomtHe.
HlavlÚ letorost pfos zaštípnutí vyraší třeba zn ova, vyvine se na něm event. několik
nových letorostú, t. zv. předčasné letorosty, boční ramena přece se mnoho nehýbou
a zůstávají stále lnátkými. Tu zkracujeme hlavní letorost, když povyrostl, energicky
zn ova, a jsou-li na něm předčasné letorosty, řežme všecky až na poslední a vyvažme
jej na nový zelený čípek a pak na lať podpěrnou, eventuálně jej zkraťme znova o 2-:~
listy. Tímto velice silným zákrokem se nám obyčejně podaH boční ramena u vésti do
stavu normálního vzrůstu (viz obraz č. 246) a pHvažme je, jakmile přesahují krajní
svislou lať, do sm ěru vodor ovného a obloučkem nahoru.
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Obraz č. 246. Někdy po zaštípnutí střednlho letorostu ve výši 30 cm se vyvine nový
bujný letorost s hojnými předčasnými letorosty. Seřezáváme vše až na poslední před
časný letorost, který vyvazujeme na čípek ještě zelený, a krátíme silně znova, event.
ještě jednou, až se podaří povzbuditi dolní boční ramena k bujnějšímu vzrfistu, aby
event. dorostly až na svislou krajní Jať.

č. 241. Tře tí eventualita. Jedna boční větev roste silně, druhá velice slabě a větev
střední shlně. Větev delší vyvazujeme na tvarovací lať, aby rostla vodorovně, čímž

Obraz

oslabujeme její vzrfist,

slabou vyvaizujeme V'Zhfiru, aby více rostla, a
letorost hluboko 'Zaštipujeme.

větev

střední
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Je-li jedna boční větev dlouhá a druhá velice krátká, vyvažme dlouhou vodorovně,
a slabou vyvažme n ahoru, event. udělejme nad ní zářez - nestalo-li se ta.k již dříve a nepřivazujme ji do směru vodorovného (obraz č. 247); mimo to hluboko zkraťme
střední letorost.
Obraťme nyní zřetel k případúm extrémním, které, ač vzácně, pfoce by se mohly
přihoditi.

Někdy se nám může státi, že některé boční očko , zaj ištěné poloměsičitým zářezem,
nevyraší vúbec . Co teď1 Nemá-li zářez, učiňme jej ihned a vidíme-li, že očko ani nyní
se nehýbe, tu již předem, jakmile máme nějaké podezření, n echme růsti jakýkoliv letorost, který se v okolí ukáže, třeba by byl na přední straně kmene n ebo docela na straně
opačné, a vyvažme jej pěkným obloučkem na vodorovnou tvarovací lať ve stavu polodřevnatém s koncem zase nadzvednutým (obraz č. 248). Ovšem v tom případě musíme
také změniti polohu vodorovné tvarovací latě.

č. 248. Ne tak pi'iliš vzácná eventualita čtvrtá. Očko pravé VO.bec nevyrašilo
v letorost. Necháváme rO.sti jakýkoliv letorost sou sedni a vyvazujeme jej opatmě na
tvarovací lať, třeba byl z opačné strany, a hlaVillí letorost zaštipujeme.

O braz

NepodaH-li se nám ani to, poohlédněme se po příčině. Často najdeme, že dotyčné očko
je černé, i všecka očka spodněj ší, a tu učilúme lépe, vyjmeme-li celý stromek a příštím
rokem vsadíme nový, anebo je-li okolí očka zdravé, můžeme po pHpadě příštím rokem
v únoru nebo počátkem března nasaditi na tomto místě vh odný delší roub, ovšem po
řádném a energick ém zkrácení všech větví (obraz č . 249), neodhodláme-li se raději i tu
stromek vúbec vyměniti, což by bylo vlastně nejjednodušším a nej spolehlivějším rozluštěním celé otázky.
Nejhorším případem by však bylo, kdyby vyrazil slabounce hlavní (vedoucí) letorost a očka boční vúbec ne anebo velice slabě. To by bylo ovšem znamením, že
není něco v pořádku , že stromek je chorý z neznámé příčiny a že má pravděpodobně
kořeny v nepořádku. Tu je lépe stromek odstraniti a zaměniti jej novým v příštím roce,
anebo ještě téhož roku na podzim, ale púdu před tím správně připraviti a stromek řádně
zasaditi podle pravidel již popsaných.
Tím jsme ukončili prvý rok života Verrierky. Před zimou odstraňme všechny těsné
úvazky větví i stromu a přivažme jej jen leboučko, aby byl úplně volný, ježto tak
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snáší lépe zimu , a ke konci února nebo v březnu natřeme celý stromek zpředu i zezadu
vhodným roztokem stromového karbolinea. Mladé stromky se natírají, velké postl-ikují.
Počátkem března nebo později prúběhem března provádíme na Verrierkách t. zv.
zimní řez.

Obraz č. 249. Eventualita ·pátá. Očka nevyraši vťl.bec a jiného náhradniho očka v okolí
není. Zbývá jenom nasazeni roubu ·v budoucim j&ru, lépe je však stromek nahraditi jiným.

Jak provádíme zimní řez1
O řezu plodových větévek zde již nebudu psáti, nýbrž pouze o řezu tvaru . Řez
provádíme podle toho, jak rostla Verrierka roku loňského; zde chci probrati jednotlivé
možné eventuality.
Mysleme si zase nejprve běžný normální případ (obraz č. 250). Verrierka nám rostla
v předešlém létě dobře; hlavní kmen má dobře vyvinutý letorost a boční větve vyrostly
tak, že přešly již, sice nepatrně, ale přece, na krajní svislou lať.
H lavní naší starostí musí být zadržeti pobačování kmene čili větev střední stálo
fozem ve vývoji, aby nezbujela na úkor větví postranních, poněvadž by tyto větve
postranní jinak zakrněly a příliš by zbujela st:fodní část.
Proto nepouštíme střední větev výše, dokud obě postranní větve na svislé lati
nedosáhly alespoň 20 cm výše. Teprve když t ento stav nastal, smíme pustit i pokračo
vání kmene výše. To se může státi výjimečně již v prvém roce, ač by to byl vzácný
případ, zHdka se vyskytující. Obyčejně jsme rádi a považujeme to již za velice příznivý
případ, když se podařilo postranní mmena dostati ohnutím na svislou lať. I v tomto
případě krotíme stále vzrůst střecbú větve tím, že ji seřezáváme až na spodní očko a pokud je možno na očko zase kupředu hledící (viz obraz týž). Není to však vždy nutností,
aby to bylo jen očko přední: múžeme voliti jakékoliv očko spodní, jen aby bylo alespoň
poněkud vyvinuté a dávalo záruku příštího vzrlistu. Nikdy však neřežeme na očko
vysoko položené, poněvadž by nám vyšší kmen později silně vadil při zakládání serie
druhé, nepočítaj íc v to ani nesouměrnost Verrierky. Tento požadavek je tak dúležitý, že
vytvořilo-li se průběhem předešlého léta příhodné očko, třeba na starém loňském dřevě,
řežeme klidně na ně, ale vždy ještě s čípkem.
Větví bočních, které loni již obloučkem přerostly na konečnou svislou lať, ale úsekem kratším než 10 cm, nezlU'acujeme vůbec. Jsou-li přes 10 cm, béřeme jim pouze
vrcholné očko, aby se svislá část lépe ověnčovala.
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O ověnčování té části větve postramú, která leží vodorovně, se nemusíme starati,
poněvadž na těchto větvích vyraší vždy všecka očka právě proto, že větve jsou vodorovně položeny a tok šťávy je v nich obleněn.
Je-li však jedna větev boční na krajní svislé lati delší než druhá, vyrovnejme délku
jejich řezem, aby byly obě stejně dlouhé (obraz č. 251). Tyto všecky větve, jež rostou
svisle do výše, řežeme na čípek, neodhodlali-li jsme se k tomu vyvazovati polu·ačová1ú
každé větve přímo n a lať.
Tím je u této dobfo rostoucí p alroety popsán první normální zinnú řez.
Mysleme si chuhý případ (obraz č. 252), střed silný, boční větve j eště slabé. Řežme
stfod na nejnižší očko loňského letorostu , oběma větvím bočním vyvažme konce loň
ských letorostú do výše a neřežme na nich nic, po př'-ípadě udělejme nad nimi měsíčité zářezy do starého kmene .
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č. 250. Normální vývoj Verrierky ke konci prvého roku.
Krátime pouze stře dni letorost na nej spodnější očko.

O braz
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Je-li některá z těchto bočních větví slabší a kratší než druhá, nechme delší větev
přivázánu celou ve v odorovné poloze a ohněme do výše jen konec slabší větévky
(obraz č. 253).
J e-li jedno rameno příliš dlouhé a silné a cb:uhé krátké, vyvážeme zase krátké do
výše a druhé, silné, vodorovně přivázané, seHzneme na délku slabšího (obraz č . 254).
Ostatně tyto všecky posledně jmenované případy byly již zptl.sobeny naší vinou
a neměli jsme jejich vznik ani připustiti. Správným zaštipováním, ev. řezem v předešlém
létě bylo možno jim zabrániti.
Tím by byl hotov zim1ú řez a počkejme nyní na dobu jarní a letní, co stromek bude
dělati.
Přichází

nyní jaro, a tu nezapomeňme na jedno: Upravit polohu tvarovacích latěk,
ježto stromek průběhem léta se s půdou snížil a tvarovací laťky zůstaly v púvodní výši.
P osuneme je tedy níže přesně clo místa odstupu větve boční od kmene, aby celá větev
i s latí měla polohu přesně vodorovnou, přitlačme znova celou větev na tvarovací lať
a dobře ji vyvažme. Můžeme tak již učiniti definitivně, poněvadž stromek se pozorovatelně již snižovat n ebude. Stromek , který jest nyní již v plném proudu života, je dobře
zakořeněný, pln živné šťávy vyraší někdy tak bujně, že z vedoucího očka větve střední
vyraší nejen letor ost, nýbrž někdy, ba velice často, vyraší i jedno nebo dvě očka vedlejší
a najednou se na hlavním kmeni objeví tn letorosty, po případě vyraší i jiné očko
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Obraz č. 251. Úchylky od pravidla: jedna větev delší než druhá, ale obě již na svislé
krajni lati. Větev delší kráitlme tolik, aby se délkou vyrovnala větvi kratši. Střednl
letorost lm~Jtime na .spodní očko s čípkem .

Obraz č. 252. Jiná abnormalita: střed silný, boční větve slabé. Střední letorost řežeme
na ·s podní očko, na větvíc!'\ bočních neřežeme nic, jen jejich konce vyvazujeme do výše,
po případě nad bočními větvemi děláme měsíčkovité zářezy.
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Obraz č. 253. Dalši abnormalita: Střed silný, jedno rameno boční krátké, druhé delší.
Delší vyvazujeme do vodorovné polohy a krátíme na tu délku, jakou má rameno krátké,
ltteré mimo to ještě nazvedáváme do výše. Střed krátime stále na spodní očko.
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Obrnz č. 254. Případ obdobný, jenom ve větších rozměrech. Jedno rameno příliš dlouhé
a silné, pf'evedené již na svislou lať, druhé krátké, ještě nevyvázané. Střed silný
a dlouhý. Rameno dlouhé, vyvázané, řežeme na délku, jakou má rameno krátké,
a nazvedáme konec krátkého. Střed seřízneme opět na spodní očko.
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Obrnz č. 255. Abnormality druhého l éta. Ramena boční značně ve vzrfistu opožděná

a

ještě

na tvarovací .J ati. Střed vyrašil velice bujn ě. Ramena boční necháme
naopak j ejich konce vyz,vedáme. S třed hluboko zašttpujeme.
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Obrciz č. 256. Druhá eventualita obr~u č. 255. Střední letorost pozdě zaštipnutý vy-

znova a vyvinou ·se na něm 'Předčasné letorosty ·při spodních bo čních větví c h
krátkých. Odřezáváme celý vršek až na spodní předčasný l etorost, jejž vyvazujeme
rna čípek j eště zelerný a když povyrostl, znova jej zaštipujeme podle okolnosti buď málo
nebo silně. Tím zesili opožděné spodní větve.

rašil

ještě

silně
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na starém kmeni, takže na vedoucí větvi vyroste několik letorostů. Vyvazujeme na čípek
vždy letorost nejslab ší a nejspodnější, který je vhodně umístěn, a všechny ostatní
vyi'ežeme u jejich základny ostrým n ožem, aby řez byl hladký a rovný. Tím oslabíme
ještě více vzrůst vedoucí střed.ní větve. V tom případě hlavní letorost již nezaštipujeme, poněvadž toho asi nebude třeba. J enom kdyby příliš bujně rostl na úkor ramen
bočních, musíme jej nahoře též zaštípnouti, dosáhl-li větší délky.
Zároveň věnujeme svou pozornost ramenům bočním.
Jsou-li ramena boční značně opozclěna ve svém vzrůstu a celá dosud spočívají na
vodorovné tvarovací la.ti, zaštipujeme vedoucí letorost dříve a silněji. Tím docilujeme
bujnějšího vzrůstu bočních mmen a můžeme i zde očekávati, že se rním podaří pHštím
rokem založiti dmhou ct{tž. Konce bofaúch ramen, jsou-li ještě na vodorovné tvarovací
lati, vyvazujeme stále clo směru šikméh o, a když přerostly krajní svislou lať, vyvazujeme
ramena vodorovně a obloučkem je pak převádíme na konečnou svislou lať (viz obraz
č. 255).
Jindy se nám může státi, že střední letorost buď nebyl dostatečně, anebo hyl příliš
pozclč zaštipován a t im značně zesílil na úkor bočních větví, a když jsme jej konečně
hluboko zaštípli, abychom jej oslabili (obraz č. 255), vyrašily na něm hojné předčasné
letorosty (viz obraz č. 256). V tom případě seřezáváme všechny předčasné letorosty
až na spodní, jejž vyvazujeme na nový zelený čípek a silně krátíme. Tím se po<laH chybu způsobenou zase napraviti, jak ukazuje týž obrázek.
Někdy za okolností zvláště příznivých může nastati pHpad docela opačný,
a to se může státi častěji, než bychom si mysleli. Správným zaštipováním stfodnfoo
letorostu se může v době vegetační náhle projeviti tak bujný vzrust spodních bočních
včtví čili ramen, že ho múžeme využíti hned ke stavbě druhé serie čili druhé etáže ve
stavu ještě zeleném. K tomu ovšem musí býti splněny určité předpoklady. Spodní
boční ramena musí býti již na svislé lati, a to v délce přibližně 30 cm. Musí to býti odrúcla dobře se ověnčujicí a míti hlavní vedoucí letorost nejméně přes 40 cm dlouhý.
V tom případě můžeme se odvážiti zvláštního zákTOku. PoclaN-li se nám, je
clobfo, nepodaří-li se, neztratili jsme nic. Vedoucí letorost na hlavním kmeni seře
záváme ve stavu ještě zeleném asi na 35 cm a na čípek. Tím docílíme kromě energického
vzrůstu bočních ramen, že vyraší velice energicky i očka středního, silně zkráceného
letorostu v několik předčasných letorostů, z nichž dvou, ve výši 30 cm příznivě postavených , použijeme ihned k založení ch·uhé etáže a vyvazujeme je na nově položené voclorovné tvarovací latě, nečekaj íce na jejich zesílení, ihned clo vodorovného směru (viz
obraz č. 257 a 258) . Stř'ední letorost nad vznikající cb:uhou etáží vyvazujeme zase clo
svislé polohy na čípek ještě zelený.
K tomuto zákroku postačí, vyraší-li na vedoucím stfodním letorostu pouze <lva
předčasné letorosty a pokračování nad nimi. Vyra.ší-li jenom jeden předčasný letorost
a pohačování, pak se nám zákrok zdařil pouze z polovice, vyvazujeme však i tu jedno
boční rameno clo směru vodorovného. Druhé očko nevyrnšivši vyraší jistě v roce budoucím po naclříznutí a po zimním řezu středního letorostu na spodní očko nad neúplnou
druhou etáží.
Této manipulace jsem často použil ve své zalu:adě . Nepravím, že bych snad tímto
zákrokem dosáhl n áskoku cel6ho roku, ale docílil jsem tím p'foce značného úspěchu.
Ph příštím zimním řew musil jsem sice zase zkrátit i boční ramena první etáže clo výše
asi 8-10 cm nad bočními rameny etáže druhé, ale docílil j sem tím lepšího vývoje dosti
již silných bočních ramen prvé etáže a náskoku znložené etáže druhé.
Zdůrnzňuj i ovšem, že tohoto zákroku lze použíti jen za okolností výše vytčených
a. že k nim dochází v cb:uhém roce života stromku nikoli příliš často, za to více a častěji
v lotech dalších , kdy strom bujně roste. J sou to tedy případy, ač dosti časté, přece mimo1-ádné, ale za.čátečníkovi k nim právě neradím, poněvadž zákrok ten vyžaduje již jakési
zkušenosti. J inak všecky letorosty předčasné, ať již vznikly na středním letorostu či
ramenech bočních, sefozáváme na vedlejší očka, aby neubfraly sílu očkům spodnějším.
Že zároveň musíme již prováděti foz na plodonosných letorostech i jich zaštipování v létě, rozumí se samo sebou. Rovněž se musíme starati o stálé vyvazování letorostt'i. na svislé lati.
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č. 257. Další abnormálni pl'ipad, nastavší v létě . Letorosty boční rostou tak
což je j enom následek správného zaštipováni stf'edního letorostu, že se mfižeme
odvážiti již v létě založiti etáž druhou. Za tirn účelem krátíme střední letoTost na
35 cm délky, aby pod tímto n:iistem vyrašil v předčasné Jetorosty, j ichž hined použijeme
k e stavbě druhé etáže na tvarovacích l·aťkách zvláště k tomu při•pravených ve výši
asi 30 cm.

Obraz

bujně ,

Obraz č. 258. Pokračování obrázku č. 257. Druhá etáž vyvázaná na tvarovacích lať
kách již v době vege tačni. Střední l etorost ještě zelený vyvazujeme znovu na čípek,
a když povyrostl, mirně jej zaštipujeme.
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Tím by byl ukončen druhý rok života naší Verrierky. Blížíme se ke dmhé zimě.
odložíme zase až na konec února, eventuálně na počátek března roku příštího.
A jak nyní~ Na počátku třetího roku ve velké většině případťt zakládáme řezem
již chuhou serň čili druhou etáž. Druhou etáž máme založiti ve výši 30 cm nad prvou.
Ale nezřídka se stává, že nenalézáme vhodně postavených oček v této výši, anebo
ještě častěji se stane, že vedoucí očko pro loňský střední letorost jsme volili příliš vysoko,
takže ve výši 30 cm nad prvou etáží máme dolní konec středního letorostu, jehož očka
bývají velice slabá. Ať je tomu tak nebo onak, naším zaviněním nebo ne, jsme často
nuceni založiti druhou etáž teprve třeba ve výši 35-40 cm, ač to rádi neděláme.
Výše nikdy nechoďme, raději řežme třeba na slabá očka středního letorostu.
Serň čili etáž druhou zakládáme právě tak jako prvou. Ve výši asi 30 cm nad
prvou etáží si zase vyvolíme vhodná dvě boční očka a nad nimi očko vedoucí.
A
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počáitku roku třetího, s nadna dr-uhou etáž tak, jako při zakládání etáže prvé. Obě boční ramena
mají býti n ej méně ve výši oček ipředpokládané etáže druhé.

259. Normální obraz rprvé etáže Verrierky na

říznutí m oček

Než se však k vytvoření éb:uhé et áže bočních ramen odhodláme, hledíme si dříve
zjistiti tyto podmínky:
Síla nebo slabost středního letorostu nerozhodují nikdy o založení druhé etáže.
O tom rozhodují vždy boční ramena prvé etáže.
Dokud ta nejsou natolik vyvinuta, aby dosahovala po sřezání výše, ve které chceme
zakládati clTuhou etáž, nesmíme tuto etáž zakládati, jinak porušíme souměrnost Verrierky. Ta musí býti vždy stťtj co stúj zachována. To znamená, že větev střední musíme stále v jejím vývoji mfrně brzditi a naopak všemožně podporovati vývoj větví
bočních, aby byly stále delší, anebo v nejhorším p!-ípadě alespoň tak dlouhé jako větev
střední. Tohoto pravidla se musíme přidržovati po celý dlouhý život Verrierky a nikdy
nedovoliti, aby střední větev zbujela. V těchto větách vlastně tkví celé umění tvorby
Verrierky.
Zároveň musíme však dbáti i toho, aby se obě boční ramena řádně ověnčovala
plodonosnými větévkami, čili musíme i tato ramena podrobovati zimnímu řezu, t. j.
krátiti je. Musíme tedy dbáti při řezu dvou věcí: Řezati tak, aby boční ramena byla
vždy výše než větev střední a zároveň dbáti, aby se dobře ověnčova.la plodonosnými
větévkami.
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Toto ověnčová1ú je závislé na vlastnostech odrůdy. Některé odrůdy se ověnčují
velice dobře, jiné však špatně. Některé můžeme krátiti jen velice málo, druhé vyžadují
značného krácení, čímž se ovšem zdržuje tvorba celého tvaru. - Proto jsem již na.
počátku radil, abychom nepoužívali ku pěstování Verrierek odrůd špatně se ověnčn
jících, jako je na př. Clappova máslovka a jiné (viz sezna.m). Čím lépe se ověnčuje odrůrla.
plodonosn,irmi větévkami, tím dříve a snáze dosahujeme výsledku.
O krácení vedoucích letorostů bočních větví platí pravicUa, která jsou vyslovena
v pHslušné stati (viz Krácení vedoucích letorostů). Ovšem u Verrierck netřeba lníti
přemrštěných starostí o ověnčování, protože boční svislá ra.mena se:f ozáváme vždy
alespoň v té výši, v které je vedoucí očko větve střední, čímž jsou obě i·arnena boční
vždy dostatečně a snad i více než dostatečně lnácena, aby za normálních okolností bylo
dobré ověnče1ú zaručeno.
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Obraz č. 260. Nejsou-li obě bočni ramena v náJežité vys1, nesmíme zakládati etáž

druhou. V tom

případě

krátíme jen rameno delší do výše ramena kratšího a
větev zkráitime řezem na spodní očko.

středn!

Přejdeme nyní k další tvorbě Verrierky. Ta, jak bylo řečeno, musí býti ve všech
svých částech vyrovnaná. Souměrnost Verrierky je především podmíněna bočními
rameny. Je-li jedno boční rameno slabší a kratší, musíme při řezu vždy míti zřetel krameni kratšímu. To udává ráz a podle něho vždy fožeme rameno druhé, a to až do té
výše, clo j aké dosahuje rameno kratší. Druhou etáž nesmíme zakládati clř'íve , dokud boč1ú
ramena po zakrácení nedospěla výše, ve které je na kmenu vedoucí očko budoucí et áže
druhé, anebo aspoň její boční očka (obraz č. 259).
Jsou-li ramena boční po jich krácení níže, na pi". i'ekněme asi ve výši 10 nebo 20 cm
nad vodorovnou tvarovací latí spodní, což by byl, jak s ch"trazem opakuji. dosti abnormální zjev, protože jsme již na počátku třetího roku života stromku, nesrnirne přikročiti
k založení druhé etáže (viz obraz č. 260). V tom případě toto slabé rameno řezem
nezkracujeme, druhé silněj ší boční rameno řežeme na očko jsoucí ve stejné výši s konečným očkem ramena slabšíl-10 a střední kmen řežeme zase na nej spodnější očko loňského
letorostu. Tento stav ta.k špatného vzrůstu palmety byl by asi zaviněn něčím nenormálním, buď nevhodnými půdními podmínkami, anebo nechali-li jsme stromek pfoclčasně silně roditi, což v druhém roce žití velice rád dělává. Na to kladu zvláštní důraz.
Ono je to sice velice lákavé míti již v druhém roce na stromku plody, které bývají zpra-
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vidla na tak mladém stromku velice krásně vyvinuty, ale je to vždy dar danajský
(neblahý).
Jsou-li však boční ramena alespoň tak vyvinuta, že přesahují, anebo alespoň při
bližně dosahují výše bočních oček na kmeni, z nichž druhou serii nebo etáži chceme
budovati, zakládáme ji (obraz č. 259).
Na všech letorostech bočních, které roku loňského vyrnstly, děláme nad dvěma
RŽ třemi spodními očky poloměsíčité zářezy, aby se i ona vyvinula v plodonosné větvičky.
Při zakládání dnihé etáže p1·ipcvníme zase vodorovné tvarovací latě ve výši nových
bočních oček, opět asi 3-4 cm od očka, tak jak jsme to dělali pl-i tvarová1ú etáže prv1ú
a ja.k ukazuje obraz č. 259.
A v pHštím létě celý postup práce se opakuje tak, jako pl'i tvofoní etáže první,
zase s h lavním důrazem na střední kmen , aby zbytečně nezesílil, a jejž tudíž musíme
krotiti ve vzrůstu řezem, ev. j zaštipováním, jak bylo důkladně popsáno při první
etáži.

Obraz č. 261. Normální vzrťlst etáže druhé v létě třetího roku.
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Vytvořením první etáže a přivedením jejích ramen do výše budoucí etáže di·uhé
je elán pevný základ Verrierky. T ato etapa tvorby Verrierky je nejdůležitěj ší. Hlavně
se v ní rozhoduje o budoucí plné souměrnosti celku.
Máme-li tuto práci za sebou , ostatní už je snazší a zároveň rychlejší. L etorosty
ramen bočních druhé etáže zase vyvazujeme v příhodný čas na vodorovné vedoucí latě
s tím rozdílem , že práce nám jde již r ychleji, poněvadž strom je v rovnováze a pěkně
bujně roste. Podaří se n á m tudíž skoro vždy převésti boční ramena na svislou lať špa.líru
a vyvésti je v létě do dosti značné výše (obraz č. 261).
Letorost vyrostlý z vedoucího očka středního kmene vyvazujeme zase na čípek
a podpěrnou lať.
Kdyby snad ještě někde něco nesouhlasilo v síle větví prvé nebo druhé etáže, zaštipujeme střední vedoucí letorost podle potřeby, jak již popsáno.
Přicházíme nyní k zimnímu řezu po založení di·uhé etáže.
Ta bývá již obyčejně dobře vyvi nuta , že již můžeme přikrociti k tvoření dalších
etáží u Verrierek mnohora.mem1ých n ebo na tvoření konečného U u Verrierek šesti-

448

P

ě

s t o v á n í t v a r t".l p r a v i d e I n ý c h.

ramenných. Nesmí však býti zásadou, že musíme každého roku založiti novou etáž,
nýbrž se i zde musíme stále Hditi pravidly uvedenými př-i popisu stavby prv1ú etáže.
J sou-li jedno nebo obě ramena druhé etáže slabá, musíme se zase vrátiti a počkati se
stavbou třetí etáže nebo event. konečného U na další rok. To platí zejména o mnohoramenných VeITicrkách. Zejména musíme čekati, nejsou-li ramena první etáže dostatečně
silná.
U šestiramem1é Verrierky ani příliš nerozhoduje, jsou-li ramena vnitřní o něco
slab ší, stačí, když se alespoň blíží bodu, kde chceme založiti konečné U. Právě zakládání
tohoto u je věc, která značně oslabí střední kmen ve prospěch všech ramen boč1úch.
Je-li však druhá etáž t ak slabá, že obě ramena, anebo jedno z nich, neopustila
ještě vodorovné tvarovací laťky, anebo jen nedostatečně, nesmíme ani zde přikročiti
k tvarování konečného U, nýbrž vrátiti se zase nazpět, jak to již bylo popsáno. V tomto
případě provádíme zimní řez takto:
J sou-li obě ramena vnitřní etáže ještě na vodorovné tvarovací lati, neřežeme na
nich nic. Je-li jedno z nich již na svislé lati, řídíme se podle slabšího ramena a řežeme
druhé krátce, a to na délku ramene slabšího (obraz č. 262). Pokud obě ramena etáže
druhé a i prvé nepřesahují místa, kde chceme založiti konečné U, nebo se k němu alespoň
již neblíží, nesmíme se odvážiti k založení konečného U (viz obraz č . 263). J en tak
si zachováme souměrnost Vcrrierky.
Ramena první etáže řežeme v obou případech t ak , aby jejich konečná očka po řezu
byla něco nad vedoucím očkem hlavního kmene. Hlavní kmen řežeme pak zase naposlední vhodné spodiú očko. Tyto pHpady jsou však již dosti vzácné.
Obyčejně pokračuje růst mnohem rychleji, takže se můžeme odvážiti stavby koneč
ného U. Jak provádíme zimní řez v tomto případě~ Konečné U můžeme zakládati jen
za těchto podmínek: Boční ramena druhé etáže musí býti po sřezání na svislé
lati nejméně 15 cm dlouhá a boč1ú ramena prvé etáže po sřezání 6-10 cm nad nimi
(obraz č. 264).
H lavní kmen řežeme tak, aby ·již v létě vytvo1'il konečné U, jak hned popíšeme.
U této kapitoly s0 chci zdržeti déle, poněvadž to je právě věc, pl-i které proti pojmu
lo~ásna se páší nejhorší hříchy . Pravidelná U jsEim tvořil již v době před 30 a více lety
ve své clmhé zahradě, kdy mimo mne netvořil je nikdo, ani Gaucher ve Stutgartě
(dt'lkaz jeho poslední učebnice z r. 1907), ani Pekrun a přece, ač je tvořím tak cUouho,
až na nepatrné výjimky u nás a více v cizině. se mne nikdo nezeptal, jak to dělám, ač
moje tvary U jsou dokonalé a nic na celém tom tvoření není mimo nepatrný hmat, malé
Kolumbovo vejce. Až na málo výjimek setkáváme se s tvary U přímo k:hčícími, o kterých
nikdy nemohu pochopiti, proč se tomu říká tvar U, a přece je to koruna tvarn, která
Verrierce dodává teprve její plnou luásu.
Při tvoře1ú tvaru U musíme vždy hleděti k tomu, abychom jej tvoi:'ili z letorostu
zeleného, který vzrůstá z očka vedoucího, položeného asi 15 cm pod místem, kde se
má U založiti. Očko to řeži zase na čípek a (viz obraz č. 265), ale čípek ten svojí délkou
musí býti přizpůsoben místu, kde chci U tvořiti. Toto lnísto musí býti nad druhou serií
asi 30 cm. Čípek nechávám delší, abych jej mohl potom podle potřeby zkrátiti. A nyní
nechávám letorost růsti a přivazuji jej na čípek dobře připevněný k podpěrné lati b.
Když počne letorost v těch místech, kde chci U založiti, přecházeti z tvaru bylinného do dřevného, vyhledám si ve výši asi 30 cm na tomto novém, pomalu dřevnatícím
letorostu dobré boční očko v úžlabí listu d (obraz týž).
Lhostejno, na které straně, ale lépe se pracuje s očkem bočním levým, ač zkušeněj
ším je to úplně jedno. V té výši, kde je vyhlédnuté očko, připevním mezi 2 prostřední
latě přesně vodorovnou tvarovací laťku (t. l.), a to tak, aby základ vyhlédnutého očka
byl v úrovni přesně s horním okrajem tva.r ovací laťky a raději o milimetr výše než níže.
Čípek seříznu tak, aby končil přesně pod dolní luanou tvarovací laťky a tvořil s ní jednu
rovinu, a přivážu jej dobře k podpěrné lati. (Detail obraz č. 266.) J e-li čípek příliš silný,
přiříznu jej po délce tak, aby obě plochy, jak čípku tak tvarovací laťky, byly ve stejné
rovině, je-li příliš slabý, pocUožím jej klínkem. Letorost vyvazuji na čípek a pod lDÍstem,
kde se stýká tvarovací laťka s čípkem, přiváži letorost zvláště pevně k čípku. Na to
jej přiváži ještě jednou křížovitě lýkem k laťce tvarovací i podpěrné, ale tak, abych nezachytil lýkem ani očko vyhlédnuté, ani jeho list. Vazba musí býti pevná. Po té vezmu
konec letorostu přesně nad očkem vyhlédnutým mezi palec a ukazovák pravé ruky a očko
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Obraz č . 262. Abnormální vzrůst druhé etáže při řezu zimním na počátku roku čtvrtého.

Jedno rameno etáže druhé ještě nepřekročilo tvarovací laťku. Všecka ostatni ramena
jsou dobře vyvinuta. Přes to však nesmíme ještě přikro čiti k založení konečného U.
Obě ramena etáže druhé vyrovnáváme řezem. Letorost prostřední krátime zase na
poslední dolní očko a větve .etáže první l<rátime do té výše, v níž je nejdolejší očko
středniho letorostu neb 3-4 cm nad nim.
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Obraz č. 263. Pokud nepřesahují vět<ve druhé etáže místa, .kde chceme založiti konečné

U, n ebo pokud se alespoň k tomu mistu zřejmě n eblíží, nesmíme založiti konečné U.
vyrovnáváme obě ramena etáže druhé řezem a vě tve etáže první krátíme
asi do výše p osledniho očka středniho letorostu n ebo něco maličko n a d ně .

Raději ještě

29
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Obraz č. 264. Zakládáni konečné ho U . Podminky k tom u: Boční rameno druhé etáže
má býti ·p o s e ř i z n u t i na sv.i.slé Jati 111ejméně 15 cm dlouhé a boční r amena prvé
etáže po sřezání alespoň 6-10 om nad nimi. Letorost střední řeži asi ve výši 15 cm na
přední očko s dosti dlouhým čípkem.

Obraz č. 265. Tvoření U na šestiramenné Verrierce. Viz text.
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266. Detail

tvořeni konečného

U . Viz text.

samo s obou stran do levé ruky, abych je chTánil před každou manipulací a nemačkal
je. Oběma prst y pravé ruky se pak snažím krátkým ])lnutím a mačkáním nad vyhlédnutým očkem rozrušiti lýková a dřevná vlákna letorostu. To je jen okamžik, řekněme
5 n ebo 6 sekund, ale mnutí musí býti dosti energické. Tím rozdrcuji obě vrstvy zcela
blízko vyhlédnutého očka, ale očka samého se pravou rukou dotknouti nesmím, nýbrž
stále je chráním levou rukou. Po té začnu letorost nad samým očkem krout iti kolem
osy, ale ne do celého kruhu, ný brž jen maličko a pomalu, a to tak, že jej otočím nejprve
o 5- 10 stupňů, pak se zase vrátím do původní polohy, pak jej otočím více a zase se
vrátím a tak dále, až konečně jej pootočím kolem osy asi o 1/ 4 nebo o 1 / 2 kruhu. Nyní
se již snadno podaří pomalu letorost ohnouti k tvarovací lati a pevně jej přivázati
do směru úplně vodorovného hned za dalším, teď již „položeným" očkem v prostoře mezi dvěma listy. Listy nesmíme vůbec při této proceduře poškoditi, poněvadž list y
tvoří živiny a bez nich by pohmožděný letorost vyrážel jenom velice pomalu ze zbylých
oček . Hned za třetím očkem ohnutý letorost potom uříznu. Čeho jsem tÍI'll počínáním
docílil ~ Předně rozrušil jsem oboje živné dráhy letorostu a tím jej značně zeslabil, mimo t o
jsem jej hned za třetím očkem seřízl, čímž i novotvorba látek asimilačních čili staveb -
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ních značně byla. omezena. Ale neporušil jsem vyhlédnuté očko boční d. Následek?
Mám nyní na vodorovné ploše latě 3 očka. Očko neporušené, které je nyní horním očkem,
začne rychle nalévati a vyrazí brzo v letorost, a druhá dvě očka na větévce oslabené
mačkáním, lU'oucením a řezem, která se zotavují pomaleji a vyrazí též později, ač někdy,
zejména nebyl-li letorost mačkáním a kroucením dostatečně oslaben, i dříve. Letorost
vyrašivší z tohoto očka na vodorovné větévce vyvazuji dále na vodorovné tvarovací
laťce a obloučkem ještě ve stavu bylinném na lať svislou. Vyrazilo-li i druhé sousední
očko, seřezávám letorost z něho vyrašivší, jakmile dosáhl délky 6-7 cm, na patku. Zároveň s nimi vyrašil též letorost z očka „svislého" neporušeného, nyní vrcholového, a ten
již v bylinném stavu, dosáhl-li délky asi 8-10 cm, pomaloučku a velice opatrně po
etapách přivazuji do směru šikmého, opačnél10, za několik dnů do směru šikmějšího

Obraz č. 267. Poněvadž konečné U ros t e nejsilněji, řeži vždy boční ramena, abych se

vyhnul

nesouměrnosti,

asi o 5-6 cm výše než vnitř'ní ramena U a nejdelší ponechávám
T'amena první etáže.

atd„ takže se mi již lehko podaří, když počíná nově vzniklý letorost dřevnatěti, vyvázati jej vodorovně a pak lehkým obloučkem na svislou lať. Někdy se však, ač velice
zřídka , stane, že očko třetí, t. zv. vrcholové čili očko d na obrázku, nevyraší v letorost
anebo vyraší později a slaběji; v tom případě je očko poškozeno manipulacemi př·i
mačkání a krnucení letorostu a nezbývá nic jiného, než zkrácením letorostu, po případě
velice energickým, na druhé polovici tvarovací laťky zjednati nápravu.
Vidím-li nepoměr mezi oběmi rameny vytvořeného U, zkracuji sih1ější rameno
po vyvázání na svislou lať , event. třeba po druhé po nějakém čase, až obě ramena jsou
stejně silná. Tím dociluji U tak dokonalého, jako by je lU'eslič vykrm,lil. Začátečník
udělá nejlépe, když tuto celou procedurn vyzkouší si dříve na letorostech nějakého keře
nebo jiných stromů ovocných.
Takto tvaruji všecka U, tak tvaruji i dvomamenné vodorovné kordony a tvary U.
Velkou pozornost je třeba věnovati lýkovým vazbám a rychle je uvolniti, kdyby
se zařezávaly, a znova vyvázati.
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Větev s tředni krátíme až na dole jší očko.
krátíme jen tehdy, a to souměrn ě , kdyby , položeny jsouce v od orovně, pře 
sahova ly krajní svislé latě.

268. Zpef-en á jednoetážová palmeta.

Vě tve boční

á-
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Práce s tvar ováním jde velice rychle . Asi před 4 lety jsem koupil přes 40 jednoročních štěpovanců na j ánčeti, kter é jsem sázel teprve ke konci dubna a přes to, že byly
silně oslabeny pozdním sázením a silným zkrácením kmínků, byl jsem s tvořenún U
hotov za jedinký den a měl jsem z nich již v červenci u všech krásné t vary U s délkou
konečných větví až 30 cm i více. Pouze 2 z nich rostly vlivem pozdního sázení slaběji.
Když konečné U šestiramenné Verrierky je h otovo, necháme vše růsti, pouze
vznikající event uální větší nepravidelnosti vyrovnáváme zaštípnutím horních dvou
nebo tří listů letorostů silněj ších . J e toho však málokdy třeba. Za to se pilně věnujeme
letnímu řezu a zaštipování plodonosných větévek.
Při zim1úm řezu pak vyrovnáváme v šecky nesouměrnosti řezem podle nejslabší
větve, jak již popsán o, a nedopustíme nikdy, aby některá větev se růstem opozdi.la .

O brnz

lice
rost

ě

Zejména musíme pn zirnnún řezu stále věnovati pozornost střednímu U. To bude
míti vždy tendenci růsti silněji než r amena boční. Abychom této snaze zabránili, řežeme
obě boční ramena t ak, aby konečná očka ramen druhé etáže byla v ždy asi o 6 cm výše
než konečného U, a ramena první et áže zase o 6 cm delší než u etáže dl'Uhé (obraz č. 267 ).
Tím trvale zachováme souměrnost Verricrky . N a středním kmeni nenecháváme nikdy
růsti plodonosné větévky. Kmen budiž vždy holý.

Tvarování Verrierek ze

zpeřených

palmet jednoetážových.

Tvoření Verrierek ze zpeřených p almct , které mají již jednu etáži hotovou, jde
mnohem r ychleji a ušetříme si pi'.i t omt o způsobu nej méně rok, někdy i dva roky piplavé
práce, nehledíc ani k tomu, že zpeřená palmeta již sama sebou je silněj ší. Tvořil jsem
všecky svoje Verrierky z p almet zpeřených jednoetážových.
Představme si, že jsme dnes dost ali takovou jecinoetážovou zpeřenou p almetu (obraz
č . 268) a že máme již všeck y potřebné věci připraveny, hlavně podpěrné latě v potřebné
délce, tvarovací laťky atd.
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Ještě než jsme stromek zasadili a dokud jej držíme j eště v ruce, musíme se již starati o souměrnost budoucí Verrierky, a musíme ji fozati tak, abychom udrželi budoucí
stromek v rovnováze. My víme, že nejvíce výživy dostáv'á prostřední větev, kter á bude
zde tvořiti pokračování kmene, že bude vždy nejlépe živena a že by bez našeho zákroku
bujně rostla na úkor ostatních větví. Proto provádíme na této prostřední větvi na
jaře řez tak, že na nť dole ponech ávám e, n ad samým rozvětvením etáže, jedno dobře vyvinuté očko s čípkem a začátečník snad pro jistotu dvě.
Za vedoucí očko volíme nejraději zase očko dopředu hledící. Ale v případě nouze
volíme za očko vedoucí třeba vhodné očko boční, anebo v nejhorším případě tfoba očko
zadní, jak již bylo zmíněno.
Múže se nám však státi, že na tomto místě n enajdeme oček, protože byla třeba zničena, na př. násilným ocllistňováním. V tom případě bývají obyčejně očka vedlejší zachována a volíme je jako polll'ačování atd„ jak již dříve
vylíčeno, anebo některé zachovalé očko výše položené; nejděme však příliš vysoko. V pří
padě nejhorším, kdy by sn ad
byla všecka zničena , což je stěží
myslitelno, bylo by snad možno
naroubovati blízko n ad rameny bočními n a střední letorost krátký roub vzatý někde
s vrnholk n téhož stromku, což
.Si\l'iiili•IS••---=-===- však u nově sázen ých stromů
se nesetkává vždyck y s úspě
chem.
Při zakládání tvarované
zahrndy se mi stalo, že jsem
dostal v jednom balíku zboží
několik palmet , kde hlavní
kmen byl dopravou nad samým
rozvětvením t ak polá mán , že
Obmz č. 269. J edna z palmet, jejiž hlavní kmen byl dopravou
nad samým rozvětvením polámán, k teré jsem však přece sázel
a n ový střední kmen jsem si vytvoř il po tvarování z prvniho
očk a větve boční. Dislolcace t a se později ztratila tak, že jsem
sám časem nemohl ukázati, na které palmetě to bylo provedeno.

nezbylo naněm anijedinéočko.
Palmety jsem přes to vsadil a
vytvořil si nový náhradní kmen
z očka na větvi nejbližšího
kmeni původnímu, což jsem
dělal teprve po tvarování ramen bočních a vyvázání jich
na vodorovnou lať po náležitém zkrácení (obraz č. 269). Očko to, jsouc n ejblíže ose,
vyrnšilo dosti brzo a nahradilo dobře hlavní kmen, který byl s počátku sice deformován,
ale pozděj i se vše samo vyrovnalo .
Po úpravě hlavního letorostu čili kmen e obraťme svůj zřetel k ramenům bočním.
T a mohou býti všelij aká a podle toho vznikne i mnoho eventualit řezu přípravného.
a) Mysleme si případ nejpříznivější, že obě ramena jsou stejně dlouhá, stejně silná ,
očka všecka zachována a že větve jsou mladé, ještě dobře ohebné. Na těchto větvích
neřežeme nic. Ale je-li jejich délka tak veliká, že by položeny jsouce vodorovně
přesahovaly svislé krajní latě (u šestiTamenné Verrierky tedy třetí lať) , zkracujeme je
bez čípku, a to tak, a by koneč1ié očko vodorovně m yšlené větve bylo asi uprostřed
mezi krajními 2 latěmi, t edy zde m ezi druhou a třetí latí, a aby směřovalo dolů. Proč
to děláme, b ude vysvětleno později (obraz č. 268).
b) J sou-li boční ramen a zpeřené palmety sice dosti dloub á, ale příliš silná a neohebná, což se zejména st ává při p almetách st arších , řežeme je stejně t ak, jak by lo právě

udáno . Ovšem zde bude další t varování, to jest sehnutí ramen do vodorovn é polohy
na tvarovací laťku, již obtížnější. Nejobtížnější tvarování bude však u těch zpeřených
palmet, kde závod školkařský se dopustil té chyby, že roku předešlého provedl řez boč
ních ramen blíže hlavnímu kmeni (obraz č. 270), a u těch palmet zpeřených , které mají
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svá bočrú ramena (nebo jedno z nich) příliš vzhůru rostlá a neohebná a nebyla tudíž již
ve školce roku předešlého řádně rozepjata (obraz č. 271). U všech těchto palmet, mají-li ramena dostatečně dlouhá, provádíme přípravný řez tak, jak bylo právě udáno.
c) Jinak vša.k musíme provésti přípravný foz u palmet, jejichž postranrú větve
jsou nestejnoměrné - na př. jedna dlouhá, silná, druhá krátká a slabší. Větev delší
zkracujeme tak, aby svojí délkou
se vyrovnala větvi krátké, a větev
krátkou, která nemá té délky, neřežeme vt\bec (obraz č. 272).
Pravidla řezu středního kmene ve všech těchto případech se
nemění. Tím by byl hotov pří
pravný řez čili t. zv. úprava zpeřené palmety a přikročujeme nyní
k sázerú za pravidel již uvedených. Když stromek byl vsazen,
čekáme s tvarovárúm až do dalšího roku.
Mohli bychom se sice odvážiti tvarovati stromek j eště téhož
léta, když půda prodělala alespoň
největší změny pohybem, a také
se to mnohde dělá a i já jsem to
Obrnz č. 270. Jedno z nejobtížnějších tvarování j e tam, kde
s počátku dělal, ale z různých dúzávod školkař8ký boční ramena seřiz1 blizko kmene, poněvodů-další pohyb půdy, měnění
vadž se loňské jejich letorosty velice snadno vylamuji.
latí tvarovacích, špatné hojení
.
řezných ran, různé nutné opravy
atd. - je lépe- s tvarováním sečkati až do příštího roku. K tvarování potřebujeme
stromek pevně -v půdě zakotvený a půdu již dostatečně slehlou, což může nast ati teprve druhým rokem. Zatím přivážeme stromek pouze volně k podpěrnf> lati.
Druhý~1·olc. Již v březnu nebo nejpozději v dubnu, kdy již plně proudí míza
v stromě, připravíme si vhodné tvarovací
latě tak jako jsme to dělali u jednoroč
ního očkovance a připevníme je přesně
vodorovně k svislým latím špalíru v rovině odstupu bočního ramene palmety od
hlavního kmene, a to asi 2-3 m:m. výše
než je spodní hrana bočního ramene, abychom nemui;,ili větev přespříliš ohýbat
dolů, ale aby přece tvořila vodorovnou
linii. Ale neklaďme tuto laťku až ke
kmeni stromu, nýbrž asi 4 cm od kmene,
poněvadž musíme počítati s tím, že kmen
časem zesílí a mimo to by se špatně postranní větev tvarovala, kdyby tvarovací
laťka byla příliš blízko kmene; kromě toho
k eventuálním zářezúm je ti'.·eba též volného místa. Další postup práce při pře
Obraz č. 271. Další velice obt!žné tvarováni u palměně palmety ve Verrierku je detailně
popsán ve stati o tvarovaných stromech met, kiteré mají bočni ramena nebo jedno z nich
pod názvem: „Ohýbání větví tvarů do příliš příkře rostlá a neohebná a nebyla ve školce
řádně rozepjata.
polohy vodorovné a zářezy do větví" na
str. 323„ kamž čtenáře odkazuji.
Když jsme boční větve zpeřené palmety ohnuli do polohy vodorovné, je tím vlastně
naše práce prozatím ukončena a další pěstování Verrierky je úplně shodné s pěstováním
Verrierky z jednoročního štěpovance.
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Snad je záhodno zmíniti se ještě o jedné možnosti:
Bylo řečeno, že zpeřené palmety tvarujeme teprve druhého roku po výsadbě. Prů
během prvého roku mohou však dosáhnouti boční ramena palmety i po svém počátečním
zkrácení takové délky, že přesahují vodorovnou tvarovací lať o značný kus, takže jsme nuceni tvarovati je i druhý rok zde, abychom je mohli dostati obloučkem do po!ohy svislé
na svislou lať, poněvadž dřevo je již rok staré a pouhým ohnutím do polohy svislé se
přivésti již nedá (viz obraz č. 275b). Tvarování toto provádíme tímtéž způsobem, jenom
si pomáháme lehkými, krátkými záfozy pilkou tvarovací na straně vnitřní a pak ohnutím uvedeme boční větévku do směru svislého.
Tím j sou popsány všecky eventuality řezu a tvarování nově vsazené palmety
jednoseriové čili jednoetážové.
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Obraz č. 212. Přípravný i'·ez zpeřené palmety, jejlž větve jsou nestejn ě dlouhé. Větev

delší zkrac~jeme tak, aby se :délkou vyrovnala větvi krátké,
nepoměr snáze upr81VI.

člmž se

v budoucnu

počáteční

'!'varováni dvouetážových palmet ve Verricrku.
Práce s tvarováním těchto p almct je veliká a jenom tomu, kdo ovládá řez dokonale,
lze se do ní pustiti. Ale i tu je velice těžko uchžeti palmetu v rovnováze, poněvadž bývá
již od základu velice nesouměrná tím, že druhá etáž je značně vyvinuta již v době, kdy
prvá etáž ještě čeká na tvarování. Je tedy zde všecko jaksi obrácené, jaksi jinak, než
má býti.
Na obrázku nakresleném zdá se to ovšem všecko velice pěkné a jednoduché. Ramena spodní i horní etáže se pěkně ztvarují a vedou se vytečkovanými liniemi dále,
na kmeni se vytvaruje nepěkné konečné U, a hotovo. Ale skutečnost vypadá docela
jinak. Takhle lze Verrierky tvarovati pouze tužkou (viz obraz č. 273).
I já jsem ve své druhé zahradě pěstoval svoje Verrierky z dvouetážových palmet,
jak to všude bylo doporučováno, ale v mé třetí zahradě se již neobjevily, poněvadž
jsem jimi nic nezískával. Vždycky jsem musil tak dlouho růst všech horních částí
brzditi, dokud dolní etáž nepřerostla horní, což stálo mnoho práce a nikdy pro mne neznamenalo úsporu času. Jenom jedinký byl rozdíl mezi nimi.
Palmety jednoetážové daly se vytvarovati v krásné souměrné Verrierky, kdežto
dvouetážové byly vždy nesouměrné, poněvadž měly vždy slabší etáž prvou , nepoměrně
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druhou a příliš silný kmen. Následkem toho trpěly vždy větve spodní a místy
hynuly. Proto jsem je později nepěstoval.
K do však přece se chce o to pokusiti, tomu nechť přispějí tyto pokyny:
Růst hlavního kmene a h orní etáže nut no tak dlouho brzditi, až spodní ztvarované
větve dorostou výše vodorovných větví etáže dr uhé. Hlavní kmen nutno řezati stále
na nejdolejší očko n ad druhou etáží, ať už je to očko jakékoliv. A nejen rok první, ale
i druhý, po případě i třetí, až se nám podaří posíliti větve spodní etáže tak, aby dosáhly
na svislé lati alespoň té výše, na níž se tvoří etáž horní, což· je značně těžké, poněvadž
střed sp ot:i"ebuje stále nej větší množství živin pro sebe a spodní větve jen špatně urůstají
a neověnčují se dobře plodonosnými větévkami.

O braz č. 2'13 . Palmet a zpeřená dvouetážová a její přeměna ve Verrierku.

Tím vším se opožďuje jejich vzrůst a stále mohutní střední kmen víc a více, a-my
pouze velice těžko můžeme dosáhnouti jakés takés rovnováhy. A kdo si nepočíná 'tak
a pustí horní etáž a střed bez ohledu na sp odní ramena vzhůru, nevypěstuje nikdy
Verrierky, naopak dolní etáž bude stále slabá, nevyroste, po případě zhyne, a střední
části porostou silně, čili dostane něco , co bývá tak často odstrašujícím příkladem v zahrádkách. (Viz podobný odstr ašující příklad obraz č. 274.)
Musíme tedy nejen kmen, nýbrž i celou horní etáž stále silně krát iti, abychom
mohli přiváděti více živin větvím spodním. Při tom nesmíme spodní větve, jak bylo
vyloženo u jednoetážové palmety zpeřené, při přípravném řezu tolik lrrátiti, nýbrž
se snažíme, abychom sti'.tj co stůj je udrželi pokud lze nejdelší a nařezáváme je též
při přechodu na lať svislou, abychom je dostali nahoru obloučkem (viz obraz č. 275b).
V létě mu síme pilně zaštipovati letorost z vedoucího očka na hlavním kmeni rostoucí,
a to velmi nízko. Vyrašilo-li na něm několik letorostů, seřezáváme všecky až na nejspodnější, a ten t aktéž krátce zaštipujeme.
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Obraz č. 2"14. Obraz polokmene z knihy Jung·eho, vzniklý po marných pokusech přetvořiti
dvouetážovou zpeřenou ·palmetu ve Verrierku. Kresleno podle fotografie.

b
Obraz

č.

275. a - obtížné tvarování dvouetážové palmety zpeřené ve Verrierku. b - nařezávání větví při jich ohýbání a vyvazování na svislou lať.
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R amena ·horní etáže, která jsme značně při zimním řezu zkritili, necháváme růsti
na vodorovné lat i a nesmíme je pustiti nahoru na svislou lať, nýbrž musíme je také
zaštipovati, event. i po druhé a po třetí.
Při tom musíme již od počátku věnovati plnou pozornost plodovým větévkám
etáže druhé, které po zaštipování horní etáže začnou zde značně bujeti, poněvadž jsou
ve sniěru vodorovn ém a stále kráceny. Velmi pilně vyvazujeme konečné ratolesti ramen
prvé etáže, která s počátku špatně rostou, poněvadž byla při tvarování dvakrát nařezána.

V dalším roce sřezáváme při zimním řezu ramena dolní etáže t ak, aby se na nich vysprávn é ověnčení plodonosnými větévkami. Hlavní kmen řežeme v dalším roce
zase na nejdolejší očko loňského letorostu a i větve horní etáže seřezáváme j eště na vodorovné t varovací lati na některé vhodné spodní očko bez čípku; průběhem léta nové
letorosty všech 3 horních části znovu zaštipujeme, event. provádíme na nich letní foz
podle daných pravidel.
Teprve tehdy, když po zimním řezu bočních ramen prvé etáže jsou ramena tak dlouhá,
že přesahují o něco výši etáže druhé anebo alespoň jí dosahují, pouštíme i dJ:uhou etáž
nahoru na svislé latě a můžeme snad při velice dobrém vzrůstu založiti v témže roce
vrcholové U.
Jak viděti, pracujeme při tvarování Verrierck ze dvouetážové zpeřené palmety
s nevýhodami dvěma. Za prvé nedojdeme k cíli dříve než u jednoetážové p almety zpeřené, a za druhé vznikají při velké námaze vždy příliš silné stfodní části, nedocílíme t u díž žádané souměrnosti .
Tím je objasněna otázka tvorby Verrierek ze zpeřených palmet.
tvořilo

Tvořeni

palmet Gaucherových.

Gaucherova p almeta je · též Verrierka, ale modifikovaná. Ne1ú u ní tak dlouhý
kmen, délka ramen v odorovných, která méně zkušenému jsou při řezu plodonosných větévek nepohodlná, je mnohem menší a svislá ramena jsou delší.
Co se týče plodnosti, není nikterak za Verrierkou a dobře se jí vyrovnává, ne-li ji
předčí, a je pouze věcí záliby a dovednosti pěstitele , rozhodne-li se pro Verrierku
nebo palmetu Gaucherovu, poněvadž je to jen moclifikovaný její tvar v podobě mnohonásobného U.
Chválí se na ní t yto přednosti : Má mnohem kratší kmen, delší svislé větve a t udíž větší
µlochu plodonosnou, její souměrnost lze snáze docíliti a také ji udržeti. Ve špalíru působí
Verrierky dojmem jaksi uceleněj ším b ez nápadných mezer mezi spodními etážemi jednotlivých stromů, ač Gaucherova palmeta svým tvarem nikterak nezadá na kráse Verrierce.
Tvrdí se také s různých míst, že tvarování Gaucherových palmet je lehčí a že n ev yžaduje tolik času jako výstavba Verrierky. Snad je to pravda, ale t ak určitě to tvrditi
stře<lní

Obraz

č.

276. Ob11az různých Gaucherových palmet 4- 12-ramenných. L épe ovladatelné jsou palmety
U jak o .palmeta 4-ramenná , dále popisovaná pal.meta 8-ramenná a 12-ramenná, hťlře
ovladatelné j sou pa lmety končíc! jednlm U, jako pa lmeta 6-ramenná a 10-r a m enná.

kOl!lčící dvěma
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nemohu, zejména chceme-li dosíci dokonalého tvaru jako jsme to žádali u Verrierek.
Stavba Gaucherových palmet je možná pouze tam, kde jsou opravdu dokonalá U a ne
t aková, jaká jsme zvykli vídati. Pak jsou i Gaucherovy palmety tva.r krásný a dokonalý.
Ovšem musíme zde jako tam a jako vůbec u všech tvarovaných stromů ovládati řez.
Není však plně odůvodněno mínění, že by se souměrnost Verrierky dala hůře ovládati
než souměmost palmety Gaucherovy. I zde je střední kmen, jehož vzrůst je nutno zdržovati. Zejména ony tvary palmety Gaucherovy, které končí kmenem s jediným U
(6- a IO-ramenná p almeta) vyžadují zvláštní opatrnosti v řezu, aby celková souměrnost
byla uchována (viz obraz č. 276). Gauchcrovy palmety, kde střední kmen končí dvěma
U (4-8- a 12-ramenná) jsou lépe ovladatelné. Zde bude popsáno t varování 8-ramenné
Gaucherovy palmety jako vzoru, podle něhož se lehce dají tvarovati i ostatrú (obraz
č.

277) .

Pěstovati palmety Gaucherovy lze zase buď z j ednoročního štěpovance nebo zpeře
ných jednoetážových palmet. Těmi se zatím zdržovati nebudu, poněvadž, až n a odlišné
tvarování v prvém roce, které již bylo popsáno, je vše totéž jako př.i tvarování z jeclnornčního štěpovance.

Pěstování

z

jednoročního štěpovancc.

Při přípravném řezu před sázením vyhlédneme si zase jako u Verrierky ve vys1
40 cm 3 očka. Větší di'.traz zase nutno klásti na to, aby obě boční očka ležela přesně na
stranách.
Stromek opět sázíme do středu mezi dvě svislé latě a přivazuj eme provisorně na
podpěrnou lať, jak již bylo vyloženo u Verrierek. Když půda se z větší části slehla ,
tedy asi za měsíc po sázení, přivazujeme jej pevněji k podpěrné lati a připravíme si
vodorovné tvarovací latě na vyvazování budoucích bočních letorostů, ale zároveň
si připravíme již druhé podpěrné latě pro prvá U (viz obraz č. 278). Tyto podpěrné latě
m ají býti tak silné jako prostřední podpěrná lať a dlouhé asi 60 cm. Latě podpěrné
nechť zapadají přesně do plochy ostatních špalírových latí a nesmějí tudíž býti před
nimi ani za nimi. Zarazíme je do země asi 4-5 cm hluboko, jako jsme to učirůli při prostřeclní podpěrné lati Verrierky a postavíme je přesně doprostřed mezi dvě krajní
svislé latě a přivážeme pevně na vodorovný drát. Kdyby n ebyla zástrčka v zemi, byla by
t ato podpěrná lať příliš v olná a při dotyku by se pohybovala, čehož k tvarování
U nemůžeme potfobovati. Vodorovnou t varovací l ať položíme před ni a před latě svislé
a vše pevně svážeme p áleným drátkem. Lať vodorovná přesahuj e svislou lať zase o 1 cm.
Nestavíme však hned celou kostru, jak na obrázku je znázorněno , nýbrž vždy jenom
jednotlivé části podle potřeby, poněvadž nemiižeme již napřed stanoviti jednotlivé výšky.
Když stromek již roste, vyvazu jeme letorost z horního vedoucího očka na čípek
a na podpěrnou lať, letorosty boční čili ramena boční po mčitém ,čase na vodorovnou
tvarovací lať a dorostly-li event. chuhé podpěrné latě, vyvazujeme je na ni, obloučkem ,
tak jak bylo podrobně popsáno u Verriernk.
I zde budiž v šak naší snahou, střed stále brzditi, ba snad ještě více než u Verrierek.
Na tvoření prvního U mezi konečnými svislými latěmi prvého roku pomýšleti nemltžeme. K tomu se můžeme odvážiti teprve· druhým rokem za předpokladu, že stromek
bujně roste . Ovšem musíme pilně dbáti toho, aby obě boční ramena byla stejnoměrná,
poněvadž nutno obě první U tvarovati přibližně ve stejnou dobu, abychom udrželi
souměrnost.

Teprve za toho předpokladu, že bočm větve jsou již dostatečně vyrostlé, při
kročuj eme chuhým rokem k t varování prvých U. Nejsou-li obě boční ramena stejnoměrně vyvinuta a je-li nestejnoměrnost ta pouze menšího druhu, mi'.tžeme i zde odvážiti se n a první U, poněvadž předpokládáme bujný vzrůst. J ak udržeti boční ramena
stejnoměrná, bylo již při Verrierce dostatečně vysvětleno.
J sou-li počátkem dalšího roku boční ramena j eště na tvarovací vodorovné lati.
neřežeme n a nich růc, nýbrž čekáme až dorostou a pak vedeme ratolest z nich postupně
rašící obloučkem n a druhou podpěrnou lať a roste-li strom bujně, mohli bychom event.
i nyní již přikročiti k založení prvých U. Při tom však musíme stále zaštipováním, even t.
i řezem, zdržovati vzrůst středního letorostu .
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278. Stavba lrnstry pro osmiramennou Gaucherovu palmetu.

Prvé U tvoříme ve výši 15 cm nad prvou vodorovnou tvarovací latí. Doba, ve které
toto U tvořiti můžeme, je celkem neurčitá. Jakmile letorost na podpěrné lati dosáhl
určité výše a začne ve výši 15 cm přecházeti ze stavu bylinného do dřevného, je čas
tvoí:iti prvé U. Ovšem i ostatní podmínky musí býti zachovány. Nemohu na př. tvořiti
U na jednom rameni, když druhé n edorostlo ještě vůbec na podpěrnou lať. V tom případě
bych již jen velice těžko dosáhl souměrnosti. J ak již bylo řečeno, musíme obě U tvořiti
v čase přibližně stejném.
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Ale jsou-li podmínky dány, mohu tato U tvořiti j eště třeba na počátku září, ovšem
pak pouze jejich základ, z něhož by teprve v dalším roce očka vyrnšila. Je docela lépe,
jsme-li třeba v září s jejich základem hotovi, poněvadž kdybychom toho základu v jednom roce nevytvořili, musili bychom v dalším roce na jaře použíti zase zpětného řezu ,
abychom dostali novou zelenou ratolest k tvoření U. Ovšem je zde nebezpečí zmrznutí
mladého očka, ale tím nic neztrácíme, naopak nezmrznutím jen nabýváme.
Na starém vyzrálém letorostu nelze pravidelných U tvořiti. Jejich tva:r by vždy
pokulhával a jenom velice dovedné ruce by mohly vytvořiti pouze přibližně dobré U
z loňského letorostu . Má-li však tvar Gaucherovy palmety býti opravdu krásný, musí
všecka U býti správná a v téže výši. Pak teprve je forma dokonalá. Jak se U tvoří, bylo
podrobně popsáno u Verrierky.
Co děláme mezitím s letorostem, rostoucím z vedoucího očka na hlavním kmeni~
Odpovědi na to jsou různé a řídí se podle stavu, v jakém jsou boční ramena. J sou-li
tak slabá a krátká, že na založení prvních U není naděj e, růst středního letorostu
stůj co stůj zdržujeme jak řezem zimním, tak i zaštipováním letním , jak to již bylo vyloženo při Verrierkách. J sou-li boční ramena tak vyvinuta, že se můžeme směle odvážiti
na nich tvol'iti první U, přestaneme zln·acovati letorost hlavního kmene a založíme
i na něm ve výši 30 cm počátek širokého U, třeba zároveň s bočnými. Vysvětlení tohoto
našeho počínání je jednoduché. Založená první U na bočných ramenech budou nyní
růsti bez jakéhokoliv zákroku mimo zimní krácení. Zato střed musí nyní vytvořiti jedno
široké a pak ještě dvě menší U. Tvořením těchto tří U je střed stále ve svém vývoji
brzděn, a naopak ramena boční s jejich U již hotovými stále ve vzrůstu podporována.
Můžeme t edy s plnou nadějí očekávati jejich bujný růst, což je vlastně naším přáním.
Ve své ch'uhé zahradě jsem pěstoval několik (nevím již přesně počet) Gaucherových
palmet na prkenném plotě dělícím zahradu od dvorku a vytvořil jsem skoro u všech
již v druhém roce široké U na hlavním kmeni. Ovšem stromky byly vesměs na pláněti,
ač žádána byla bezvýjimečně slabě rostoucí podnož; proto musila býti celá, značně již
vzrostlá zahrada zničena pro nesolidnost školky.
Další zimní řez bude podle okolností t ento:
a) Ramena boční stále krátká - což ovšem by byl zjev již abnormální; v tom
případě zase řez středního kmene na očko nej spodněj ší.
b) Ramena boční vyvinutá aspoň na tolik, že mohu očekávati v dalším létě tvoření
prvých bočních U, ale jsou ještě na v odorovné lati - řeži hlavní kmen zase na spodní očko.
c) R amena boční již na podpěrné lati, takže je zde jistota tvoření bočných U v dalším létě. Seřezáváme střední letorost na kmeni na očko ve výši 15 cm nad první etáží,
poněvadž i zde budu tvořiti široké U. Ramena boční na podpěrné lati neřeži vůbec.
Jenom jsou-li již pod vodorovnou tvarovací latí, Jn·átím je asi o 10 cm, čímž nastane
jakýsi náběh ke tvoření U v zeleném stavu.
d) Ramena boční mají již svá U vytvořena, střed ne. To je již chyba, které jsme
se neměli dopustiti. Široké U hlavního kmene mělo již býti založeno. V tom případě
seřezáváme letorosty prvních U do výše, kde zamýšlíme založiti široké U hlavního kmene.
Hlavní kmen seřezáváme na očko ležící asi 10 cm pod místem , kde chceme založiti široké U.
e) Ramena boč1ú mají svá U a střed má také své široké U, ale dosud jenom jeho
základ na vodorovné tvarovací lati. Na základě širokého U neměním nic a seřezávám
boční ra.mena ve výši širokého stfodního U.
f) Ramena boční mají svá U hotova a střed má též hotové široké U, jehož r amena
překročila již podpěrné vnitřní latě. Střed nekrátím anebo krátím jen potud, aby nastal
zase jako u bočních prvých U rozběh ke tvorbě posledních U jako u c) a ramena prvních
bočných U řeži na očka jsoucí ve stejné výši s konečnými očky r amen středního
širokého U.
g) Je-li kde nesouměrnost, opravuji ji tím, že větve delší Jn·átím ve prospěch slabších,
řídě se stále pravidlem, že řeži vždy podle větve nejslabší. Střed řeži vždy, aby byl
souměrný ve všech svých částech.
V létě po zimním řezu se nám snad podaří vytvořiti již obě střední U nad širokým U
a ne-li, kraťme zase při zimním řezu svislá ramena hotových ·již bočních U do té výše,
v jaké jsou konečná očka středu, a vytvořme obě střední U v dalším létě.
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Jsou-li všecka U hotova, řiďme se zase zásadou u Verrierek vyslovenou, že pn
zimním řezu necháváme vždy ramena vnějších U asi o 5 cm delší než ramena středních
U, poněvadž ta i u Gaucherových palmet jsou lépe živena než U vnější (obraz č. 277).
Jak vidno ze stručného popisu, nelze říci, že by pěstování Gaucherových palmet
bylo snadněj ší a kratší než Verrierek, ale rozhodně ani ono není tě-".dré. Při tom mohn
pouze říci, že oba tvary jsou krásné, hojně plodné a zaručují stromu dlouhý život.
Jen:om jedno bych vytkl Gaucherově palmetě jako nevýhodu oproti Verriercc,
ale nevýhodu, která je pouze vjemová. Kdo se podívá na poněkud zvětšený obraz Gaucherovy palmety (obraz č. 277), vidí ihned nesrovnalosti dosti značné, zejména odmyslí-li si latě tvarovací. Na j edněch místech pHliš široké prázdné prostory, kterých ničím
zaluýti nelze - na obrázku jsou značeny kruhem - na druhých místech zase příliš těsné
a husté prostory, značené kHžkem. Podobné prázdné prostory v šíři 60-80 cm, při rozpětí
latí 30-40 cm, jsou též na rozhraní jednotlivých palmet mezi sebou, je-li z nich sestaven špalír. Ve skutečnosti se zdají tyto prázdné prostory mnohem větší, zejména
při širším rozpětí latí. Na špalíru v létě i v zimě je to dosti ~ápadné a ruší to jaksi celkový dojem, kdežto Verrierky tvoří jednolitou zelenou zeď, která je dokonalá a bezvadná, bez prázdných prostorů, všude úměrná.
To a jediné to bylo také příčinou, proč jsem ve své třetí zahradě Gaucherovy
palmety již nepěstil, ač je ještě dnes zahrádkářům velice vřele doporučuji. Zejména se
hodí výborně na nízké zdi nebo ploty pod 2.50 m, kde potřebujeme tvarů nízkých a bodně
širokých a kde Verrierky pěstovati nemůžeme. To bylo také místo, které jim jejich
vynálezce Gaucher v době rozmachu své činnosti původně vykázal. Že své dítky pak
pěstoval i jinde, tomu se u otce diviti nelze, ač hezčí byly na papíře než ve skutečnosti,
a to jen pro svá, ne právě prvotřídní U. U Pekruna jsem jich již neviděl, ani na světové
výstavě ve Vratislavi. Dnes, kdy bezvadná U tvořiti dovedeme, zasluhuje Gaucherova
palmeta hojného rozšíře1ú.
Tím bych asi mohl skončiti tuto celou stať. Zbývá ještě vylíčiti, jak a ledy
lze nahraditi větve, které snad na tvarech již vyvinutých zhynuly anebo neopatrným
zacházením se vylomily, čímž celý tvar trpí značnou újmu. Je to však kapitola zase
značně obšírná a není mi zatím možno jí se podrobně obírati.
Připomínám pouze tolik: Ve své třetí zahradě měl jsem 1800 latí a asi 300 pravidelných pyramid velkých i malých mimo jiné tvary, a za celou dobu žití té zahrady (asi
19-20 let) nezhynula na všech těch tvarech ani jedinká plodonosná větévka, neřku-li
větev, takže jsem neměl nikdy příležitosti větve nahrazovati, ale v krátké době života
dvou zahrad předchozích byl to u mne zjev dosti častý, poněvadž stromy ani tvary nebyly
pěstovány správně.
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Volně pěstovaných tvarů lze použíti pouze na zdech a na větší plochy. Na plochy
malé, těsné, omezené prostorem, na př. okny, dveřmi atd., nelze jich použiti; sem se
hodí pouze tvary přísně vedené.
I na volně pěstěné tvary je třeba špalírové kostry na zdi, neboť stromy nelze upevňovati přímo na zeď pomoci drátů nebo hřebíků, poněvadž by stromy a ovoce trpěly
chladem zdí, zvláště v noci, a ani drženi jejich nebylo by pevné. Kostra špalírová
se staví přesně tak jako pro pHsně vedené špalíry, a to rovněž z latí od sebe na 40 cm
vzdálených a ode zdi asi na 6- 10 cm. Jenom na budovách lidmi neobývaných stáje, stodoly, dřevníky atd., nestavíme regulerní kostry špalírové, nýbrž napneme
prostě dráty ve směru svislém na zeď, upevněné nahoře i dole na železných skobách
klínovitých, odstávajících ode zdi asi 6- 10 cm. Drát musí býti rovněž pozinkovaný
a pevně napjat natahovači éb:átu.
Všechny volně pěstované špalíry vycházejí z toho základního poznatku, že stromy
rodí lépe, jsou-li jejich větve připevňovány do vodorovné polohy nebo alespoň do polohy
blížící se poloze vodorovné.
Velice důležito je věděti, jaké chuhy a jaké odrůdy můžeme na nich pěstovati a na
jakých podnožích. Pokud jde o druhy ovocné a jejich různé odrůdy, můžeme na nich pě
stovati vše co chceme, jabloň, hrušně, broskve, meruňky, i třešně, višně, velkoplodé
slívy, renklody atd., jiná jest ovšem otázka, zda se vyplatí na nich pěstovati druhy
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méně cenné, jež mnohem lehčím způsobem a lépe lze pěstovati n a polokmenech. Pokud
se týče broskví, meruněk a ovoce peckového vůbec, odkazuji na články při popisu jednotlivých druhů ovocných již napsané. Z ovoce jádrového se hodí tento volně pěstěný
tvar zejména pro j abloně, poněvadž j abloň ch ce růsti volně, nespoutaně, více do plochy,
a nerada se podrobuje přísnému řezu a volně rostoucí také více rodí. Ale i hrušním t ento
volně pěstěný tvar velice dobře vyh ovuje. Z různých odrůd volíme vždy odrůdy
vynikající jak kvalitou, tak velikostí, kterým jsme dávali přednost i při t varech přísně
řezaných. Nejideálněj ším tvarem z tvarů volně pěstovaných je
vějířovitá

(Viz obraz

palmeta.
č. 279.)

Je to velice vděčný úrodný tvar a měl by se pěstovati ve větší míře. Pěstění její
je lehké, a i řez se omezuje na to nejnutněj ší, ale jen málokde se pěstuje tak, jak se
má pěstovati . Správně pěstovaná mnohem víc rodí, poněvadž celý její systém je založen
vlastně na tvoření oblouků plodonosných a ne bezplánovitém rozvádění jednotlivých
větví tam, kde je volný prostor. A to je základní rozdíl, poněvadž větve v obloucích
rozváděné mnohem více rodí než větve vedené bezplánovitě, bez zřetele na princip podporující plodnost .
Pěstovati můžeme vějířovitou palmetu bud'. z jednoročního očkovance nebo můžeme
k tomu výhodně použíti jednoduché palmety zpeřené buď s jednou nebo dvěma etážemi.
Na takové palmetě neřežeme nic, nýbrž vyvazujeme jenom na pfipravené již dráty
nebo špalfrové latě větve, pokud možno do polohy dolú skloněné anebo aspoň clo polohy,
pokud to jde, vodorovné. Tato dolů skloněná nebo alespoň vod.orovná poloha stačí již
plně k tomu , aby se větve dobře ověnčily plodonosnými větvičkami . Větev střední,
kter á má tvořiti pokračování vějířovité pa.lmety, nenecháváme volně růsti nahoru,
nýbrž ohýbáme ji též mfrným obloukem pokud lze do polohy dolů směřující anebo nelze-li
pro nedostatek místa, do pol0hy alespoň vodorovné. A čekáme, až v místech oblouku

Obraz

č.

279.

Vějířo v itá jabloňová

palmeta na p loše 10 m š irok é . Podnož duzén.
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vyraší zase nový výhon, který má snahu růsti zase nahoru, ale nedovolujeme mu to,
nýbrž zase jej a již v zeleném stavu ohýbáme obloukem buď na tu nebo onu stranu anebo
a.lespoň do polohy vodorovné, pokud tomu prázdný prostor dovoluje, ale nikdy letorost
ten nekrátíme. Je zde tedy princip pěstování docela jiný. Netvoříme větévek postran1úch z hlavního letorostu , nýbrž hlavní letorost sám vytváří postranní větev a nový
letorost musí teprve vyrašiti z ohbí větve ohnuté. A větev ohnutou nikdy nekrátíme,
jenom vyřezáváme to , co roste kupfodu nebo co je příliš husté, aby slunce mělo všude
volný pHstup. Ani na plodonosných větvičkách neprovádíme v létě žádného zaštipování,
ani v zimě jich nekrátíme, nýbrž omezujeme se pou ze na to, abychom odfozávali větve
pi'.'íliš husté nebo se křižující nebo větve příliš silně rostoucí, abychom je ohnutím do
oblouku nebo do polohy vodorovné v jejich vzrůstu krotili anebo dřevo odumfolé vy:fozáva.li. A tak pokrnčuj eme dále, až vějířovitá palmeta _vyplní vykázaný prostor.
její
se

Obraz
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Vějířovitá

palmeta Morely pozdní (stinné) na severní

stěně

kolny.

To je celé pěstování vějířovité palmety; je j istě docela snadné, každému proveditelné. A při tom je to jeden z nejúrodnějších tvarů.
Podnož volíme vždy pocUe prostoru, který vějířovitá palmeta má vyplniti. Někdo
chce pěstovati věj ířovitou palmetu i na poměrně malé prostoře silně omezené. V takovém
případě musíme volit i j ánče nebo kdouli a ochůdu na ní hojně rodící. Pro větší prostory
se hodí jen duzén nebo ta odrůda na kdouli, která bujně roste. Tak výborně by se na takový větší prostor hodila výtečná Robertova máslovka nebo Hardyho, po případě i Dielova
atd„ zkrátka odrúdy bujně rostoucí. Pro prostory značně veliké nebo značně vysoké
(takovou vějířovitou palmetu lze pěstovati i na štítech domů) podnoží je jen pláně
či semenáč . Pro tento účel se mnohem lépe hodí tva.r volně pěstované palmety než
tvar palmety přísně řezané (viz obraz č. 279, 201 a 202). Dosáhla-li palmeta vějířovitá
výše a šířky jí vykázané, snažíme se stálým vyvazováním větví hlavně naboře se tvoří
cích do oblouku nebo do vodorovné polohy vzrůst její krotiti, nikdy řezáním.
Je-li plocha, která se má osázeti, obrácena k jihu nebo jiho-jiho-západu nebo k jihojiho-východu, nepěstíme na ní vějífovité palmety jabloňové, nýbrž pouze hrušňové
nebo broskvové; pro meruňkové volíme místa sice teplá, ale ne plně jižním sluncem
ozářená, místa severní ponecháváme více Morele pozdní, kde se též dobfo vyvíjí (viz
obraz č. 280 kreslený podle fotografie).
30
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Ozdobné: tvary solitérní

čili volně,
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Solitériúmi na.zýváme ony t vary , které se mohou pěstovati jen odděleně od tvan'.1
ostatních a na význačných míst ech. Náleží k nim: váza, jehlanec svícnový čili svícen
a křídlová palmcta. O ost atních tvarech solitérních p sáti nebudu, ač jich je mnohem vice
(slunce, deštník, lyrn, rúzné besídky atd .) a spokojím se pouze jejich vyobrazeními , poně
vadž jednak dají mnoho práce a jednak n enesou v tom poměru ovoce. Zde jsou pro
svúj bizarní tvar uvedeny jen jako zvláštnost. Sem náleží i různé figury , které se pěsto val~·
ve středověku. V nověj ší době jsem je viděl pouze u Gauchera a Pekruna . P ek.run sám
měl ' ' úzké zahrádce pfod svou vilou tvary znázorňující velice pfosně jezdce na ko11l
se vzpínajícího s palašem v ruce - byla to jablo1\ka a jmenovala se „ Gra.f Nostit z" veéUe Markytánky se širokými a krátk ými sukněmi , soudkem na řemeni zavěšeným
se sklenkou v ruce a mimo to dvojici české Mařenky a J eníka z Prodané nevěsty, ale
jméno měl ten tvar docela jiné, poněvadž P ekrun ani nevědčl, kdo jsou to Češi a žil
v stálé pfodstavč, jak i :jeho dopisy o tom svědčí, že Praha patří již do Uher.
Tvary ty také nesly tu a tam něj aký plod, ale ten byl vždy nežádoucí, a když d okonalému kavalfru hraběti Nostitzovi urostlo velké a třeba i m alé jablko na nose, nepůso
bilo ovšem pěkným dojmem . Takových tvarů mt"tže si každý vymysliti do sytosti; zda
však jsou účelné a kolik dají namáhá1ú a práce, o tom je lépe a.ni se nezmiňovati.
Ještě nejlépe z těchto tvarú se osvědčuje jehlanec svícnový, křídlová palmeta a váza.
Váza

čili

kalich.

Váza je z těchto tří tvarú nejméně účelná, poněvadž při velké práci, potřebné k jl'jímu pěstění, a při nákladu na pořízení kostry, přináší nejméně ovoce, majíc poměrně
malý povrch a malý počet plodonosných větví. Ovšem lze postaviti i velkou kostrn
a na JÚ vypěstiti i vázu o vQlké r ozloze, i o 20 ramenech, ale takový ozdobný tvar právě
pro svou velikost (obvod 7-8 m) nepůsobí v malé zahradě dojmem architektonicky vhodným.
Ale i nejlepší váza neskytá ani
polovici výtěžku jako dobfo vypěstěná
p yra.mida, která zaujím á mnohem menší
míst o (Gaucher) a i při nejlepších podmínkách přináší o dvě t:fotiny méně
ovoce než py ramida prostřední (Gaucher); je-li zde pí·ipomínána, je připo
mínána spíše jako ozdoba zahrady než
věc účelná a praktická .
Pěstování vázy čili kalichii. K tomu
je především zapotřebí kostry. K ostra
může býti buď menší pro 6- 8-1012-16 větví, z nichž přednost se dává
vázám o 10 a 12 větvich ; jsou však
již poněkud velké a váza o 20 větvích
je již objemná a nepraktická (viz obr .
č. 280a). Schema pro vázy o 10 větvích.
schema pro vázy o 16 větvích a schema
pro vázy o 12 větvích i kostra vázy
o 20 větvích jsou připojeny (obraz č.
280b, 280c, 280d, 280e, 280f). Zároveň
je přiložen popis kalichu o 20 větvích,
podle něhož se i jiné tvary kalichl1
o menším počtu větví mohou pěstovati .
Kalich t ento je vytvořen z 20 svislých
větví vzdálených od sebe po 30 cm.
průměr kalichu je 2 m .
Obrnz č. 280 a. Kalich čili váza o 20 v ětvich.
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Ve výši 30- 40 cm nad zemí volíme na j ednoročním očkovan ci s hustými očky
5 oček a kmen nad nimi vyřízneme . Nad 3 dolními očky děláme měsíčkov:ité zářezy ,
aby všechna očka dobře v yra šila, letorost y z oček vyrašivší v yvazujeme vodorovně
na cháty kostry a rnzcl ělíme je t a.k. aby byly stejnoměrně rnzloženy. Nestejnom ěrný
vzrůst opravujeme zaštipováním delších letorostů anebo těsněj ším vyvazováním.
V zim ě dalšího roku seřezáváme letorost y ve vzdálenosti 30 cm od konce kmene
na 2 boční očka a nad spodním postranním očkem děláme měsíčkovitý zářez. Z těchto
2 oček vyraší vždy dva letorosty, které vedeme dále na. drátě a staráme se stále o jejich

ným
. nle
a žil
okoí1sozela
•áza.
Obra.z

Obrnz č. 280 c. Schema
kalicha o 12 větvích .

č.

280 b. Schema půdorysu
kalicha o 10 vě tv ic h.
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Obraz

č.

280 d. Schema k alich a

o 16
souměrnost.

cm.

Obraz

č.

280 e. Schema kalicha o 20

větvích .

větvích.

V d alší zimě při správném vzrůstu se sen znou o dalších 30- 40 cm dále
znovu všeck y letorosty n a 2 další boční očka a letorost y z nich vzniklé se vyvazují již
svisle n ahoru; schema základu takové 20-ramenné vázy znázorňuj e obrázek č. 280e.
Když je kalich hotov, seřezávají se konečné letorosty pouze o tolik, kolik potřeba
vyžadu je, aby všecka boční očka vyrašila v plodonosné větévky, p o případě u konce
včtví se j eště na sebe ablaktují.
Důležitá je p.h tom v olba podnoží a vhodných och·ůd.
Hrušně volíme vždy na kdouli, ale volíme pro ně odrůd y jen silně rostoucí a plodné,
jablka všechna p ěstujeme na duzénu a volíme rovněž tvary velkoplodé a hojně plodné.
Pro menší druh y váz v olíme od1·ůcly ne tak sib1ě rostoucí, ale zase na kdouli nebo
cluzénu.
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Ablaktujeme-li konečky větví na
sebe, což má se dělati vždy na jaře a
na dorostlém letorostu, necháváme
poslední letorost růsti volně vzhůru ,
ale na jaře jej seřezáváme vždy na
spod1ú očko.
Iířícllová

})almota.

Křídlové palmety, jakož i svícnové palmety jsou celkem nejvděčnější
z ozdobných tvarů, mnohem a mnohem vděčnější než váza čili kalich.
I pro křídlovou palmetu potřebu
jeme kostry železné, ale musíme si dříve
býti dobře vědomi toho, jaký tvar
křídlové palmety chceme vlastně pě
stiti. Křídlová palmeta může býti totiž
jednoduchá, etážovitá nebo složitější,
a podle toho volíme pak tvar kostry .
Obrnz č. 280 f. Kostra kalicha o 20 větvích.
Nejjednodušším tvarem je jednoduchá
palmeta křídlová etážovitá, jejíž tvar
je dobře znázorněn na obrazu č. 280g. Koupíme za Hm účelem štěpova.nce , u něhož ve výši
40 cm nad zemí si volíme 5 oček. Spodní 4 očka mají vytvoi'.-iti 4 vodorovná ramena

Obraz č. 280 g. Křídlová palmeta etážovitá.

Obraz č. 280 h. Kostra ki'ldlové etážovité palmety.
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280 i. Kf·ídlová palmeta složitá a její pfidorys.

280 k. Kostra svicnové palmety desetiramenné a j ej! pfidorys.
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a horní očko má zajistiti poluačování kmene. Aby však všechna očka vyrašila v letorosty, děláme nad spodními třemi měsíčkovité zářezy. Kostru velmi dobře znázorňuje
obraz č. 280h . Spodní ramena jsou nejdelší, r amena výše položená jsou ln'atší, na<l nimi
stojící j eště kratší a nejkrntší jsou boční ramena horní.
Vyroste nám pět letorostů: 4 dolní, jež vedeme vodorovně, a 5. svislý, jejž vedeme
přímo vzht't.ru a přivazujeme k tyči. V době letní tento horní letorost stále brzdíme
a častěji jej zaštipujeme, poněvadž nesmí jíti nahoru, dokud nejsou ramena boční vodorovná a až k druhé etáži dobře vyrostlá. Ramena spodní etáže mají býti 140 cm dlouhá.
čehož ovšem nelze <locíliti hned prvým rokem. V zimě seřezáváme horní letorost n a
poslední očko , a když znovu vyrostl, zaštipujeme jej v létě znovu. Teprve v druhém
rnce se nám podaří docíliti celé délky vodorovných ramen, jichž ohnutím nahoru získáváme žádoucí počet větví. Teprve když všechn y větve dosáhly svislé polohy, přestaneme
horní st.fod1ú letorost zkracovati a necháme jej rt't.sti.
Když svislá ramena se počínají blížiti et áži druhé, pustí se střední svislá věteY
nahoru a ve výši 40 cm se luátí znovu a nechává se na 1ú zase 5 oček pro druhou etáž.
z oček dolní tři se nadřezávají měsíčkovitými zářezy. Z dolních 4 oček se zase v yvino u
letorosty. jež vyvazuj eme na dráty ooět do vodorovného směru a pátý necháváme růsti.
ježto vodorovné větve druhé etáže jsou již o 40 cm kratší a dostaneme se s nimi dříve
clo směru svislého. Když jsme větve uvedli do směru svislého, přestaneme zaštipovati
středili pátý letorost , který roste stále na.h oru ~t z něhož tvoHme třetí etáž. Zase odpočteme 5 oček, z nich ž dolní tfi zajistíme zářezy . Třetí etáž je opět o 40 cm kratší a letorost y spod1ú vy vazujeme vodorovně a potom nahoru, až je etáž hotova. Nadále
vytváHrne již jenom 4. etáž, což již jde velice rychle, poněvadž má vodorovné větve
pouze 20 cm dlouhé.
Tím je křídlová palmeta hotova, proto vyřízneme celý střední výhon, poněvad ž
ho už k dalšímu tvořc1ú etáží nepotřebujeme. Při tvoření takovéto čtyřetážové křídlové
palmety musíme hleděti k tomu, aby větve druhé etáže stály na místech, kde nejsou
větve etáže první, třetí aby stály přesně mezi větvemi etáže druhé a rovněž tak u větví
4. etáže, aby nevznikly prázdné prostory . Že svislé větve se m ají každoročně v zimě
.fazati podle pravidel fozu , aby se zaplnily pravidelným obrostem, je samozřejmé. Více jak
4-etážovou palmetu netvoříme. Když palmeta úplně dorost la , krátíme její. konečné větve
v zimě na nej spodněj ší očko.
Pěstuj eme na ní jen jablka a hrušk y . Jablka pěstujeme jen na duzénu a volíme
pro n ě odr ůdy pouze velmi plodné a pokud lze velkoplodé. - Pro hrušky volíme jako
podnož sice kdouli , ale z odn\d jen bujně TOstoucí a p lodné, poněvadž odrůdy málo rost oucí by nedosáhly žádoucí výšk y .
l{řítllová

palmota složitá.

Li ší se od předešlého t varu tím, že větve se nevedou nad sebou ve 4 etáže, nýbrž
se již v poloze vodorovn é asi 30 cm od kmene na 2, takže vznikne 8 větví, a ty po 40 cm
zase na dvě, t akže je zde 16 větví (a č můžeme zde zůstati i při 8 větvích) , a t y se vedou
dále svisle bez etáží hned na svislé drát y (viz obraz č. 280i).
Aby se horní část kruhu nerozpínal a a pevně držela , připevní se tam navrchu 3
železné tyče jako rnzpěry , jimiž se drží honú lu'uh stále stejně rnzepjatý. takže se křídlo
vá p a lmeta poněkud podobá kalichu.
Velice vděčnou formo u, plodnou a zároveň nejlaciněj ší je
dělí

palmeta svícnová,
jejíž púdorys a kostra je taktéž znázorněna na obrazech . Palmeta svícnová se může vésti
v různém počtu větví na kostře, ovšem k tomu účelu náležitě uzpúsobené (viz schema
i kostru obraz č . 280k).
Měl jsem 2 svícnové p yramidy o 12 větvích . Púsobily imposantním dojmem, byly
v ždy zdravé a hojně plodné. Obě byly hrušně na kdouli štěpované, dole byla odrůda
Le Lectier, ta však byla přeroubována máslovk~u Luca.sovou.
Pro jabloňové t vary se doporu'čuje duzén . Cím je strom bujněj ší a více roste, tím
vyšší a širší musí bý ti svícnová pa.l meta. Dá se nejlépe vésti a i)ěstiti. Ovoce je krásné,
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Jetorňuje

nimi

Obrnz č. 280

ros-

Vésti

z.

Obraz dorostlé svícnové palmety
v bezlistném stavu.

Obraz

č.

280 l. Obraz dorostlé svicnové palmety

v

olistněném

stavu.

pevně drží a pohled na strom je pfokrásný nejen
v době květu, nýbrž i v době plodnosti, i v zimě,
takže je vždy ozdobou za.b rady, zejména na místech
význačných. Pěstuje se právě ta.k jako tvary ostatní
podle obrazů uda.ných. Jednoroční štěpovanec ve výši
36-40 cm se seřízne na 3 nebo 5 oček podle toho,
kolik větví míníme pěstovati. Horní očko se seřízne
na čípek a nechá se růsti svisle jako pokmčová1ú
kmene. Nejspoclnčjší 2 nebo 3 očka opět zajistíme
měsíčkovitými zářezy. Letorost z nejhořejšího očka,
phvázaný na čípek, se nechá růsti a ve výši asi 30
až 40 cm se zaštípne, aby spodní větve měly dosti
času se vyvinouti. Jakmile postranní letorosty dosáhly
určité délky> vyvazují se vodorovně, př-i čemž dbáme
souměrnosti a stfodní výhon správně zaštipujeme.
V pHští zimě se seříznou ratolesti asi v délce 30 cm
od kmene na 2 očka, spodní se zajistí měsíčkovitým
zářezem a z původ1úch větví se vypěstují 2 nové boční
ratolesti. Ratolesti z ruch vzniklé se ohýbají ještě
v zeleném stavu, pfavádějí se do směru svislého
a vyvazují. Tím je utvořen základ svícnové palmety.
ale střední výhon nutno stále zaštipováním nebo
. řezem zimním ve vzrůstu brzditi, aby příliš nezesílil
a nerušil souměrnost palmety. Včtve bočru se vždy
po správném zimním seříznutí jenom vyvazují na

Obraz

č.

280 m. Tvar válce.
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Obraz č. 280 n. Tvar lyry jednoduché a složité.

Obraz č. 1!80 o. Tvar kruhovité palmety.
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280 p. Tvar polobesidky.

Obraz

č.

473

280 r. Tvar úplné besídky.

Obraz č. 280 s. Tvar deštníku s pfldorysem základu.
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dráty . Dosáhne-li svícnová palmet a výšky jí určené, seřezávají se její konečné letorosty
vždy na jedno očko v zimě, nebo, je-li vzrúst silný, ablaktují se a ze spojených větví se pak
navrchu vytvoří maličký stromek , který nutno však stále krátiti. - Viz obraz vzrostlé
svícnové pa.lmety č. 2801.
Jiné tvary ozclobnó.
Pěstování těchto tvarů se nevyplácí: vyžadují mnoho práce i vyd ání a sk ýtají málo
u:l.itku . Phpomínám jenom k vůli úplnosti tvar válcový obraz č. 280m, tvar slunce.
který je nejméně praktický a takó velice málo rodí, tvar lyry jednoduchó a složité obraz
č. 280n, tvar kruhovité palmoty, obraz č. 2800, velice nevděčný a dosti těžko pěstitelný.
nepraktický belgický plot, různé tvary besídek, obraz č . 280p a 280r a tvar deštníku.
na nějž se výborně hodí smuteční jabloň Elisa Ratbke, atd„ mimo mnohé jiné tvary ještě
nepraktičtější.

XIV.
PECKOVINY.

111otto:
J(do se chce zabývati kulturou broskd, m11sl se
obmiti i:el!..:ou trpělii:ostl.
R. Goethe.

Broskvoně.

O broskvích bylo již mluveno dosti, zde nám jde hlavně o jich pěstování. Broskev
je strom v mnohém odlišný od jiných stromů ovocných a vyžaduje odlišného ošetření při
pěstová1ú. Již se sáze1úm brosk ví bývají ča sto potíže: Nemají se pěstovati jako mezisadba mezi ostatními stromy, poněvadž nesnášejí postřiky jako ost atní stromy, zejména
nesnášejí karbolineum, bordeauxskou jíchu a mnohd y snášejí špatně i jíchu sírovápennou,
která je v trochu silnější koncentraci n ěkdy spaluje, nesnášejí dobře ani podplorlin, poně-

O bra.z

č.

281. Americká s ta rá

odrťld a bros kvoně:

v druhé p olovici
broskvoně
nápadně krátký

vadž

A m s d e n o v a, zr ajici

července .

ploše koření, vzrůstem se odlišují od ostatních ovocných stromů, m ají
život a jiné a jinó, nám z části nepříjemné vlastnosti, o nichž bude

dále zmínka .
1l
O podnožích broskvoňových bylo již mluveno. Myrobalán je podnož pro broskvoň
úplně nevhodná.~ Podle t vrzení pana v . inspektora Seveldy prý se však d aří a rost e dobře
n a my robalanu v jižní Moravě. Měl jsem s myrobalanem vždy špatné zkušenosti i v nejnověj ší době a m yslím, že skoro všichni zahrádkáři, až snad na jižní kraje. Broskev patří

478

Pc c k o viny.

jen na žilienku an ebo na broskvoňový semenáč. Ale podle tvrzení Schmitz-Hi:ibsche ani
žilienka není vždy spolehlivá, ježto nebývá odri1dově pravá a vyrovn a ná; obyčejně jd e
u ní o míchanici různých odrůd sliv, švestek a jejich rúzných basta.r di1. čímž se vysvětluje
navzájem odlišné chování broskvoní štěpovaných i na žilienkách. Zilienka by byla velice dobrá podnož pro broskev, kdyby byla vždycky pravá. Z toh o důvodu v Americe
a Italii se upouští od žilienky takto proskribované vůbec a užívá se za podnož jen semenáče broskvoňového , který má i tu výh odu, že déle žije. V Mac'ťarsku , odkud je velký
vývoz broskví, a,le místy i u nás, pěst uj e se broskev na mancUoni. U nás je žilienka, ovšem
je-li pravá, nejlepší podnoží a hodí se zejména pro těžší a vlhčí půcly. Pro p iuly lehčí
hodí se spíše broskvoňový semenáč.
Ale semenáče se nesmějí pěstovati z pecek broskví bez výběru. zejmémt 110 z pecek
italských nebo z francouzských. jelikož. až na málo výjimek , jsou náročnější a, vyžaduj [
teplejšího klimatu. Všechny semenáče nutno štěpovati osvědčenými odrúdami. Lze sice
některé odrůdy semenáčů pěstovati i neštěpované, ale má to svoje různé pěstitel ské nevýhody. Předně je to pouze několik oclri'.1d , které se k tomu hodí a jejichž. semena zarnčují
pravost, za druh é matečné strnmy musí býti pěstovány zarnčeně odděleně od druhých.
a by byl vyloučen vliv cizího opylení, poněvad-~ by vznikly ri1zné odrůd y bastardní a. pod.
Protc>, abychom měli jistotu. že máme odrůdy opra vdu h odnotné a žáclané, štěpnjcme raději všechny broskvoně, i semenáče z dobrých odrůd.
Semenáče mimo delší věk mají i výhodu sil11ěj šíb o vzri'.1stu, zejména semen áče n eštěpované rostou velice silně a rychle ~t počínají jako jiné podnože roditi již 3.- 4. rokem.
Jinak ze štěpovaných semenáčli rostou odrůdy pozdněj ší silněji než odrůdy rané. Tak na pi'.
Elberta a J. H. Hale rostou silněj i než Mayflower a Amsdenova, které rostou 7.načně sl abě.
Rovněž i odrůdy v dobrých živných půdách a ve vhodném klimatu rostou si lněji a jsou
též zdravější, kdežto v půdách nepHzni.vých dříve hynou , nerostou. rodí plody menší
a trpí silnč klejotokem.

Sftzení.
Sázíme obvykle jednoroční štěpovance. Starší štěpovance bych om neměli nikdy sáponěvadž se obyčejně n epl·ijímají, zejmén a nebyly-li hned při sázení silně scHznuty.
Sázeti můžeme clo půdy převTStvené nebo dynamonem zkypřené, nebo clo pásů n a
40- 50 cm hloubky zornných a al espoň 2- 3 m širokých , po pHpadě i do jam 150 X 150 cm
širokých a 60 cm hlubokých. Zásobních hnojiv při sázení neužíváme, poněvadž štčpovanci.
i bez nich sil ně rostou; jenom tam. kde je půda chudá, dáváme ke kořenům něco kompostu
smíšenéh o s mokrou rašelinou, a kde není ani kompostu, dáváme více rašeliny a mísíme
ji dobře s hlínou. Před sázením dobře seHzneme kořeny, poněvadž to je velice důležito
a celý stromek - mimo kofony! - ponoi'íme do 2- 3% bordeau xské jíchy , abychom jej
chránili před event. onemocněním kadeřMrostí. Kořeny se do jíchy ponořiti nesmějí.
P o vsazení se kolem stromku udělá asi 70 cm široká miska a stromek se dobře zalije
2 konvemi vody, aby se hlína dobře naplavila všude mezi kofony. Po 14 dnech se zalije
~ilně znovu a povTch dobře pl'ikryje vlhkou rašelinou. Tím je stromek dostatečně vším
zásoben na delší dobu, po pl-ípadě v pHznivých poměrech i na celé léto.
Ještě před sázením podrobíme celou korunku stromu silnému fozn . Proč silnému
řezu ? Ze dvou důvodi'.1.
P rvní důvod je ten , abychom vytvol'ili pevnou, nosnou korunu , která by pohodlně
snesla úrodu velmi hojnou. Jak taková koruna neřezaná a nenosná vyhlíží, ukazuje názorně obrázek č. 282, kreslený podle fotografie.
Druhý důvod je j eště důležitější a potřebuje kTátkého vysvětlení. Mladé broskvoňové
stromy, lhostejno, zda to je štěpovanec nebo čistý semenáč, mají velice bujný vzrůst, t ak
bujn ý , že ještě v měsíci srpnu, ba i v září silně rostou a není-li potom podzim slurn1ý
a such ý , vyzráva.jí jim letorosty velice špatně a nemají skoro žádných reserv asimilátových , poněvadž mladý strnmck všechny je spotřeboval ke svému dlouhému a pozdnímu
růstu. Obě tyto okolnosti , jak nevyzrárú letorostů předčasných , tak i nedostatek reserv
asimilátových , mají za následek, že po sázeiú letorosty často sil ně zasych ají a vyraší jen
jejich spodní očka, která jsou vyzrálejší. Toto nebezpečí se j eště zvyšuj e, odpadnou-li na
podzim po předčasných mrazech listy, čímž asimilace a další zrání letorostů přestane
vůbec. Vykopou-li se ve školce prodejné stromky předčasně a založí-li se příliš v suchu .
což se svými účiitl{y úplně rovná předčasnému podzimnímu mrazu, tu takovéto stromky
zeti,
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předčasně

vykopané trpí nedostatkem vody, neboť broskev je velice citlivá na nedostatek
\ody. To všechno jsou příčiny, proč stromky, resp. j ednoroční očkovanci po sázení zejména
podzimním často zasychají. Proto u nás mimo teplé kraje jižní n esázíme stromků broskvoi1ových na podzim , nýbrž vždy raději na j aře, a abychom se všem nepříj emným následkům
vyhnuli, silně je seřezáváme. Zejména seřezáváme jim anebo silně krátíme všechny před
časné letorosty, poněvadž ty první od vršku počínajíc postupně zasychají, ježto jsou nevyzrálé; krátíme je proto až na očka dobře vyzrálá, která jsou obyčejně dole.
Dostaneme-li j ednoročního očkovance bez předčasných letorostů, což se málokdy
stává, a.nebo jen s několika málo předčasnými letorosty, řežeme jej ve výši asi 40- 50 cm
na dobře vyvinutá 4 očka dřevná bez čípku (viz obraz č. 283). Obyčejně však dostaneme
j ednoročního očkovance ze školky s mnoha předčasnými letorosty , které bývají obyčejně i v té výši, na niž chceme řezati. Tu musíme řezati hlavní pokračování na vhodné
očko dřevné třeba výše postavené a všecky předčasné letorosty ve výši 40- 50 cm se
vyskytující krátíme silně na 2-3 očka spodní a jsou-li krátké a slab é, na 1 očko spodní.
Ovšem nenecháváme více krácených před časných letorostů než nejvýše 4, raději 3 a volíme je vždy tak, aby byly vhodně a kruh ovitě postaveny; všecky ostatní spodní i eventuálně t y, které vyrůstají pod VI'cholným očkem, seřezáváme úplně a.ž na vedlejší očka
(viz obraz č. 283).
Jak vykonáváme řez přípravný před sázením u jiných tvarů broskvoňových , bude
vysvětleno vždy na příslu šném místě.

Jak se
nebo

pěstuji

stromky

broskvoňové

po zasazeni1

Stromlbroskvoňový každý, lhostejno, zda to je krsek nebo polokmen , je-li na žilience
semenáči, má zvláštní, pouze jemu vlast.ní ráz růstu. S počá.tku rnste totiž velice

Obraz

č. ~83

a. Mladá

broskvoň

v 1 . roce po zasazení.

rychle a bujně. Jakmile se však dostaví u něho plodnost, což bývá obyčejně v třetím
nebo nejpozději ve čtvrtém r oce, začne růsti méně. To je jeho přirozená vlastnost. Důsle
dek tohoto bujného počátečního růstu je ten , že se s počátku tvoří hustá, silně se zastiňující koruna, do níž ani slunce ani vzduch nemohou vnikati (viz obraz č. 283a). -
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Obraz č. 284. Koruna čtyřletá, dolni větve se „vyholují", počínajíce ztráceti obrost.

Stromek

Obraz č. 285. Alexandrova raná.

neřezán.

Stromek
dvanáctiletý. Dolní větve jsou úplně holé.
Klidí se jen plody malé a nedokonalé. Stromek před zmlazením.

OdrO.da: Alexandrova raná.

Obraz č. 286. Týž strom 2 Toky. po zmlazeni.

31
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Následkem toho spodní plodonosné větévky brzo zasychají, odumírají a všechny větve
se na své dolní části „vyholují" a olistněná koruna se vytváří stále výše a výše. Jenom
mimochodem budiž řečeno, že na odumřevších plodonosných větévkách se u sazují různé
choroby, které se zde rády zahnizďují, tím více, čím méně se dostává stromku správného
ošetření.

Tím, že olistněná koruna se posunuje stále více dovrchu a dole se větve výše a výše
vyholují, je také výživa koruny pro délku holých větví stále slabší a línější, cirkulace
mízních šťav nedostačující; stromek přináší stále méně plodů, a to plody špatně vyvinuté, předčasně a dosti brzo stárne. Stromek jeví však snahu tomuto předčasnému
stárnutí zabrániti. Vytváří dole na holých větvích omlazující letorosty, t. zv. vlky, jimiž
se sám hledí omladiti a čím více se jich tvoří, tím r ychleji hynou horní olistněné partie
koruny. To je již přirozená zvláštnost broskvoně, která se vyskytá všude, jak u krsků, tak
u polokmene, a nepomůže se jí v tom stadiu již ničím než zmlazením celého stromu (viz
obraz č. 284, 285 a 286).
Nyní nastává otázka: Lze proti této vadě vzrůstu něco dělati 1 Lze docíliti toho, aby
větve se dole nevyholovaly a aby stromek byl schopen přinášeti kvalitní plody i nadále?
Na to je krátká odpověď. Ano, i proti těmto jaksi přirozeným vlastnostem stromu lze
bojovati a veškerá naše práce musí směřovati jen proti tomuto zjevu, dokud je k tomu
ještě čas, pokud stromek se j eště dole nevyholil, a to řezem.
Abychom řez broskvoní dobře pochopili, budiž j eště v krátkosti opakováno to, o čem
již dHve bylo mluveno (viz orgány stromu) a co je v krátkosti opakováno i zde. Broskvoně
rodí jen na jednoročních letorostech. Ratolesti, které jednou odkvetly nebo plody při
nesly, jsou již neschopny tvořiti nové květné puky. Má-li tedy strom dále roditi, musí mu
k aždého roku narůsti n ové letorosty schopné plození a rodění. Je to tedy úplně opačné
než u stromů s jádrovým ovocem , u hrušní a u jabloní. Zde rodí stále tytéž větévky a jsou
to především krátké a slabé plodonosné orgány, které vytvářejí květné puky a plody, ale
u broskví právě naopak tvoří květy a plody hlavně let orost y dlouhé a siln6, narostlé pře
dešlého léta . Kromě toho m~í broskev i jiné uspořádání puků. NctvoH se zde jako u ovoce
jádrového ojedinělé puky květné, nýbrž většinou jsou puky květné sdruženy s puky
dřevnými čili listovými, které zaručují další růst letorostů do délky. P uky květné jsou
po str anách letorostu a bývají obyčejně ve skupinách po dvou až po třech sdruženy s jedním pukem dřevným, ač se též vyskytují puky květné ojedinělé. U některých odrůd
broskvových se dokonce tvoří na jednom místě i několik puků květných s jedním pupenem dřevným (viz obraz č. 34).
U letorostů bujně rostoucích - hlavně mladých - se často stává, že silná očka
v úžlabích listů ještě téhož léta vyrážejí v letorosty, v t. zv. předčasné letorosty, které se
vyvíjejí na letorostech j eště nedozrálých a obyčejně puků květných již netvoří, ač někdy
mohou též vytV'ořiti několik puků květných, vyrostly-li hned brzy na j aře. Tyto květné
puky jsou však pro nás bezcenné a bylo by pro nás i pro plodnost lépe, kdyby se předčasné
letorosty netvořily. U broskví se však vytvářej í předčasné letorosty velice hojně; vývoj
jejich se podporuje a urychluje právě zaštipováním letorostu původního, což nám právě
milé není a je silně na závadu zaštipování, poněvadž letorosty předčasné, zejména ty,
které vyrostly ke konci léta, často nedozrávají a pak vymrzávají. Není tomu tak všude.
V krajích jižních, na př. v Italii, kde broskvoně mají více slunce a půda trpí více
nedostatkem vody, nemají náklonnosti k t ak bujnému vzrůstu a ke tvorbě předčas
ných letorostů, nýbrž mají zde pouze vliv na bujnější vývoj oček a puku květných,
kdežto v krajinách s klimatem mírnějším a vlh čím, jako je tomu na př. u nás, je tomu
právě obráceně. J indy zase se tvoří u broskví letorosty, které nemají vůbec puků
květných, tvoří jen puky dřevné anebo tvoří jen na svém konci jediný květný puk. Těm
letorostúm říkáme letorosty dfovné.
Nej důležitější pro nás jsou však ty jednoroční letorosty, které mají vedle puku dřev
ných hojnost dvojitých až trojitých puku květných, a to jsou pravé letorosty plodonosné.
Ty mají jak puky květné, tak i puky dřevné, které zaručují jak další vzrůst letorostů, tak
i dobrou výživu event. plodů (viz obraz č. 34). Kromě nich jsou zde i letorosty jednoroční plodonosné špatné, slabé, nedostatečně vyvinuté, které mají pouze květné puky, jež
však nejsou provázeny puky dřevnými; ty bývají jen na vrcholku anebo při základně,
kde bývají obyčejně jen slabě vyvinuty. Těchto letorostů nemáme rádi a nazýváme je
špatnými proto, že plodů obyčejně nenasazují a nezaručují vždy další růst, a nasadí-li
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přece plody, nejsou vždy plně vyvinuty, jsou menší a kvalitně horší. Letorosty ty po odevzdání plodů zpravidla zmírají.
Konečně se na broskvích vyskytují i t. zv. kyticové větévky, malé to a krátké plodonosné větvičky, tvořící na konci malou kytici květných pupenů, uprostřed nichž sedí
jedno dřevné očko. I z tohoto dfovného očka se může vyvinouti pokračování letorostu ,
zvláště při správném řezu; z květných pupenů se mohou vytvořiti pěkné plody.
To bylo nutno předeslati a opětovně zdůrazniti, poněvadž všecky tyto letorost y
chovají se k řezu odlišně.

ftez broskvoni.
Dříve se broskvoně pěstovaly skoro výhradně jako polokmeny, a to z toho důvodu,
aby se daly pod nimi pěstovati různé podplodiny. Ale v nové době nastává skoro v celém
světě úplný obrat a broskvoně se pěstují skoro výhmdně jako krnky z dt\vodů snadno
pochopitelných. Předně se tím dociluje lepšího možného ošetření stromků, lepšího provedení boje proti různým chorobám houbovým a cizopasníkúm a nejvíce proto, že se konečně pochopilo, že i broskvoň nutno podrnbiti řezu pravidelnému, aby se mohlo čeliti její
zvláštní vlastnosti, že zústává dole holá. To jsou všecko věci, jež na polokmenu jen s velikými obtížemi lze prováděti anebo se vúbec ani prováděti nemohou. Mimo to se poznalo,
že pravidelných úrod a lepších plodú lze docíliti pouze na krscích. Tendence pěstovati jen
krsky se projevila zejména v zemích , kde se pěstují broskvoně v rozsáhlých plantážích
za účely obchodními a kde nevýhody polokmenů i kmenů více bily clo očí, t ak zejména
ve velkých plantážích v Americe, Italii, Francii a v poslední době značně i v Německu.
To mělo za následek netušený rozvoj v kultuře stromů broskvoňových.
Řez u broskvoní je dvojí, právě tak ja,ko u stromú s ovocem jádrnvým : zaštipování s řezem letním a řez zimní. Ale u broskvoní má zaštipování docela jiný účel než
u tvarovaných stromú s ovocem jádrovým. Zde se nesnažíme, a také to není ani jeho
účelem, řezem ovlivňovati tvorbu květných puků tím, aby se hojně tvořily slabé a hátké
plodonosné větvičky, poněvadž u broskvoně jest tomu právě opačně. Zde se tvoř'í květy
pouze na silných a dlouhých letorostech a letorosty slabé nenesou nic anebo jen plody
méně hodnotné. Snad by mělo letní zaštipování letorostů broskvoňových určitý výsledek,
kdybychom jím mohli docíliti, aby se na zbylé části letorostu vyvinula silná očka
dřevná a silné puky květné, ale bohužel tak tomu u nás není. To by se mohlo prováděti jen
v hajích zvláště k tomu klimaticky způsobilých, t eplých, vydatně sluncem ozařova
ných a s malým obsahem vlhkosti jak ve vzduchu tak i v půdě, jako tomu je na p~. v Italii
anebo snad i u nás v jižním Slovensku nebo v některých krajích jižní Moravy. Všude jinde
bude míti zaštipování letorostů docela jiný výsledek , a to ten, že se t ím nedocílí zesílení
puků dřevných a květných n a části zbylé, nýbrž hojný vývin a tvorbu předčasných
letorostů na části zaštípnuté. Tím bychom ovšem docílili ještě většího stínění dolních
částí broskvoně a větve by j eště dříve ztrácely obrost.
A to je právě to, co nám brání zaštipovati letorosty, poněvadž zaštipováním
dostávají ještě větší náklonnost k tvorbě předčasných a neplodných letorostů, které mimo
to do zimy nevyzrávají a často mrznou. Jinak je tomu u tvarů pěstěných na slunných
a teplejších zdích. Tam jsou již poměry poněkud jiné. Předně dopadající a od zdi odražené
paprsky slunce, tedy dvojnásobné využití paprsků slunečních, zvýšená teplota a mírnější
vlhkost, to vše nám spíše umožňuje zaštipování letorostů, ač i zde se jeví účinek mírného
klimatu našeho v hojné tvorbě předčasných letorostů, nikoli však tak bujné jako
u stromů volně rostoucích - ; hlavní důvod je však ten, že zde je zaštipování nutné pro
tvaru a pravidelného obrostu dolních částí.
Proto také u la·sků volně stojících zaštipování letorostů neprovádíme a omezujeme
se jen na zaštipování, které má za účel jen dosažení jakési pravidelnosti koruny a jejích
větví, a i tu se omezujeme jen na zaštipování hátké a pouze vrcholků letorostů, které
rostou příliš na úkor ostatních, abychom je v jejich vzrůstu jen jaksi zadrželi a poskytli
tak čas letorostům slabším a krat ším, hlavně spodněj ším, je dohoniti. Rovněž t ak zaštipujeme i letorosty rostoucí směrem do středu koruny, aby svým bujným růstem části
jiné příliš nezastiňovaly a tím je nepřiváděly k zániku (viz obraz č. 287). Toto zmírněné
zaštipování provádíme t eprve v měsíci srpnu .
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Mnohem větší úkol připadá však řezu letnímu. Tak vyřezáváme úplně letorosty příliš
hustě stojící, které ohrnžují své okolí stínem, chráníce se pouze toho, abychom nevyřezá
vali letorostů pravých s obojími očky, která v srpnu bývají již dobře znatelna, nýbrž
odstraňujeme pouze letorosty slabé a špatné s jednoduchými očky. Ale i tam, kde si pravé
letorosty příliš navzájem stíní, vyfozáváme některé z nich. Rovněž odstraňujeme
i všecky t. zv. vlky v koruně se tvořící jakož, i všecky slabé větévky právě odrodivší,
i všecky zhynulé ratolesti. Již těmito zálo:oky (částečným zaštipováním a letním řezem)
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větví příliš

dlouhých v srpnu .

dosahujeme toho, že obrost dolních částí není tak stíněn a že větve odspodu tak rychle
nestávají se holými.
Ovšem jenom těmito prostředky také nezabráníme tomu, aby dolní větve se jednou
nestaly holými, ale aspoň tu dobu oddálíme. Chceme-li zabrániti tomu úplně, dá se toho
docíliti jenom pravidelným řezem zimním.
Řez

zimní

provádíme dokud nezačínají puky nabíhati a kdy již netřeba se obávati silnějších mrazů ,
tedy obyčejně asi koncem března, po př'ípadě počátkem dubna.
Napřed vyřezáváme všecko odumřelé nebo zmrzlé dřevo, jakož i všecky větve smě
řující do středu koruny . Dále vyřezáváme všechny slabé nepravé letorosty plodonosné,
poněvadž nemají nijaké cen y z důvodů již napřed pověděných. Jenom tam, kde by vyře
záním jich povstala velká holá místa, ponecháváme i ty a krátíme je silně na 2 spodní
očka, abychom z nich získali letorosty správné, silné a plodné. Všechny pravé plodonosné
letorosty, tedy letorosty s obojími očky, dřevnými i květnými, lu·átíme asi na 8 oček,
nejvýše na 10, a to z těchto důvodů: Kdybychom je nekrátili, vyraší nám z nich jenom
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hořej ší dřevná očka,

ale očka, která jsou na dolním konci letorostu, nevyraší a zaschnou .
Následkem toho porostou nové let orosty plodonosné jen z hořej ších částí a stále se více
a více budou vzdalovati od hlavní větve nebo kmene; t ímto jich procUužováním a stálým
vzdalováním od hlavního proudu živin slábnou, až konečně se na nich vytváří více
nepravý ch než pravých plodonosných ratolestí. Povstávají tak dole holé větvičky, které rost ou jenom na
konci, zaujímají mnoho míst a, pro špatnou výživu dá vají jen plody méněcenné a silně zastiňují větvičky dolejší, které často brzo odumfrají (viz obraz č. 288).
Proto krátíme všechny pravé plodonosné letorosty
asi na 8-10 oček, hlecUce pi'i tom, aby fozná plocha
končila vždy listovým pukem . Očka, která letorostu

• Obraz

č.

288. Letoros t bez

řezu, sám s ob ě ponecha ný,
ros touci stále do délky.

Obraz č. 289. Řez p ravých plodonos ných letoros tů. broskvoňových.

ponech áváme, plně postačí na hojnou úrodu dokonalých plodů, ba budeme nuceni j eště
mnoho jich protrhati (viz obr az č. 289) .
N a loňském letorostu t ak t o zkráceném vyroste průb ěhem léta opět několik nových
letorostů (pozor, to nejsou předčasné letorosty, nýbrž normální letorosty), které všechny
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ponecháváme a nezaštipujeme jich , ani nekrátíme z důvodů již vylíčených , nýbrž vypose s nimi až další zimu při novém zimním řezu, kdy všechny, na původním letorostu v létě narostlé výhonky seřezáváme a ponecháváme z nich jen ten nejposlednější,
to jest nejnižší (viz obraz č . 290), a ten krátíme zase na 8- 10 oček. Někdy se však
může státi, že právě nej spodněj ší výhon není pravým plodonosným letorostem, nýbrž
jen letorostem dfovným , nebo slabým , špatným, nepravým plodonosným letorostem,
který by dal jen plody méněcenné nebo ani nezarodil. V tom případě jej nenecháváme
růsti, nýbrž krátíme na 2 spodní očka a odřízneme celou loňskou větévku nad vyšším
letorostem , který má očka obojí, je tudíž pravým plodonosným letorostem. Teprve
ten krátíme na 8-10 oček (viz obraz č . 290). Větévky kyticové necháváme ovšem všecky
řádáme

nedotčeny.

•ro vše by se týkalo

:řezu

obrostu na

větvích

hlavních. Jak však

řežeme

výhony, které

tvoří pokračování hlavních větví?
S počátku, dokud strom roste, seřezáváme všechny vedoucí výhony větví o jednu
třetinu až polovinu jejich délky, řídíce se pli tom vždy jejich silou a délkou a majíce při

O braz č. 290. Teprve při zimnim řezu obyčejného krsku řežeme letorosty vyrostlé loňského roku na
nejs podnější

a krátíme j e na 8- 10
nový letorost, a loňskou větévku

oček;

n eni-li květfi, krátíme j e na 2 očka, a by z nich vyrostl
nad let orostem vyšším, který má oboji očka .

odřízeneme

tom na paměti ještě jednu věc, totiž jakousi souměrnost koruny. O některých věcech
již bylo mluveno při zaštipování. Pravidelného pyramidálního vzrůstu sotva kdy u broskve
dosáhneme, poněvadž broskev k němu neinklinuje a dalo by nám mnoho práce, kdybychom
k němu broskev chtčli nutiti - · vi'.{; dále . Zaštipujeme jen výhonky větví nad průměr
osta.t ních rostoucí a vybočující z rámce soum ěrnosti , podporujeme vzrůst větví spodních
eventuálně kratším řezem horních větví v zimě, po případě zaštipujeme v létě výhony
rostoucí p:Hliš do středu koruny atd., jak již bylo :fočeno . Více neděláme.
Když má broskvoň korunu vyvinutou, hotovou, krátíme pokračování hlavních větví
stejně t ak jako krátíme pravé leto1·osty plodonosné, to jest na 8- 10 oček, ab ychom
zabránili dalšímu růstu do výšky a aby se lépe mohl zachovati obrost částí dolej ších.
Všechny r ány broskvoní řezem zp ůsobené, ať již jde o řez letní nebo zimní,
mt1síme pečlivě opatrovati, ostrým nožem fozati u samého kmene nebo větve, aby
na nich nezůstávaly žádné zbytky, poněvadž zcle obyčejně nejdříve počíná klejotok ;
rány je třeba urovnati nožem , aby byly hladké, zejména aby ki'.U'a nikdy nebyla roztře
pena, aby se mohly r ychle hojiti; proto je vždy zamazáváme hned voskem , poněvadž
právě jimi vnikají do stromů rozmanité nákazy - monilie atd.
Naše pěstitele při řezu broskví obyčejně přepadává strach , že řezem se způsobí
klejotok stromu. K tomu budiž poznamenáno toto: Na všech svých p almctách broskvových, které jsem měl již dlouho před mrazovou katastrofou a vesměs na žilience, které
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byly podrobeny přísnému řezu, nepozoroval jsem nikdy ani stopy po klejotoku a pěstoval
jsem četné tvary, jako tvary U, Verrierky, kordony s rameny vodorovně vedenými;
všecky tvary ještě rok před zmrznutím hojně daly dokonalé plody a v době zmrznutí
měly zase hojnost květných oček. Fotografie jejich se mi bohužel ztratily, ale kdo se o to
zajímá, najde něco z nich ve Vaňkově knize o řezu. Všechny ty stromky byly před zmrznutím staré 19 let.
Roku 1930, druhý rok po mrazové katastrofě, objednal jsem si několik jednoročních
očkovanců na žilience, z nichž však na žilience nebyl ani jeden, nýbrž byly všechny na
myrobalánce ; pěstoval jsem je na zdi jihojihovýchodní jednak jako tvary U, jednak jako
vodorovné vějířovité palmety. Z těch nebyl roku 1934 ani jeden živ a zemřely všechny
klejotokem; jeden z nich zůstal na živu, ale musel jsem jej též vykopati, poněvadž nerostl. Rodil sice až přílišně, a.le nerostl, byl malý a po 4 letech neměl délky ani jeden a půl
metru. Byla to Amsdenova. Objednal jsem si tedyr. 1934 pět nových kusů a výslovně jsem
si zakázal podnož myTObalánovou. Byly však zase všechny na myrobalánce, ale šlcólkou
byly delclarovány jako jednoroční očkovanci na žilience. Roku 1938 byly jeden a půl
metru vysoké a z nich jeden tvar U má už klejotok. Zároveň s nimi vsadil jsem 1 broskvoň,
šlechtěnou z nedostatku jiného materiálu na zkoušku na durancii, která je vlastně též
slivka a tudíž velmi příbuzná žilience. Ta měla na starém stanovišti klejotok počínající
již na j ednoročním šlechtěnci. Tu jsem vsadil na zkoušku k myrobalánkám ke zdi a pěsto
val jsem ji též jako t va.r U. Broskvoň na durancii na novém stanovišti na zdi klejotok
ztratila, je zdravá , přes 3 m vysoká, zatím co myrnbalánky na témže stanovišti klejotok
počínají dostávati a byly na jaře 1938 teprve jeden a půl metru vysoké.
Připomínám, že půda je znova před 4 lety převrstvena, dobře provápněna, dostatečně
zásobena draslem a kyprá, při tom netrpí suchem a je tudíž pr o broskvoně bezvadná.
Vedle těchto tvarů měl jsem za dobu svého 40letého ovocnaření úhrnem 15 volných
broskvoňových krsků . Z těch byly některé na žilience, jiné na myrobalánce. Všechny
stromky n a podnoži myrobalánové rostly špatně, všecky zachvacoval klejotok a brzo hynuly, kdežto stromky na žilience rostly dobře, dosáhly mnohem delšího věku, ale k stáru
t u a t am dost ávaly též klejotok.
Tehdy byl názor, že řez způsobuje klejotok a pTOto jsem krsky neřezal vůbec . A právě
klejotok počínal vždy ta.m, kde byly malé uschlé větévky, jejichž malý zbytek zů stal po
odlomení trčeti v kmenu nebo větvi. Svádělo to tedy k domněnce, že spíše neřezá1ú mělo
příznivý účinek na vývoj klejotoku a počal jsem t edy krsk y nové pěstovati s přísným
řezem . Ovšem byly t o jenom dva stromy na žilience, jež jsem podrobil přísnému řezu.
Jeden z nich jsem pěstoval ve tvaru pyramidálním a jeden s korunou dutou - viz dále.
Oba stromky žily až do katastrofy mrazové, kdy ve věku 15 let zmrzly; neměly klejotok.
Zejména stromek s dutou korunou rostl velice dobře a býval po celý svúj život ověnčen
až dolů , čehož se mi nepodařilo dosíci na t varu pyramklálním, kter ý časem býval dole
holý přes veškeru snahu tomu zabrániti. Ale oba tvary klejotok neměly.
Nezdá se mi tedy, že by příčinou klejotoku byl řez, spíše naopak, a jak uvedené pří
pady svědčí, něco zcela jiného, o čemž si netroufám s určitosLí se vyslo, iti, ale že podnož
není od toho daleko a že v tom značně spolupůsobí, mohu říci již dnes.
Veliký význam při vzniku klejotoku m á t éž přílišné hnojení dusíkatými hnojivy;
nejvíce ze všeho škodí močůvka, kterou se vůbec stromy s ovocem peckovým a zejména
broskve a meruňky hnojiti nemají. Tam povstává vždy klejotok. Ba naopak, pozoroval
jsem, že stromy dostávající klejotok a přesazené do půdy dusíkatými hnojivy nehnojenéovšem mnoho jich při tom pokusu zhynulo - a hnojené hojně vápnem a draslem, klejotok
ztrácely.
Trenkle tvrdí, že i hojné úrody zaviňují klejotok velmi o&lab ených stromků, čemuž
věřím, poněvadž u mne Amsdenova trpěla klejot okem nejvíce, ježto při velkém oslabení
stromku nastávají rozmanité poruchy výživy. Na špalírech přísně řezaných jsem dříve
nil{dy klejotok neměl, dokud jsem si nezačal s myrobalánkou. J sem t udíž dnes toho mínění,
že všeck y stromky správně řezané, správně ošetřované a na správné podnoži rostoucí trpí
méně klejotokem než stromky, jichž nikdo neřeže a neo šetřuje a jenom z nich sklízí ovoce,
jehož však je čím dále tím méně a mnohem horší jakosti než n a počátku.
A proto jsem i nepřítelem polokmenů broskvoňových, ježto je správně ošetřovati
a řezati nelze. Krnky dobře ošetřované a správně řeza.n é TOdí pravidelněji a ovoce dokonalej ší a netrpí tolik klejotokem, ovšem vyhovíme-li i všem ostatním podmínkám .
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I u broskví platí totéž pravidlo jako u stromků s ovocem jádrovým: Vzdušná, silně
sluncem ozařovaná koruna a pečlivé ošetřování. Proto také dnes všude ve velkých plantážích se vesměs upouští od pěstování stromků vysokých a zavádí se jen pěstování krsků,
jak to viděti všude v Italii, Francii, v Americe a v Maďarsku, ale též v krajinách severnějších, jako je Německo, ba upouští se všude i od pěstování krsků v podobě pyramidální
a zavádí se pěstování broskvoňových krsků s korunou dutou, poněvadž u broskvoně není
koruna pyramidální přirnzená. Lépe jí vyhovuje koruna dutá, která má tu výhodu, že
stromku dává více slunce a volného proudění vzduchového a poskytuje mu výhodu
snazšího a lepšího ošetřování. Trenkle, jeden z nej lepších znalců pěstování broskvoni.
píše ve svém díle „Neuzeitlicher Pfirsichbau" :
„V cizozemí, zejména v Americe, Africe, Australii, Francii a v Maďarsku, je snaha,
dosíci úspěchu tím, že broskvoně se pěstují s dutými korunami a stromy se zároveň podrobují pravidelnému řezu. Nesouhlasíme sice úplně> s těmi německými luuhy ovocnář
skými, kteří jsou toho náhledu, doporučovati všude dutou korunu pro všechny druhy
stromů ovocných, neboť jsme toho náhledu, že u většiny druhů ovocných při rozumném
pyramidálním vedení koruny právě tak jako při koruně duté docíliti lze toho, aby vzduch
a světlo měly ke všem částem stromu dostatečný přístup , ale broskvoň, nehledíc snad
k jednotlivým och·ůdám jabloní a sliv, tvoří zde výjimku. Broskvoň nemá již od přírody
nijaké náklonnosti ke tvoření pyrnmidální koruny a dá se rozhodně pěstovati lépe
s korunou dutou než pyramidální. Koruna dutá zasluhuje tudíž při pěstování broskvoní
i pro nás Němce alespoň v poněkud příznivěj ších ltlimatickýoh poměrech největší pozornosti. Jak již bylo zmíněno, má sice i v cizině každý kraj svůj zvláštní způsob řezu, ale
dutá koruna v pokročilejších krajích ciziny tvoří dnes obecně základ pro pěstování
broskvoní."
Potud Trenkle. Rovněž i já považuji za svoji povinnost zmíniti se šířeji o pěstování
broskvoní v této podobě, poněvadž po mnohých smutných zkušenostech sám jsem k ní
dospěl a seznal, že je nejlepší formou krsku a jsem přesvědčen, že i čtenář nahlédne výhody
z pěstování toho plynouc{ - viz obraz duté koruny odrůdy Triumf ve věku 10 let (obraz
č. 291) - kdy jinde bývají koruny dole úplně holé. Koruny 20-leté v zimě pfod řezem
a po řezu (viz obraz č. 292).

Obraz č. 291. Dutá koruna desetiletého krsku odrfidy Triumf ve věku 10 let.

489

Pec kov in y.

's

Pěstování

i}ně

planků,

duté kol'llny u broskvoní.

Základ duté koruny tvoří pouze 3 postranní větve, pěkně do kruhu rozdělené a bez
střední větve, takže zde není nijakého středního pokračování a obrost se vyvíjí jen na
těchto třech postranních větvích. Vedoucí myšlenkou při tom jest, aby slunce a vzduch
měly všude ke každé části stromu volný, ničím nerušený přístup, což má býti vždy
hlavním požadavkem. Každé z těchto tří větví zajistíme v určité výši, asi 60-70 cm,
rozdělení v nové dvě větve, čímž se vytvoří 6 větví postranních a i ty řezem se roz-
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Obraz č. 292. Obraz dvacetileté broskve Greensboro v Maďarsku

v
dělí

podobě

duté lrnruny

před

i'ezem zimním a po

řezu.

po dalších 60- 70 cm vidlicí v další 2 větve, takže potom má taková broskvoň
s dutou korunou 12 větví postranních, čímž je ukončeno její t varování. Další dělení a rozvětvování již nepřipouštíme, poněvadž bychom vytvořili korunu dutou příliš hustou .
Ovšem takovéto vypěstění koruny je jen ideálem, který v praxi má mnoho různých
úchylek, ale princip zůstává stále týž (viz schematický obraz č. 293).
Dutou korunu lze pěstovati pouze z jednoročního očkovance a přípravný řez jeho
záleží vždy v tom, má-li očkovanec na sobě jen dřevná očka nebo jsou-li na něm vyvinuty
předčasné letorosty, jak tomu obyčejně bývá. Ošetřování a pěstování duté koruny je
sice v obou případech stejné, ale liší se od sebe časově. Budiž mi tedy dovoleno líčiti je pro
lep ší porozumění od sebe odděleně .
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Popišme si nejprve případ prvý. Očkovanec má na sobě pouze dřevná očka a žádné
předčasné letorosty. Vybéřeme si na něm ve výši 35-40 cm a ne výše 4 dřevná a zdravá
očka a nad 4. očkem jej seřízněme. Tím je zatím vykonána celá práce prvého roku. Stromek

necháme klidně růsti jak chce. čtyři očka, ačkoliv potřebujeme jen tfi, necháváme očko
vanci jen proto, aby se při svém bujném vzrůstu příliš „nedusil" ve vlastní své míze.
V dalším jaře, nejlépe v březnu, kdy netřeba se obávati
již příliš velkých mrazů, vyhlédneme si z narostlých letorostů tfi nejsilnější a nejlépe v kruhu rozestavené a krátíme je asi na 40 cm podle jejich síly a na dobré dřevné očko,
dbajíce při tom, aby rostly úměrně, to jest silnější z nich
kd ,tíme více, slabší méně.
Tyto tři vy brané letorosty v budoucnosti mají předsta
vovati tři hlavní větve duté koruny. Všecky předčasné letorosty na nich roku loňského se vyvinuvší krátíme na
jedno dobré spodní očko a ty, které vyrůstají výše, na
očka vedlejší. Všecky ostatní letorosty z kmínku vyrostlé
seřezáváme hladce přímo u kmene. Ale, a to je nejdůleži
tější, vyřezáváme úplně letorost z horního očka vyrostlý,
který až dosud pfodstavoval střední pokračování kmene,
Obraz č. 293. Schema duté
nad samým nejhořejším postranním definitivním letoroskoruny. - Pohled shora.
tem, čím ž teprve zbavujeme stromek na trvalo středního
kmene a tvoříme základ duté koruny (viz obraz č . 294).
Když jsme tento zákrok provedli a na stromku zbyly
již jen 3 hlavní letorosty, pfodstavující budoucí tři hlavní
větve duté koruny, přilffočíme k dalšímu. Zarazíme velmi
šikmo do půdy tli zašpičatělé latě nebo hole tak, aby

Obraz č. 2911• Řez k vytvof'ení
duté koruny u stromku s pf'edčasnýmí letorosty.

č. 295. Další ošetfováni duté koruny. V ě tve se vyváží šikmo na připevněné latě a ve výši 60- 70 cm se
necha j í rozvětviti.

Obraz

čněly stejnoměrně rozděleny do tří stran, dole je přivazujeme pevně k dalšímu čtvrtému
krátkému kolíku do země pevně zar aženému a na ně vyvazujeme všecky tři letorosty,
tedy t éž do směru velmi šikmého (viz obraz č . 295) . Tím je ukončen zimní řez a počá
teční tvarování duté koruny druhého roku po výsadbě.
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Obraz č. 296. špatn_ě vedená koruna broskvoně, ale dobře rozepjatá.

V létě druhého roku vyraší z nejhořejšího očka seříznutých letorostů nový bujný
vedoucí letorost, který v létě krátiti nesmíme, leda kdyby se objevila přílišná neúměr
nost tH ponechaných letorostů, vlastně teď už větví. V tom případě, ale jen v tom pří
padě, zaštipujeme vršek nejbujněji rostoucí větve, aby ji ostat1ú slabší vzrůstem mohly
dohoniti.
Zároveň se začíná vytvářeti n a loňské části větve obrost, kterému je tfoba věnovati
náležitou péči. Ta záleží, jak již dříve řečeno, v odstraňování, lépe řečeno ve vyře
závání všech hustě rostoucích letorostů , při čemž vyřezáváme jen letorosty slabé,
nebo v zaštipování příli š bujně rostoucích letorostů, k teré svojí délkou příliš přesahují
normáhú obrost, nebo letorosty silně do středu koruny pronikající nebo letorosty pHliš
svisle rostoucí, takže vzniká nebezpečí, že by se z nich mohl vyvinouti nový střední
kmen, což při duté koruně nesmíme dopustiti. Všecky ty letorosty zaštipujeme, a.le jenom
ty a jenom jejich vršky. Letorosty normálně rostoucí nezaštipujeme . Toto zaštipování
provádíme ke konci června a můžeme v něm pokračovati i v červenci .
Přichází n yní zima a s ní v březnu :foz zimní třetího roku a je tfoba starati se o další
rnzvětvení tří hlavních větví. Za t ím účelem silně sefozáváme vedoucí ratolesti tří hlavních
větví asi ve výši 60- 70 cm nad zbylým kmen em, ale musíme dáti pozor, abychom vedoucí ratolest seřízli n ad očky nebo nad silnými předčasnými r atolestmi, které směřuj í na
strany, nikdy nad očky nebo předčasnými letorosty směřujícími do vnitřku koruny, poně
vadž bychom tím ztratili výhodu duté koruny. Tyto dva předčasné letorosty krátíme potom
tak, aby koruna byla souměrná, to jest větve slabší krátíme méně, větve silnější více.
Zároveň musíme krátiti silně veškeren obrost, který se tvoří na dolejších částech větví.
Až dosud se v obrostu tvořily letorosty většinou dřevné a přichází čas, kdy se budou tvo1-iti letorosty plodonosné. Krátíme proto silně všecky letorosty obrostu až na jejich dolní
očka. Současně se musíme starati o to, aby obrost, pokud je hustý a pokud jsme to neučinili již v předešlém létě, byl dostatečně prořezán a odstraněn. Při tom se též staráme
o to, aby všechny letorosty do středu koruny si lně a nadbytečně rostoucí byly odstraněny,
aby též všecky slabé letorosty, pokud obrost zahušťují, i uschlé větévky byly hladce
řezány u samé větve.
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V létě téhož roku musíme býti připraveni na to, že po silném seřezání hlaviúch větví
bude obrost ještě hust ší a mlad6 letorosty v něm se tvořící porostou silně vzhůru, takže
budeme nuceni v tomto létě se jim velmi věnovati.
Na ja.ře roku čtvrtého máme již korunu vybudovanou, silnou a dob:fo nosnou, po
celé délce dobře ověnčenou . J sou-li větve nedostatečně od sebe vzdáleny, t akže se více
blíží směru svislému než směru vodorovnému, pomáháme si silněj šími rozpěrami, jak
je vidno z obrázku č. 296.
Ny1ú ve čtvrtém roce můžeme přiln·očiti k dalšímu rozvětve1ú větví, jichž až dosud
bylo zde šest; nyní jich bude dvanáct. Pochod rozvětvelÚ je týž, jak byl již popsán,
když jsme větve ze tH rozmnožovali na šest. Zase v 60-70 cm nad prvním rozvětveiúm
sefozáváme vedoucí letorosty větví na 2 pfodča,sné vhodné letorosty, které rostou na
stranu, ne doprostřed ani ven , a které přiměřeně krátíme . Ostatní pfodčasné letorosty na
vedoucím letorostu krátíme zase na jedno dobré očko spod1ú, ať mají květy nebo ne. Při
tom se musíme opět věnovati obrostu vyrůstajícímu dole pod vedoucím letorostem. J sme
již ve 4. roce, kdy silně nastupuje plodnost. Jak na jaře provádíme řez plodonosných ratolestí, již dříve dúkladně popsaný .
Tím je koruna broskvoně úplně hot ova.
Dále již strom obyčejně nenecháváme růsti a v příštích letech seřezáváme všechny
vedoucí letorosty do výšky rostoucí na 1 nebo 2 očka dolní každoročně na jafo. Že při tom
v šak stále musíme dbáti všech pravidel ost atních, je samozřejmo. Krsky broskvoňové
nutno stále podrobovati zimnímu řezu, poněvadž jenom tak si múžeme u chovati obrost
částí dolních a jenom tak můžeme docíliti i plodů kvalitiúch, zejména doplníme-li řez
zároveň protrháváním plodů. Tak si zajistíme každoročlÚ úrodu nejlepších plodů. J aký
vliv má pravidelný řez na broskvoň, je viděti z obrázků: č . 291 představuje správně
řezaný stromek věku 10 let (sorta Triumf), č . 284 nefozaný stromek čtyřletý (sorta
Alexandrova raná) a 12-letý č. 285.
Vrátíme se zase k počátkt\m tvorby duté koruny. Až dosud bylo popisováno pěstěiú
duté koruny z jednoročního leforostu, který nemá předčasných letorostů.
Poněkud jinak se dutá koruna pěstuje z jednoročních očkovanců s předčasnými letorost y, což je nejčastěj ší případ. Není zde vlastně rozdílu v pěstování, pouze rozdíl časový.

Jak

tvoříme

dutou korunu z jednoročního
který má předčasné letorosty1

oěkovanee,

Ještě dříve než stromek sázíme, vybéřeme si na něm zase ve výši 35-40 cm tři vhodné,
v kruh rozestavené předčasné letorost y a krát íme je podle jejich síly, přibližně asi na
30 em. Předčasné letOTosty slabé krátíme méně, silné více, aby již s počátku byla zde jakási
úměrnost. N a to seřezáváme celý vršek nad samý m hořej ším předčasným letorostem
(viz obraz č . 297) a hned po sázení let orost y vyvazujeme na připravené latě šikmo do země
zaražené, takže již prvý rok je základ duté koruny hotov. Tím jsme před stihli krsek
pouze z dřevných oček pěstovaný o celý r ok. Roste-li stromek bujně, mů žeme po silném
krácení nově vyrostlých letorostů za.ložiti již druhým rokem n a jafo prvé rozvětvelÚ pů
vodních tří větví na šest. Další ošetřování je úplně totožné, pouze s tím rozdílem, že úplného vytvoření koruny můžeme dosáhnouti již za 3-4 roky, kdežto u očkovanců bez
předčasných letorostt\ trvá úplný vývin koruny 4- 5 let.
Mohli bychom sice pěstovati broskvovou korunu značně výše a s větším množstvím
rozvětvení, ale bylo by t o na úkor plodnosti, koruna by nahofo velmi silně zhustla,
stínila by pHliš a zamezovala slunci přístup k dolním částem, stromky by se dole zase
vyholily a rodily by plody malé, nedostatečně vyvinuté. Koruna broskve nemá býti nikdy
pNliš vysoká, poněvadž často zaviňuj e t ytéž nepříjemné následky; postačí úplně, je-li
21 / 2 m vysoká, ba naop ak je to pro celkový její st av a vývoj lepší.
Pokud jde o plodnost stromků mladých , nenecháváme je dříve rodit i než čtvrtým
rokem , ač by něco málo plodů mohly přinésti již roku třetího. Ale ani čtvrtým rokem
nenecháváme stromek roditi mnoho, jen pod vedoucím letorostem na dolních částech
větví, při čemž plody pilně protrháváme, čím výše, tím více, aby se stromek, dokud není
plně vyvinut, příliš nevysílil. Léta ost atní necháváme již strom roditi, a aby byly plody
dokonalé a úrody pravidelné, přespočetné plody otrháváme .
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Protrhávání plodů na broskvoních.
Jest u nás zakořeněným před
sudkem , že protrháváním plodů
se značně snižuje úroda a proto
ani vážné články a upozorňování
v odborných časopisech nedovedly dosud přesvědčiti našeho ovocnáře o opaku. Snad se mi to podaří nyní na základě statistických

enún

dokladů.

u na

Bonfigliolo - známý autor
z Italie - kde broskve se pěstují
za účely vývozními ve velkém, referuje v časopise „L 'ortofrutticoltura italia.na 1934" o pokusech
s protrhává1úm plodů přesně vě
decky prováděných na 40 stromech broskvoňových téže odrůdy.
1
Stromy stály na čtyřech parcelách
vždy po 10 krscích stejně vyvinutých a stejně st arých. U prvých
10 stromů nebyly plody potrhávány. Na druhé parcele odebral
25% plodů, na třetí 35% plodů
a u posledních 10 stromú na
Obraz č. 297. Založení duté koruny u stromku s hojnými
čtvrté parcele protrhal 50 % plopředčasnými letorosty.
cHL Plody všecky byly odděleně
česány a odděleně u kládány, pak
strojem podle velikosti tříděny a odděleně podle jednotlivých stromů prodány. Výsledek
by j tento:

ty na
e. Při

Jsme
rato-

samovolně plodů:

Vá ha
všech
plodú
oč esaných
vkg

357

1011

101·1

90

611-70 lir

Počet p loclú se s tromu

odné,

Broskvoně

(pokusné skupiny

stromů)

.spadlých v clobě
m ezi 14/ 6 a sklizrú
normální. - Spadlo

N eprotrhané .. . ...... . . . ....

K a ždý
strom
př·inesl

průměrně

vkg

Průměr-

ná váha
plodů

v gr

Ceny
dosažené
prodejem
v italských
lirách

25%

plodů

protrháno ........

82

966

96·6

95

601·44 lir

35%

plodů

protrháno ........

32

952

95·2

106

747·70 lir

50%

plodů

protrháno ........

3

967

96·7

131

1.063·07 lir

Z tohoto

přehledu

vyplývá:

Nejvíce plodů spadlo se stromú neprotrhaných, to jest 357 kusů. Se stromů z 50%
protrhaných spadly jen 3 plody. Za to cena docílená za ovoce byla u stromů neprotrhaných 611 lir, cena docílená za ovoce u stromů z 50% protrhaných byla skoro dvojnásobná,
to jest 1063 lir. To znamená, že plody u stromů protrhaných byly skoro o polovinu větší,
jakosti dokonalejší a krásněji vybarveny, takže za ně mohla býti požadována vyšší cena.
I stromy, jejichž plody byly jen z 35% protrhány, přinesly cenové výtěžky lepší. Jenom
stromy, jejichž plody byly pouze z 25% otrhány, přinesly výtěžky o 10 lir m enší, poně
vadž protrhávání nebylo dostatečné, mnoho plodů spadlo a zbylé plody byly jen o 5%
lepší. Výtěžek by byl mnohem lepší, kdyby protrhávání bylo vydatnější.
Leč tímto vydatným pr otrháváním 50% bylo docíleno výsledků dalších. Stromy
protrhané měly druhý rok tutéž úrodu, stromy neprotrhané nezarodily téměř vůbec ,

„
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poněvadž

byly

příliš vyčerpány.

Byl tedy

výtěžek

u

stromů

z 50% protrhaných

během

2 let skoro čtyřnásobný. Pravidelných úrod lze tedy dosíci jen protrháváním. plodí\,

zejména u oclTůd silně rodících.
Myslím, že to je postačitelný důkaz i pro nevěřícího Tomáše z řad pěstitelů. Ovšem
protrhávání plodů je proveditelné pouze u stromů nízkých, t edy u lusků a t varovaných
stromů, a už z tohoto důvodu nejsem přítelem pěstování broskví na stromech vyšších.
Těchto poznatkú by se mělo dbáti i při zakládání velkých výsadeb broskvoňových za
účely obchodním.i.
Nyní přijde na řadu otázka, kdy a jak máme plody broskv01fové protrhávati. Protrhávání plodů v zemích vývozních, jako je Amerika a Italie a dnes i Australie, náleží k samozřejmostem, které se všude a trvale respektují, poněvadž se tím dociluje kvalit ních,
dokonalých, vývozu a konkurence schopných plodů a vyšších cen. Proto se zde pěstuj í
skoro výhradně broskve na krscích , poněvadž je protrhávání jenom zde možno. Teoreticky
se to dá vysvětliti takto: Živitelem stromu a jeho všech částí, tedy i plodů, jsou listy.
Strom může vyživiti jen tolik plodů , na kolik postačí jeh o zásoba listová. J e-li listů málo ,
nebo jsou-li list y zachváceny chorobami nebo malé, budou i plody malé, poněvadž jejich
výživa je nedostatečná, po případě nebude vt"tbec plodů. J e tedy mezi listy a plody určitá
souvislost , určitý vztah , který musí býti vždy zachováván. J e-li plodů velké množství,
takže list y je n emohou vyživiti, sahá stromek k svép omoci a shazuje plody, jež vyživiti
nemůže. To je doba t . zv. fysiologického shazováni plodů a dostavuje se již v květnu
a v červnu, tedy v době, kdy plody začínají svým vzrůstem zvyšovati požadavky na listy,
což je pro listy veliký úkol. Proto v tu dobu shazuje strom především ty plody, které
jsou k proudu živin jaksi nepříznivě postaveny, a shazuje je tak dlouho, dokud se neupraví
správný poměr mezi listy a množstvím plodů, jež strom třeba ještě s bídou, ale přece
již vyživiti může, ovšem plody budou malé, jen té velikosti, pokud listy postačí je vyživovati. Při tom se stromek silně vyčerpává a nemůže ukládati žádné r eservy asimilátové
n a další rok, poněvadž všecky svoje asimiláty potřebuje jen k výživě plodů a proto
druhým rokem obyčejně nerodí. Má-li však plodů o polovici méně, může všecky plody
lépe vyživovati, plody jsou větší
a vytvářej í i více aromatických
látek z dodaných asimilátů. Proto
jsou i j akostně lepší a strom se
t ak nevyčerpává, poněvadž nejen dobře stačí vyživovati m enší
množství plodů, nýbrž i ukládati
r eservy asimilátové na další rok.
Proto takový stromek rodí pravidelněji.

Obraz č. 298. Správně protrhané plody.

Doba vhodná k protrhávání
plodú nastává , když je fysiologické shazování plodů skončen0,
a t o právě v tu dobu, kdy plody
začnou dosahovati asi velikosti
vlašského ořechu a kdy začínají
t vTdnouti pecky v plodech. V tu
dobu začínáme s protrháváním
plodů, ale neprotrháváme je najednou, poněvadž by se tím způ
sobovaly značné poruchy v pomě
ru mezi list y a plody, nýbrž děláme
t o raději na dvakrát, asi v inter valu 7- 14 dnů. Především otrháváme plody rostoucí na vrcholech
letorostů a pak všechny plody,
kter é nemají v okolí listy k výživě, jako jsou plody na nepravých , špatných plodonosných lctorostech vyrostlé, t éž všechny
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plody jakkoliv poškozené nebo v poměru k druhým pHliš malé, ale protTháváme i plody
dobré, je-li jich na letorostu mnoho, krátce necháváme na letorostu jen 2 plody nebo
3, v nejpl'íznivějším případě 4. V Italii jsou v tom ohledu ještě přísnější a protrhávají
plody tak, aby byly navzájem vzdáleny asi na 10-12 cm a mohou býti s výsledky po
stránce obchodní, jak stále stoupající čísla vývozní ukazují, velice spokojeni. Tam otrhávají i plody s letorostů slabých a krátkých, ponechávajíce na každém toliko jeden plod ;
čím je strom slabší a úroda vť.tší, tím více plodů odstraňují, docilujíce tím ovoce krásného,
velkého, bezkonkurenčního a nejvíce zisku poskytujícího.

1trbá1amonícb ,
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ejich
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avivání
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Obraz

č.

při tom
protrhaných. - Dole úprava broskvi k vývozu.
Odrilda J. H. Hale.

299. Otrháváni listO. v okoli zrajicich plodil, ale

nedostatečně

Když ovoce dospělo žádané velikosti, otrháváme . několik málo dm\ před sklizní,
i všechny listy v samém okolí plodů a plody zastiňuj ící, abychom získali plody vesměs
sluncem krásně vybarvené. Na obra.ze č. 298 ač. 299 jsou znázorněny plody již k vývozu
připravené, nahoře nedostatečně protrhané.
Pěstování tvaťů bťoskvoňových

na zdech.

B ylo by velkým omylem domnívati se, že na t varech broskvoňových dosáhneme
úrody anebo plodú větších a j akostnějších jako je tomu u hrušní a jabloní. Zde skytá
ty výhody podnož, ale u broskvoní máme stejné podnože jak u krsků a polokmenů,
vět.ší
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tvarů. Docilujeme-li přes to . jakýchsi výhod, jako na př. větších a kvalitnějších
plodů, docilujeme jich pouze sluncem a zvýšeným teplem, které dává zeď. Z toho důvodu
neměly by se broskve pěstovati na volně stojících palmetách (špalírech), poněvadž tam ne-

tak i u

mají nijaké výhody.
·
Mimo to pěstování tvarů na-zdech poskytuje i tu výhodu, že můžeme s úplným
úspěchem pěstovati broskve pro osobní spotřebu i tam, kde klimatické podmínky pěsto
vání broskví na volných místech nedovolují, ovšem musíme je pak pěstovati jenom na
stěnách již1úch nebo jibo-jiho-východních nebo jibo-jiho-západních, tedy na místech
nejslunnějších a nejteplejších.
Pokud jde o výběr, odrůd na špalíry, pěstujeme na nich rádi především odrůdy rané ,
u nichž tím „docilujeme velkého, a.ž 14-denního náskoku v době zrání; k tomu volíme
otužilé severoamerické odrůdy jako jsou Amsdenova, Alexandrova, Mayflower, Haleho
raná, která dozrává u nás sice až počátkem srpna, ale na zvláště slunných a teplých

Obraz

č.

r

'a
t

l

};

c

"\

d

plodů. jedné z nejkrásnějšich odrfid J. H. Hale,
již protrhané, pěstované na zdi.

300. Plodnost a vyrovnanost
částečně

zdech mnohem dříve. 'l'yto časové rozdíly mají pro ovocnál·e veliký význam, zejména
v době, kdy nelze koupiti jiných čerstvých plodů. Též dobře se osvědčuje i pěstování
broskví hodně pozdních, jako je Venušina nebo Královna zahrad, které vyzrávají jen za
nejlepších podmínek, ale dají se dobře pěstovati na zdech. Z odrůd letních volíme k pěsto
vání na zdech odrůdy jenom nejcennější a s největšími plody, jako na př. J. H. Hale (viz
obraz č. 300), nebo krásné živé barvy, jako na př. Carman atd.
K pěstování tvarů broskvoňových na zdech potřebujeme vždy špalírové kostry
laťové, jaká byla již dříve zde popsána, s tím toliko rozdílem, že laťky svislé musí býti
hnstší, poněvadž všecky plodonosné větvičky je třeba na nich vyvazovati a pak jednotlivé
větve tvarů musí býti od sebe více vzdáleny. Aby tomu bylo lépe porozuměno, budiž
podáno toto vysvětlení:
.
Plodonosné větévky tvarů broskvoňových mimo volně vedenou vějířovitou palmetu
musí býti všecky zaštipovány, a to jakmile dosáhly délky 30 cm, a potřebují tedy pro
sebe mnohem více místa nežli plodonosné větvičky hrušní nebo jabloní, které se zaštipují
na délku průměrně asi 10- 15 cm. Jenom u volně a nepravidelně vedené vějířovité palmety toho neděláme . Ježto mají býti u tvarů pHsně řezaných a zaštipovaných jednotlivé
základní větve od sebe vzdáleny 60 cm, klademe svislé latě pro tyto hlavní větve ve
vzdálenosti 60 cm od sebe a dáváme jim normální šířku, jak to bylo vylíčeno ve stati
o stavbě kostry. Těmto latím říkáme latě hlavní, poněvadž nesou hlavní tíži větví. Zá-
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musíme však všecky plodonosné větévky tvaru vyvazovati do směru šikmého nebo
vodorovného. K tomuto vyvazování potřebujeme však též latí, ale mnohem slabších
a hustších. Proto klademe vždy mezi dvě hlavní latě 4 latě slabší asi o poloviční šířce,
takže latě jsou potom mnohem hust ší než u obyčejné kostry pro ovoce jádrové a vyhlížejí tak, jak ukazuje obraz č. 301.
Většinu tvarů broskvoňových bylo by ideově možno pěstovati ve všech tvarech ,
které byly popsány u ovoce jádrnvého, ale neděláme to, ježto broskvoně dosti často trpí
chorobami, v důsledku čehož jim často odumírají nejen plodonosné větvičky, ale i celé
velké větve (t. zvaná mrtvice, klejotok atd.), čímž každý pracnější tvar je na dlouhou
dobu, nezřídka. i navždy znehodnocen; pěstujeme tudíž jen tvary jednoduché, které
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Broskvoň

palmetového kordonu

vedená na zdi ve tvaru
vodorovně zpeřeného.

tolik práce nedají a dají se snáze nahraditi v případě ztráty. Proto je pěstujeme jen ve
tvaru svislých kordom'i. od seb e vzdálených asi 2 m, při čemž všechny postranní větévky
vyvazujeme vodorovně, tedy lépe řečeno ve tvaru palmetových kordom'i. (viz obraz č. 302)
nebo ve tvaru U nebo i dvojnásobného U nebo po př. i 4-ramenné Verrierovy palmety,
což už však děláme neradi pro uvedené vady broskvoní, nejlépe však a nejraději ve tval'u
volně vedené palmety vějířovité.
Volně vedená vějífovitá palmeta. Tu pokládám za nejlepší a zároveň nejvýhodnější
tvar z toho důvodu, že dá nejméně práce; může ji každý pěstovati i bez větších znalostí
a hlavně, když nějaká větev odumře, dá se snadno nahrnditi, čehož u ostatních tvarů
v podobné míře není. Je to také jediný tvar na zdi vedený, u kterého letní zaštipování
nekonáme, nýbrž jen slabý zimní řez.
Pěstuje se různými způsoby; názory autorů nejsou v tom jednotny. Gaucher
a Pekrnn ji zavrhují vt'i.bec. Bottner, Lukas, Poenicke, Trenkle, Goethe atd. atd. ji zase
velice chválí jako jediný v hodný tvar pro pěstování broskví na zdi a zavrhují tvary přísně
32
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řezané, o nichž tvrdí, že
čehož jsem však na svých

dají mnoho práce, dají se těžko pěstovati a mají krátký věk,
tvarech nepozoroval : žily 19 let v plné svěžesti až do zmrznutí,
což je v našich krajích pro broskvoň dosti dlouhý věk.

i
1·

Obraz č. 303. Volně vedená v ěj ířovitá palmeta
na vysoké zdi.

{
~

!

';

„

;·
l

~

t

·i
j

i

l

!
\ _.

i

·,

Obraz č. 305. Volně vedená věj ířovitá
palmeta na vysoké zdi podle Trenkleho.

Ani ve zpusobu pěstění není
jednotných názorů . J edni ji
pěstují se středním kmenem jako u palmet s ovocem jádrovým,
jejž stále krátí, aby na úkor
ostatních včtví příliš nezbujel ,
druzí bez středního kmene ze
dvou základních vodorovných
větví, třetí mu dávají na základ 4 větve, jak ukazují obrázky a jak tomu svědčí i název
„ volně vedená vějířovitá palmeta" . (Viz obrazy č. 303, 304,
305, 306, 307, 308.)
I co se týče vzdáleností
jednotlivých volně vedených
vějířovitých palmet navzájem,
je těžko správně je určiti, poněvadž je nutno přizpůsobiti je
vždy rozměrům stěny. Čím je
zeď nižší, tím větší vzdálenosti
Obraz (;. 304. Volně vedená vějířovitá palmeta na nízké zdi.
nutno voliti. Čím je zeď vyšší,
tím blíže můžeme stromy sázeti. Tak na př. u zdi 2 m vysoké postačí, sázíme-li stromky od sebe ve vzdálenosti
4 m. Stromek na žiliencc pěstovaný potřebuj e méně prostoru než stromek na semenáči.
Celkem možno říci, že broskvoňová palmeta volně vedená potřebuje pro sebe plochy asi
8-l0m 2 •
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Jak vidno z obrázkú, je těžk o popisovati způsob pěstování včjífovité volné palmety
a nezbývá nic jiného než omezit i se na hlavní znaky, společné všem broskvoňovým
palmetám, za jejichž hlavní známku považuji, jak již název naznačuje, úplnou volnost
ve vedení větví s určitým zřetelem na zák1adní pravidla, která jsou asi tato:
Nekupujme nikdy ve školce palmetu vějífovitou už hotovou ani polohotovou, poně
vadž sta.r8í stromky se špatně ujímají, zejména jsou-li na semenáči, nýbrž tvarujme si je

i." . .
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Obmz č. 306. Volně a špatně · (hustě) vedená vějifov itá palmet a na nizké zdi podle Pekruna.

Obraz č. 307. Volně vedená a práivě zkracovaná palmeta na nízké zdi podle Vaňka.

vždy doma podle své libosti sami z jednoročního očkovance a sázejme je vždy na jaře.
J iž před výsadbou podrobujeme j ednoročního očkovance řezu jak kořenil, tak i malé
korunky. Nemá-li předčasných letorostú, seřezáváme jej b átce asi ve výši 40-50 cm
nad zemí a z vyrostlých letorostů ponecháváme po straně malého kmínku si 2 nebo 4,
jež, jakmile dosáhly délky asi 15-20 cm, vyvazu jeme vodorovně nebo maličko šikmo
na latě.
Má-li však j ednoroční očkovanec, jejž sázíme, předčasné letorosty, vyhledáme si
:r. nich 2 nebo 4 v téže výši rostoucí, jak udáno, dávajíce při tom rovněž pozor, aby to
byly letorosty p:fosně postranní a nikoliv dopředu anebo vzhůru rostoucí. Vyhlédnuté
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O brciz č. 308. Volně vedená vějířovi tá palmeta broskvoně na nízké zdi podle Bottnera-

Poenickeho a

Obraz

č.

309.

tvořeni

Příprava brosltvoně

jejího základu.

na volnou p a lmetu

vějiřovi tou.
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předčasné letorosty potom krátíme asi na polovinu a seřezavame celý n ad ním stojící
vTšek očkovance (viz obraz č. 309). Z těchto 2 nebo 4 předčasných letorostů se vyvinou
již v létě po sázení hojné letorosty nové, které zase, když dosáhly délky asi 15 až
20 cm, vyvazujeme šikmo nebo i vodorovně, všude, kde máme volné místo, na laťky.
Ale již tu musíme dávati pozor, aby nově se tvořící letorosty nest ály příliš hustě nebo aby
se vzájemně nekřížily, aby nerostly dozadu ke stěně anebo dopředu, anebo aby se
nevytvořil nějaký nový střední kmen. Mohli bychom sice i tento kmen nechat růsti, ale
vydáváme se tím různým nebezpečím, především tomu, že by asi při bujném počáteč
ním vzrůstu broskvoně příliš zesílil na úkor větví bočných, silně je stínil a dolní části by
se velmi snadno vyholovaly. Proto vidíme-li, že některý letorost roste přiliš svisle
vzhůru, zaštipujeme jej včas a snažíme se, aby se na palmetě netvořily letorosty
vzhůru rostoucí a aby byl stále podporován vzrůst větví postranních. Hlavní věcí
zůstává při tom stále vyvazování nově se tvořících letorostů do polohy šikmé_nebo vodo-

Oln·az

č.

S10.

Volně

vedená p a lmeta

broskvoňová třetí

rok po zmlazeni.

rovne, Jez je třeba opakovati několikrát do roka, a vyřezávání všech hustých letorostů,
aby žádný z nich nebyl zbytečně stíněn.
Druhým rokem počínáme si již poněkud jinak. V tomto roce se už tu a tam objeví
na letorostech loňského roku vyrostlých květné puky, a tu již počínáme se zimním řezem.
Všechny pravé plodonosné větévky Jnátíme v zimě resp. časně na jafo asi na 8-10 oček
čili asi na polovinu n ebo a.ž jednu třetinu délky, větévky slabé bez dvojitých oček vyře
záváme úplně až na patku. V létě vyraší ze zaluácených letorostů nové hojné letorosty, které zase vějířovitě vyvazujeme. Jiného předpisu není. Větévky nově vznikající
se vyvazují všude, kde je místo. Není-li volného místa k vyvazování, vyřezáváme z nich ty
nejslabší již prúběhem léta a všechny prázdné prostory vyplňujeme větévkami třeba
v sousedství rostoucími tím, že je ohýbáme na prázdná míst a a přivazuj eme do správné
polohy. Zluátka a dobře nedovolujeme jednak, aby prázdná místa vznikala, a zároveň
nedovolujeme, aby vznikala místa pt·íliš hustá. Ne1ú-li již místa, kam bychom větévky
mohli vyvazovati, prostě je vyřezáváme. Při tom ovšem se snažíme, abychom vyřezá
vali jen ty větévky, které jsou slabé a které též nenasazují obojí očka, což je znáti
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již brzo v létě. V místech, kde ne1ú obrostu nadbytek, takže je obava, aby nevznikla místa
holá, nevyřezáváme ovšem ani tyto slabé větévky úplně, nýbrž seřezáváme je na spodní
dvě očka, aby z nich záhy vyrašily pokud možno pravé plodonosné větévky, které mají
ještě dosti času k úph1ému vyzrání. Musíme se tedy snažiti, aby se nové letorosty vždy
a stále tvořily blízko hlavních větví, ne daleko od nich. Zaštipování let1ú u vějířovitých
palmet neprovádíme, raději se mu vyhýbáme, poněvadž se po něm tvoří nové předčasné
letorosty, pro něž by ani místa nebylo, ale letorosty příliš dlouhé musíme lehce zakracovati, a to pouhým zaštipováním vrškti. To však děláme teprve ke konci srpna, kdy již
je dobře znáti násadu květní, mimo to hlavně u letorostů horiúch a příliš do výšky rostoucích, abychom udrželi palmetu dole stále dobře ověnčenou a zabránili přílišnému růstu do
výšky.
Kdyby se to buď špatným řezem nebo nedbáním pravidel pěstování nepodařilo
a dolní větve se přece vyholily, pak nezbývá nic jiného než pahnetu zmladiti, což se koná
často s velkým zdarem, neboť strom se velice rychle zotavuje (viz obraz č. 310).
Tento zptisob pěstování palmet je vhodný obyčejně na nízkých zdech nebo plotech.
Kde však máme k disposici stěny vyšší, pěstujeme již volné vějířovité palmety jinak.
Buď je pěstujeme jako svislý kordon s vodorovně nebo šikmo vyvazovanými postranními
větvemi v podobě vodorovně zpeřené palmety (viz obraz č. 302 ač. 303), která zejména
s oblibou se pěstuje, nebo úplně volně do výše rostoucí, třeba s několika svislými větvemi,
jen abychom se přizpůsobili místu, kde vějířovitou pahnetu chceme pěstovati (viz obraz
č. 305). Ovšem , že všechna ostatní pravidla, zejména vyvazování větviček plodonosných
a zimního řezu se týkající , je nutno zachovávati.
Broskvoně přísně

tvarované.

Jak již řečeno, jsou to pouze tři tvary: Jednoduché U, dvojité U a Verrierova.
palmeta.
Jednoduché u pěstujeme zase jenom z jednoročního očkovance, abychom teprve
na něm si mohli vytvořiti dokonalé U. Mohli bychom sice vytvořiti U i z oček postranních blízko sebe ležících nebo z předčasných letorostů blízko sebe rostoucích , ale stává se
jenom zřídka, že by vhodná očka nebo předčasné letorosty byly tak blízko sebe a proti
sobě položeny, abychom z nich mohli vytvořiti pravidelné U; nepravidelná U jsou velice
nepěkná. Proto si je tvoříme sami. Za tím účelem seřízneme jednoročního očkovance ve
výši asi 20- 25 cm na jedno dohfo vyvinuté přední očko s čípkem asi 20 cm dlouhým,
a když z něho vyrašil letorost, tvarujeme z něho U přesně podle návodu dříve již vyloženého (viz obraz č. 311). J enom na jednu věc musíme zde dáti pozor. Při ohýbání letorostů do polohy vodorovné, aby se nám větévka lépe p9ddala, promnuli jsme ji u hrušní
a jabloní mezi prsty a pak otočili asi o 25-50°, abychom v ní zeslabili cirkulaci šťav
a ome:z,ili její vzrůst. U broskvoní to neděláme. Tam letorost pouze ohýbáme do polohy
vodorovné bez mnutí a kroucení, poněvadž broskev to dobře nesnáší; po větších poruchách cirkulačních se dosti často na větvičce nebo pod ní objevuje klejotok s částečným
odumřením kůry i dřeva.
Ke tvoření U potřebujeme krátké, asi 50 cm dlouhé opěrné laťky a později, když
U začínáme tvořiti, laťku tvarovací dlouhou maličko přes 60 cm. Laťky připevňujeme
jednak k cfrátu vodorovnému nebo k svislým latím drátem. Abychom U vytvořili, vedeme obě ramena nejprve po tvarovací lati, pak mfrným obloučkem je vyvazujeme na
hlavní svislé latě, které jsou od sebe vzdáleny na 60 cm. Víc v prvém roce neděláme,
jen stále vyvazujeme letorosty svisle rostoucí. Za příznivých okolností se podaří již
prvého roku vyvésti je dosti vysoko. Často se stane, že vyraší též na kmenu ze spodních
oček letorosty, které obyčejně rostou přímo. Ty všecky ostrým nožem vyřezáváme až na
patku nebo ještě lépe, je-li již základ U hotov, vyřezáváme je ostrým nožem hned při
jich vznikání.
Čípek, na který jsme vyvázali ratolest potřebnou k vytvoření U, vyřezáváme již
v červenci ostrou zahradnickou žabkou maličko šikmo a ránu zamažeme hned voskem nebo
dřevným dehtem stromovým, poněvadž neošetřené :fozné rány u broskvoní mohou míti
velice ne bezpečné následky.
V dalším podjaří konáme na mladém stromku první zim1ú řez. Ten provádíme vždy
ještě dříve, než začnou puky naduřovati, tedy již ke konci března nebo nejpozději na
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Obraz č. 311. Tvarování U.
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Obraz č. 312. Při tvořeni U vyřezáváme všechny letorosty z kmene rostoucí, pH zimnlm

fozu

ch

seřezáváme

všecky

předčasné

váme
počátku

letorosty na 1 očko, krátíme
téhož léta na čípek.

větve

vedoucí a

vyřezá

ještě

dubna, kdy již netřeba se obávati větších mrazů. Řez zde záleží skoro jediné
v krácení všech předčasných letorostů na jedno očko a v krácení obou letorostů vedoucích.
Krátíme je tak jako jsme to dělali u hrušní a jabloní. Jsou-li oba vedoucí výhony stejně
silné, krátíme je asi o jednu třetinu nebo ještě lépe o polovinu délky, oba ve stejné výši.
Nejsou-li oba vedoucí výhony stejně silné nebo stejně dlouhé, znamená to neúměrnost
růstu a t udíž i nerovnováhu výživy, neboť jeden vedoucí letorost dostává méně výživy
než druhý. Kdybychom proti této vadě nezakročili hned, mohlo by to míti nepříjemné
následky . Větev slabší by stále méně rostla, vznikala by velká nesouměrnost tvaru a nejen
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to, větev trvale slaběji živená by konečně chřadla a mohla by i zhynouti, což u broskvoní
není žádná vzácnost. Proto krátíme větev slabší mnohem méně, to jest necháváme ji delší
než větev silnější, asi o 5-10 cm. Větev méně krácená bude míti více listů než větev
silněji krácená, následkem toho dostane více výživy a rozdíly mezi oběma větvemi se brzo
vyrovnají. Mohli bychom sice téhož výsledku docíliti tím, že bychom větev slabší nekrátili
vůbec a krátili jen větev silnější, ale to n ení možno, ježto lnácení vedoucího letorostu má
mimo jiné i ten účel, aby jím byl za.jištěn obrost na zbylé části loňského letorostu a zde
tedy krátiti musíme, aby spodní části nezůstaly holé. - Tím je p opsán zimní řez
na počátku roku druhého. Ale někdy se může státi - a broskvoň to velice ráda dělá že na vedoucích výhonech se vytvoří již v létě prvého roku předčasné letorost y, ne sice
všude, ale na mnoha míi: st ech. Tyto předčasné letorosty je třeba též krátiti; ln'átíme

Obraz č. 313. Letorosty broskvoni, jakmile dosáhly délky asi 15-20 cm, vyvazuj eme
šikmo nebo vodorovně, a když dosáhly délky 30 cm, zaštipujeme je n a 25 cm.
zimě až
čejně toho,

n a jedno spodní očko (viz obraz č. 312). Tímto krátkým řezem docilujeme obyže v dalším létě vyraší též jedno z vedlejších oček bývalého předčasného
letorostu, z kterého potom vypěstíme nový letorost; v tom případě vyřezáváme celou
zbylou část předčasného letorostu. Nevyraší-li vedlejší očko v letorost , vznikne letorost
z očka, n a které jsme seřízli předčasný letorost. Následkem zkrácení vedoucího letorostu,
které jsme provedli ke konci března, vyraší v nejbližším létě všecka zbylá očka v letorosty nové, které n echáváme volně růsti, ale když dosáhly délky asi 15- 20 cm , vyvazujeme je na laťky do směru šikmého nebo vodorovn ého (viz obraz č . 313).
Jakmile tyto plodonosné větévky dosáhly délky asi 30 cm, počínáme je zaštipovati.
Zaštipování pravidelnému jsme se až dosud vyhýbali a neprováděli jsme je ani u krsků
ani u vějířovité volně vedené palmety, a to z toho důvodu, že jsme se obávali vzniku
předčasných letorostů. U těchto řezaných tvarů máme však proto své důvody. První je
přesně vymezený prostor. Nemůžeme plodonosné výhony nechati růsti, až by se vzájemně
křížily, nýbrž musíme se vždy snažiti o to, aby prostor 60 cm , který je mezi oběma vedouje v
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cími rameny, byl stále uchován nepřeplněný, aby vzduch a slunce měly volný, ničím nerušený přístup ke každé větévce.
Druhý důvod je tento: Každý letorost rodí pouze na jednoročním dřevě a toto
jednoroční dřevo musíme stále obnovovat ze spodních oček starého letorostu. Kdybychom
tak nečinili, rostl by nám nový letorost z horních oček letorostu starého a větévka by se
stále procliužovala. To však jsou věci, kterým se nutně musíme vyhnouti, poněvadž by
pro letorosty stále rostoucí n ebylo prostě volného místa. Prot o se musíme starati o to, aby
jednoroční výhony nerostly jako pouhé pokračování letorostů starých, nýbrž aby se
stále vytvářely letorosty nové, kter é by přejaly úkol roditi za letorosty staré, které
prostě jako nepotřebné vyřezáváme. Ale ono to vždy tak není. Často se st ává, že dolní
očka letorostu starého se nevyvinou tak silně, aby z nich nový silný letorost mohl vzniknouti.~ zesílení dolních oček dosáhneme jen zaštipováním letorostu. Zaštípneme-li takový
jednoroční letor ost v době jeho vzrůstu, zar azíme na čas jeho vývoj, ale další důsledek
toho je, že stálým pHtokem šťávy do zbylé části letorostu zesílí všecka očka zbylá a tudíž
i očka nej spodněj ší, jichž pak užijeme k tomu, abych om z nich vytvořili letorosty úplně
nové, náhradní, zase jednoroční. Očka horní vyraší sice též v předčasné letorosty, ale
t o nám nevadí. Vždyť tu jde pro budoucnost pouze o zesílení oček spodních a ta obyčejně
n evyraší v letorosty předčasné, nýbrž jen znatelně zesílí, aby se z nich mohl v dalším
roce vyvinouti sih1ý nový letorost plodonosný.

Jak tedy zaštipujeme

přísně

vedené tvary

broskvoňové1

Plodonosné let orosty broskvoně mají velkou náklonnost ke tvoření předčasných
zejména v době mládí, což je vlastně okolnost nevítaná, která zaštipováním
se podporuje ; proto musíme zaštipování kombinovati ještě se řezem za zelena, aby se
netv ořily nikde dvojáky nebo docela trojáky, jak to bylo vysvětleno již při zaštipování plodonosných větévek u stromů s ovocem jádrovým. Plodonosné větévky broskvoní
zaštipujeme jakmile dosáhly délky 30 cm, to jest polovičky prostoru daného jim k disposici, a zaštipujeme je jen málo, asi tak o 5 cm, aby zbylá část byla asi 25 cm dlouhá.
Následek toho bude ·hojné tvoření předčasných letorostů, jež s počátku necháváme
růsti, ale když dosáhly délky asi 10-15 cm, odřezáváme je všecky až na nejspodnější,
který mimo to ještě zaštipujeme, a to t ak , že mu béřeme jen jeho vršek a vyvazujeme jej
znovu do šikmé nebo vodorovné polohy. VytvoH-li se i na něm po čase nové předčasné
letorosty, seřezáváme je zase na poslední předčasný letorost a netrpíme nikdy, aby se nám
tvořily rozvětvené plodonosné větévky. Důsledek toho bude, že nej spodněj ší a dosud nejslabší očka, po případě i očka vedlejší silně zesílí a vyrnší v dalším r oce v nové náhradní
silné letorost y (viz obraz č. 314).
Tak zaštipujeme broskvoňový tvar U v létě v druhém roce jeho života, dokud j eště
nerodí, poněvadž dosud neměl plodonosných letorostú rok starých. Ty se začnou tvořiti
teprve třetím rokem ze zesílených oček spodních a začnou r odit i teprve čtvrtým rokem.
Mohli bychom sice docíliti tu a tam plodů již třetím rokem, ale nedocílili bychom tím
silných spodních oček k vytvoření pravých plodonosných letorostů, které by se příliš neoddálily od vedoucí větve.
letorostů,

Jarní

řez počátkem

roku

třetího.

Zase je třeba nejprve krátiti vedoucí letorosty na čípek a krátiti je buď na polovinu
nebo horní třetinu jejich délky při stálém zření k tomu, aby byly stejně dlouhé, stejnč
silné a aby se ve své dolní části pokryly obrostem . To děláme i po všechna léta další,
dokud tvar nedosáhne délky prostorem mu určené. Všechny předčasné letorosty, které
předešlého roku narostly na vedoucím letorostu , krátíme na jedno spící očko, po pří
padě horní na očko vedlej ší.
Všecky plodonosné větévky na st axém dřevě seřezáváme až n a poslední očko, které
loňským zaštipováním značně zesílilo a z něhož mají průběhem léta vyrašiti teprve pravé
plodonosné ratolesti se smíšenými očky (viz obraz č. 315).

Letní záštipováni a letní

řez

roku

třetího.

Provádí se právě tak jako roku druhého (v. tamtéž). Větévky plodonosné zase zaštipujeme, když dosáhly délky 30 cm, vyvazujeme je pilně do polohy šikmé nebo vodorovné,
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a když se vytvořily na nich pfodčasné letorosty přibližně 10- 15 cm dlouhé, seřezáváme
je až na jeden spodní předčasný letorost a zaštipujeme jeho vTšek. To všecko děláme
zase proto, aby spodní očka nově vyrostlého letorostu plodonosného zesílila a mohla
vytvoliti nový náhradní letorost v dalším roce. A stále vyvazujeme, což je věc velmi
dUležitá. A vyrašily-li snad později na zbývající ratolesti nové předčasné letorosty, odře
záváme i ty až na poslední, opět krátíme o VTŠek a zase v yvazujeme. Toto vyvazování
větévek plodonosných má svůj velký význam v tom, že se jím podporuje vznik květných
puků. Vedle toh o dáváme pozor, aby plodonosné ratolesti nerašily příliš hustě . Jedna
plodonosná ratolest má býti od druhé vzdálena asi 10 cm. J sou-li hustěji, vyřezáváme
nadbytečné, poněvadž by se vzájemně příliš stínily a odumíraly by. K odfozání volíme
vždy ty nejslabší anebo nepříznivě stojící, na př. dopředu nebo dozadu rostoucí. Někdy
se stane, že ze zbylého pahýlu po zimním řezu vyraší 2 i více větévek z očka ponecha-

Obraz č. 314. Následkem zaštipováni nastane hojné tvoření předčasných letorostO, j ež všecky, když
dosáhly asi 10- 15 cm, odřezáváme až na nejspodnější předčasný l etorost, ten na konci zaštipujeme
a z nova vyvazujeme do šikmé nebo vodorovné polohy, a le k aždý předčasný letorost n esmíme vyvazovati ani krátiti.

ného i z oček vedlejších. Všecky tyto ratolesti ostrým nožem vyřezáváme a ponecháme
z nich jen tu, která roste nejpříznivěji, aby se dala na tvaru vyvázati do polohy vhodné.
Toto odstraňování přebytečných větví a větviček je věc velice dUležitá, poněvadž b y
bez něho dolní větve tvaru b yly vesměs holé; proto je vyřezávání těchto větévek naprosto nutné.

Zimní

řez

roku

ětvi·tého.

Teprve tímto rokem stromky dorůstaj í do stadia plné plodnosti, a t u je tfoba jiných
pravidel řezu . Již na počátku tohoto oddílu o broskvoních jsem upozornil na různé typy
plodonosných letorostů. Na letorosty, které nemají žádných květných puků čili na t. zv.
letorosty dřevné, dále na ratolesti plodonosné špatné čili nepravé, které tvoří pouze
puky květné bez oček dřevných, a na ratolesti plodonosné pravé, které tvoří očka obojí,
jak dřevná, tak i puky květné, a na kytice růžicovité. Každý z těchto útvarů vyžaduje
jiného řezu. Ratolesti dřevné nemají žádných puků květných a proto je celé seřezá
váme až na spodní očko, z kterého opět vyrůstá nový plodonosný letorost. P lodonosné
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ratolesti špatné, které mají jen květné puky bez doprovodu puků dřevných a mají jen
dole na své spodině a naboře na svém vrcholku dřevné puky, řežeme různě. Nejlépe by
bylo seřezati je rovněž na spodní očko , aby se z nich vyvinul pravý letorost plodonosný
pro d~lší rok, poněvadž p lody, které se na něm vytvoří, budou vždy méně cenné, ježto
nemaJÍ v svém sousedství listy, které by je asimiláty živily (viz obraz č. 316), ale může
se často státi, že pro nedostatek květů z rozličných příčin musíme se spokojiti i s nimi.
V tomto případě neřežeme letorost špatný vi.i.bec a necháváme rilSti pouze dřevné očko
horní, a když se z něho vyvinul letorost, krátíme jej asi na 10 cm délky a po otrhá1ú
plodů se:fozáváme je j celý až na spodní očko. Kytičky
růžicovité vůbec neřežeme, naopak bylo by nám milej ší, kdyby z očka uprostřed květných pulni. se vyvinul letorost, což však se stává jen zřídka.
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Obraz č. 316. Plodonosná ratolest špaitná bez doprovodu pukfJ
se vyřezává buď celá až na dolní očko anebo při ne-

dřevných

č. 315. Všechny bočné plodonosné větévky na starším dí·evě
sel'ezáváme na nejspodnější očko.

Obraz

dostatku květfJ necháváme vyvinouti horní letorost, který,
když dosáhl 10 cm d élky a plody jsme otrhali, odřizneme celý
až na spodni očko nebo event. spodní letorost, aby se z něho
vyvinul nový plodný letorost pravý.

Za to je třeba věnovati plnou pozornost pravým plodonosným letorostům . Ty obyčejně jsou obsypány pulcy květnými a mají všude v svém doprovodu očka dřevná čili
mají puky obojí, dvojité až trojité. Budou-li správně ošetřovány, poskytnou jistě
nejnádhernější plody. Co rozumíme správným ošetřováním 1 Především nen echáváme
takovému letorostu všechn y puky květné, nýbrž seřezáváme celý letorost až asi na 5 nebo
nejvýše n a 6 květných puků, neohlížejíce se na nic. I k dyby z těchto 5 anebo 6 květných
puků

se vyvinuly plody, n epon echali b ychom je všechny, poněvadž by to bylo na stromek
p:Hliš mnoho , takže by se příliš vysílil, druhý rok by vůbec asi nerodil a ochabl by značně
ve vzrůstu. Ostatně stromek sám se postará o to, aby i z těch 5 nebo 6 ponechaných květů
plody se nevyvinuly, poněvadž část jich odpadne neoplodněna, část jich již nasazených
stromek shodí, a které stromek nesh odil, je třeba j eště protrhati tak, aby na větvičce
plodonosné nezb yly víc než 2 nebo nejvýše 3 plody. Jenom tak se mohou vyvinouti
plody dokon alé a krásné. Necháme-li více plodů, nemůže jich stromek vyživiti; plody
zůstanou malé, méně hod.notné a na trhu méně prodejné. Důsledek tohoto silného řezu
se projeví i v tom, že všecky dřevné puky na zbylé části vyraší v dřevné ratolesti;
vyraší i nej spodnější očko v ratolest (viz obraz č. 317), která poskytne nový plodný,
pravý letorost v dalším roce. Je tedy toto silné sřezání letorostu již z toho důvodu nutné,
poněvadž jenom jím je umožněno, aby se vytvářely stále nové plodonosné náhradní
letorosty vznikající blíže hlavní větve a od hlavní větve se nevzdalující. Pro nás je tedy
tento letorost rostou cí z nejdolejšího očka nejdůležitější; vyvazujeme jej zase do šikmé
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nebo vodorovné polohy na laťky a když dosáhl délky 30 cm, zase jej zaštipujeme na 25
a ošetřujeme jej tak, jak již vpředu bylo vylíčeno. Ale mimo tento letorost vyraší na starém
letorostu všecka očka dřevná v letorosty, které však neponecháváme, nýbrž všecky je
vyřezáváme v samé blízkosti rostoucích plodů, ponechávajíce jen jeden nebo dva listy
k lepší výživě plodů. Jenom jeden letorost necháváme růsti, a to ten nejhořejší, který
vyTůstá z dřevného očka nad 6. květem, aby jeho listy dodávaly zbylým plodům asimiláty
nutné k výživě. Nenecháváme však ani jej trvale růsti, nýbrž, když dosáhl délky asi
10 cm, zaštipujeme jej (viz obraz č. 317).
Když plody dozrály k česání, otrháváme je a pak hned seřízneme celou starou vě
tévku, teď již nepotřebnou, .až ke spodnímu náhradnímu letorostu, jejž ošetřujeme znovu
tak, jak již několikráte bylo vylíčeno.
Je ovšem přirozené, že větévky plodonosné, které po odkvětu nenasadily plodů,
anebo s nichž plody odpadly, odřezáváme rovněž jako nepot:fobné až na spodní nový
náhradní letorost, třeba byl teprve v počátku svého vývoje.

dřevnými očky seřezáváme v době květu na 5 nebo 6
pukfi; neodpadly-li plody, protrháme je tak, aby z nich zbyly jen 2 nebo 3;
dřevná očka u nich rostouci zkracujeme na 1 nebo nejvýše 2 listy a vrchni letorost
necháme msti. Jakmile však dosáhl délky 10 cm, krátce jej zaštipujeme.

Obraz

č.

317. Letorost pravý s

květných

Dvojitó U

čili

4-.r amenná pal.meta Ga.ucherova..

Zde netřeba žádného dalšího výkladu, poněvadž veškeré ošetřování, zaštipování
řez jsou úplně stejné jako při jednoduchém U. Pouze tvarování je jiné a způsob jeho je
dobře znázorněn na obrázku č. 318, který je poněkud modifikován proti původnímu
vzoru, jak jej vynalezl Gaucher a po něm napodobil P ekrun. Rozdíl záleží v tom, že
jsem opravil půvochú vzdálenosti mezi spodním U a horním U na 60 cm místo Gauche-

a

rových 30, poněvadž původní vzdálenost 30 cm je pro vývoj plodonosných ratolestí příliš
malá, větévky se silně navzájem stíní a tísní, čímž se letorosty snadno vyholují.
Tvar dvojitého U je pro broskvoň mnohem výhodněj ší než tvar jednoduchého U, poněvadž lépe odpovídá přirozeným poměrům vzn\stu. Jednoduché U je přece pro celý
strom poněkud malé, kdežto dvojité U dává stromku mnohem větší možnost vývoje, více
9dpovídajíci jeho přirozenému vzrustu.
Všude tam, kde tomu dovolovaly poměry místa, pěstoval jsem výhraélně dvojitá U
nebo volně rozvětvené vějířovité palmety, ktežto jednoduchá U jsem pěstoval jen na těch
místech, kde prostor pro větší tvary byl malý, jako na př. mezi okny atd. Je ovšem př'iro
zeno, že jednoduc1á U rostla silněji a rychleji než U dvojitá, poněvadž měla k clisposici více
mízních šťav. Bohužel nedostalo se mi příležitosti pozorovati, zda méně úměrný tvar
jednoduchého U má nějaký neblahý vliv na délku jeho života, poněvadž všecky tvary
podlehly mrnzové katastrofě r. 1929, ale dosáhly i tak při plné plodnosti věku 19 roků ,
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což se uvádí jako průměrný věk broskvoně ; jsem však mínění, že při zdrav ém a stále
bujném svém růstu neukazovaly ještě nikterak známky blížícího se stáří, b a naopak
i při zmrznutí byly obsypány květnými puky a mohly dobře dosáhnouti ještě dalších
5- 10 let věku.
Hnojeni broskvoní.
Předpokladem dobré prosperity stromů broskvoňových je především dobrá živná
půda. Nedostatek živinných zásob v půdě nena.hradí ani nejlepší její ošetřov ání. Ale
i dobrou živnou půdu nut no stále zlepšovati dobrým hnojením, poněvadž broskvoně, ač
jsou malé a mají krátkou dobu životní, jeví podle vědeckých prozkumů největší spotřebu
živin, až o 30-40 % vět ší než ostatní druhy, poněvadž jednak velice rychle a bujně
rostou, jednak velice mnoho rodí a tvoří veliké pecky .
> Podle desítiletých pokusů J erseyských v Americe, k de se n a různých dílcích osázených broskvoněmi konaly pokusy s hnojením, nejlepší výsledky dalo vždy hnojení

Obraz

č.

318. Dvojité

u

čili č tyřramenná

palmeta Gaucherova .

rmvou chlévskou, a to: hektaJ: hnojený 50. 210 kg mrvy chlévské poskytl roční průměr
úrody 6290, 7 kg, hnojení umělými hnojivy dalo 5467 kg úrody z ha, hnojení umělými
hnojivy bez drasla dalo průměrnou úrodu 4314 kg, hnojení umělými hnojivy b ez fosforu
dalo úrody 4056 kg, umělé hnojení bez dusíku 4746,4 kg .
Z toho je vidno, že nejlepší výsledky zajistilo hnojení nn·vou chlévskou, ale nejen
svým obsahem dusíku, poněvadž čistý dusík umělý dával menší výtěžky, ale pro své
vlastnosti humusotv orné a půdu kypřící. J e třeba dáti vždy přednost mrvě chlévské
a není-li po ruce, mfrněj šímu občasnému zelenému hnojení, které zvyšuje silně obsah
dusíku a tvoří hojně humusových látek , což zejména u br oskvoní rost oucích v půdách
humusem chudých je velice důležito , poněvadž stromy vyžadují dobrých fysikálních podmínek půdních ; čím jsou lepší, tím lépe se daří i broskv oním. Z t oho důvodu je tedy i silné
hnojení rašelinou velice výhodné, které, ač vlastně skoro žádného dusíku neposkytuje,
silně zlepšuje fysik:ilní vlastnosti půdní, ale na dlouJ10 bychom s ní t aké nevystačili, poně
vadž broskvoň potřebuj e vedle dobrých fysikálních vla.stností i mnoho dusíku. Lze t éž
místo mrvy chlévské, kde snad není po ruce, užít i i nn·vy umělé s výsledkem skoro stejným .
K ompostem nemůžeme zpravidla hnojiti dostatečně, neboť bychom ho spotřebovali
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velké množství, které není vžd y k disposici, ale zato pro malé poměry hodí se dobře.
musíme jej však doplniti chybějícími živina.mi.
Pouhé hnojení močůvkou je jedem pro broskve a nemělo by se používati, poněvadž
jo to hnojení silně jednostranné a má skoro pravidelně za následek různá onemocnění
stromů - klejotok, mrtvici atd.
Mrvou chlévskou zetlelou a ne špekovitou ani slamnatou hnojíme mladé stromy
s počátku každoročně anebo alespoň za dva roky, později ji hnojíme podle vlastností p l'1cl
za 3- 4 roky - viz Hnojení.
Další živinou, které broskve silně potřebují, je vápno a cb:aslo. Bez vápna a drasla
stromy hynou nemocemi, t rpí zvláště často klejotokem a snadno vymrzávají se všemi
důsledky poruch cirkulačních.
J enom fosforu, ač je též nezbytný (podporuje plodnost, zlepšuje jakost ovoce a tvorbu
pecek) , zdá se, že nepotřebují broskvoně více než ostatní druhy ovocné.
" Byl by tedy celkový rozvrh hnojení prakticky asi takovýto: Půda musí býti napřed
dobře provápněna. Vápno vpravíme do půdy buď převrstvením nebo 11lubokým zaoráním .
aneb , kde to není možno, alespoň hlubším za.vláčením nebo zarytím. K vápnění užíváme
u půd těžších páleného vápna v množství asi 50 kg na 1 ar, na púdy lehčí raději mletého
vápence (uhličitan vápenatý) v množství dvojnásobném .
Lierke doporučuje ještě před sázením dávati hnojiva reservní t akto : dává asi 9 kg
Thomasovy moučky a asi 7 kg 40% draselné soli na 1 ar, a to buď při převTStvení nebo
aJespoň je hluboko zaoře . Sází-li vša.k stromy do ja.m, nedoporučuj e tato hnojiva reservní
pro jejich škodlivý účinek na kořínky. Jinak nedává při sázení nic jiného.
V létech nejblíže dalších doporučuj e však dávati malým stromJn'lm každoročně
a.nebo alespoň za dva roky silněj ší dávku zetlelé mrvy chlévské. Stromkúm dorost lým
dává mrvu chlévskou jednou za 3-4 roky, a to v množství asi 3 q na 1 ar. J ak již řečeno ,
dává ji spíše pro její účinek kypřivý a humusotvorný, múže však býti na.hrazena i jinými
prostředky, jako zeleným hnojením, umělou mrvou nebo výborně účinkující rašelinou.
Vedle tohoto jaksi základ1úho a reservního hnojení dává každoročně hnojiva umělá ,
a to na 1 ar 3 kg 40% draselné soli, 4 kg superfosfátu, až 2-5 kg síranu amonnéh o.
Vedle toho jednou za 4- 5 let hnojení vápnem v množství 20 kg na 1 ar vápna páleného.
Jinak je tomu, pěstujeme-li pod broskvoněmi podplodiny . Podplodiny se vůbec
k broskvoním nedoporučují, poněvadž broskvoň dosti ploše koření, zejména ne bobuloviny. Dokud jsou však stromy ještě mladé, lze pod nimi pěstovati zeleninu nebo
jahody, i obili a brambory, ale přímo pod stromy se mají uchovati přiměřeně širnké pásy
volné, aby půda mohla býti dobře povrnhově obdělávána a nebyla podplodinami o vláhu
ochuzována, protože vedle dobré propustnosti půdy a dobrého zásobení hnojivy potřebuj e
broskvoň i hojněj šího zásobení spodní vodou. A to jí všecko podplodiny z velké části
berou. Proto pod dospělými stromy podplodin nepěstujeme, ba snažíme se raději půdu
uchovávati c;istou b ez všeho plevele častějším okopáváním nebo kultivátorem , po př. na
podzim ji lehko zořeme nebo překopeme, abychom nepoškodili povrchově ležících kořínků a abychom jim zachovali co nejvíce vláhy zimní i dešťové. Pokud pěstu jeme poclplodiny, musíme dávky živin o polovinu zvýšiti, zejména zvýšiti množství dusíku a pod porovati stromy v době časně jarní před květem ještě lehce rozpustnými hnojivy Jedkovými, což napomáhá dobrému nasazování plodů.

Podmínlcy

půdní

a klimatické.

Broskvo ve velkém a za účely obchodními, mají-li skýtat i též obchodní a trvalý
zisk , lze pěstovati pouze v krajích vyznačujících se větší průměrnou teplotou a větším
zářením slunečním , poněvadž broskev je strom teplomih1ý. Za takové la.'aje se počítají
u nás pouze kraje vinorodé, ale broskev má př'i teple zároveň i jiné požadavky jak polohové, tak i půdní a vodní. Broskvoň je strom v mládí velice silně rostoucí a má na jakost
pů.dy značné požadavky . Především žádá půdu fysikálně dobře uzpůsobilou, živnou
a dobře zásobenou spodní vodou. V tom ohledu by jí vyhovovaly nejvíce pt\cly hlinitojílovité, poněvadž mají mnoho živin, n etrpívají suchem, jenom musí býti, aby fysikálně
vyhovovaly, dobře zpracovány buď pfovTstvením. což však v obchodních sadech pfichází
pro dmhotu méně v úvahu , nebo zkypfony dyna.monem anebo alespoň hlubokým orá1úm
a současným zeleným hnojením. V pt\dách živinami chudých , jako jsou pt'i.dy písčité
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nebo štěrkovité s nedostatečnou zásobou vody spodní, třeba i v přiměřené výši stojící,
broskve nebudou prospívati ani v krajinách vinorodých, poněvadž jim mimo teplo chybí
všechny ostatní životní podmínky, leda by byly dodány uměle hojným hnojením a umě
lým zavlažováním, ale mť1že se dobře dařiti na svazích vinorodých třeba něco kamenitých, je-li jen půda smíšena s dostatečným množstvím jílu. Hloubka půdy není zde rozhodující, poněvadž broskvoň kofoní většinou ploše. Rovněž jsou nevhodné půdy jílovité,
poněvadž jsou příliš mokré, studené stromky v nich časně hynou a nedostatečně rodí.
Ovšem dalo by se i tomu předejíti odvodněním a hlubokým propracová1úm a zlepšením
půdy, čímž by se i tyto půdy mohly státi pro broskvoň zcela vhodné.
Co se týče polohy, nutno se pouze varovati toho, aby se sady nezakládaly v místech
p1·íliš otevřených mrazům jarním, jako jsou údolí podél fok a potoků, poněvadž broskve
pHliš brzo kvetou a květ je vydán nebezpečí zmrznutí; rovněž nevyhovují jim místa
pHliš vydaná větrům a je lépe voliti místa proti větrům chráněná, zejména proti studeným
větrům východním a severním.
V krajinách, kde nevyhovují podmínky tepelné, nelze broskvoně pěstovati ve velkém a po obchodnicku.
Jinak je tomu tam, kde se pěstují- stromy broskvoňové pouze z osobní záliby
a k užitku jaksi osobnímu. Tam se najde v zahrádkách vždy chráněné místo, kde lze
i v krajinách klimaticky nepříznivějších broskvoně volně pěstovati ještě docela dobře.
Jenom v krajinách klimaticky absolutně nevhodných nelze pěstovati je jako stromy, ale
i tu se najdou místa, kde je lze pěstovati jako tvary na teplejších zdech, ale nutno k tomu
voliti odrůdy ranější a vůči mrazu otužilé, poněvadž odrůdy pozdní by nedozrály. Pozorováno s tohoto stanoviska lze vlastně u nás broskve pěstovati skoro všude.

Volba

odrůd.

Vědecké rozdělení broskví podle určitých pevných a neměnných známek jest velice
neurčité a nejisté a dosud neproveditelné, jak vysvítá z různých pokus1i. dosavadních.
Zatím jsme zařadili broskve do dvou velkých skupin, t. zv. broskve pravé čili plstnaté,
a nektarinky, které plstnaté nej sou, ač tyto známky nejsou vždy rozhodující, poněvadž
i nektarinky, oplozeny pylem broskví pravých, plstnatých!! dávají někdy plody plstnaté
a i potomstvo mají plstnaté; obráceně jádra broskví pravých mohou dáti vznik nektarinkám, ba i na jednotlivých větvích pravých broskvoní se mohou vyskytnouti plody, jež
jsou nektarinky, a třeba zase v budoucnosti ty stromy, které dávají dnes plody různé
a jaksi smíšené, mohou dávati zase plody jen plstnaté. Vedle toho rozdělení, které, jak
bylo řečeno, není vždy spolehlivé, dělíme broskve na plody, jejichž pecky dají se snadno
od dužniny odloučiti, a plody, jejichž pecky od dužniny se odloučiti nedají. K těmto posledním patří téměř všecky sorty rané, kdežto význačnou známkou sort pozdních má býti
lehká odlučitelnost pecek od dužniny, což také vždy není pravda. Můžeme též broskve
děliti podle toho, jakou mají dužninu a také se tak děje, broskve s dužninou bílou, světlou
a s dužninou žlutou. Ale vyskytují se též broskve s dužninou červenou a s rť1znými pře
chody a odstíny barev jako zelenobílé, nebo běločervené, broskve, jejichž dužnina je okolo
pecky více nebo méně červená, u jiných zase vůbec ne. Byly zde i pokusy děliti broskve
podle toho, jak se chovají vůči zimč, na otužilé, mezi něž se zejména počítaly sorty
maloasijské a z nich vypěstěné otužilé sorty americké, jako jsou Alexandrova, Am.sdenova,
Raná Haleho, Raná Riversova, jakož i odrůdy původu severočínského, skoro úplně otužilý Arkansas a Champion, a sorty méně otužilé, mezi něž náleží skoro všecky sorty
francouzské mimo Ma.dlenku červenou, Mignon a Královnu zahrad, a skoro všecky
odrůdy italské. Leč i toto rozděleni se ukázalo jako úplně nespolehlivé, poněvadž se
našly odrůdy do tohoto schematu úplně se nehodící, ježto broskvoň má velkou-schopnost
přizpůsobiti se klimatickým poměrům různých zemí a světadílů; tak se časem vytvořil
značný počet odrůd dařících se za nejrůznějších podmínek klimatických, též stálým kří
žením různých odrůd mezi sebou vznikly přerůzné odrůdy jiné, takže dnes je velice těžko
zavésti mezi ně určitý rozpoznávací systém . Pomolog U. P. Hedrich z pokusné stanice
v Genevě sám doznává, že po dlouhá léta věnoval mnoho času a trpělivosti roztřídění
broskví a že mčil přes 3000 různých odrůd broskví, ale docílený výsledek je tak nedostatečný, že mu klasifil,ace broskvi připadá dnes prý jako biblické zmatení jazyků
v Babyloně.
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Proto z důvodů jaksi praktických a bez ohledů na všecky jiné rozpoznávací, ale n ejisté známky kloním se spíše k třídění Trenkleho, který dělí broskve na 3 velké skupiny:
na broskve rané, zrající do konce července, na broskve srpnové, zrající v srpnu a broskve
zrající po srpnu až do října. Těchto obou posledních je zejména velké množství, bohužel
u nás z důvodů klimatických většinou neupotřebitelných. Proto a se zřetelem na malé
množství broskví u nás pěstitelných dělím je jen na broskve rané, zrající časně (do konce
července), a broskve pozdní, zrající od počátku srpna do konce října, ač ostrou čáru mezi
nimi vytyčiti nelze. Vynasnažíme se alespoň vypočítati je podle doby jejich postupného
zrání. - Neuvádím zde pomologicko-bota.n ický francouzský klasifikátor Jouinův.
a) Odri'tdy rané.
Sem náleží mnoho odrůd, z nichž pro naše poměry nejvhodněj ší jsou tyto:
1. Mayflower je nejraněj ší ze všech a zraje ještě o několik dm\ dříve než velmi rané
odrůdy Vítěz a Amsdenova. Hlavní její význačnou vlastností vedle ranosti jest otužilost
proti zimě, což je známkou skoro všech odrůd amerických, k nimž náleží i Mayflower.
Mimo to je způsobilá i k daleké dopravě. V Italii jest odrůdou vývozní snad nPj více
pěstovanou pro svoji ranost a schopnost dopravy, a také se odtud hojně vyváží již od
polovice června. U nás podle poměrů krajových dozrává teprve v červenci, a to v prvé
nebo i druhé polovině července. Plody má prostřední, někdy i nadprostřední velikosti,
skoro kulovité, na straně sluneční tmavě červeně zbarvené. Dužnina je poněkud zelenavě bílá, chuti dobré, ale ne tak výslovně kořenité jako odrůdy da.lší, což je její hlavní
chybou. Je velice úrodná, stromy mají silný vzrůst a n etrpí kadeřavostí. Doba květenství
trvá velice dlouho, což vzhledem k její {uodě je velkou výhodou. Hlavní její nevýhoda
záleží v tom, že chutí nedosahuje chuti odrůd hodnotněj ších, ale přes to se hojně pěstuje
pro svoji ranost a úrodnost. P ecka se odlupuje špatně od dužniny i v době úplné zralosti, což ostatně bývá známkou skoro všech odrůd raných.
2. Vítěz (Le Vainqueur) je odrůda francouzsk á, která zraje skoro v tutéž dobu jako
Mayflower, ač t en ji obyčejně předchází o několik dnů. Za to má plody větší než Mayflo wer , se základní barvou bílou, ale na straně sluneční krásně červeně žíhané. Dužninu
má bílou, šťavnatou, sladkou a podle polohy více n ebo méně kořeněnou, příjemnou,
v kterémžto ohledu předčí Mayflower . Pecka se dá od dužniny dobře oclioupnouti, což je
velkou výjimkou mezi ranými odrůdami. Stromy rostou bujně, trpí však místy často
a silně kadeřavostí i jiný mi chorobami houbovými.
3. .Amsdenova je stará a merická odrůda ná ležející k odrůdám proti zimě značně
otužilý m. Plody jsou prostřední velikosti se základní barvou žlutavě bílou až někdy žlutou
a na slunci se barví celé tmavě červeně. Nápadná je n a nich dosti hluboká rýh a, která
dělí plod na zcela st ejné dvě poloviny . Dužnina je běložlutá , jindy slabě n azelenalá ,
chuti ušlechtilé, kořenité, sladké, snad , mimo AlexanclTovu, nejlepší z raných broskví.
Pecka se od dužniny odloučiti nedá. Je nejhledanější a nej vd ěčněj ší ranou odrůdou pro
svou výbornou chuť, velkou plodnost a ranost. Zraje asi o týden později než nejranější
Mayflower. Stromy rostou zdravě a silně, nejsou tak náročné n a půdu, daří se i v půdách
sušších, ač jsou za dobrou půdu velice vděčné. Následkem bohaté plodnosti stromy se
snadno vyčerpají, rostou pa.k méně a i p lody m ají potom malé, čemuž ovšem lze snadno
čeliti hojnější výživou a protrháváním plodů. Pro osvědčenou úrodnost a pěkný vzhled
i dobrou chuť zasluhuje hojného rozšíření zejména tam, kde se pěstuje za účely výděleč
nými, ač se výborně hodí i do zahrádky soukrom1úkovy jako n ejlepší broskev raná.
4. Sneedova n áleží rovněž k hodnotným odrůdám americkým, které se vyzn a menávají
otužilostí, ale Sneedova oproti ostatním r a ný m odrůdám má tu nevýhodu, že je citlivá
na otlačení a n ehodí se t u díž k vývozu . Mimo to stromy m ají slabší vzrůst a n ejsou tak
úrodné jak odrůdy předešlé. P lody m ají sice pěkný vzhled, jsou zelenavě bílé, na sluneční
straně načervenalé a chuť mají pravidelně velice dobrou, ale mívají tu vadu, že opadávají se stromu i při lehkém větru. Zraje v tu dobu asi jako Mayflower , jenom o několik
dnů později , spíše ke konci n ež v druhé polovici července . Pecku má průměrně velkou,
od dužniny špatně odlučitelnou. Ač velmi chutná, pěstuje se méně než jiné odrůdy.
5 . .Alexandl·ova je rovněž původu severoam erického. Oproti Amsdenově má tu
výhodu, že je velkoplodá a chutí snad j eště lepší než Amsdenova, ale rodí poněkud méně
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a snad jen proto jsou plody její chutněj ší a větší. Zraje asi o týden pozděj i než Amsdenova.
Strom je otužilý, ale má rád místa chráněnější. Půdu žádá živnou, dobře vápeněnou ;
v tom případě se spokojuje i s půdou sušší. Těžké půdy dobře nesnáší a rodí v nich
méně. Plody jsou velké, kulaté, buď úplně červené nebo jen červeně žíhané, mramorované.
Dužnina je šťavnatá, sladká, dobrá a pikantně kořeněná. Je velice dobrým a vyhledávaným tržním ovocem. Pro tyto dobré vlastnosti je přes to, že méně rodí, velice oblíbena
a rozšířena.
Je sice j eště mnoho odrůd raných, které zrají později než Amsdenova, ale úrodností a chutí, jakož i otužilostí, žádná z nich se nevyrovná Amsdenově a Alexandrově.
6. Beatrix je školním příkladem toho, jak z pecky nektarinky lze vypěstiti broskev
plstnatou . Strom roste dobře a není choulostivý, rodí hojně a pravidelně. Plody jsou
dosti velké a na sluneční straně mají slabý červený nádech. Dužnina se dobře odlučuje
od pecky, ač plod je raný a zraje ke konci července a počátkem srpna. Chut je velmi
příjemná, kořenitá, lahodně navinulá. Vadou její je, že plody se nedají dlouho udržeti.
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1. Haleho raná náleží rovněž k ochůdám americkým vypěstovaným z odrůdy importované z P ersie; je velice otužilá. Podobá se tvarem i velikostí plodu skoro úplně broskvi
Alexandrově . J est tudíž také velkoplodá, někdy i větší než Alexandrova, základní barvy
žlutobílé, na straně sluneční červenavé. Zraje u nás již počátkem srpna, místy až v polovici srpna. Chuti je jemné, velice dobré, sladké, mírně kořenité. Dužninu má žlutobílou,
šťavnatou , rozplývající se. P ecka se dá z dužniny dobře vyloupnouti. Na trhu, pro který
se češe o několik dnů dříve, je velice oblíbena a dobře placena jako dobré tržní ovoce .
Stromy rostou dobře , jsou otužilé, spokojují se i s půdami méně vhodnými. Čím však
půda lepší a bohatší na vápno, tím se jí lépe daří a rodí pak velice dobře. J e to odrůda
velice hodnot ná a pro své dobré vlastnosti hojně rozšířená i v krajích klimatu dl'Snějšího.
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2. Raná z Yorku, odrůda severoamerická, která se v Porýnsku silně pěstuje a je tam
velice plodná, jak jsem viděl na svých cestách po Německu. Plody má velké, kulaté, silně
plstnaté, j eště více než Amsdenova. J sou základní barvy běložluté se silnou červení na
sluneční· straně a m ají chuť velice jemnou, rozplývavou , silně šťavnatou. Pecka se dá
dobře odloučiti od dužniny. Stromy n etrpí kadefavostí. Dozrává v Porýnsku již počátkem
srpna.

u

čně

3. Carman je rovněž odrůda severoamerická, prapůvodem ze severní Číny, a vyznamen ává se velkou otužilostí jak stromu , tak i květů a plodů. Plody jsou prostředně
veliké, krásné živé ba.r vy, běložluté a n a sluneční straně červeně zbarvené; dají se snad.no
odloučiti od pecky. Dozrává v první polovici srpna. Dobré zboží vývozní, které snáší
dobře dopravu. Květ je velice odolný proti mrazům.
4.

Říhy též Miluše raná, je podobná předešlé odrůdě, ale dosrpna . J e to velice cenná och:ůda.

Raná Mignon podle

zrává asi v

polovině

t z. z. rady Suchého z Brna je to
otužilá odrůda severoamerického původu, jako mnohé jiné odrůdy. Stromy hojně
roclí. Plody jsou průměrně veliké, krásné, s bílou základní barvou , na sluneč1ú straně
luásně červeně zbarvené, dužniny bělavé, která se od pecky dobře dá odloučiti a je šťav
natá, jemná, sladce kořenitá, velmi dobrá. P lody uzrávají kol 15. srpna, ovšem v jižní
Moravě a na Slovensku.
5. Miss Lola je mně neznámá, ale podle popisu
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6. Riversova raná. J e zvláště otužilá, hojně rozšířená odrůda původu anglického,
známá svou otužilostí. S Riversovou ranou jsem byl ve své zahradě, vydané silně severním a západním větrům, nejvíce sp okojen a proto jsem ji později hojně pěstoval.
PJ'.·jpomínám však důrazně, že mluvím jen za svoji zahradu. Tak přítel inž. Volenec vedle
v Opavě jí vytýkal, že méně rodí. Ač zahrada moje leželanasamém břehu potoka, v údolí
provívaném silně větry západními a severními na severním svahu pohoří, tedy v poloze
ne právě výh odné, ani jednou mě nezarmoutila zmrznutím svých květů, ač byly zde
často větší jarní mrnzy. Odkvetla vždy bez neh ody a rodila vždy dobře . Ovšem krsky
33
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stály v místech chráněných zelí. I plody měla lrrásné, velké, žlutavé a na straně sluneční
sytě červené. Dužninu měla p evnou, bíle nažlout lou, velice jemnou, sladké chuti, výborně
kořenitou. J ednou jsem je vezl na trh a nikterak uložené, jen z košú nasypané clo velkého vozu , a nikde na nich nebylo znáti, že byly vezeny 3 bocliny po špatných cestách.
Je tedy dobře schopna vývozu, i d alekého , zejména balí-li se dobře. Puklé plody jsem
zavářel a považuji je i v tomto stavu za jedny z nejlepších.
Bohužel vždycky jsem dostával ze školky jen stromy na m yrobalánce; vesměs špatnč
šly a brzo zhynuly. Trvalo to dloubá leta, než jsem poznal vlastní pHčinu a pěstoval si je
na odkopku švestkovém sám. Potom stromky rostly velice dobře a silně, byly zclrnvé,
proti chorobám dosti odolné. J en jednu vadu měly všecky Riversky. Plody někdy z části
pukaly a v puknutých rádi sídlili škvoři. Zejména jsem to pozoroval v dobách deštivých ,
ale při tom nikterak netrpěly na své hodnotě, leda snad se stránky obchodní, poněvadž
ani puklé obyčejně nehnily a dobře se daly zavářeti . Riversova zrála u mne ke konci srpna ,
v krajinách teplejších bude zráti dříve .
Mohu tedy Riversovou doporučiti i do krajin méně klimaticky vhodných .
7. Vitryská, méně známá odrůda francouzská, hodící se více do krajin vinorodých ,
ale i tam nutno se vyhý bati svahům k severu obráceným. Plody jsou veliké i prostředně
velké, kulovité, při dozrání žlutavé, na straně sluneční rudé. Dužnina se dobře odlučuje od
p eck y a je velmi šťavnatá, sladká, kořenitá. Plody vyzrávají v druhé polovině srpna
a dobře uloženy vydrží i 14 dm't. Dobré ovoce t ržní.
8. Madlenka

červená. (Němci

jí

říkají

Roter Ellerstadter,

ač

se tak

označuje směs

různých semenáčů v Německu vypěstěných asi původně z Madlenky červené.) J e rovněž
odrůda francouzská, jedna z těch , které se počítají k otužilým, ač jí úph1ě není, neboť
květy snadno podléhají jarním mrazům. Proto ji lze pěstovati v krajích méně vhodných

pouze na zdech ja.Jrn tvar. Jinak jest odrůdou pouze do vinorodých krajů se hodící, a i zde
vyžaduje příznivější poloh y na str áních jihovýchodních nebo jihozápadních . Rodí velice
dobře. P lody má krásné, velké, silně plstnaté, se širokou rýhou uprostřed, na sluneční
straně krásně nachově zbarvené. P lstn atá slupka d á se dobře loupati. Rovněž i pecka
dá se dobře vyloupnouti. Dužnina je bílá, kolem pecky načervenalá, šťavnatá, sladce
navinulá, výborné kořenité chuti. Dozrává ke konci srpna. J e výborná jako stohú ovoce
i k zaváření, k němuž se zvláště hodí. - Krnmě Maclienky červené jsou hojné i semenáče
Madlenky bílé (Weil3er E llerstadter) , rovněž francouzského původu, které -plně uchovávají vlastnosti mateční. P lody se podobají Madlence červené, jenomže na sluneční
straně nejsou t ak lnásně nachově zbarvené, nýbrž pouze mramorovaně červeně kreslené
nebo s červenými skvrn ami a dužnina je okolo pecky bílá. J sou výborné chuti jako Madlenka červená, ale m álo rodí, což je velkou vadou Madlenky bílé.
9. La France, rovněž francouzského původu. Vyznamenává se hojnou a časnou
plodností a vyžaduj e t udíž velmi živných půd . Jinak stromy se brzo vyčerpávají a h ynou,
ač jinak rostou dosti bujně. Plody jsou prostředně velké, na sluneční stra.ně načervena.lé,
dužninu ma.jí bílou, velice jemnou, šťavnatou, rozplývavou, sladkou , velmi dobrou a koře
nitou. Pecka se dobře o cUučuje od dužniny. Počíná zráti ke konci srpna. Je velice oblíbená
a na trhu hledaná.
10. Elberta je jedna z nejrozšířenějších odrůd pro své vynikající vlastnosti. Přede
vším je to odrůda značně otužilá , stromy jeví bujný vzrůst, rodí velice značn ě
a plody vynikají jak velikostí, tak ta.ké výbornou chutí ; t uhá dužnina umožňuj e i dálkovou dopravu. P lody mají tvar něco pocllouhlý se zelenavou, někdy lebce oranžovou
slu pkou, na. slnneč1ú straně slabě načervenalou. Náleží k odrůdám se žlutou dužninou,
které se dříve pov ažovaly za méně cenné, o jejichž hodnotě jsme však dnes jiného smýšlení.
A právě Elberta má velice jemnou , sladce navinulou, dobrou a lahodnou chuť. Hodí se i do
krajin klimaticky méně příznivých , což je zejm éna pro naše zalll'áclkáře výhodou. Zra.je
po prv1úm září.
11. Champion je rovněž otužilá odrůda americká a snad jedna z nejotužilej ších; stromy bohatě větvící jsou bujného silného vzrůstu a velice úrodné. Podle udání
p. rad y Such ého pěstuje se hlavně na Slovensku - u nás neiú t ak rozšířena - ač plody
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jsou značně velké, velice vzhledné, jdou dobře od pecky a jsou výborné chut i. Uzrává
v prvé polovině září. Na trh nutno plody česati několik dnů před u zl'áním, ježto po
uzrání nesnášejí dobře dopravu.

12. Velká l\'Iignon (Grosse Mignonne) je stará francouzská sorta, která se!dobfo
Stromy jsou zch avé, velice bujně rostou a jsou velmi plodné. Plody dozrávají
v polovici až ke konci záH. J sou žlutozelené, na sluneční stra.ně tmavě červené a m ají
„poloviny" plodu nestej né (viz obraz č. 310). Plody jsou značně veliké, dužniny bílé,
rozplývavé, sladké, od pecky clobfo odlučitelné. Říha ji nazval „Miluše".
osvědčila.

13. J{rálovna zahracl je velice rozšířená francouzská ochuda, jedna z velmi otužilých i u nás a patří k našim nejcenněj ším a nejpozdnějším odrůdám. U nás dozrává t epr ve
ke konci září, míst y i počátkem října. Plody jsou velké, někdy i značně veliké, základní
barvy zelenavé nebo běložluté a na. sluneční stra ně pmpurnvě červené, l1ustě plstnaté;
dužninu mají tuhou, běložlutou , okolo pecky červenou, chut i slad ké, malinko navinulé,

Obraz é. 319. P lody »V elké

Mignon ~ ;

zrají v p olovici až ke konci

záři.

příjemné, kofoněné, výborné. Pecku lze sna<lno odloučiti od dužniny. P lody jsou
vhodné k dopravě . Strom je zdravý a velice plodný, žádá teplou polohu a dobrou
výživnou půdu dobře vápnem hnojenou, ale hodí se i do poloh chladnějších, poněkud
chráněných, má-li dobrou, živnou půdu. Plody na stromě přezrálé moučnatí, a je proto
nutno česati je j eště před úplným dozráním . J e to výborná a hledaná tržní odrůda, hodící
se velice dobře k jídlu, ale je výborná i k zaváření a jako kompot.

velice

dobře

14. Venušina je náročná odrůda francouzská, která vyžaduje jenom clob:fo cbTáněno u
a t eplou polohu, jinak špatnč vyzrává a není pak valné chuti. V teplých chráněných polohách jsou plody veliké, na temeni zašpičatělé, světle žluté, na sluneční straně karmínově
zbarvené, s dužninou šťavnatou, bílou, sladkou, jemně n avinulou a kořenitou . Uzrává
ke konci září nebo počátkem října a je tedy jednou z nejpozdnějších broskví.
Všecky vyjmenované odrí'.tcly broskvoní lze se zdarem pěstovati ve vinorodých
oblastech i v sadech ve velkém.
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V krajích s klimatem mírnějším lze pěstovati v zahradách a zahrádkách, ovšem na
místech aspoň poněkud clu:áněných , tyto odrůdy: Mayflo>\er, Arnsdenovu, Alexancb:ovu,
Haleho ranou, Miss Lolu, Riversovu ranou, Carman, Elbertu a Královnu zahrad.
Na zdi lze pěstovati všechny odrůdy vhodné do zahrad, ale lze tak pěstovati i odrůdy, které se ve volném prostranství v zahrndách pěstovati nedají, jako Madlenku
červenou, Velkou a Ranou Mignon, La France. Ostatní odrůdy, zejména francouzské, i na
zdi snadno vymrzávají.
V krajinách s klimatem zvláště drsným lze pěstovati broskve, volíme-li k tomu
odrůdy naprosto otužilé a umístíme-li je na jižních zdech. Nejvhodnějšími ocb:ůdami pro
tyto poměry by byly: Arkansas, Triumph, Champion, Amsdenova, Alexanchova a snad
i Proskavská.
Z oclTůd ostatních zasluhuje pčstitelské pozornosti v našich krajinách krásná broskev

J . H. Hale; je to odrůda severoamerická, otužilá, plodů velikých , žluté dužniny,
výborné chuti, velice úrodná, zrající počátkem září, která se dobře hodí do zahrádek
na volná místa poněkud chráněná. Vyžaduje cizího opylení.

Obraz

č.

820. Pro milovniky zahrad se

výborně

dobrá odrfida stolní i k

hodí odrfida President Griepenkerl,
zavařování.

Marta, z Prachatic, plstnatá, polopozdní, velmi otužilá.
Mirko Biederman, z

Pomčnic

u Benešova,

President Grieponkerl, výborná

výtečné

něm. odrůda

chuti, srpnová.

stolní i k

zaváření

(viz obraz

č.

320).

Arkansas, snad nejotužilej ší odrůda severoamerická, zrající ke konci července, plodů
středně velikých, základní barvy světlé, na sluneční straně zardělé a velice úrodná. Pecka
se neodlučuje od dužniny. Hodila by se na zeď i do krajů s podnebím velmi cb:sným.
Triumph, raná, otužilá odrůda žluté dužniny, velice úrodná, která roste i v pů
dách málo živných a suchých, zustává však malá. Je velmi plstnatá a nabývá žlutošedé, špinavé barvy . Hodila by se dobře do krajin s podnebím drsným, i do vyšších
poloh jako předchozí.

•
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Zmínky zasluhují i odrůdy:
Waterloo, rovněž broskev velice otužilá a plodná, středně veliká, dužniny zelenavé,
která nejde od pecky. Uzrává záhy po Amsdenově.
Amsdenova zlepšená je jako Amsdenova , ale o něco větší a pěkněji vybarvená. Jinak
má stejné vlastnosti jako Amsdenova .

Nektarinky
jsou úrodné broskve hladkoslupké. Plody bývají většinou poměrně malé, za to jsou
zpravictla velmi dobré chuti a poptávka na trhu po nich stále roste . Nejlepší z nich jsou:
Cermákova ananasová je nektarinka českého původu (z Poměnic) , chuti výtečné .
Zraje v 2. pol. srpna. Stromy jsou velmi plodné a otužilé.
Lord Napier, známá sorta anglického původu, vyznamenáv ající se svou velkou úrodností. Dozrává ke konci srpna anebo na počátku zář-í. Plody nejsou velké, obyčejně červeně
až hnědočerveně zbarvené nebo i žlutavě zelené, ale jsou výtečné chuti a snášejí dobře
dopravu. U nás je ještě málo rozšířena.
Stanwickova nektarinka je rovněž svým původem Angličanka. Je velkoplodá a velmi
cenná, se slupkou žlutavě zelenou, na sluneční straně hnědočerveně zbarvenou a dužninou
rozplývavou, šťavnatou sladkou, a jemně kořenitou. Jde dobře od pecky a je hojně plodná
jako skoro v šecky nektarinky . Výborné stolní ovoce, i na zaváření a na kompoty . Stromy
j sou dosti bujné a silné, ale vyžadují lehčí a teplejší púdy.
Félignyská nekt:J,rinka, odrůda belgická, velmi hodnotná. Na zdech dobře dozrává
a dobře se daří. Strom roste poJ?.ěrně slaběji. Plody jsou prostřední velikosti, někdy i velké,
se žlutavě zelenou slupkou, na ·sluneční straně červeně zbarvenou. Uzrává v první polovici
září. Výborné stolní i kompotové ovoce .
Elruge je nektarinka původu anglického. Má všechny dobré vlastnosti nektarinek ,
ale potřebuje hodně slunce. Nemá-li je, ani nedozraje. Výborná je jako ovoce stolní, i na
zaváření. J e velice úrodná . Lze ji s dobrým prospěchem pěstovati na zdech jako špalír
k jihu obrácený.

Meruňka

je jedním z nejvýnosněj ších druhů ovocných , hodících se výborně k jídlu i k účelům konservním.
J e strom tepla milovný a daří se mu tedy nejlépe ve vinorodých Jn·ajích, kde jej lze
pěstovati s velkým úspčchem i ve větších sadech . Takovými kra ji jsou již1ú a střední
Slovensko, jižněj ší kraje Podkarpatské Rusi, jižní Morava, svahy Polabského údolí,
zejména Mělnicko , Liběchovicko a jiné men ší okrsky. Tam všude lze pěstovati meruňky
ve velkém . K tomu se hodí hlavně mírná návrší se svahem jižním, jihovýchodním a jihozápadním. Je pou:t.e třeba vyva.r ov ati se míst, kde v době květt\ klesá teplota pod bod
mrazu. J sou to především údolí v povodí řek a potoků, kde se často dostavují jarní mrazy.
Ta místa ovšem se nehodí k pěstování meruněk ve velkém.
Kde však jde jen o výsadbu jednoho nebo několika stromů meruněk pro spotřebu
domácí, lze pěstovati meruňky skoro všude v republice, zejména vyhledá-li se pro ně
místo alespoň poněkud chráněné a výhřevné a volí-li se vhodné odrůdy. Merui\ka není sice
strom tak choulostivý, jak by se na prvý pohled zdálo, ale pfos to nelze ji doporučiti na
místa úplně nechráněná. Poloha poněkud větrněj ší jí n evadí, naopak chrání strom více
před škůdci, zdržuje květ a přispívá ta.k k větší plodnosti.
Druhá věc , jíž meruňka potřebuje k zdárnému vývoji i plodnosti, je vápno, které
pomáhá strom udržeti při zdraví a ovlivi1 uje silně úrodu stromu.
List y má srdčité, lysé, sytě zelené, na oln·ajích pilovité; na basi čepele mívají dobře
znatelné žlázky . P lody jsou peckovice o značně velké pecce, která je obyčejně mírnč pro-
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321. Velká raná

meruňka.

táhlá a snadno se oddčluje od dužniny. Pecky někdy puka jí a uvolňují jádro, které bývá
často hořké, někdy i sladké (n;iandlové meruňky). Pecky zasazené mohou vyklíčiti někdy
již v prvém , ale často i v druhém roce, což závisí na teplotě a vláze ptidy.
Odrůdy je těžko přesně určiti pfodně pro velké jich množst ví, jednak pro veliké
křížení jednotlivých odrtid mezi sebou. Rozeznáváme sice odrůdy drobnovlodé a odrůdy
s plody velkými, kulovitými, barvy žluté, m eriiiílcy mandlové s plody zvláštč velikými.
červenavě zbaJ·venými a jádry sladkýn:ů , a meriiňlcy broskvovité s plody zploštělými a jádry
hořkými. Ale rozděle1ú to je neu spokojivé a nev yhovuje pro veliké křížení jednotlivých
odrticl navzájem; ale i podle doby zrání a ostatruch zna.kti je těžko určiti odrůdy pro
velké množství semenáčti školkařsky množených.
Podnož.
Nejvhodněj ší podnoží, jak již obšírně b ylo vylíčeno, je meruňkový semenáč, ale hodí
se též výborně odkopek švestkový, zejména pro hlíny poněkud vlh čí. Vhodnou podnoží
je i žilicnka (slivka 1 Saint J·ulien), která dává sice koruny poněkud menší, ale výborně
úrodné . Na jižní Moravě se štěpuje s dobrým výsledkem i na chuancii (modroplodá slivka).
Myrobalán je dnes podnoží sice hodně používanou, ale hodící se do sušších a velmi
teplých půd k:ra.jti jižnějších, kdežto v pi1dách vazčích a severněj ších předčasně h yne.
Je obecně rozšíi"ený pfodsuclek , že je dobfo sázeti stromky ze studeněj ších poloh
clo teplej ších , ale je to pouze pfoclsudek. Hlavní věcí je, ab y b ylo elfovo dobře vyzrálé.
čehož spíše lze docíliti v polohách teplejších. rovněž i bohatost kofonů je tam větší , nehledě
ani k mnohým chorobám , kter é se vyskytují v ln-ajích studeněj ších h ojněji než jinde.
Hodnotné oclrl'.tcly meruněk jsou:
1. Velká raná či Esporenova, nejr aněj ší merm1lrn. ptivodu belgického, na trhu oblíbená
pro svou ranost a velikos ~. Zraj e již v druhé polovině července. Je na sluneční straně
zlatožlut~í a červeně mramorovaná, na straně od slunce obrácené poněku<l bledší. Dužninu
má sytě žlutou, jemnou, u šlechtilé, sladké chuti , poněkud nak yslou. Plody jsou prostřednč
velké. až veliké, většinou tvaru kulovit ého , poněkud protáhlé, zploštělé, a udrží se
na stromě dosti dlouh o bez moučnatční ; m ají však nepříjemnou v lastnost , že v období
silně deštivém rády pukají. Strom roste velice bujně , tvoří velké košaté koruny a dá se
pěstovati jako polokmen , vysokokmen i jako ln-sek. Je velmi otužilý , na půcln nenáročný.
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vyhovují mu i p1kly málo živné, mají-li jenom přiměřenou vlhkost. Klejotokem obyčejně
netrpí. P lodí poněkud -později, ale za to h ojně, zejména, má-li v okolí dobrého opyl ovače,
ježto sám se zdá býti cizosprašný. Výhodnou jeho vlastností je i pozdější květenství.
Ovoce značné hodnoty tržní.
2. Bredská čili Holan<lská. Holandská tato, dávno známá odrůda se vyznačuje
ranou a bohatou plodností jak v krajinách vinorodých , tak i v krajích jiných 4 pěstitelsky
vhodných. Strom je nenáročný, roste však lépe v půdách lehčích, spíše sušších , a vyžaduje
vápna. Roste silně a tvoří prostfocln č velké koruny o brzké a pravidelné plodnost i, která
trvá až do zániku stromu. P lody m{i o něco menší než Velká raná, ale při tom přece 50
i 60 g těžké; jsou kulaté, nčkcly pl'išpi čatělé, ba1:vy sytě žluté, na slunci červeně tečko
vané. Dužnin a je oranžově zbarvená, chutná, jemné, ušlechtilé, sladké chuti s mírnou
nakyslou pHchutí. Plody nemoučnatějí a uzrávají po 20. červenci. Bývají vyrovnané
velikosti a udržují se déle bez ztráty na jakosti. Dopravu snášejí velice clobř·e, zejména,
jsou-li záhy česány . Hodí se výborně ke konscrvování i na stůl. Pro konservní účely
se může množit i semenáči.
3. Velkopavlovická je původu jihomoravského, z okolí městyse Velkých Pavlovic,
a hodí se nejlépe clo lnaj ů meruňlrnvých , tedy teplých a pokud možno chráněných , půd
živných a vápenatých . Strom roste dobře a tvoří silné větve. Ovoce je dosti vyTOvnané,
asi 60-70 g těžké, zraje v tu dobu jako Bredská, od níž se valně neliší. Tvoří plody
krásně červené, prostředně velké, s dužninou temně oranžovou, šťavnatou, dosti koře
něnou , ale je poněkud kyselejší. P ro svou lákavost se prodává dobře i na trh u , hodí se
i ke konservování. Dá se dobře dosti dlouho uchovati, dopravu snáší výborně.
4. Maďarská nejlepší (Uherská), stará oblíbená meruňka
ne náročný, velice úrodný. ovoce rodí menší, jen prostřední

ke k onservování. Strom je
velikosti, téměi'.· kulovité,
barvy oranžově žluté, na sl\1.Ilci často temně tečkované, chuti velice jemné, lahodně
sladké. Plod.y uzrávají ke konci července. Je to odrůda velice vhodná ku pěstování ve
velkém; pěstuje se zejména hojně na Slovensku. Hodí se výborně ke konservová1ú továr enskému a také konscrvní továrny ji rády kupují. Výborným a.romatem předčí ovoce
dovážené z ciziny ve stavu nezralém.
5. Holubova. se vyznačuje velikostí. Plody 100 a.ž 120 g velké nejsou žádnou
vzácností. Je to odrůda česká, vypěstova.ná zahradníkem Holubem v Óechách v polovici
minulého století. Zejména volně pěstěné vějíře na zdech skytají velké ovoce. Vyžaduje
h]jnitopísčitou púdu , poněkud vlhka a dostatek vápna. Stromy mají bujný vzrůst, rodí
však méně n ež ostatní stromy, což je podmíněno asi tím, že, jak se zdá , n ení samosprašná,
aJespoň ne úplně, vyrovnává však tento nedostatek velikostí plodiL P lody jsou tvaru
měnivéh o, poněkud protáhlého, barvy světle zlatožluté, na sluneční straně načervenalé,
chuti velice sladké, mfrně navinule kořenité. Dužnina je tuhá, velice šťavnatá. Hodí se
výborně na stúl a i na kompot. Pi'.-i dlouhých. trvalých deštích plody pukají a zahnívají.
Zdá se, že nemocemi valně netrpí.

hodí

.'

6. Želešická je meruňka n ahodile vypěstovaná ze semenáče v Zelešicích býv. majitelem
školek Wannieckem ke konci minulého století. Vzrůst má velice mohutný, zdravý, ale
strom vyžaduje teplou a chráněnou polohu s vlh čím ovzduším. Je velice úrodná, ale n a
půdu dosti náročná. Vyžaduje výživnou, dobře prostupnou pí'.1clu a dostatečně vápenitou.
Pak netrpí škúdci a.ni nemocemi. Plody jsou prostředně velké, bledožluté, na slunci
načervenalé a tečkované . Uzrává koncem července, ale musí se na trh česati dříve pr o
svoji jcnmou slupku. Dužninu má velice jemnou, silně šťavnatou, lehce kofonitou. Na
stromě se dlouho neudrží a proto se hodí jen pro blfaké trhy. Dává výborný kompot
a marmelác.lu, ale i na stůl je výborná. Plody při deštivém počasí záhy za.hiúvají. K pěsto
Tání hodí se jen pro místní pot.řebu .
7. Sabinovslcft, pochází ze Slovenska, kde se dobfo cla.ří , ale osvědči] a se dobře
i v jiných krnjích a zemích. Stromy mají bujný vzn'lst , rodí hojně a brzo. Je však choulostivá vi'.1či jarním mrazt'lm . Plody jsou velké, tvaru vejčitého, na. shLilci pěkně vybarve11é, se zlatožlutou. \relmi chutnou dužninoll , kter á se hodí výborně jak k jídlu, tak
i k zavařování.
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8. 'l'rnavská, původu slovenského. Strom je nenáročný i proti chladnější a větrněj ší
poloze a jarními mrazíky skoro netrpí. Má dosti bujný vzrůst a rodí brzo a dosti hojně.
P lody jsou prostředně veliké, i větší, oranžově žluté, na sluneční straně načervenalé. Dužnina je tuhá, sladká, mírně nakyslá . Uzrává ke konci července, v krajinách chladnějších
v srpnu, hodí se výborně na t rh i vývoz, na stůl i ke konservování.
9. Svatoambrozská je oblíbená odrůda původu italského. Vyžaduje půdu teplou ,
chráněnou polohu a ochranu před pozdními mrazy. Jinak rodí dobře . Plody jsou spíše
větší, protáhlé, zploštělé, což je hlavní rozpoznávací známkou. pěkně vybarvené a n a
slunci do červena zb arvené. Dužnina je chuti výborné, sladké, jemně kořenité. P lody trpí
déle trvajícími dešti. Výborné ovoce stolní. V půdách chladněj ších nerodí a trpívá tu
klejotokem . P odaH-li se jí na jaře dobře odkvésti, rodí bohatě. Uzrává v polovici měsíce
srpna. Na trhu je hledána pro dobrou chuť, k zaváření se méně hodí.
10. Nancyská je francouzská och·ůda, původu blíže nejistého, dosti otužilá. Kvete
záhy, nemají-li však květy chráněné stanoviště, přece t u a tam trpí mrazy. Stromy jsou
nenáročné, rodí záhy a velice dobře. Plody bývají nadprostfodní, kulovité, žluté, na slunci
načervenalé, dužniny jemné, chuti výborné, mírně kořmůté . Zrají počátkem srpna a dají
se dobře zužitkovati .jak v továrnách , tak i v domácnosti k jídlu a k vaření. Za delších
dešťů plody pukají.
11. Rakovského je původu slovenského z okolí Trenčína. Strom je zch·avý a rodí velice
bohatě. Kvete později, čímž nebezpečí namrznutí květů se silně zmenšuje. Daří se
i v ch ladnějších polohách. P lody jsou naclprostředně velké, barvy oranžové, na sluneční
straně červenavé, dužniny tuhé, chuti velmi dobré. Zraje v prvé polovici srpna. H odí se
výborně k jícUu, dopravě i konser vaci.
12. Růžová pozdní je asi původu maďarského. Stromy jsou silné, otužilé i v květu
a hojně rodí. P lod je prostředně velký, růžově červený, dužnina žlutá, velmi jemná, chuti
výborné. Snáší dobře dopravu, poněvadž má dužninu při své jemnosti dosti tuhou. Zraje
ke konci srpna a je na trhu právě proto hojně vyhledávána.
13. Paviot je známá pozdní odrůda, kter á právě pro tuto vlastnost zasluhuje u nás
rozšíření. Na trhu se velice dobře prodává. Je poněkud sladce nakyslá, dá se dobře zavářeti a zpracovati na kompoty i jamy a proto na trhu je hojně hledána. Strom roste dosti
silně, dobře rodí, má plody hladké kulovité, prostřední velikosti, spíše malé, velmi pravidelné. P lody jsou zelenavě žluté, na sluneční straně tmavě červené.
Vedle těchto vyjmenovaných odrůd existuje řada hodnotných semenáčů lokálního
významu a s dobrými vlastnostmi ovoce.
Sázení.
Před sázením je třeba provésti úpravu půdy tak jako pro broskvoně, buď převrstvením
nebo aspoň hlubok ým or áním nebo, kde je půda vhodná, i vykopáváním jam 60-70 cm
hlubokých a 1-2 m širokých. Úpravu půdy je nejlépe podniknouti na podzim pro jarní
s\Ízení, při čemž se půda promísí vápnem , jak to již několilrráte bylo podotčeno.
J iž před sázením nutno n a místo sázení zatlouci hladké, impregnované koly
(nejlépe 5% roztokem skalice moch·é) zejména tam, kde sázíme polokmeny nebo docela
vysokokmeny, leč i krsky je lépe upevniti krátkými koly . Koly mají sahati 5-10 cm pod
nejdolejší větévku korunky, ač toho nutně není třeba, poněvadž malé korunky a nízký
kmen lépe vzdorují větrům, zejména vysazují-li se n a místa chráněná. Pro krsky t varované (volné vějířovité palmety) je třeba koster na zdi. Sázíme buď na podzim nebo z ja.r a.
Sázení podzimní je někdy výhodněj ší. V půdě těžší je však lepší ja.rní sázení. Jarní sázení je
třeba provésti záh y a ne čekati s ním n a dobu pozděj ší, nýbrž sázeti hned, jakmile půda
proschla. Sázení podzimní nejlépe se koná v měsíci říjnu, třebaže se stromek již nemůže
zakořeniti . Po úpravě kořenů ostrým nožem, které nutno krátiti až před sázením, vysadí
se teprve strom podle pravidel již řečených . Stromky třeba sázeti ke kolům tak, aby koly
se octly na straně jižní a aby tak chránily choulostivý kmen stromků pfod
náhlým oteplením sluneč1úmi paprsky. Sázené stromy obklopujeme miskou, kter ou v obv odu stromu podle potřeby kyp:Hme, aby byla bez plevele, aby se voda tak rychle ne vypařovala a půda provzdušovala . Kypření půdy kolem stromků třeba prováděti stále.
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Kde to výška kmenů dovoluje, je možno pěstovati podplodiny, nejlépe jednoleté.
Různé směsky, brambory, fazole , hrách, i obiliny. Nehodí se vojtěška, ligrus, kukuřice
a slunečnice , ježto půdě odnímají živiny a hlavně vodu. Lze též pěstovati v meziřadách
rybíz, angrešt, ja.hody, maliny, ale nutno vždy nechati pro stromy volné pásy, a.lespoň
dvoumetrové, a ty občas okopávati. Velice výhodně lze též široké misky krýti mulchochováním, což udržuje v láhu v púdě a zvyšuje množství la.h odného humusu.
Řez

stromú

je nutno uplat niti již v prvých letech po sázení, aby strom dostal pevnou nosnou korunu, kterou by nebylo třeba zvláště podpfrati a uvazovati. Strom sám sobě ponechaný,
bez řezu, láme se pod tíhou ovoce. Obava, že se řezem zaviňuje klejot ok, je bezpodst atná.
Meruňky, zejména v prvých letech po sázení, snášejí dobře řez bez jakýchkoliv poruch.
Koruna meruňky roste velmi nepravidelně. J e tedy prvou naší povinností docíliti
jakési pravidelnosti ve vývoji. S řezem korunky počínáme již v prvém roce po výsadbě;
řežeme vždy velmi časně na jaře, dokud míza ještě ve stromu plně neproudí. Vrcholný
výhon krátíme podle jeho síly a vývoje o třetinu až polovinu jeho_ délky a větve boční
luátíme v poměru k němu, aby koruna tvol:"ila nízký, tupý kužel. Režeme vždy na očko
směřující ven, pouze u hlavního výhonu řežeme vždy tak, aby nový řez se octl vždy
nad řeznou plochou řezu starého, čili užíváme řezu střídavého. Jen větve rostoucí vodorovně anebo silně odkloněné od hlavního kmene řežeme na očka vnitřní, aby se srovnaly.
Ovšem toto pravidlo platí jen pro stromky zpříma rostlé, a nesmíme ho použít i u stromkú
křivě rostlých , které nutno řezati podle daných okolností. Dále vyřezáváme nebo silně
krátíme výhonky dlouhé, rostoucí do středu koruny. Často jsme nuceni vyi'-íznouti i celý
hlavní výhon, jehož konečné očko je zničeno nějakým škůdcem nebo jiným způsobem,
takže výhon hlavní roste nedostatečně , slabě. V takových případech béřeme výhon náhradní, blíže stojící, vyvážem~ jej do směru přímého a výhon poškozený odstraňujeme.
V roce druhém se snažíme řezem docíliti, pokud lze, pravidelné a již plodné koruny .
Vý hony, které nyní vyraší, jsou obyčejně výhony dlouhé a řežeme je tak jako v roce
prvém , jenomže je n echáváme delší, což znamená, že výhon střední ponecháváme delší
a větve boční řežeme přiměřeně k výhonu hlavnímu, t edy zase přibližně clo t varu tupého
kužele. Letorosty dovnitř korunky rostoucí vyřezáváme buď úplně nebo je silně krátíme .
Rovněž krátíme i všecky letorosty příliš dlouhé, čímž donucujeme strom k tvorbě plodných kyticových větviček. Zároveň se snažíme i t varovati korunku tím, že zbytečné
větve vyřezáváme, příliš blízko stojící větve rozpínáme nebo je vyvazujeme, aby rostly
příměji.
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V létě hledíme pak příliš bujně rostoucí výhony zaštipovati, aby nerostly na úkor
sousedních. Tot o kráce1ú a eventuální zaštipování provádíme pouze prvá 3- 4 ll'-ta a pak
necháváme strom růsti jak chce.
Našeho účele tím b ylo <losa.ženo. Vypěstujeme silnou, plodnou a celkem pravidelnou
korunu. Všecky rány řezem povstalé zam azáváme voskem nebo stromovým deh tem .
Kromě tímto způsobem můžeme ovšem v domácích zahradách pěstO\. ati meruňku
ve formě volné vějířovité palmety na zeli, hlavně v těch krajinách , které mají podnebí
drsněj ší, nevhodné již ku pěstování stromů ve volném prostranství.
Používáme k tomu účelu zelí jižních , jihovýchodních nebo jihozápadních. Jiných
tvarú než volně vedené palmety n eužíváme, ježto na vedení v jiných t varech se meruňka
nehodí, protože m·snáší přísného tvarová1ú. Při tva.rování palmet volných, jež můžeme
vésti buď ve formě palmety úplně volné (viz obraz č. 306, 307 a 308) nebo ve formě palmety zpeřené (viz obra.z č . 303), zkTacujeme jednot livé větve pouze potud, aby se na
nich vytvořil obrost, jedn otlivé větévky vyvazujeme v létě clo polohy ležaté v úhlu asi
v 45°.
Letor osty příliš silně bující vyi"ezávám e úplně, rovněž tak vyřezáváme letorost y
příliš blízko sebe stojící, a zaštipujem e letorosty, aby se na nich vytvořilo hojné krátké
elfovo plodonosné.
Když již jsme ve 4. nebo 5. roce přestali stromek pravidelně řezati, necháváme jej
sice růsti jak chce, ale občas musíme jej podrobiti , kde třeba, průklestu, aby neb yl
příliš hust ý, aby slunce a vzduch měly k němu nerušený přístup. Óím déle jsme prováděli
pravidelný řez, tím průklest stromu bude snadněj ší. Prúklest provádíme jen časně na jaře
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v únm·u . kdy již nehrozí velké mrazy; v době mrazu nesmíme stromky prnklesťovaii .
Musíme t aké přísně toho dbáti, abychom všecky rány dobře ošetři li a zamazali voskem
nebo stromovým dehtem.
Při průklestu podle potřeby prováděném musíme vyřezati všechny větévky suché
anebo nemocné , větévky hustě st ojící a překážející neb o n avzájem se kHžící ; odstraňuj eme vlk y nevhodn ě st ojící, při čemž vlků vhodně stojících a nahm zujících odumfolou
včtev šetříme.

Meruňka r odí a h ojně, obyčej ně asi tak do 14. roku. P ak již plodnosti ubývá a po
20. roce mnohdy klesá nápad ně siln ě . Ale jsou známy i stromy šedesátilet é a hojně
plodné.
Merm'í.ky jsou velkou většinou samoplodné; za samoneploclné (autosterilní) považují
se pouze z vyjmenovaných H olubova a Velká raná. J sou to většinou odrůdy velkoplodé,
které bývají málo úrodné. Opylováni st udují výzkumné úst avy ovocnářské .
Má-li st r om růsti, potřebuje si lně vzduchu a slunce a proto se nemají stromky sázeti
blízko sebe. Ve velkosadech nesázejme proto stromy jinak než nejméně 8 m od sebe
a jednotlivé řad y od sebe na 10 m.
Hnojmú je zcela obdobné jako u brosk voní. Pravidla plat ná tam platí i zde.

Obrnz

v. 822.

š vestka.

Svestky a pološvestky.
Daří se jim dobře v púdách výživných. při mčfouě hlubokých a hlavně vlhkých , a.lc
m ohou dobfo růsti i v půd ách má.lo živných, jsou-li jen poněkud vlhkó. Pi1d pHliš suchých
nesnášejí, tam se jim <laří velice špatně, mají listy malé a málo, plody ma lé, špatně :l.ivené
a opad ávající. Nej lépe se jim daH v sadech s půdou dostatečně v lhkou, dobfo obděláva
ných a hnojených. K zclá.rnómu vývoji potřebují mimo normální hnojení značného množství vápna, hlavn ě k výYoji pecek.
K pěstování se h odí jen veUrnplodé odrůdy Domácí švestky zrající v záH, ale i cenné
známější švestky a pološvestky, pN čemž nutno míti zřetel k tom u, aby všecky och-ůdy
byly štěpO\rány n a odkopku švestkovém odrůdami dokonalými, tedy z hodnotných
matečných stromiL
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Pro polohy t eplejší je pinč vyhovující dobrá podnož žiLienková, která se zejména
hojnou plodností a velikostí plodů, do poloh chladněj ších i nejchladnějších
se hodí jen švestkový od.kopek.
Myrobalán se doporučuje pro pti.dy t eplé s lehkou půdou hlinito-písčitou, do kra.j ů chladněj ších se nehodí, ježto tam stromy na my:robaJánu méně rodí a brzy hynou. V krajích
v hodných a t eplých jsou na něm stromy dokonalejší s velkou a bujnou korunou.
O řezu a pěstování švestek mluviti nelze, ježto mimo počáteč1ú foz v prvých čtyfoch
létech , sloužící pouze k tomu, aby strom získal plodněj ší korunu, se stromky nel'eží a také
bez řezu lépe rodí.
Za to nut no věnovati pozornost občasnému průklestu stromů, který se musí prováděti podle pokynů popsaných ve stati o průklestu stromů.
Jenom tu a tam nut no o něco krátiti příliš dlouhé vedoucí letorost y, aby zesílily
a lépe se ověnčily obrostem, ale to platí více pro slívy než švestky.
Tvarovaných stromů na žilience nepěstujeme , poněvadž cena ovoce by nám sotva
nahradila hodnotu vykonané práce, mimo to tvarované stromy méně rodí a jsou n áchylné ke klejotoku.
Vykonává-li se jakýkoli i"ez na peckovinách, je záhodno vykonati jej již v zál'í a ne
nž v době vegetačního klidu.
Říci dnes, co je švestka a co jo pološvestka, nebo co je slíva, je laiku velice těžko ,
poněvadž stálým křížením odrůd obou základ ních druhů se jejich charakter mnohdy
k nepoznání mění.
Švestkalni na.zýváme ty odrůdy, které mají vlastnosti Domácí švestky, a ty jsou :
pevná, zlatožlutá dužnina s chuti více nebo méně nakyslou, která pouští dobře od peck y;
slupka není k yselá. V pochybných případech dobrou známkou je, že švestka se při
vaření n erozpadává.
O Bi.il1lské n a př . nelze říci, že je švestka nebo slíva, je t o pouze kříženec slívy
}t švestky, má dužninu m ěkčí, sice žlutozelenou, ale při vaření se lehko rozvái'.'í, je více
k yselá než švestk a, podobu má vejčit ou, pecka se odlupuje, ale ovoce n elze sušiti. I charakter stromu bývá poněkud odlišný tím, že koruna bývá vět ší než u švestky . Takovým
odrůdám , které mají něco charakteru švestky a něco slívy, i'.'íkáme po 1o šves tk y.
Blihlská je pološvestka.
Ani Zimmrova není pravá švestka , ný brž je také pološvestka, ba zdá se, že skoro
všecky rané švestk y nejsou švestkami v pravém slova sm yslu a můžeme je řaditi mezi
pološvestkynebopoloslívy. Všecky rané odTůdymají již korunu od pravé Domácí švestky
odlišnou, nedají se sušiti, některé jdou i hůře od pecky, dužnina jejich se při vaření
rozpadá a nemají výtečné, aromatické chuti p ravé švestky Domácí.
S lí v a tvoří větší koruny než švestka a jde kořeny více do hloubky, ač někdy též ploše
koření. Proto potřebuje pi1clu poněkud hlubší než švestka a nesnáší spodní vody tak vysoko stojící jako švestka.
vyznačuje

Oclrťuly
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šves tek a pološvestek.

Zimmrova. Hlavní její pfodnosti. jsou : bohatá až přeboh atá Úl'Odnost a brzké zrání
(polovice srpna). StTom s počátku rychle roste, ale velkých rozm ěrů n edosah uje, snad pro
svou velkou úrodnost. P lody jsou poněkud zakulacené, tmavě modré ba,rvy, dosti velké ,
ni nadpn"uněrné velikosti, takř'ka vúbec nečerviví, dužniny žluté, chut i sladké. mí:rnč pHjcmně nak yslé. Rodí velice brzo a roste v každé púdě, ale potřebuje častého přihnojování,
jin ak zaluní. V době květenství je značně otužilá . Na trhu je pro svou časnou zra.lost
a výbornou chuť hojně oblíbená. Zužitkovati se dá všestram1ě, pouze k sušení se nehodí.
poněvadž plody ztrácejí pí-i sušení mnoho vody a zůstávaj í pak malé. Hodí se dobře
k pěstov{iní i ve vyšších poloh ách , zejména tam. kde Domácí švestka v krátkém létě neyyzrává.
Esslingenská je velice bodna doporu čení pro svou časnou a brzkou plodnost. zraje již
V' prvé polovici srpna. Strom roste dosti dobi"e, je brzo a h ojně úrodný, vyžaduje však
teplou polohu a živnou. dobrou půdu. V půdách studených a těžkých rodí ménč. Plody
jsou tvaru a velilrnsti asi naší velké Domá.cí švestky, krásuě modré, pěkně ojínčnó,
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velice la.hodné, donedávna nejlepší ze všech raných švestek; proto bývá hojně pěstována
a na trhu hledána. Upotřebitelnost její je všestranná, i sušiti se dá dobře. Snad jedinkou
její vadou je, že za větru zralejší plody snadno padají, což lze předejíti časnějším probíráním plodů. Proti červivění lze bojovati pomocí drůbeže. Strom potřebuje pravidelného
hnojení.
Šenfeldova je veleraná, na Mělnicku nalezená modrá švestka, zrající koncem čer
venec, někdy i před Černošickou (v. str. 525). Zelenavě žlutá dužnina je od pecky
odlučitelná. Stromy rodí záhy a hojně. Zasluhuje hojného rozšíření.
Bartschiho, (asi totožná se S ch ii 11 e ho) je pravá švestka, oblíbená na všech trzích
modrých, štíhlých plodů, zrajících v polovině srpn a. Stromy
ehlancovité koruny.

překrásné ojínění
tvoří pěkné, poněkud

pro

BiihJská je pološvestka zrající ke konci srpna a náleží tudíž k odrůdám poloraným.
je německého a pochází z Badenska (Btihlertal). Plody jsou krásně tmavomodré, tvaru přibližně vejčitého, chuti velmi dobré, ale nakyslé, hodící se jen k požívání
za syrova, pro účely kuchyňské však méně, ježto se rozvářejí a jsou pak chuti nakyslé.
Bývá větší než švestka Zimmrova. Strom je {U'odný, ale k stáru roste méně a vyžaduje
velice dobrou půdu, jinak špatně roste a i méně rodí.
Původu

Wangenheimova je nejznáměj ší z pološvestek původu německého. Roste dobře,
se všude, je velice úrodná, ale stromy nutno přihnojovati a plody probfrati, aby se
umožnil vývoj plodů zbylých. Plody jsou krásně modré, spíše kulovité a počínají zráti již
koncem srpna; sklizeň trvá až do doby zrání pozdních švestek. Dužninu mají žlutou.
a.ž žlutavě nazelenalou, chuti výborné . Zužitkování je všestranné, ba lze ji dobře i sušiti.
Odn"tda velice hodná doporučení.
daří

Waltrova je pološvestka. tvaru kulovitého až vejčitého, barvy tmavě modré, ojíněné,
velice úrodná, na půdu nenái·očná, chuti sladce nakyslé, což každému není vhod. Hodí se
ke všem účelům mimo sušení, při němž ztrácí mnoho vody a je pak malá. Zraje ke konci
srpna a lze ji v tu dobu dobře prodati. Není-li úroda velká, jsou plody krásné a velké.
Anna Spath má plody podobné švestce Wangenheimově, ale chuti ne právě nejlepší.
Ani sušiti se nedá, i povidla z ní jsou nakyslá. Máme švestky dokonalejší. Jinak je dosti
úrodná, ač nedosahuje úrodností Wangenheimovy. Není doporučení hodna. Ostatně je to
jen poloslíva nabízená s přehnanou reklamou.
Voslavská má plody velikosti švestky Vlašské, tmavě modré, modře ojíněné, výborné
chuti, dužniny jemně žluté. Hodí se pro všechny způsoby zužitkování i k sušení. Strom
roste dobře, rodí dobře, má velký, dlouhý list.
Carská je velice úrodná poloslíva, tvaru kulovitého, modré barvy, ojíněná, projiž v druhé polovici srpna. Má sice dosti dobrou chuť, ale hnije
dlouho nedá a v kuchyni lze jí použíti jen na rozváření, k vařeni
se nehodí. Strom roste dobře, hodí se pro každou půdu a velice hojně rodí.
střední velikosti; zraje
na stromě, uchovati se

Dolanka je velice cenná odrůda švestky, snad jedna z nejlepších , plodů kTásných,
protáhlých , tmavě modi'ých, velice dobré chuti, vyrovnávající se úplně švestce
Domácí, ale předčící ji velikostí i cenou. Hodí se velice dobré pro trh i kuchyni ke všem
účelům. Zraje o něco dříve než švestka Domácí. Vyžaduje však teplou polohu a úrodnou
půdu. Kde má ty podmínky, je to jedna z nejlepších švestek , má však býti štěpována
na oclkopek švestky Domácí. Na myrobalánu rodí špatně. V půdách těžkých a studených
anebo suchých a chudých živinami se nedaří. Strom dospívá brzo a je bujného vzrůstu.
Plody někdy červiví, ale méně než jiné. Hodí se ke všem účelům, i k sušení, a pravdě
podobně stane se jednou hledaným ovocem vývozním. Švestk a clo vhodných půd velice
doporučení hodná; místy však zklamává.
poněkud

Kouřimská je vlastně naše pravá Domácí švestka, ale vybraná, velice doporučení
hodná. Strom roste dobře, záhy rodi plody ušlechtilé, krásně tmavě modré, ojíněné,
stejnoměrné. Zužitkovati se dají všestranně. Doba zrání je stejná jako u švestky
Domácí.
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Velká cukrová, stolní ovoce švestkové z Ameriky, tva.r u mfrně zaobleného, krásně
modré. P lody mají uprostřed mfrný šev a jsou výborné chuti. Strom roste silnč a má
rozložitou korunu s t mavou kůrou. Hlavní její význam tkví v tom, že dobře rodí.
Gemerská, lokální odrůda švestky slovenské, z býv. župy Gemerské. Plody jsou
modré, poněkud protáhlé, delší ještě než u Dolanky, chuti výborné; hodí se znamenitě
ke všem účelům spotřeby. Zraje asi o t ýden dříve než naše švestka D omácí. Má ráda půdu
dobrou, výživnou, mírně vlhkou. Rodí dobře.
Agenská (Ažanská) je francouzská odrůda červené pološvestky. Plody jsou sice větší
než obyčejné Domácí švestky, ale nedosahují její chuti. Uzrává v prvé polovině záH a hodí
se ke všem účelt\m. Je tvaru poněkud baňatého s rtlžovou tenkou slupkou, která přijímá
později barvu modravě červenou, temně tečkovanou. Strom roste bujně a spokojí se
i s pt"tdami písčitými a suchými, nikoliv však úplně suchými. Daří se výborně na jižním
Slovensku, kam se také jedině doporučuje. R odí záhy a hojně.
Slapa.nická je lokální odrt\da okolí Brněnského a pochází ze Šlapanic na Moravě.
Strom je málo náročný, otužilý, rodí hojně a brzo. Plody se podobají pravé Domácí
švestce, ale jsou na špičce t rochu zaolrrouhlené, dužniny zlatě žluté, ale poněkud řidší než
u švestky Domácí a také trochu mdlejší, jinak však se hodnotou blíží švestce Domácí,
někd y ji i předčí vyTOvnaností plodů.
Ardanovská je lokální odJ:t'ldou Karpatské Ukrajiny. Strom roste bujněji jako u Domácí
švestky a má ta.k é plody větší než Domácí švestka, jíž se podobá barvou i jakostí. Hodí se
velice dobfo na Kar patskou Ukrajinu, ale nikoli do příliš su ché pt"tdy.
Bystřická muškátová je n epHliš úrodná sloven ská odrt"tda n aší Domácí švestky.
Plody jsou sice menší než u naší Domácí švestky, ale mají žlutší dužninu se zvláštní
muškátovou chutí a vt'lní; je proto velice oblíbena jako znamenité ovoce stolní i konserviú.
černošická ' nejranější česká pološvestka. Stromy rodí velice brzo, hojně, pravideh1ě
a rostou bujnějí než Domácí švestka. Plody jsou mírně oválné, něco baňaté, temně
modré a velice chutné. Dužnina je nažloutlá, chuti švestkové. Uzrává ke konci července ,
v chladnějších lrrajinách později, až i počátkem srpna. Strom vyžaduje chráněnou a teplou
polohu, má-li:se využíti raného zrání. Velice doporučení hodná raná švestka.

Liitzelsachsenská je veler aná švestka z Německa, zavedená po r . 1932. Plody švestkového tva.ru jsou krásně tmavě modré, ojíněné, s dužninou zelenožlutou, velmi chutnou ,
od pecky odlučitelnou. Stromy prostředního vzrůstu rodí záhy a hojně. Zasluhuje vedle
Šenfeldovy hojného pěstování.
Raná z Čisté má plody krásné, velké, moché, ojíněné, chuti výborné. Stromy
rostou velice dobře, ale r odí méně než jiné rané pološve&tky, zejména v půdách těžších.
Italská

čili

Vlašská, plody velké,

vět ší

než n aší švestky Domácí,

krásně

mocb:é,

ojíněné, tvaru něco protáhlého, dužniny zlatožluté, chuti výborné, sladké. Úrodnost je

uspokojivá, a.le plody silně červiví. Koruny jsou veliké a zdravého vzrůstu. Daří se
dobře v pt'lclách úrodných , přiměřeně vlhkých , v polohách poněkud chráněných. Púdy
těžké, studené, jí nesvědčí. Koruny vyžadují častého průklestu.
Budňa.nsl,á, plody velikosti švestky Italské, krásného tvaru , s výbornou dužninou
i chutí. U mne rodila dobře a krásné plody, ale též značně červivěla. Je to jedna znejvětších a nejlepších velkoplodých švestek. Zraje krátce před naší švestkou Domácí a s ní
skoro současně.

Chrudimská čili Julišova zraje současně s naší švestkou Domácí, ale má plody větší,
protáhlé, krásně modře zbarvené, výborné chuti. Rodí hojně a pravidelně.

poněkud

Chlumecká je o něco ranější než naše švestka Domácí, ale větší, barvy krásně moéhé,
ojíněné, chuti výborné, hodící se ke všem účelům konservovacím i k sušeni. Strom rost e
dobře, rodí brzy, hojně a každoročně. Zraje v prvé polovici září. Upadá v zapomenut í.
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Hérova zraje současně s naší švestkou Domácí, ale nedosahuje jakosti její dužniny.
Plody jsou menší, chuti podřadněj ší a nelze jich tak dobfo upotfobiti k různým účelúm
jako naši švestku Domácí. Strom roste dobfo a je hojně úrodný.
Ploskovická má plody větší než naše D omácí švestka, asi jako Dolanka ; zraje ji·t
počátkem září. Je chuti výborné, sladké, zejména vhodné k sušení.
J{Onigsbašská, plody krásné a velké jako u Vlašky a zrají již v prvé polovici srpna.
ale jakostí zůstávají za naší švestkou Domácí. Strom roste a rodí dobře .
Ruth Gerstetter je německý kHženec Bonne de B ry a Carské, rázu poloslívy, reklamou
přeceněný. Mírně protáhlé, zaoblené plody až fialově modré mají dužninu zelenavě
žlutou , šťavnatou, dosti dobrou. Zrají nejdříve ze všech slivoní. Stromy rodí hojně .
Bystřická., slovenská variace naší Domácí švestky. Plody středně velké, výborné chuti.
Strom roste dobře, r odí každého roku, ale někdy málo.
Anička, nebo také švestka Brněnská, velice raná švestička. zraje již počátkem srpna
a je na t rhu jako rané ovoce hojně hledána. Pravá Anička je podobná malé švestce; je
silně protáhlá, modrá a dobré švestkové chuti. Strom je zploštěle kulovitý a má tenké
větévky.

Domácí velkoplodá švestka. Mám tu na mysli pozdní švestku, jejíž ovoce vyniká jak
svou velikostí, tak i chutí nad běžný průměr . Naše švestky pozdní bohužel se místy značně
zhoršily, a to hlavně násleclli:em špatného množe1ú a špatného pěstování, to jest
pěstovú.ní na nevhodných míst ech . Správnou podnoží je sice oclli:opek švestkový, ale ten
má býti štěpován velkoplodou odrůdou. Stromy n a žiliencc rostou méně, rodí však hojně
a štěpovány pravou Domácí velkoplodou švestkou dávají plody větší a více. Plody mají
zlatě žlutou dužninu výtečné chuti, uzrávají koncem září a cla.jí se dlouho uchovati. J e
způsobilá ke všem obvyklým způsobům užití: k jídlu, na kompoty, povidla, na výborné
knecUiky i k sušem, k němu~ však se h odí jen velkoplodé plody, ovoce drobné je
k sušení zcela nevhodné. Podrobn ěji bylo o správném množení švestk y Domácí promluveno detailně na několika místech.

Slívy, renklody a mirabelky.
To, co bylo řečeno o švestkách a pološvestkách , platí plnou měrou pro slívy, renklody
a mirabelky. Snad by bylo jen třeba říci, že tyto slivoně vyžadují sice půdy vlhčí, ale
nedaří se dobře v půdách trvale mokrých. I tyto cenné odrůdy se štěpují na švestkový
odkopek, semenáč, žilienku nebo myTObalán. Myrobalán však vyžaduje sušší půdy a
teplou, slunnou polohu, nedaří se však v krajinách studenějších a s púdou těžkou.
Slívy, renklody a mirabelky jsou většinou cizosprašné, některé však i samosprašné,
nebo jsou samosprašné jen částečně, na což bude upozorněno při popisu jednotlivých
odrůd, pokud to je známo.
Oclrťuly

sliv, r enklo4l a mirabelek.

Bryská (Bonne de Bry) je francouzská od1·ůda, která náleží u nás nejranějším slívám.
Je to ovoce hodící se pouze prn stůl; zr aje asi v druhé polovině července. Plody jsou
menší, asi 15-20 g těžké, kulovité, barvy rudě fialové, ve stínu poněkud nazelenalé.
Dužnina je velice lahodná, zelenavě až zlatě žlutá, kořenitá, velice dobré chuti. Snáší
dobfo dopravu. Stromy jsou nenáročné, zdrav6, rostou dobře a rodí b~zy, velice dob:fo
a netrpí klovatinou. V půdách málo vlhkých bývá ovoce pHliš drobné. Nejlépe se daří
v zelinářských zahradách. V ranosti ji o něco předčívá Ruth Gerstetter.
Úroclná raná je anglická odrůda, která S6 považuje ze všech modrých sliv za nejlepší.
Uzrává koncem července. Plody jsou větší než u Bryské, velice krásně modré, jsou kulaté
až oválně kulovité, mají žlutou dužninu lahodné chut i a jsou i v kuchyni upotřebitelné.
Dopravu snáší velice dobře. Stromy mají bujný vzrůst a krásnou korunu. Roditi začínají
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Zelená renkloda v elká.

brzy, rodí velice hojně a pravidelně a proto potřebují půdy dobře obdělávané a hnojené,
která má hojně živin, zvláště vápna. J ejí zvláštností je, že květy netrpí mrazem .
Malvazinka není již tak plodná, ač některá leta rodí hojně, za to má krásné, velké
plody, které jsou okrasou stolu. Náleží snad k největším a nejkrásněj ším oclTůdám, jsouc
často až 90 g těžká. Plody jsou krásně modře až fialově zbarvené a vábně ojíněné . Dužninu ma.jí pevnou , šťavn atou, velice dobré, osvěžujicí chuti. Zra.jc na počátku srpna,
v teplých k:rajfoh i dříve, ale nikoJi najednou, nýbrž postupně . Dá se dobře i na daleko
dopravovati zcela bez závady. J e znamenitý m tržním ovocem. V Praze se nazývá též
Dalmatinka. Strom pochází asi z Anglie a roste dobře. a.le vyžaduje chráněné poloh y
a přiměřeně vlhkého sta noviště. V půdách suchých se jí nedaří a plody předčasně opadávají.
Ontario je ocfrůda americká. Má plody velké jako Malvazinka, krásně žluté, kulovité,
s dužninou jemnou , vonnou, velmi dobrou a dá se jako 1\fa.l vazinka od pecky dobře odloupnouti. Zraje v prvé polovině srpna a udrží se na stromě 14 dní i déle. Dá se, dobře
zabalena, zasílati drahou. J e velkou pochoutkou a okrasou stolu. Stromy rostou velice
dobře, ale vyžadují půd velice živných a dobře obdělávaných. P ak rodí časně a velice
h ojně. Vyžaduje dobře střežená míst a . Obdobné hodnoty je Oullinská ronkloda.
Meruňková žlutá se podobá svými plody velice meruňkám. Bývají a.ž nadprostřední
velikosti, kulovité, barvy voskově žluté, na slunci červeně skvTnité. Dužnina je zlatožlutá, jemná, chuti mírně navinule sladké jako u Zelené renklody . Zraje v druhé polovině
srpna. Češe-li se brzy, dá se dobře balená dopravovati drn.hou. Dobrá stolní odrúda„
i v kuchyni dobře použitelná. Strom roste s počátku silně, pak vzrúst vlivem silné plodnosti ochabuje. Vyžaduje velice dobrou a živnou púdu , v níž rodí znamenitě.
Zelená renldoda raná, pravděpodobně francouzská odrůda. Plody jsou menší, k ulovité, zelenavě n:;ižloutlé, na slunci někd y rudě tečkované. Váží asi 30-40 g, ale jsou velice
ušlechtilé chuti, sladce kořenité, s peckou dobfo odlučitelnou. Zraje postupně od poloviny
srpna, až asi 14 dnů před Zelenou renklodou velkou . Ovoce je výborné pro stůl i konservaci. Zejména je hledána továrnami na zpracování ovoce. Na trh se dopravuje ve stavu
t uhém a je hojně hledána. Strom roste velice clobi"e; tvořívá vysokou, r ozložitou korunu.
Rodí velice brzy a střídavě velmi hojně, takže bývá nutné protrhávání plodů. Odrůda je
cizosprašná a přijímá dobfo cizí opylení.
Zele11á renldoda volká. Hojně rnzšífoná odrůda původu neznámého. Stromy jsou
velice b ujné a mají značně rozložitou, mohutnou korunu, která vyžaduje dostatek
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místa. Ovoce je chuti ušlechtilé, sladce kořenité, s peckou dobře odlučitelnou; zraje asi
14 dnú po Zelené renklodě ra.né. Chutí se podobá Zelené renklodě rané. V obchodě je
velmi mnoho nepravých Zelených renklod, vyrostlých z pecek bez štěpování, které jsou
podřadné jakosti a nemohou se ani porovnávati se Zelenou renklodou pravou. Zelená
renkloda velká je cizosprašná a opyluje se dobře Althannovou renklodou ; je účelné tyto
dvě odrůdy sázeti pohromadě. Je jedním z nejdúležitějších konservních plodů; je mnoho
na trhu žádána a vyplatily by se dobře i sady renklodové.
Althannova renkloda, púvodu dom~cího. Stromy jsou rozložité, bujné, ale vyžadují
dostatečně vlhké a živné půdy a slunce. Potom jsou velice brzy a hojně, téměř každoročně plodné. Je cizosprašná a velice dobfo se opyluje Zelenou renklodou velkou. Plody
jsou rudě modravé a vábně ojíněné, také dosti velké, vážíce 40- 50 g i více. Uzrávají
v druhé polovině srpna a snášejí dobře dopravu. Mají velmi jemnou a tuhou, zelenavě až
zlatě žlutou dužninu, velice šťavnatou, výtečné chuti. Nejdou vždy dobře od p ecky,
což je snad jedinká občasná její vada.
J{irkova je nenáročná a otužilá odrúda, původu anglického. Mávelké,kulovitéplody,
temně modré, s peckou dobře odlučitelnou od dužniny zelenavě žluté, chuti velice dobré
a kořenité. Uzrává počátkem září, tedy v době, kdy jí silně konkurují polorané švestky.
Strom je bujný, rodí záhy a hojně, ale nikdy pfospříliš a není příliš náročný. K.věty jsou
sice dostatečně otužilé, ale cizosprašné, takže potfobují cizího opylení.
Mirabelka raná tvol"í menší, ale hustou korunu. Má husté a křehké větve. Lámou se
pod nápory silných větrů, proto jí svědči polohy chráněné. Rodí velice záhy a Íll'oda je
vždy hojná. Plody jsou barvy žluté, drobné, hodící se výborně ke konservaci jako pozdější
výborná Na,ncyská mirabelka. I k jídlu je znamenitá. Snáší dobře dopravu. Zraj e počátkem srpna.
Mirabelka nancyská je vedle Zelené renklody velké nejoblíbenější ovoce kompotové,
jehož konservní továrny spo~řebují velké množství, t akže se vyplácí její pěstování v sadech vedle Zelené renklody velké. Ovoce se udrží na stromě až 3 týdny. Má zelenavě
žlutou dužninu, chuti výborné, sladce kořenité. Pecka se dá dobře vyloupnouti. Plody
jsou sice nepříliš velké, zlatě žluté, někdy červeně tečkované, ale vynikají jakostí dužniny,
jsouce i výbornou stolní pochoutkou.
Kromě odrůd zde uvedených je ještě mnoho odrůd jiných , které vša.k nikkrak nepředčí ovoce uvedené.
Třešně.

O třešních bylo řečeno již mnoho a odkazuji proto čtenáře na dotyčné stránky. Zde
pouze zhruba opakuji. Třešeň není tak nenáročná, jak by se na prvý pohled zdálo. Třešeň má
ráda půdu živnou, hlubokou, propustnou, s hlubokým stavem spodní vody. Kromě toho
má ráda slunce. Nedaří se jí v půdách těžkých , jílovitých, studených , leč že byly hluboko převrstveny a odvodněny. Snáší i půdy štěrkovité, b8. i opuku, do níž proniká
svými kořeny, žádá však i zde příměs živné hlíny. Má ráda polohy slunné, otevřené, v údolích a nížinách se jí dobře nedaří, ježto bývá ohrožována jednak spodiú vodou a mimo to
jí hrozí jarní mrazy. Může se však pěstovati i v krajinách horských, značně, i nad 500 m
vysokých . Ovšem zde se musí počítati s pozdější dobou zrání.
Má býti vždy štěpována na ptačce (plané třešni) bělokoré. V malých, omezených
prostorách lze ji i pěstiti na mahalebce, která snáší i dosti vysoké sucho.
Rozeznáváme ti„ešně měkké, srdcovky, a tvrdé, t . zv. chrupky.
Při zakládání sadů t.řešňových nezapomínejme na současné vysazování višní, sladkovišní a amarelek a uspořádejme vždy sad podle postupného zrání jednotlivých odrůd.
Odrůdy třešní.

Veleraná Kolářova. Je nejranější odrůdou karpato-ukra jinskou, ovoce malého,
drobného, světle červeného, s dužninou měkkou, ne valné jakosti, ale na trzích dobře prodejného, poněvadž zraje již koncem května.

Pec kov in y.

Obraz

č.

529

324. Napoleonova chrupka.

Rychlice německá náleží k imavým srdcovkám , dozrávajícím v prvé polovině června,
ale pro dopravu se češe dokud je ovoce zcela červené. P lody bývají malé, za sucha
špatně vyvinuté; přes to je Rychlice na trhu hledána pro nedostatek lepších odrůd.
Boppardská raná konkuruje silně s Rychlicí německou, poněvadž dozrává sice
o několik dnů pozděj i, ale ovoce je zato vzhlednější a lepší. Za trvalých dešťů ovoce puká.
Stromy rodí velice brzo a mnoho.
Medňanská, ač zraje již v druhé polovině června, má ovoce nadprostřední velikost i,
dobré jakosti. V polohách teplejších zraje j eště dříve. Plody jsou lesklé, tmavší, s dužninou
sice měkkou, ale na trhu dobře plat í. Bohužel je t o dosud jen krajová· odrůda, která
se na Slovensku silně šíří. Stromy jsou bujné a dobře, ba bohatě rodí.
,v

Libějovická raná je srdcovka tmavá, v Čechách hojně rozšířená. P lody jsou prostředně
veliké, t m avé, velmi lahodné chuti, ale češí se brzo, dokud jsou ještě červené, před polovinou června, poněvadž zralé pro měkkost nejsou schopny dopravy. Strom má krásný
bujný vzrůst, je otužilý, zdrnvý a bohatě rodí. Pro svou otužilost se hodí i do drsněj ších
krajin horských.
Lyonská raná dozrává až v polovině června. Má nadprůměrné plody, velké, krásně
tmavě červené, s dužninou rudě tmavou a šťavou, kter á lehce barví !'ty. Lákavé ovoce
je velmi dobré, na trhu hledané. Vlivem dešťů však často a více než jiné odrůdy puká.
Strom roste bujně, tvoří volně široké koruny, nehodící se do stromofadí. P lodí hoj ně.

Vítovka molitorovská je raná tmavá srdcovka z Kouřimska, hojně po Čechách rozšířená . Ovoce je prostředně velké a zraje ještě před polovicí června. P lody jsou temně
rudohnědé, chuti výborné, dobře vhodné k dopravě, ač mají dužninu měkkou, se šťavou
barvivou . J e to nej cenněj ší odrůda z Kouřimska. Stromy jsou bujné a velmi plodné, dosahujíce při tom vysokéh o věku.
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Troprichterova je nejplodnější ze všech tfošní. J e to tmavá polochmpka. Plody jsol•.
rudé, v úplné zralosti černé a zrají v druhé polovině června. Krásou a jakosti
vynikají nad všechny třešně téže sezony. Tato výtečná éervnová třešeň by neměla
nikde chyběti. Stromy jsou bujného vzrůstu.
J{ostelnice je krajová odrůda z východních Čech, hojně rozšířená v Orlickém podhoří. Plody jsou prostřední velikosti, černé, s dužninou, která barví. Je to vývozní ovoce
chuti výborné. Stromy nejsou náročné, jsou otužilé i ve vyšších polohách a velice
plodné.
Kaštánka, krajová odn\da Čáslavska, Českobrodska a Kutnohorska. Zraje ke konci
června. Plody má nadprostfodní velikosti, tmavé barvy a chuti velmi dobré. Je to jedna
z nejcennějších krajových odrůd, dařících se i jinde. Stromy jsou bujné a otužilé a rodí
velice dobře.
J{lecanská černá, lokální o<lrůda z okqlí Klecan nad Vltavou. Plody jsou temné až
černé barvy (srdcovky), výborné chuti a trvanlivé. Stromy bujného vzrůstu dosahují
vysokého věku, jsou velice plodné a každoročně rodí.
Mšenská jánovlm., lokální odrůda z Mělnicka. Plody prostřední velikosti, černé barvy.
tvanl srdčitého, se na trhy zasílají již od konce června. Stromy bujné, nenáročné ,
vynikají dlouhým věkem a velikou plodností.
Ňaršanská je lokální odrůda slovenská z okolí Ňarša.n. Plody má nad.průměrně velké.
temně červené, chuti velmi dobré, dužniny tvrdé (chrupka). Uzrává koncem června; je
to cenné tržní ovoce. Stromy bujné a velice plodné.
Limbachova chl·upka„ odrůda karpato-ukrnjinská z okolí Mukačeva. P lody velké.
tmavě rudé barvy, dužniny tVJ:dé a velmi dobré. Jsou způsobilé jako všecky chrupky ke
konservaci. Uzrávají postupně od konce června do poloviny července. Velice významná.
odrůda na východě státu. Pl9dnost je velká.
Ifrupinská dudečka, lokální ochůda slovenská z okolí Krupiny. Má ovoce prostřední
velikosti, tmavě červené se světlou dužninou, tuhou, velice dobré chuti; zraje koncem
června až počátkem července. Je velice plodná.
Žalanlrn, je lokální odrůda z okolí Žalan, v severozápadních Čechách i u Prahy kdysi
značně rozšířená a oblíbená. Ovoce má malé, až i drobné, barvy temně hnědé s dužninou
rudou 1 velice lahodnou. Uzrává koncem června a počátkem července. Ovoce ne plně
hodnotné, ale hodné doporučení pro úrodnost, mohutný vzrůst a otužilost v době květu,
takže tu a tam se může dosud doporučiti.
Napoleonova chrupka, odrůda francouzská, světoznámá, která má mnoho vynikajících
vlastností. Předně je to veliké, někdy až obrovské ovoce, hodící se dobře k vývozu , dužniny velmi tuhé, chuti vynikající, takže náleží k nej chutnějším a nejoblíbenějším světlým
třešním vůbec. Za druhé je velice úrodná, trpí méně červivostí, a za třetí strom dorůstá
velkých rozměrů, je zdravý a ovoce vydi·ží značně dlouho. Ovoce se hodí výborně k jídlu
i ke konservaci, zejména dobře též k zaváření. Spojena s Františkovou chrupkou zásobí
trhy po celý červenec nejlepšími třešněmi. Vyžaduje občasného hnojení.
tmavě

Františkova chrupka je původu anglického, snad semenáč Napoleonovy. Ovoce
všemi svými vlastnostmi se úplně shoduje s chrupkou Napoleonovou, uzrává však později,
až po 15. červenci a vydrží na stromě asi 14 dnů. Hodí se mimo k jídlu též výborně ke
konservním účelům. J edna z nejlepších odrůd, vedle Napoleonky. I ona vyžaduje
občasného hnojení.
Hedellingcnská chrupka má plody skutečně často obrovské, barvy temně rudé, s dužninou tuhouachutíkořerutě sladkou. Je to jedna z nejcennějších pozdních chrupek; uzrává
až v druhé polovině července . Jen dvě malé vady má. Předně, že šťáva barví, čehož
u Napoleonky a Františkovy chrupky není, a pak je rozhodně méně plodná než Napoleonova a Františkova.
Thurn-'faxisova chl·uplrn, lokáhú odi·ůda mladoboleslavská, ale dá se pěstiti i jinde.
Plody jsou velké, až obrovské, snášejí výborně dopravu, jsou kulovité, barvy temně
rudobnědé; vyrovnají se dobfo Hedelfingenské, ba mnohdy ji i předčí, zejména úrodností.
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Dužninu má tuhou, se šťavou barvivou, chuti výborné. Uzrává s Napoleonovou v prvé
polovici července a vydrží na stromě dlouho. Vynikající česká chrupka, která zasluhuje
pěstitelské pozornosti. Stromy mají velice bujný vzrůst, vyžadují živnou půdu a občasné
přihnojení.

Velká černá cluupka, známá a velice rozšířená černá třešeň. Plody má velké, raž
velmi velké, úplně černé, s dužninou tuhou, temně rudou a barvivou. Zraje v prvé polovici
července, ale uch:ží se dlouho na stromě. Ovoce je velice lákavé, na trhu hledané, vhodné
k dopravě, ale přece nedosahuje významu Napoleonovy chrupky. Strom roste bujně
a je velice úrodný. Pod tímto jménem se pěstují často odrůdy jiné, hlavně Hedclfingenská
a Germersdorfská.
Germersdorfská černá chrupka je původu německého. Plody se podobají Hedelfingenské, bývají však o málo menší. Pro trh se češí v červené zralosti asi 15. července,
ale úplně dozrají později. VyélTží na stromě velmi dlouho. Rodí mnohem více než Hedelfingenská. Chuti jsou výborné.
Čelovecká je lokální odrůda slovenská z okolí Oclovce. Je to tmavá chrupka, prostředně
velká, černé barvy, chuti znamenité. Uzrává od poloviny července.
Skallta pochází z jihozápadní Moravy. Plody jsou malé, poněkud protáhlé, barvy
temně rudě červené až černé , s dužninou tvTClou, temně rudou, chuti velmi dobré. Ovoce
se na stromě nekazí, ani když pfozraje. Dá se dobře zasílati; červiví velice málo. Hlavnč
se pěstuje v hornatém území, ale ustupuje odrůdám cennějším.
Zpracováno podle seznamu třešní v Kamenického „ Ovocnářských oblastech".
Všecky tyto odrůdy jsou v sortimentu St. pomologického arboreta v Průhonicích.
Višně,

sladkovišně a amarelky.

Jsou vesměs stromy ozdobnými pro svůj stejnoměrný vzrůst, velmi pěknou, souměrnou korunu a sytě zelený pevný list , který obyčejně nepodléhá chorobám. Jenom
jedné chorobě višně podléhají, a tou je monilia čili moniliová hniloba. Všechny višně,
sladkovišně i s amarelkami nazýváme též kyselkami, poněvadž jsou vždy chuti více
nebo méně nakyslé. Nejsladší a nejlahodněj ší z nich jsou t. zv. sladkovišně a světlé amarelky, význačně kyselé bývají pravé pozdní višně.
Všechny stromy višňové jsou velice málo náročné na půdu a prospívají ve všech
půdách alespoň poněkud hlinitých, třeba i promíšených štěrkem. Tak se vysazují na
mírná úbočí strání, i do starých opukových lomů neb u cest do stromořadí, ale i do půd
živných v zahradách nebo i ve formě keřovité podél svahů železničních tratí, kde dobfo
snášejí kouřovou atmosféru.
Většina višní je - mimo Ostbeimskou - samosprašná. J sou však i odrůdy částečně
cizosprašné, jako na př. Amarelka královská, které snadno přijímají cizí opylení, takže
bohaté sklizně jsou i u nich zaručeny. Pro suché půdy je dobrou podnoží mahalebka,
na níž se dobře daří, ovšem stromy bývají menší. Jinak se štěpuje na planou třešni
ptáčnici bělokorou. Višeň sama jako podnož je méně vhodná; místy se též rozmnožuje odkopky višňovými, na př. na Mělnicku.
Odrůdy

višní, sladkovišní a amarelek.

Vackova višeň. Vypěstována t pomologem J. Říhou v Chlumci n. C. v Čech ách.
Je to strom úplně nenáročný, s pěknou kulovitou korunou. Je otužilý i v době květu ,
samosprašný, proto i rodí spolehlivě a brzy. Chorobami netrpí. Plody jsou pravé višně,
střední velikosti a uzrávají po 15. červnu, i dříve. Je to tudíž nejraněj ší, velice hodnotná
višeň do pečiva, ke konservaci, méně i k výrobě šťav, ač šťáva je poněkud barvivá. Na
stromě se drží dlouho, nepukají ani nehnijí. Obliba Vackovy višně stále stoupá. Hodí se
dobře do stromořadí.
Sladkovišeň raná. Stromy jsou velice nenáročné, brzy a hojně plodné, v květu nezmrzají. Koruna úzká a vysoká. Plody jsou nadprostřeclní velikosti a vyzrávají postupně,
velmi nestejně, což je pro dlouhý postup zrání někdy výhodné. Jsou výborné, sladce
pikantní chuti. Zráti počínají v druhé třetině června.
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Ob1:az č. 325. Ostheimská višeň.

Španělská višeň má plody značně veliké, kulovité, temně červené, při úplné zralosti
černavě

rudé. Zraje hned po Sladkovišni rané a vydTží na stromu i do počátku července.
Výborné chuti nabývá však teprve v době úplné zralosti. Hodí se výborně jak k jídlu , tak
i ke konservaci. Doporučuje se i do větších sadů.
Amarelka luáloysJcá je velice stará a stále obh'bená odrůda. Plody jsou sklovitě prů
hledné, dosti velké, poněkud zploštělé s nebarvivou, nakyslou šťavou. Uzrávají v dl'Uhé
polovině června a často vydrží na stromě i do polovice července. Ovoce je schopno jen
rychlé dopravy a ve stavu j eště t uhém , ale jde dobře na odbyt i na blízkých trzích; je
to ocfrůda velmi výnosná, způsobilá ke konservaci, do pečiva a je-li zralá, i k jídlu,
po případě i k sušení. Stromy jsou zcela nenáročné, tvoří menší koruny, roditi začínají
vel.mi záhy , rodí pravidelně a hojně, ač jsou částečně cizosprašné; přijímají však snadno cizí
opylení.
Ostheimská ''išcií je španělská odrůda. Náleží sice k nejln'ásnějším och·ůdám, ale
potfobuje cizího opylení, ježto je och·ůdou ciZosprašnou ; potřebuj e občasného prú.klestu.
poněvadž má hustou korunu. Kvete bohatě a je-li oplozena, hojně rodí. Roditi začíná asi
5. rok po výsadbě. Sama sobě ponechána ve tva.ru zákrsků má vzrůst keřovitý ,
čehož lze využíti při osázení slunných strání. Plody jsou stfodní velikosti s dužninou temně
rudou a šťavou barvivou. Zrají v prvé polovině července a rovněž postupně. Ovoce je
význačně kyselé, ale velice vhodné pro kuchyň, ke konservaci, k výrobě šťav i k sušerú.
l\lorela pozdní (Morela stinná, nesprávně Amarelka stinná) je pravá višeň neznámého
původu. Slov o „stinná" neznačí však, že by se dařila jen ve stínu, nýbrž i ona vyžaduje
slunných míst , ale daří se i ve stínu, kde i ovoce je chut.něj ší. Rodí velice brzy a hojně,
poněvadž je samosprašná. Plody jsou nadprostředně veliké, temně rudé, chuti nakyslé,
s kořenitou příchutí. Zralé jsou velmi dobré, ač hodí se i ke všem účelům , jak ke kuchyň
ským , tak i konservačním. Na trhu jsou velmi hledány jednak pro průmysl, jednak
i proto, že dozrávají v době, kdy třešně a višně z trhu vymizely . Uzrává koncem července.
Zpracováno podle seznamu višní v Kamenického „ Ovocnáfakých oblastech " .

XV.

OVOCE DROBNÉ.

Dříve jsme všecko ovoce
čítali jsme mezi ně srntky čili

sem náležející nazývali hromadným názvem bobuloviny
angrešty, rybíz, maliny, ostružiny, révu vinnou, brusinky,
borůvky i jahody, ač rozdělení to není správné, neboť některé plody jsou bobulovinami pouze
zdánlivými a ne skutečnými. Proto jsme dnes volili pro ně hromadný název „drobné
ovoce", který je pro ně přiléhavěj ší a odpovídá více skutečnosti, a název bobuloviny, ač
také patří pod hromadný název „drobného ovoce", ponechali jsme jen bobulovinám
pravým: rybízu, srstkám a révě vinné. Všecko ovoce drobné se vyznačuje hojnou
a časnou plodností, a to právě v době, kdy je o jiné ovoce citelná nouze. Velká většina
z nich nečiní na polohu a klima velké požadavky.
a

Bobuloviny.
1. Rybíz
je snad nejvděčnějším keřem ovocným pro svou malou náročnost, hojnou plodnost,
pro trvanlivost svých plodů, odolnost proti různým vlivům i škůdcům, a pro mnohostrannou upotřebitelnost ovoce. Dá se pěstovati též jako
vysoký stromek nebo malá pyramida, v kterýchžto
tvarech jest ozdobou každé zahrádky. Dává sice na
těchto tvarech při menším objemu i menší úrody,
ale plody za to dosahují značné velikosti a zůstávají
vždy čistými a pohodlněji se ošetř·ují pro lepší přístup,
rovněž i půda se dá pod nimi lépe kypři.ti a uch·žovati v čistotě. Zato však nedosahují velkého věku .
Nejvděčnějším tvarem zůstává vždy keř. Má život dlouhý, rodí bohatě, stále sám se zmlazu je, nepotřebuje kolů a to jsou všecko výhody, pro něž mu
dáváme přednost v podnicích výdělečných, kde se
pěstuje ve velkém. Rybíz se daří skoro v každé půdě,
mimo púdy příliš mělké. příliš suché, mokré a kyselé.
Sám snáší i půdy suché, ale má pak méně plodů a bobule menší, kter é r ády opadávají. Na polohu nečiní
velkých nároků a daří se mu všude dob:fo mimo polohy příliš drsné. Má rád polohy teplé a slunné, ač
se spokojí i přechodným polostínem. Stínu trvalého,
stálého, nesnáší dobře, neb v něm snadno opadávají
plody, ale nemá rád ani přílišné teplo. Svědčí mu sice
polohy jižní a východní, ale plného, stálého slunce
také dobře nesnáší.
Více mu svědčí jakási prostfodnost ve všem.
Dobrá poloha má však značný vliv na úrodnost a
jakost plodů, zvláště na jejich aroma. I proti mrazi1m je značně otužilý, zejména och·údy červenoplodé.
Příliš rané odrúdy trpívají někdy mrazem pro svoji
Obraz č. 826. Rybiz Třešňový červený.
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časnou vegetaci. P roto sázíme odrůdy ranější spíše do poloh severnějších a do jižních
odrůdy pozdnější.
Rozeznáváme odrůdy červenoplodé, černoplodé a běloplodé. J sou sice i odrůdy
růžově zbarvené nebo žíhané, ale ty nemají žádné pěstitelské ceny a také se ani nepěstují.
Sorty běloplodé jsou sice chutněj ší a sladší než červené, ale nerodí tolik a jsou náročněj ší.
Největší důležitost pro nás mají odrůdy červenoplodé pro své všestranné upotřebení, ač
bílé hodí se velice dobře k pHpravě hodnotných vín a černoplodé zase k výrobě výborných
zavařenin a likéru zv. cassis (čti kasi).
Nejlepší a nejjakostnější plody přináší rybíz na větévkách mladých, nejvýše čty:l·
letých. Větévky starší rodí sice též, ale již méně, a plody nejsou t ak dokonalé. Proto musíme se snažiti, abychom jak rybíz tak i angrešt stále udržovali v tom stavu, aby měl
větévky jen 1-4-leté a toho docíliti můžeme jen řezem. Všecky větve starší vyřezáváme
a ponecháváme si jen větévky mladší. Vedle fozu potřebuje nutně jak rybíz tak i angrešt
častěj šího povrchního obdělávání půdy a vydatného hnojení.

Sázeni a

řez.

Sázíme obyčejně sazenice 2-3-leté a zároveň při sázení krátíme jejich korunku asi
do polovice délky větví, případně i do dvou třetin, při čemž odstraňuj eme všecky větévky
úplně slabé. Podobně seřezáváme též i jejich kořínky, při čemž krátíme především
jejich dlouhé kořeny, odi"ezáváme kořínky poraněné atd„ jako jsme to dělali při sázení
stromků jiných (viz obraz č. 327).
Stromky i keře sázíme asi ve vzdálenosti nejméně 1,50 m od sebe. Sázíme-li je v ně
kolika řadách, j ak se obyčejně stává ve velkosadech výdělečných, sázíme je obyčejně
v řadách od sebe vzdálených nej méně 2 m, u odrůd černoplodých i 2,50 m.
V domácích zahrádkách sázíme je jen podle cest, v sadech jako podplodinu mezi
stromy, ač je lépe pěstovati je na zvláště odděleném místě pro sebe. Sázíme je do půdy
převrstvené nebo hluboko ~orané, a přidáváme ke kořenům vždy něco kompostu nebo
mokré rašeliny smíchané s hlinou. - Sázíme raději na p odzim, poněvadž vegetace jarní
se u nich počíná velice brzo, v tom případě však mísíme půdu jen s rašelinou suchou.
V prvém a druhém roce po sázení odstraňujeme všecky větévky příliš hustě stojící,
aby slunce a vzduch měly volný přístup a aby nám nepřekážely v povrchovém obdělávání
půdy pod keřem a vydatném hnojení.
Počátkem třetího roku počínáme již odstraňovati oj edinělé větve starší, ale všecky
jednoleté výhonky vyrážející z krčku kořenového necháváme státi, aby tvořily náhradu za starší větve odřezané.

O b?·az

č.

321. S ilné sazenice rybízové. Nalevo

před

i"ezem, napravo po

řezu.
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č.

328. Starý

keř

rybízový

před řezem

a napravo po

řezu.

U keřů starších odstraňujeme všecko dřevo nemocné a staré, j akož i větve přehoustlé
n ebo vzájemně se křížící, aby slunce a vzduch měly všude volný přístup . I z letorostů
nových , vyrážejících z půdy z krčku kořenového , vyřezáváme rovněž všecky nadbytečné
letorosty a ponecháváme si z nich jenom ty, kterých potřebujeme jako n áhradu za vyře
zané větve starší. Neužíváme však nikdy k tomu výhonků rostoucích ze starých větví,
jako jsme to dělali u stromů s ovocem jádrovým, nýbrž užíváme k omlazování keřů jen
výhonků přímo z půdy rostoucích a staré vyřezáváme až u země (viz obra.z č. 328).
Letorostů nových nekrátíme, poněvadž se samy dobře rozvětvují a krácením bychom
dostali korunu příliš hustou. Zato však u těch odrůd, které tvoří výhonky dlouhé, nerozvětvující se, jako se to stává obyčejně u ušlechtilých odrůd r. Ribes vulgaris, musíme
krátiti ; krátíme je asi o 1 / 4 nebo i o jednu polovinu délky, aby se dobře rozvětvily.

Hnojení rybízu a

angreštů.

Má býti co nejvydatněj ší, poněvadž na něm především závisí hojná plodnost a velikost plodů. Nejvydatnějším hnojivem je setlelá mrva chlévská, kterou hnojíme po
3-4 roky vydatně . Hnojíme jí na podzim a hned zarýváme. Výborným hnojivem je
i rašelina nasycená močůvkou, kterou hnojíme v zimě anebo později na podzim a zarýváme ji rovněž. S močůvkou samotnou lze hnojiti jen tehdy, rozředíme-li ji na polovici
v odou a přidáme-li superfosfátu (viz hnojení). Tou hnojíme jenom v zimě. Vedle toho
hnojíme každoročně hnojivy umělými, superfosfátem nebo Thomasovou moučkou v množství asi 40 g na 1 m 2, a draslem v podobě 40 % draselné soli v množství asi 30-40 g n a
1 m 2 , čili, hnojíme-li celý ar, v množství 3-4 kg na ar, a umělými hnojivy dusíkatými
v podobě buď sfranu amo1mého v množst ví asi 40 g na 1 m 2 nebo v podobě ledku ve
2 dávkách po 30 g na 1 m 2 •
Velice důležité je však hnojení vápnem, poněvadž všecky bobuloviny ho nutně
potřebují. Hnojíme jen jednou za 3- 4 roky, v množství asi 20 kg vápna páleného na
1 ar, nebo užíváme-li rozemletého vápence, pak v množství dv ojnásobném.
Stromek ani keř nedosahují příliš dlouhého věku. Rybíz lze pěstovati v různých
podobách, buď jako keř nebo jako polokmen, nebo vysokokmen , malý krsek nebo docela
i v různých t varech umělých, jichž se v šak málo u žívá pro malou plodnost a nemožnost
zmlazování.
·
Nejvýhodněj ším tvarem jest keř, poněvadž nejvíce rodí, má nejdelší život, sám se
stále omlazuje výhony ze země rostoucími, což u ostatních tvarů jest nemožno. Všechny
tvary jiné méně rodí, ač mají plody větší, pohodlněji se ošetřují a jsou odolněj ší než keře.
Proto pro pěstování ve velkém užíváme více keřů , pro pěstování v malém, jako
v zahrádkách, více polokmenů a podle potřeby i vysokokmenů: Tvarů malých krskovitých
se málo používá.
Rybíz můžeme si doma. pohodlně rozmnožovati pomocí řízků z matečních keřů, při
čemž nová rostlina úplně si uchovává vlastnosti matčiny. Za řízky béřeme si jednoleté,
dobře vyzrálé letorosty, asi 20- 40 cm dlouhé. Řízků z dřeva star šího neužíváme, poně-
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vadž se špatně ujírnaJÍ. Řízky řežeme obyčejně na podzim a vpichujeme je šikmo do půdy
na zvlášť připravený záhonek , který jsme před tím hluboko poryli a dobře s kompostem
promíchali. Řízky sázíme do řad asi 20 cm od sebe v zdálených , zapichujeme je šikmo do
půdy s očky směřuj ícími do vl"Chu a necháme pouze 2 poslední očka ze země vyčnívati
(viz obraz č. 329). Záhonek po t é přikryj eme na zimu dobře slamnatou mrvou. Řízky se
zakoření a vyhánějí z oček v zemi ukrytých i z oček nadzemních výhonky nové.
Chceme-li si z řízků vypěstiti sazenice o dlouhém kmínku, seřezáváme na řízcích
všechna očka ještě pfod vysazením a necháme jim pouze 2 očka vrcholová. Na řezných
plochách, která zbyla po očkách , vy tvoří se potom jen četné kořínky bez výhonů (viz
obraz č . 329).
Řízků na podzim nařezaných můžť'me t éž užíti k jarnímu sázení. V tom pl-ípadě
svazujeme je do svazků, zahrabeme je někde na stinném místě do poloviny jejich délky
do púdy, a z jara je tímtéž způsobem vysazuj eme. Vysázené řízky nut no v létě potom
pilně kypřiti, a je-li toho třeba, častěji zalévati.

I .

.

(

I

O bra z č . 329. Řizky r y blzu určené k množení. Způsob , jak se sázejl do půdy.

Za rok můžeme již řfaek vysazovati
předchozím přeškolkování jako sazenice

na t rvalé stanoviště, event. sázíme jej teprve po
již dvouleté nebo tříleté .
Polokmeny a vysokokmeny rybízťt můžeme též vypěstovati z řízku t ím , že vrcholový
výhonek z řízku s očky dole vyřezanými necháme růsti do výšky a každoročně jej zkracujeme asi o 3 očka, aby nám budoucí kmen 7.esílil. K dyž pak dosáhl kmínek žádané výšky,
seřízneme jej nahoře asi na 5 nebo 6 oček, z nichž potom vyrost e korunka. K dyž korunka
je hot ová a kmínek dostatečně zesílil, vyřezáváme boční výhonky pod korunou z kmínku
rostoucí, poněvadž už nemají účele.
Jinak a účelněji se pěstují vysokokmeny r oubováním ušlecht ilého roubu na p odnož
rybízu zlatého (Ribes aureum). Za roub se berou asi 5 cm cliouhé jednoleté výhonky
ušlecht ilého rybízu a roubujeme je buď kopulací nebo za kůru, nebo t. zv. bočním ště
pováním v květnu nebo i v srpnu (viz obraz č . 330).
Vhodn é

odrůd y.

Z hojných odrůd r ybízu mají význam pr o pěstění ve velkém za účely obchodními
jen sorty červenoplodé. Pěstění odrůd čcrnoplodých pro obchod se prozatím málo vyplácí
pro nedostatek přímého spojení s Anglií. Rovněž i sorty běloplodé se poměrně málo pěstují.
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li
a

b

c

O braz č. 330. š těpováni r yblzu: a kopulací, b za kťlru , c do boku.

Jako vhodné oclrůdy čer'venoplodé se pěstují nejvíce:
Rybíz Holandský červený je velice plodný, otužilý proti pozdním mrazům i proti
různým chorobám. V půdách sušších a málo živných zůstávají plody malé. Přes to je
doporučován pro pěstění ve velkém jako velice plodná úroda, která při řádném hnojení
dává i plody krásně vyvinuté.
R ybíz Fayi'lv čili Fayův ÚJ•odný je jednou z nejraněj ších odrůd s velkými, tmavě červe
nými bobulemi. Zraje již v červnu. Na polohu a půdu není niliterak náročný, přes t o
vyžaduje dobrého hnoje1ú. Má však velkou vadu. Trpívá předčasným opadáváním listťt
a plody potom dobře nevyzrávají. Vedle toho u keřů spodní větve se pla.zívají po zemi,
čímž se silně plody znečišťují.
R ybíz Třešňový červený je velice úxodný a prospívá dobře i v půdách méně výživných
a sušších. Má velké bobule, čímž se stává jednou z nejvýnosnějších odrúd. Trpívá však
lehko předčasným opadáváním listů a v dob ě pozdních jarních mrazů je choulostivý .
R ybíz Versaillský červený je těchže vlastností dobrých i nedobrých, jako předešlý
Třešňový červený, proto se k hojnému vysazování za účelem obchodním nedoporučuj e.
R ybíz Hougthon Castle, pozd1ú odrůda s velkými červenými bobúlemi. Žádá dobrou
živnou a dobře hnojenou půdu, přiměřeně vlhkou.
R ybíz Heros, nověj ší raná odrůda s pěkně červenými a velmi dlouhými hrozny.
Rybíz Vierlandenský s velkými tmavě červenými bobulemi. Velice bohatě rodí.
Rybíz Kavkazský červený, velmi Úl'Odný. Miluje velmi živnou půdu a časté hnojení
a hojně vláhy.
R ybíz Goppertův červený se podobá rybízu Holandsk ému, též tak dobře rodí a dává
slušné výnosy. Kde mu púda a krajina svědčí, možno jej pěstovati ve velkém.
Z ostatruch odrůd b ylo by lze snad ještě pěstiti r ybíz Císařský červený, Bezjaderný
červený a pro zajímavost plodů i rybíz Goeggingert\v hruškovitý, kterého se však k vysazováru ve velkém nepoužívá.
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č.

991. Angrešt Bílý úrodný.

2. Angrešt čili srstka.
Ošetřování a pěstění angreštu je stejné jako u rybízu, snad jenom s tím rozdílem, že
angrešt je otužilejší proti zimě a na půdu má poněkud větší požadavky. Žádá půdu více
hlinitou, vazčí, živinami bohatější a hlavně dostatečně vlhkou, poněvadž potřebuje více
vody než rybíz. V púdách suchých a málo živných méně r odí a dává plody jen malé, které
snadno opadávají, zejména je li příliš na výsluní. V tom případě snadno ztrácí i listy.
Nej lépe mu svědčí keřovitý tvar, ale má tu nevýhodu, že keře zatížené plody se sklánějí k zemi, čímž úroda se silně znečišťuj e a ztrácí na své prodejní ceně. Z toh o důvodu
se v zahrádkách dává přednost stromkům, které mají i korunu hustší než rybíz. Stromek
potřebuje vždy pevného kolu, jenž musí n a rozdíl od jiných stromků sahati do koruny, po
pl'ípadě ji i přečnívati, poněvadž koruna je příliš těžká a lehko se větrem láme.
Množí se pohodlně a nejúčelněji rozvody, ač rozmnožování řízky je více v oblibě.
Řez je týž jako u rybízu a sází se též na podzim jako rybíz, ježto z jara př·íliš časně raší.
Angrešt se požívá více v čerstvém stavu než rybíz, zejména velkoplodé odrůdy jsou
v oblibě. Plody ještě úplně nevyzrálé, tvrdé, se zavářejí a dělají se z nich různé kompoty,
z plodů již poněkud zralej ších se připravují rúzné jamy a želé, z plodů úplně zralých př·i
pravuje se marmeláda a dobré šťávy, jakož i velmi chutné víno. Ač průmyslové zužit kování je dosti velké a rozmanité, přece není angrešt ovocem tak hledaným jako rybíz,
a poptávka po něm je u nás mnohem menší než v zam:arúčí.
Máme velice hojné odrůdy angreštů s plody červenými, zelenými, žlutými a bílými,
se slupkou plstnatou , chlupatou nebo lysou.
Z hojných odrůd jsou doporučení hodny tyto velkoplodé oéiTůdy:
Industrie (Whinhams lndustry). Populární anglická odrůda tmavě červená, prostředně
časně zrající. Keř je bujný a silný , v mládí zpříma rostoucí a velice plodný. Plody jsou
nadprostřední až veliké, ponejvíce elipsoidní, j emně plstnaté. Nejhodnotnější tržní
odrůda výborná ke konservaci v podobě kompotů, j amů, želé atd„ méně pro stůl.
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May Duke. Také anglického původu.
Nejranější červená sorta zrající již v prV1Ú
bohatě úrodná. Hodí se velmi jak na stůl tak
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Bobule velké s hladkou slupkou, červené.
polovici července, bujného vzrůstu a velice
i ke konservaci a k výrobě vína.
Lady Dela.mero,rovněž anglického původu. Plody velké, žlutozelené, hladké. Dozrává
časně a roste velice bujně. Hodí se velice dobře k trhání za zelena na kompoty i na výrobu
vína ve stavu zralém. Velice úrodný . .
Neuwiedský raný, původu německého. Plody velké, žlutozelené s tenkou slupkou.
Jedna z nejranějších a nejín'odnějších odrůd, které se hodí na stůl. Je též způsobilá ke
konservaci. Pro studené polohy se nehodí.
Zelený obrovský. P lody velmi veliké, světle zelené. Zraje později, až v cb·uhé polovici
července. Hodí se velice dobře k t rhání za zelena na kompoty a jamy, zralý t éž k požívání.
Bílý nádherný (Whitesmith). Velké žlutobílé plody s tenkou slupkou hnědočerveně
skvrnitou , hustě ochmýřenou, chuti neobyčejně šťavnaté, sladce pikantně kořenité. Bujný
vzrůst a přebohatá úrodnost, kterou nutno podporovat vydatným hnojením. Zraje v druhé
polovici července. Výborná odn\da ke všemu, konservaci za zelena, na stůl i k přípravě
jamů i vína.
Bílý úrodný (Shannon) . P lody bílé, velké, větší než Industrie, elipsoidního, zřídka
kulovitého tvaru. Slupka tenká, na slunci často červeně skvrnitá, hladká. Keř velice plodný
a vzdorný proti úpalu slunečnímu. Odrůda oblíbená na tovární konservaci (obraz č. 331).
Honninguv nejranější, německého původu. Keře bujného a přímého vzrůstu. Plody
uzrávají v první polovici července. Je velice plodný. Plody mdle zlatě žluté s dužninou
sladkou, velmi dobré chuti, prostřední velikosti. Hodí se na stůl i k zpracování.
Triumphant, žlutoplodá česká odrůda, bujně a zpříma rostoucí. Stálá a bohatá
plodnost. Plody jsou velké, zrají uprostřed sezony a j sou všestranně použitelné pro stůl
i ke konservaci.
Reepsake, zelenoplodá odrůda původu anglického. Bujný vzpřímený vzrůst. Letorosty nemají ostm\, pouze starší větve mívají jednoduché ostny. P lodnost nadprůměrná,
velmi bohatá, plody veliké až velmi veliké . Dužnina je sladce navinulá a má velmi
příjemnou, osvěživou chuť. Výborné ovoce stolní i konservní. Je to jedna z velice vděčných
a nenáročných odrůd.
Žlutý nejranější, podobný Ho1mingovu nejranějšímu; řídce chloupkatý.
Mam·eruv, německá odrůda, červenoplodá, plodů značně velkých, nepravidelně kulovitých . Roste bujně a hojně plodí. Zraje hned po nejranějších odrůdách. Dužnina sladce
aromatická, velmi chutná. Je oblíben jako ovoce stolní.
Jundrovský červený a žlutý, moravské odrůdy, rozšířené v okolí Brna. Keře žádají
při bohaté plodnosti vydatného hnojení. Zraje v první polovici července, bobule jsou
prostředně veliké, v době plné zralosti chuti sladké a příjemné. Hodí se ke všemu, i na
výrobu vína. Plody jsou u jednoho barvy zlatožluté, u druhého hnědavě karmínové. Je
velice resist entní proti americkému padlí i jiným chorobám.
London. Plody červené i přes 4 cm dlouhé, zrají však později, až v polovici srpna.
Znamenitá odrúda. ·
Citronový obrovský platí za jednu z největších a nejlepších si.·stek; uzrává v prvm
polovici července .
Žlutý obrovský má plody vskutku obrovské, hledané a dobře na trhu placené.
Bílý císařský dává plody obrovské, až 50 g těžké. Hodí se zvláště pro milovníky
velkých odrťtd.
Při volbě kvalitruch odrůd zasluhují poclie Kamenického zmínky Šolcovy šlcolky
ve Velvarech, které pěstují tyto velkoplodé och-údy: Velvarský skvost (růžově červenavý),
Šolcův miláček (červený), President (bílý), Perla (červený) , Česká koruna (jantarově
žlutý), Negro (temně rudý), Zlatoháv (zlatě žlutý), Azm· (zelený!) atd.
Šolcovy odrůdy velkoplodé jsou poclie K amenického typickým ovocem stohúm
a zvláště se hodícím pro domácí zahrádky, kde je možné vydatné hnojení a důkladné
ošetřování keřů. Česká koruna a Perla i j. se hodí ku pěstování ve velkém.

542

O v o c e d r o b n é.

I

\i

O braz é. 33:2. Hrozen Chrupky

červené .

Réva vinná
je jedna z nejušlechtilejších kulturních rostlin, která ke svému zdárnému vývoji potře
buje především příznivé podmínky klimatické. Kdo chce i v krajinách méně příznivých
pěstovati révu vim1ou, může tak činiti jenom v podobě špalírů na jižních stěnách zelí a voliti k tomu sorty co nejranější, v krajinách klimaticky příznivějších může užíti i stěn jihovýchodních a jihozápadních . Volné pěstování révy ve vinicích je možné pouze v krajích
k tomu zvláště vhodn ých , t . zv. k rajinách vinařských , na svazích obrácených k jihu nebo
k jihozápadu a jihovýchodu.
Réva vinná m á ohromnou sílu vzrůstu a tvoří často roční výhony až 4- 5 m dlouhé,
na nichž jsou jednot livá očka od sebe dosti vzdálena; z těchto výhonů vyrůstají v dalším
roce letorosty, k teré tvoří květy (viz obraz č. 333). - Květy a později hrozny se zpravidla tvoří na jednoletém dřevě vyrůstajícím ze dřeva dvouletého, obvykle kráceného
na čípky o několika málo očkách. Obyčejně to bývají 2 poslední očka čípku, z nichž
tvoří se nové letorost y s květem, ale někdy se vyskytují i och:ůdy, k teré nevytvářejí
z těchto 2 oček letorosty s květem, nýbrž květy se tvoří teprve na letorost ech dalších ,
rašících ze 4.-5. očka čípku, ba i z dalších, a podle toho musíme vykonávati odlišný řez.
Květy se tvoří na révě vinné teprve počátkem července nebo koncem června, což
má t u výhodu, že nejsou nikdy ohroženy jarními mrazíky a zabezpečují pravidelnou roční
úrodu; ale tu nevýhodu, že za nepříznivých poměrů tepelných víno špatně vyzr ává a proto
v krajích, jejichž podmínky t epelné jsou méně příznivé, můžeme pěstovati špa.líry révy
vinné jen na jižních stěnách a voliti odrůdy časné, ne pozchú.
Mimo t o budiž poclotčeno, že očka čípkt\, z nichž se tvoří letorost y s květy, mají býti
silná a i letorosty z nich vyrostlé mají býti silné, a by i květy se mohly dobře vyvinouti .
Réva vinná je bujný keř, kte1J dobře a ochotně snáší řez, ba žádný jiný druh ovocného stromu nesnáší řez tak dobře jako vinná réva. Poněvadž pak snáší výborně řez, hodí
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se zejména k pěstování špalírů, kde z ní můžeme pěstovati jakékoliv tvary, ale obyčejně
volíme k tomu jenom tvary nejjednodušší, jako je jednoduchý kordon nebo nejvýše tvar U.
Sázení révy.
Ještě před sázením révy musíme postaviti kostru. Tu st avíme pro svislé kordony tak, že
postavíme hlavni latě ve vzdálenosti 120 cm a mezi ně latě slabší
k vyvazování plodonosných výhonú , asi 20 cm od sebe vzdálené .
Pi'.lda k výsadbě révy vinn6
m á být nejen živná, ale i fysikálně
připravena tak, abyvšem podmínkám výživy správně odpovídala.
Proto púdy těžké pl"evrstvujeme a fysikálně je zlepšujeme růz
nými přídavky: rašelinou, pískem,
atd., jak jsme to dělali při každém převrstvování.
Potom se musíme starati o nákup spolehlivého, dobře zakořeně
ného materiálu k sázení, který béřeme jenom ze spolehlivých školek vinal"ských.
Révu vinnou sázíme do jam
asi 35- 40 cm hlubokých a podélných (viz obraz č . 334) a hledíme
Obraz č. 333. Květenstvi révy vinné .
při tom , aby do jámy přišla i část
výhonu, která se v loni vytvol·ila.
P o úpravě kořenů zaházíme j ámu a vyčnívající část letorostu seřízneme na dvě očka nad
povi·chem půdy . Štěpy révy na americké podnoži se spokojí s kratší jamkou.
Sázíme révu jen n a j aře a ne do půdy ještě mokré a studené, ný brž vždy již poněkud
sluncem prohřáté, poněvadž réva je keř tepla milovný.
Pěstění

kordonu.

Z pu.uy vyčnívají pouze dvě očka, na která jsme révu čerstvě sázenou seřízli. Naší
snahou musí býti, aby se nám z nich vytvořil silný výhon. Vyrazily-li tedy z obou oček
letorosty, vyřezáváme z nich slabší úplně, aby zbylý prýt zesílil, a stále jej vyvazujeme
volně, aby se do něho nezařezávaly úvazky. Vytvoří-li se na novém výhonu předčasné
letorosty, t. zv. pazouchy, seřezáváme je, ale ne až u základny, nýbrž seřezáváme je n a
jeden list, ježto očko za předčasným letorost em vytvořené by snadno mohlo vyrašiti
v nový předčasný letorost. Rovněž odstraňuj eme i všechny úponky, ježto jich není třeba
(viz obraz č. 335). Hlavní výhon necháváme pak stále rústi, ale vidíme-li v srpnu, že se silně
vyvinul a dosáhl délky asi 150 cm,
zaštipujeme mu vršek asi na 120 cm.
Druhý rok.
Často se st ává, že pfos pečl ivé
ošetřování nevytvořil se již
loňského silný výhon po jakém

roku
jsme
t oužili, nýbrž že se nám vytvol'il
pouze výhon slabý, ani ne l mdlouhý,
kterého k další stavbě nemůžeme
upotřebiti . V t omt o případě zh a-

O bra.z

č.

38/i. Sázeni r évy vinné.
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cujeme celý nově vyrnstlý výhon na jedno spodní očko, aby se vyvinul nový výhon, tentoluáte již silněj ší.
J e-li výhon silný, In·átíme jej na podzim tak, že necháváme pod ním stát jen kmen
v délce asi 20-25 cm a nad kmenem odpočítáváme nejvýše 5 oček, n a která seřezáváme
celý výhon. Na více j ak 5 oček nikdy neseřezáváme , raději na 4, aby se nám ze zbývajících
4 oček jistě vyvinuly letorosty, které budou základem budoucího plodonosného dřeva (viz
obraz č. 336), jež nesmíme nilcdy vynucovati zářezy, jako jsme to dělali u druhů jádrovin,
poněvadž vrstva kúry a lýka je zde příliš tenká. Rovněž neřežeme dřevo nad samým
očkem, nýbrž ponecháváme nad očkem asi 1 cm dřeva a teprve tam řežeme. To děláme
z toho důvodu, že očko, n ad nímž řez provádíme, snadno zasychá anebo aspoň nevyraší
v silný výhon. J e-li obava, že b y všech 5 oček nevyrašilo v dobré letorosty, :fožeme
raději na 4 nebo 3 očka, poněvadž jednou nevyrašivší výhon nemáme již čím nahraditi
a místo zůstane trvale prázdné.

Obraz

ných

č.

335.

Seřezáváni pazouchů. (předčas

letorostů.),

jakož i úponek révy vinné
na letorostu nově se tvořícím.

Obraz č. 336. Prvni definitivní

vinné. Z

řez r évy
se má vytvořiti první
plodonosné dřevo.

oček

Z ponechaných 3- 5 oček se vyvinou plodonosné letorosty, které budou míti obyse 4.- 5. list em , květy (viz obraz č. 337). Někdy se z jednoho očka nevyvine jen
jeden letorost , nýbrž i z vedlejších oček se vyvinou letorosty a často i dva, t. zv. pazouchy, kter é všechny za prvým listem vyřezáváme (viz obraz č. 338), a vyrostou-li znova,
krátíme je opět n a témže místě, kde jsme je krátili po prvé. Zbylé letorosty plodonosné
vyvazujeme pečlivě šikmo na laťky, aby světlo a slunce mělo k nim všude volný přístup.
Letorost z h orního očka vzniklý vyvazujeme svisle.
Všechny postr anní plodonosné letorosty pak zaštipujeme, ale až po odkvětu, abychom
tím zákrokem nepůsobili nepříznivě na vývoj květenství. Zaštipujeme je vždy n a 2 listy
za poslechúm květem a vyrašily-li znovu, lu ·átíme je za prvým list em nového letorostu .
Výhony, které nevytvoří květt\, zaštipujeme až za 6.-8. list em .
Zaštipováním docílíme pfoclně lepšího vývoje hroznt\, ale i všech budoucích oček,
kterých opět budeme potfobovati v dalším roce.
Po zaštípnutí postranních plodonosných letorostů se vyvinou nové předčasné letorosty, t. zv. pazouchy, které opět krát íme na jeden list. Letorost hlavní čili vedoucí nechá
čejně
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se však st ále růsti a jen se vyvazuje, pak v pozděj ším létě se odřezává asi na 1,50-2 m.
Tím pozdním krácením zabraňujeme vzniku předčasných letorostů, ale přece docilujeme,
že spodní očka zesílí.
Na zimu se celý keř r évy natře vápenným mlékem, zavijí se buď do slámy nebo
chvojí, anebo se ohne a přilnývá buď zase slamou nebo chvojí, anebo se pl-ikrývá zemí,
aby nezmrzl.
To se děje po všechna další leta, což však se nemusí dělati v krajinách teplejších
a p olohách chráněných.

Obraz

č.

331. Vývoj let or ostfi s latami

květo.

Obraz č. 338. Pazouchy tvo řlci se za plodonosným dřevem ; ty všechny se seřezávaj í

za prvým listem n ebo se

pros tě

vylam u jí.
35
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Itcz a

ošet ř o vá ní

Řez · výhonu

v dalších l etech.

hlavního, čili pokl'ačováni tvaru.

Řez ten se řídí vždy tím, jak se na něm vyvíjelo plodné dřevo vpřechozím roce.
Řezali-li jsm e předešlý rok hlaviú výhon n a 5 oček a všecka očka se silně vyvinula v plododřevo, budeme i v dalších letech na podzim řezati vždy na 5, nevyvinula-li se všecka
nýbrž jenom 3, budeme v dalších letech na podzim řezati jej na 3. Řezali-li jsme
však na tři a všechny letorosty se dobře vyvinuly a rovněž i pokračová1ú, můžeme se
odvážit a zkusiti jej na 4 nebo na 5 oček (viz obraz č. 339).
Aby všecka očka vinné révy vyrašila, nesmíme nad nimi, jako jsme t o dělali u ovoce
jádrového, dělati zářezy, poněvadž t o nedovoluje široká dřeň a tenká kůra, ale opatrným
ohnutím hlavního vedoucího výhonu, který tvoř'í pokračování, můžeme též docíliti silněj
šího vývoje spodních oček , musíme však být i při tom velice
opatrní, ježto hlavní výhon se snadno láme. ffiaviúm účelem
řezu tedy na hlaviúm vedoucím výboně musí být i, abychom
docílili nového postraruúho ovětvení 3-5 silnými větvemi .
V létě pak seřezáváme všecky ostatní předčasné letorosty,
t. zv. pazouchy, na nově rost oucím hlavním kmeni se tvoř'ící
nad vyvolenými 3-5 očky; zakracujeme je na jeden list a vyřezáváme v šechny úponky. Když pak vedoucí výhon dosáhl

nosné
očka,

(\

tj' . . .

„:

,.

::

'·· ...,

Obraz č. 339. Rez hlavního kmene a plodonosných
letorostu v dalších letech.

Obraz č. 3110. Rez starších letorostfi na 2 očka
čili

délky asi 2 m , zkracujeme JeJ asi na 150 cm. To
netvořilo mnoho pazouch ů.
Řez letorostů
Řez

postra.nních

děláme

čili

na

čípek.

však již v pozdním

létě,

aby se

plodonosných.

provádíme vždy na podzim, poněvadž na jafo by nám réva ze všech míst řezu
a dlouho krvácela.
Zde již musíme rozeznávati dvoje výhony postrarnú:
Výhon y, které se teprve nově tvoH z oček hlavního kmene na jeho seříznutém konci,
a starší výhony jednoroční, spodnější.
silně
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Výhony nově z oček vyrostlé tvoří již nyní hrozny, obyčejně dva. Jakmile se
ukáží, seřezáváme nad nimi celý výhon, a to hned za druhým listem '"nad hrnznem;
když se vyvinul nový výhon, seřezáváme jej již za prvým listem. Výhony nemající
květů zaštipujeme za 6.-8. listem.
Výhony spodněj ší, již jednoroční, zlu·aeujeme před tím buď v zimě nebo již na podzim
na 2 silná očka čili na čípek (viz obraz č. 340). Spodní očko obyčejně nevyvinuté a slabé
k nim nepočítáme. Na seříznut6m čípku vyvine se nám často více letorostú, z nichž ponecháváme jen 2 nej silnější a ostatní vylamujeme, jakmile.:. vytvořily 4- 5 listťt. Dříve
ovoce

trným

• silnějvelice
účelem
ycbo~1

vemi.
osty.
tvořÍcí
avydosáhl
Obraz č. SJ,1. Řez čípku v dalších létech. Má-li však dřevo spodní slabá očka a dřevo
horní je mnohem silnější, f·ežeme slabé spodní dřevo jen na jedno očko, aby se z něho
vytvořil silný výhon pro další rok a horní větévku seřezáváme na dvouočkový čípek.

jich nevylamujeme, ježto neVíme, které z nich vyvinou květy. Když však květy nevyvinou, vylamujeme je v budoucnu již dříve.
Zbývající letorosty plodonosné vyvazujeme šikmo na laťky. Tento okamžik je pro
nás rozhodující. Někdy se nám totiž stane, že letorosty z oněch 2 oček na čípku nám květy
nepřinesou. Pl'inesou-li květy, je nám to pokynem , abychom i nadále zůstali při řezu
2 oček na čípek. Nepřinesou-li nám květy, znamená-to, že musíme voliti jiný způsob řezu.
Řez na čípek v dalších letech.

aby se

Zůstali-li jsme při star6m způsobu řezu
na dvouočkový čípek, děláme to tak, jak
ukazuje obraz č. 341. Staré dřevo na podzim vyřezáváme a ponecháváme vždy dřevo
mladší, blíže hlavní větve rostoucí, a to sefozáváme na 2 dobře vyvinutá očka. Někdy se
nám však může státi, že právě dřevo spodní
má slabá očka a dřevo horní je mnohem silnější. V tom případě si počínáme takto: ře
žeme slabé spodní dřevo jen na jedno očko,
aby se z něho vyvinul velmi silný výhon na
další rok, a seřezáváme horní větévku silněj ší
na dvouočkový čípek (viz obraz týž). Z ponechaných oček čípku vyvinou se nám 2 letoObraz č. SJ,2 . Zmlazeni starého čípku.
rosty, které poskytnou hrozny. Má-li spodní
letorost hrozny, seřízne se hned za druhým
listem za hroznem a pak ještě jednou za prvým listem; nemá-li žádný hrozen, zaštípne se
za 6.-8. listem. Má-li hor1ú letorost hrozny, uříznou se také 2 listy za hroznem; nemá-li
však hrozny, vyřezává se celý buď v létě nebo na podzim. A to se opakuje každého roku.
P lodonosné letorosty zaštipujeme proto, aby se spodní 2 očka dobře vyvinula.
Zkrátíme-li je pozdě nebo vůbec ne, nevyvinou se obyčejně v dalším létě žádné hrozny.
Nevyraší-li některé očko na čípku, pak zbývá jen jeden výhon, který ovšem odstraniti
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nesmíme, i když nemá žádné hrozny. Za to však jej zaštipujeme zase za 6.-8. listem
a na podzim jej seřezáváme na nový dvouočkový čípek.
Takovýmto způsobem řezu se čípek stále vzdaluje od hlavrú větve více a více. Aby
se tomu zabránilo, zmlazujeme po čase postranní dřevo t ím způsobem, že vyčkáváme,
až se z vedlejších oček starého čípku vytvoří nový výhon, který nejprve řežeme na jedno
očko, a když zesílil, řežeme na čípek tento nový výhon a vše staré odřezáváme (viz obraz
č.

342).
Řez

obloukový.

Ačkoli u většiny odrúd révy vinné vystačíme s řezem na čípek na 2 očka, přece někdy
se stává, že jsme nuceni uchýliti se k řezu obloukovému. Většinou t otiž 2 očka čípku
vytvářejí letorosty, k teré přinášejí květy, ale ne vždy. Někdy se stane, že květy vytvářejí
teprve letorosty, které vyraší z dalších oček čípkových a v takových pHpa<lcch nemůžeme
řezati na čípek s 2 očky, nýbrž užíváme v tom případě řezu t. zv. obloukového.

Obraz č. 343. Rez obloukový.

S počátku jest ošetřování totožné. Řežeme boční větve na čípek se 2 očky a v létě
vidíme, že rntolesti vzniklé z těchto dvou oček nevytvořily žádných květů; proto je zaštipujeme za 6.-8. listem. Ale když jsme zjistili, že nám dolní očka čípku nedala ratolestí
s květy, počínáme si v dalším roce jinak. Na čípek jsme :fozali tak, že horní větev jsme
odífali úplně a z dolní jsme nechali (viz obraz str. 341) pouze 2 očka dobře vyvinutá, a.Je
z<le bonú letorost si ponecháváme a krátíme jej na 6-8 oček a ten dolní, který je blíže
kmeni, krátíme na 2 očka (to jest na dvouočkový čípek) . Letorostu honúho, delšíJ10,
fozanébo na 6-8 oček, užijeme jako plodonosného dfova, poněvadž očka vytvořená na
něm, resp . jeho honú části, dají letorosty s květy . K vůli jistotě ohýbáme tuto celou
delší část do oblouku dolů směfojícíh o, aby všecka očka vyrašila. Odtud název tohoto
fozu řez obloukový (viz obraz č. 343).
Z větve silně (pouze na 2 očka) krácené vyrostou nám na další rok zase 2 výhony.
z nichž horního znovu upotřebíme jako oblouku a dolní krátíme opět na čípek s 2 očky.
a celý oblouk star ý vyřezáváme. A tak stále pokrnčujeme.
Všechny nadbytečné a nepotřebné výhony se odstraňují. Rovněž i na části, kde jsme
prováděli řez obloukový, zaštipujeme letorosty 2 listy za květem i eventuálně ještě jednou
nově vyrašivší výhony za 1 listem. Vše ostatní nepotřebné se odstraní. Všechny tyto
práce neprovácUme však najednou, nýbrž vždy postupně, jelikož najednou by to byl
zákrok příliš silný .
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Poněvadž oblouky révové kladou velké požadavky na révu vinnou, nenařezáváme
s počátku všecky letorosty na oblouky , nýbrž jen některé, snad ob jeden nebo ob dva.
Ostatně časem pozorujeme, že réva vinná s přibývajícím stářím rodí i častěji a více na
čípcích dvouokých. Obloukovitý Í'ez nikdy nesmí se prováděti bez současného řezu na
čípek, rovněž se nesmí na.říznouti na čípek za obloukem, nýbrž před ním.

ěkdy

ípku
áfojí
'eme

Obraz

č.

s114. Jednoduché U

Obraz

jsme
dnou
tyto
byl

č.

345 .

před

i'ezem a po i·ezu.

Tvoření

U.

Pěstování kordonu je nejjednodušší a nejvíce používanou formou v pěstování révy
vi.Imé. Ale dá se pěstovati i v podobě t varu U i v podobě kordonu vodorovného, vysokého nebo nízkého, jednoduchého i mnohonásobného (viz vyobrazení č. 344).
Potřebné U u takového tvaru vytváříme obdobným způsobem, jak jsme se tomu učili
a jak nám to znázorňuje obraz č. 345. Jenom část, která má býti ohnuta , pHliš nemač-
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káme, poněvadž by nám odumfola, nýbrž pouhým ohnutím a slaboučkým. zakroucením
skláníme ji proti očku, které má tvořiti druhé rameno U, do polohy vodorovné. Aby však
větévka při t om ohýbání nepraskla, provádíme ohnutí v poloclřevnatém stavu. O pravidelnost U se staráme tak, jak u hrušní, jabloní i broskvoní bylo již mnohokráte
vysvětleno.

Obraz č. 346. Vedení révy v inné v podobě kordonťl svislých i vodorovných na pokusné stanici zahrad-

nického ústavu v Geisenheimu.

Ost atní ošetl"ování révy v'podobě U je podobné jako pl-i chuhých tvarech U, jenomže
zde musíme postupovati zcela pomalu.
Vodorovné a jiné kordony (viz obraz č. 346) pěstujeme právě tak, jak bylo udáno
pl·i kordonu svislém, ovšem hledíme, aby se nám nová očka vyvíjela v čípky pouze na
horní straně a všecka očka
nejspodnější časem ohýbáme
vzhůTu.
Vodorovná ramena.
tvoříme jak jest udáno u U.
Výhoda je, že k tomuto vedení kordonů není třeba kostry
laťové, ježto révu vinnou vedeme po vodorovných drátech ,
jak znázorňují obrazy č. 34G
až 350.

Zmlazení révy vinné

Obraz é.

s41. Vedení révy vinné na
a vodor ovných

domě

kordonťl.

v

podobě

svislých

provádíme jen v těch přípa
dech, kde nám na př'. :mráz zničil celou část nad zemí, anebo
kdy špatným vedením dosáhli
jsme neúplného ovětvení, které
se nezdá dosti uspokojivým.
Tu zpravidla energicky sefozáváme celou révu až nad samou
zemí a z hojných výhonků ,
které ze země vyrazí, vypěstí
mc si révu novou.
DNve však než se k podobnému zálnoku odhodláme,
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zkusme zde méně riskantním
způsobem, nedalo-li by se téhož dosíci, na~př. krácením révy
a jejím novým svislým vyvázáním.

Ochrana

před

mrazem.

Réva je rostlina velice
choulostivá: všecku révu vinnou mimo krn.j vina.řský nutno vždy chrániti před zimou. Především jest nutno
nopřiluývati révu vinnou pHliš
brzo a na jaře neodbývati'. ji
zase příliš pozdě, poněvadž
vzduch a přiměřeně mírně studené počasí jsou právě činitelé,
kteří na vyzrání révy působí
bla.h oclárně.
Neobejdeme-li se již bez
přikrývání révy, je nejlépe ji
napřed dobfo potříti vápenným
Obraz č. 848. Týž domek jako na
obraze č. 347, ale za olistění révy.

mlékem a pak dobře zabaliti do
slámy nebo chvojí, při čemž
musíme dbáti i toho, aby i kořeny r6vy nezmrzly; proto je,
pokud lze, kryjeme slamnatým hnojem.

Hnojení révy vinné.

vetry
Ve-

ch,
34!i

Obraz

č.

349. Domek s r évou vinnou vysoko vedenou.

Hnojení r évy vinné jest
nutné, poněvadž bez něho se
réva vinná neobejde. Chabý
a slabý vývoj letorostú je jen
následek nehnojení, rovněž i
vývoj malých listú a malých,
špatně vyspělých hroznú.
R évu nutno hnojiti přede
vším zetlelým hnojem každé
2 roky na podzim a hnúj zarýti. No1ú-li hnoje, může se
v hojné míře užíti i kompostu
nebo rozmělněné rašeliny, dobře močůvkou polité, která pak
neškodí, naopak prokazuje velice platné služby. Rašelinymočúvkou prosycené užíváme nejúčelněji v zimě. Jinak v šak se
močůvkou hnojiti nesiní, ježto
vzrůst révy jí hnojené trvá
dlouh o clo zimy a dřevo nevy-
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zrává. Výborně lze též u žíti i hnojiv umělých, na př. síranu amonného, jehož se dává
asi 20-25 g na 1 m 2 v celém rozsahu kořenů , na jaře asi 25-30 g sup erfosfátu a asi
25 g 40% drnselné soli na 1 m 2 •
Ukazuje-li réva vinná při hnojení umělém špatný, slabý vzrůst, je třeba vypomoci
hnojením přirozeným (zetlelým hnojem). Tam, kde je okolo révy kamenné dláždění,
používáme hnojiv tekutých , nalévaných do děr. Hnojiva pevná sypati
do děr nemá smyslu , poněvadž pevná
hnojiva se ke kořenům nedostanou.
Po tři roky hnojíme vápnem;
na I m 2 používáme asi 100 g i více
vápn a páleného. Též se vřele doporučuje čas od času naházeti na půdu
rozpadlou nebo rozdrobenou bl'idlici ,
která zejména v půdách lehkých
(písčitých ) dělá výbornou službu.
Kromě hnojení potřebuje réva
vinná též hojnost vody, ja.k zjištěno
,
nejvíce v době tvoření a pozděj šího
: ··,{<· „nalévání" hroznů. - Zejména je
nutno dobře zásobiti vodou révu , stojící pod přístřešky domů, kam déšt
nikdy nepřij de , a to zejména v mládí
révy. Ježto kořeny révy vrůstají hluboko, je nutno révu čas od času zaObraz č. 350. Domek s révou vinnou vedenou nad
vodňovati, aby se spodina dostatečně
okapem střechy.
zásobila vodou .

(
Obrciz č. 851. Množeni révy vinné řízky a jich přikrývání na zimu hlínou.

Rozmnožování

pravokořenné

révy vinné.

Má-li kdo na místě nebo v okolí dobrou révu, která dobře rost e, je zcb:avá a skýtá
hojnost vyzrávajících plodů, učiní nejlépe, aby se vyhnul různým nemilým překvapením,
namnoží-li si ji sám buď pomocí řízků nebo pomocí odnoží.
Řízky se rozmnožuje réva tak, že si v zimě nařežeme potřebné množství jednoletých,
dobře vyzrálých prutů z plodné révy, a jsou-li ve větším množství, svážeme je asi po
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20 kusech dohromady a založíme přes zimu na místě ne příliš vlhkém , k de nemrzne.
Jakmile počasí tomu dovolí, připraví se pro ně půda. Převrstvíme ji as na 50 cm hluboko
a promísíme dobře s kompost em a do zeminy t akto připravené vložíme řízky na šikmo,
asi ve v zdálenosti 10 cm od sebe, ale t ak , aby nejhořejší očko vyčnívalo nad zemí (viz
obraz 351); více se o ně nestaráme, snad jenom o to, abychom půdu uchželi čistou, bez
plevele, kypřili ji a udržovali ji vlhkou .
Tvořící se výhonky vyvazujeme na l aťky, aby rostly svisle. D o podzimu se řízky
dobře za.koření, což poznáme na vytvoření silného výhonu, t akže jich mů žeme již
v dalším jaře použíti k sázení. Vytvoří-li se jenom slabé výhony, je t o znamení, že se
ještě dobře nezakořenily a musí zůstati j eště rok na místě. Aby se zabránilo zmrznutí
výhonů, seříznou se na podzim na náležitou délku a zahrnou se zemí (viz obraz 351).
Na j aře se pak seříznou všechny slabší výhony , nad půdou a ponechá se jen nej silněj ší.

O braz č. 352 . Mn ožen i révy vinné hříženc i ve volné pfidě a hřížen c i v k ošících.

l\1nožerú

hříženci

zajišťuje rychlejší a mnohem silněj ší množení. K t omu účelu se skloní n ěkolik silných jednoročních výhonů révy vinné, které vyrůsta jí na spodu révy, a vloží se po celé délce do
země. Dotyčný výhon se však nesmí v pfedcházejícím létě zaštipovati, aby se dobře
vyvinul. R éva se dobře uloží do země, ohnutá asi 25 cm hluboko, připevní se 2 h áčky,
aby dobře držela v zemi, a zahrne se, nejlépe kompostem. Konec uložené r évy nechá se

vyčnívati ze země a seřízne se na 2 očka, která zůstanou nad zemí, a výhon z nich rostoucí
se vyvazuje na připoj ený kolík.
Nesmí být při tom nedostatek vody , jinak se odnož nezakoření.
Za r ok docilujeme obyčejně již silných rostlin.
Óasto se již při odnofov á1ú dá vají odn ože révy do košíků a dají se v nich zakořeniti.
J e t o spojeno, zejména při přesazování n a dálku, s určitým prospěchem , poněvadž kofony
při přesazování lépe drží balík hlíny (viz obraz č. 352).
Odrůd y

hodn é lloporu čc ní pro naš e pom ě r y.

Óasto se naříká nad t ím , že réva vinná se sice dobře daří, i plody pilně nasazuje , ale
že ovoce nevyzrává, anebo vyzrává jen v nejpříznivějších let ech . Příčinou obyčejn ě
bývá t o, že zde byla p och ybena volba ocfrůd. K aždá réva nedozrává, ježto doba jejího
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vzrůstu

a zrání je silně omezená a proto je tfoba, abychom rozeznávali odrůdy, které
dozrávají časně a které pozdě. Odn\dám pozdě zrajícím se musí dostati těch nejpríznivějších podmínek klimatických a tepelných a je vyloučeno, abychom na místo s nepřízni
vým podnebím dávali odrůdy pozdě vyzrávající. Na místo s podnebím nepHznivějším
n áleží jen odrůdy časně dozrávající a jaksi nenáročné. Ale i v krnjinách s podnebím přízni
vým, t. zv. vinal-ským, musí se díti volba odn\d s opatrností, poněvadž i zde jsou odrůdy,
které se daří jen na jižních stěnách velice příznivě položených, kde mají celý den plné
slunce.
Musí se též počítati s odrůda.mi, které jsou citlivé proti silněj šímu chladnu a molu·ému
počasí, dále j sou sorty citlivé oproti peronospoře a oidiu. Je též nutno dáti pozor, které
odrůdy vyžadují čípkový řez a které obloukový.
Se zřetelem k tomu lze doporučiti jen tyto stolní odrůdy:
a) Sorty vhodné pro všeobecnou výsadbu na vinicích i na jižních stěnách v krnjinách
poměrně chladnějších: Madeleine Angevine, Mali:ngre, Chrupka bílá, Chrupka červená,
Madlenka královská, Rané modré bmgundské, Veltlinské červené rané, Portugalské
modré, Žluté hedvábné, Čabanská perla.
b) Sorty jen pro nejlepší vinorodé polohy: Chntpka muškátová, Žlutý muškát,
Da.mascenka bílá, Vlašské rané, Forsterův semenáč.
Odn\dy révy vinné doporučené pro české země:
Madlenka raná (Madeleine Angevine). Velice časná oclTůda, která by se mohla pěstiti
i ve vyšších polohách. Hrozny žlutozelené, prostřední velikosti, bobule prostředně veliké,
slabě podlouhlé s tvrdou slupkou. Vzrůst je prostřední, hrozny chuti sladké, květ je dosti
citlivý. Žádá cliouhý obloukovitý řez.
Ma.lingre. Hrozny i bobule této och·ůdy jsou v poměru k jiným ocb:ůclám malé, takže
pro krajiny vinorodé vůbec nepřichází v úvahu, ale v krajinách s klimatem méně příznivým
zasluhuje zvýšené pozornosti pro svou ranou zralost a otužilost ke:fo proti mrazům; lze
je j eště pěstovati i v docela vysokých polohách , na stěnách jižních. - Roste prostředně,
kvete brzo a květ ne1ú proti mokrému a studenému počasí choulostivý, čímž se vysvětluje
velká plodnost ·odrůdy. Hrozny jsou prostředně veliké a volně stavěné. Bobule jsou m alé,
žlutozelené až i hnědavě vybarven é, časné, slupky tenké, chuti sladké. Velice plodná
odrůda silného vzrůstu. Vyžaduje krátký řez. Na stěnách netrpí ani peronosporou, ani
oidiem.
Cluuplrn bílá (Weifler Gutedel), jedna z odrůd nejranějších, dosud u nás nejrozšíře
něj ších a nejvíce se zamlouvajících. Keř má zd.J:avý vzrúst a vyznačuje se i velkou
íuodností. Hrozen je velký,
podlouhlý, bobulí velkých ,
kulatých, zelenožlutých , poněkucl volněj ších ve stavbě.
V letech příznivých bývá na
sluneční stra ně poněkud zlatočerveně zbarven. Zraje
v říjnu. Květenství nastupuje záhy, jo otužilé proti
mokrému a studenému počasí, proto keře hojně rodí.
Dfovo clobfo vyzrává a netrpí obyčejně mrazem. Řeže
se vždy na dvouoký čípek.
Zralé hrozny jsou velice
odolné proti změnám pově
trnost ním, takže se mohou
ponechati na keřích dlouho
do podzimu, čímž silně na jakosti získávají. Volně stavěné hrozny netrpí ani plísní
a dají se dobře v čerstvém
stavu uchovati i dlouho clo
Obraz č. 353. Uchování hroznťi révy vinné ve sklenicích.
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zimy, pověsí-li se v suché a vzdušné prostoře j ednotlivě na provázek nebo dají-li se do
sklenic s vodou (viz obraz č. 353). Odrůda trpí poněkud_\ peronosporou, méně oidiem.
Chrupka červená (Roter Gutedel). To, co bylo řečeno o Chrupce bílé, platí plně
i o Chrupce červené. Jenom květ je poněkud citlivější, takže se n emtiže čítati vždy s plným
a pravidelným výtěžkem. Proto je také sázíme vždy na již1ú stěnu. V krajinách vinorodých
stačí ovšem i stěna západní. Řez se provádí na dvouoký čípek.
Chmpka muškátová (Muskat Gutedel) se podobá oběma Chrupkám předešlým, ale
má núrnější vznist , hrozny jsou ještě volnější a bobule jsou běložlutavé barvy. Má výteč
nou, jemnou muškátovou chuť a náleží proto k nejušlechtilejším ochůdám. Vyžaduje
:.1vláště příznivé polohy na jižních stěnách a velice dobrého ošetřem, a proto se hodí
jen clo In-a jin vinorodých.
Žlutý muškát (Gelber Muslmteller), zv. místy též Bílý muškát. Hodí se jenom do
krajin vinorodých a j eště k tomu na jižní zdi, poněvadž jenom tu lze počítati vždy s úplnou
zralostí. - Keř má bujný vzrůst, ale plodnost může býti označena jen jako mírná. Dřevo
někdy zmrzává. Řez obloukovitý. Květ je na nepohody časové dosti citlivý a proto je též
úroda menší. Hrozen je velký a podlouhlý, dosti hustý. Bobule jsou velké, kulaté, zelenožluté, na straně sluneční hnědavě skvrnité. Slupka bobulí jest tuhá. Zraje v Hjnu, ale
potřebuje mnoho slunce, aby plody dozrály a dostaly pravou muškátovou chuť. Náklonnost k napadem oidicm; proto je třeba často sířit.
Damascenka bílá (Bicane, Wei.ller Da.maszener). Hrozny velké, bobule velmi veliké,
světle žluté i zelenožluté. Zraje prostředně časně. Chuť sladká, slupka tuhá. Vznist velice
silný, květ je chuti citlivý proti nepohodě. Řez obloukovitý. Hodí se jen do krajin vinorodých.
Čabanská perla je nejranější odrůda s hroznem prostfodně velkým, bobulí žlutých,
velkých , chuti muškátové. Rodí prostředně hojně. Zraje v prvé polovici srpna a je stále
vice u nás ceněna. Hodí se na ·zeli i do krajin méně příznivých.
Madlenka královská (Madeleine royale) rodí nestejně, což záleží na počasí, ježto květ
je dosti citlivý. Hrozny bývají velké a řídké, bobule někdy podlouhlé, jindy kulovité,
barvy žluté, chuti mírně muškátové. Hodi se i clo krajin chladnějších.
Veltlinské červené rané (Friiher roter Malvasier) je odrůda raná. Hrozny barvy
růžové, bobulky drobnější, hodně sladké. Používá se k přípravě vína. Hodi se i do krajin
poměrně chladnějších.

Rané modré bmgundské se dá pěstovati ještě tam, kde ostatm sorty zklamávají.
je mírný, takže jo lze pěstiti i na mzkých zdech, kde jest málo místa. Hrozen je
malý, hustý, bobule jsou malé, kulaté, černě modTé, slupka jerrmá. Rozkvétá časně a květ
není citlivý proti nepříznivému počasí, proto i úroda bývá pravidelná. Dřevo vyzrává
dobře a je proti mrazu dobře odolné. Pro malý vzrůst se doporučuje silné hnojem, jinak
se keře brzo vyčerpají . Řeže se na čípky dvouoké a je odolné proti nemocem. Hodí se
i do krajů méně pHznivýeh.
Žluté hedvábné. Odrůda pěstovaná s oblibou v severním Německu, kde zaujímá mezi
žlutými sortami význačné místo. Tam, kde se réva vinná ve volném vůbec nedaří, lze
ještě pěstovati Žluté hedvábné na již1úch stěnách budov. Potřebuje však dobře chráněné
místo. Má silný vzrůst, potřebující dosti prostoru. V Geisenheimu na vile Monrepos je
špalír této révy na stěně o ploše 100 m 2, jenž dal v jednom roce přes 2200 hroznů, což
je přesvědčujícím důkazem síly vzrůstu a velké plodnosti. Hrozny jsou velké, protáhlé,
husté. Bobule jsou podlouhlé, žlutozelené, s tenkou slupkou a zrají velice časně. Řez
hlavně s počátku obloukovitý .
Portugalské modré. Ve vinorodých krajinách velice oblíbená sorta k přípravě červe
ného vína, bývá však napadena často oidiem a musí býti silně zaprašována sírou. Má silný
vznist a potřebuje t u díž i vice místa. Hrozny jsou prostředně velké až velil{é, husté.
Bobule jsou kulaté, černě modré, slupka jemná, chuť dosti příjemná, jsou však ochůdy
lepší. Zraje na počátku října nebo ke konci srpna. Dřevo někdy zmrzává, i květ trpívá
mokrým a studeným počasím, takže v tom případě bývá násada malá. Jinak však rodí
velice hojně a hodí se i do krajů méně příznivých.
Vzrůst
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Vlašské rané s pravidelnou roční úrodou hrozm'i., barvy modré. Bobule jsou velké ,
chuti sladkokyselé; používá se na výrobu červeného vína. H odí se jen do krajú vinol'Odých.
Košut Lajoš, původu maďa.r ského. B obule velké, kulovité, barvy zelené, chuti
jemné. Hrozn y jsou velké, keře velmi úrodné.

pří

Lacrimae Christi, jedna z nejúrodněj ších r év, rodí brzo, pravidelně a hodně . Bobule
pocliouhlé, zelené, chuti velmi příj emné . Prvotřídní stolní hr ozny , z nichž je i dobré
bílé víno. Hodí se jen do krajů vinorodých.
Sylván zelený a červený, menší kulovité hrozny, velkých b obulí, chut i velmi dobré.
J'en do krajú vinorodých .
Fosterův semenáč, velmi úrodná odrůda s hrozny velkými, podlouhlými, barvy
zelené, zralosti pozdněj ší, hodící se jen do luajů vinorodých .

Dal š í drobné ovoce .

Obraz

č.

954. Malina Maribore.

Maliny
mají oproti b obulovinám t u výhodu, že v dobrých , živných půdách rodí již druhým
rokem . Avša.k je k tomu třeba dobré půdy hlinité nebo hlinitopísčité a dostatečné vláhy .
která je n ezbytnou p odmínk ou zdaru. P ozemky vypráhlé, suché, jakož i těžké jílovité
půd y v plném slunci, nehodí se ku pěstování malin, leč by byly řád ně převrst ven y.
zá sobeny hojně vápnem , Thomasovou moučkou , draslem a zavlažován y.
Přechodný st ín malinám n evadí, proto mohou býti pěstovány i jako podplodina
v sadech. Nejsou-li ošetřovány , tu půdu silně zaplevelují a odnímají stromkům , zcj mérnL
jsou-li blízko nich , značnou část živin. Proto je nut no sázeti je dále od strom ů uprostřed
řad, aneb o později je raději vůbec nesázeti, po něvadž jsou velkými lupiči živin ; prot o
jako podplodina se vůbec p od stromy nep ěstuj í , leč v mládí ane bo daleko od stromt1.

Ovo ce drobné.
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Nejlépe jest vysazovati maliny na podzim. Vysazují se do řad 1 až 2 m od se be vzdálených, aby bylo možno řádné obdělávání půdy mezi nimi. Sazenice mají býti navzájem
vzdáleny asi 60-70 cm. Sazenice při sázení se silně seříznou asi na 25-30 cm. Kdyby
se neseřízly, daly by jen méně cenné plody a nevyrašily by silné pruty z půdy, které zaručují plodnost v příštím roce. Po vysázenJ,se maliny přikryjí dobrým slamnatým hnojem.
Maliny rodí jen na prutech předešlého roku vyrostlých, a proto musí b ýti naší snahou,
docíliti hned po sázení prutů čerstvých, mladých, silných, které by již v dalším roce
rodHy. Všecky pruty, které odplodily, se v zimě vyřezávaj í, rovněž tak se vyřezávt~jí již
v červnu všecky letorosty slaboučké, aby nepřekážel y silným a nebraly jim slunce a vzduch
(viz obraz č . 355). Na k aždém trsu se ponechává později jen 6-8 mladých silných prutů
a všeck y slabší nedorostlé se vyřezávají. Pruty příliš cliouhé se zkracují asi o 30 cm , čímž se napomáhá plodnosti.
Na maliny má velký vliv počasi. Bez dostatečné vláhy ' půdě
rodí málo a ovoce méně jakostní,
plody tvrcb.1ou a stávají se nepoživatelnými, aco zbude, jo drobné,
malé, bez chuti a aromatu. Rovněž
však jim škodí počasí příliš deštivé, pl'.-i kterém mnoho plodú shnije
a odpadá. Nejlep ší chuti dosahují
maliny v době plné zralosti, ale
pro trh se musí česati ještě za
tvrda, aby snesly dopravu. Plody
lesních malin, divoce rostoucích ,
jsou sice chutněj ší, ač i maliny·pě
stované mají znamenité aroma i
výbornou chuť, mimo to vynikají
lnásou a velikostí, že se jim dává ·
přednost nejen na trzích, ale i při
průmyslovém zpracování.
O hnoje1ú malin platí totéž,
co bylo řečeno u rybízu a angreštu.
Mají se totiž vydatně hnojiti, a
zvl áště na jaře, kdy se začínaj í
tvo:hti nové pruty, velice prospíObi·az č. 355. Oš e třov ání a řez maliníku . Všechny staré
vá přihnojení ledkovými hnojivy,
výhony se na podzim vyříznou. Nové výhony, náležitě
30 g n a 1 m 2 .
urostlé a s ilné, se p onechají, slabé se všecky odřež!.
Maliny nelze ponechati dlouho na jednom místě. Vyssají pi'.tdu
i pH značném hnoje1ú v dosti krátké době, takže za 6- 8 let poskytují již úrody slabší
a. plody menší. Proto po době 6-8 let se jim vyměňuje stanoviště.
Poněvadž některé školky nedbají dosti pečlivě pravosti odrůd, je třeba kupovati
sazenice z pocb.1ikú spolehlivých.
Rozeznáváme maliny čcrvenoplocl é a žlutoplodé, též jednou plodící a dvakrát plodící.
Žluté plody jsou oblíbeny pro jemnou chuť i pěkné zabarvení.
Odrůdy

a) S plody

malin.
ěervcnými.

l\fadboro (nesprávně Ma.r lborough ), americká odrůda, velmi silného vzrústu, prutů
netvořících větve, kořenů dlouhých, s bohatými kofony vlasovými, která dobfo snáší
období většího sucha. Plody nadměrně veliké, kulovité i poněkud podlouhlé, chuti pří
j emně sladlcé, vhodné k výrobě malinové šťávy. Uzrávají r ychle za sebou v první polovici
července, čímž se zkracuje značně doba česání. V nepříznivých polohách t rpí někdy chorobami prutů. J edna z nejoblíbeněj ších a nejrozšířenějších ocb.·úd.
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Pruská (Preussen), nová sorta německá, považovaná v Německu za nejlepší ocb:ů<lu
tržní. Pruty jsou nadměrně dlouhé, až 3 m vysoké. Ovoce je překvapující velikosti,
krásně červené, velice šťavnaté, chuti lahodné, tuhé, vh odn é k dopravě; dá se upotřebiti
ke všem obvyklým způsobům zpracování. Pruty se vyvazují na vodorovné dráty (viz
obraz č . 356).
Hornet, stará odrůda francouzská, roste bujně, málo odnožuje, takže se po zahradě
příliš nerozlézá. Ovoce má nadprůměrně veliké, chuti velice aromatické . Odrůda vhodná
pro trh i ke zpracová1ú. Je téměř totožná s německou odrůdou Ha.r zjuwel.
rschaffers Colossa.l, míšenec maliny a ostružiny . Plody má velmi veliké, tmavě čer
vené, k jídlu chutné, ale nehodí se k výrobě šťávy, ježto jim chybí pravá chuť a vůně malin.
Roste velice sil ně, pruty má velmi dlouhé, vyžadující vyvázání; bývají plody; přímo
obsypány. Neodnožuje a zahrady nezapleveluje.
Goliáš silně zapleveluje pt1du, takže se nehodí do malých zahrad.

.

1

Obraz

č.

356. Vyvazováni

I

maliníkť!.

na napjaté dráty.

Lloyd George, novější odrůda anglická, všude velmi oblíbená. Náleží k' malinám
remontantním. Rodí ojediněle přes celé léto, nejvíce v červenci; druhá žeň jo na
podzim. Plody jsou velmi velké, protáhlé, temně červené, velice šťavnaté a lahodné
chuti. Keře rostou velice bujně, tvoří mnoho výhonků a dávají velké úrody . S Pruskou
malinou se řadí k nejcennějším odn"tdám nověj ším.
Superlative je středního vzrůstu. Plody veliké, velmi chutné, tmavě červené. Málo
odnožuje.
b ) S plody žlutými.
l\lagnum bonum, ovoce velké, kuželovité, tmavě žluté.
Antverpská žlutá dává plody oranžově žluté, rovněž tak Goldcn Queen.
l\letská, remontantní; plody světle žluté.
Ricvers Orange, remontující ; plody světle žluté, pruty téměř lysé.
Podivuhodná žlutá, remontantní, plody bledě žluté. Rodí nejvíce na podzim.
Maliny se množí buď výhonky z kořenů, jiné, neodnožující
nebo hříženci, při čemž mají špičky prutů z půdy vyčnívati.

odrůdy, dělením keřů
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ě čer

roalin.
přímo

Obraz

č.

957. Os tružina L ukrecie.

Ostružiny

Málo

keřů

j sou u nás málo rozšířeny, ač ovoce je hodnotné, ch utné a pěstitelsky vděčné. Vyráběj í
se z nich dobré kompoty, pěkně barevné šťávy, huspeniny, vína, likéry i ostružinové
marmelády. Pravou vlastí ostružin je Amerika, kde se ostružiny již odedávna a hojně
pěstují. Příčinou malého rozšíření u nás jest snad malá vhodnost podnebí, jemuž asi
chybějí hlavně teplejší podzimky, jako jsou v Americe, aby ostružiny mohly dobře vyzráti. Proto se u nás pěstují
jen sorty rané. Na půdu nečiní zvláštních nároků , ale
milují polohu chráněnou
proti studeným větrům a
slunnou.
Ošetřování ostružin je
obdobné jako u malin: vyře
závání starých a slabých ,
j akož i přespočetných pruttl.,
a hojné hnojení.
Též množeníje snadné;
množí se buď hříženci nebo
\
pomocí řízků kořenových
(kořeny se na podzim vy/~~z:=s~ž~
hrabou, rozřeží na řízky asi
3- 4 cm dlouhé, založí se do
písku a z jara se vysazují
(viz obraz č. 358).
Obra.~ č. 958. Množení ostružinikfi řízky a hříženci.

„
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Rozeznáváme odrůdy poléhavé či popínavé a přímo rostoucí. Popínavé se vysazují v zahmdách, kde vyžadují dosti místa (3- 5 m) a mnoho práce s vyvazováním na
zdi, různá loubí a řez, aby byly st ále drženy v pořádku. Dosahují výše několika metrů
a značné šířky, ale jsou velice plodné. Místy však vymrzávají.
Pro pěstování ve velkém se doporučují jen ostružiny nepopínavé, které nevymrzávají.
Ty sázejí se úžeji, asi na 80-100 cm od sebe, a v řadách širokých asi 1,50-2 m.
Odl'ůdy

Wilsonova raná má plody velké,

nepopínavé.

tmavě černé, velice šťavnaté, sladké a časně zrající.

Je dosti otužilá.

'l'aylol'Ova úrodná. Plody velmi veliké, tmavě černé, šťavnaté, velice chutné, zrají

prostředně. Pruty jsou silně ostnaté.

V tuhých zimách jednoleté výhony snadno

vymrzávají.

Poléhavé

odJ:ůdy.

Lucrctia tvoří plody velik6, podlouhlé, černě modré barvy , chuti sladce nakyslé.
V zahrádkách se jí používá k popínání zdí a na girlandy; není úplně otužilá. (Viz
obraz č . 357).
Theodor lteimers. Velké, kulovité černé plody. Roste velice bujně. Používá se jí ke
krytí plotů, zdí, loubí. Není rovněž úplně otužilá.

Obraz č. S59. J ahoda Laxton's Noble a Vitěz.
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Jahody

jí ke

náloží k našim nejcennějším plodům, kter é pfod jinými druh y mají různé přednosti, jako.:
časnou ranost , lákavý vzhled, šťavnatost a vzácné aroma (u jiných ovocných dTuhů neznámé), st álou a bohatou plodnost , snadné množení atd.
Upotřebitelnost jahod je všestranná. Jsou n ejen pochoutkou ve stavu čerstvém,
ale zpracují se též hojně v četných továrnách n a výtečné kompoty a jamy, v cukrárnách
i v kuchyni na marmelády, šťávy a vína.
Přes velké rozšíření jahodových kultw: je i při cenách stále klesajících j eště naděje
na další rozšiřování, zejména budeme-li se st arati o zboží kvalitní.
Jahody vyžadují pfodevším výživnou a humusem bohatou půdu, zásobenou dostatečným množstvím vápna a dostatečně vlhkou. Poloha jim· svědčí slunná, před větry
chráněná. Púdy suché a zcela chudé se nehodí ku pěstování jahod. Ale snáší dobře i polohy s toulavým stínem , jak tomu bývá v prvých dobách života velkosadů, v stínu
trvalém dozrává ovoce později . Možno je tedy pěstovati jako podkulturu v sadech ještě
nevzrostlých.
Místa určená k vysazování jahod se hluboko zryjí na j aře před sázením, dobře provápní a kde třeba, zásobí se ve spodině hnojivy reservními, Thomasovou moučkou a síTan em draselným.
·
Do půdy takto pi"ipravené sázíme p ak v srpnu sazenice jahodové a na zimu je obkládáme silnou vrstvou slamnatého hnoje, abychom zabránili eventuálnímu vymrzávání
rostlin.
Za sadbu používáme dobfo zakofonělých „uzlových" sazeniček ze šlahounů, které
~e tvoří z matečních rostlin, ale musíme tomu věnovati náležitou pozornost.
Složené květy jahodovníků obsahují totiž oboje orgány pohlavní, samčí i samičí,
ale vyskytují se i rostliny jahod1úkové s orgány čistě samičími, jen s bliznou a čnělkou,
jinde opět zase květy přev~žně sa mčí, se zakrnělými pestíky. Takovéto samčí rostliny jsou ovšem neplodné. J e-li takových samčích rnstlin většina a béřeme-li z nich
šlahouny, tu rostliny z nich vzniklé málo rodí; obecně pravíme, že jahody degenerují.
Nezbývá tedy nic jiného, než všecky ja.h oclníky nerodící ze záhonu odstraniti a postarati
se o sazenice nové, které poch ázejí ze spolehlivých matečních rostlin dobře rodících.
Proto se také šla.b ouny mají bráti jen z osvědčených, nejlépe dvouletých sazenic, které
zaručeně rodí, aby se tak zajistil dokonalý zdar a pěstitelský úspěch chystané výsadby, poněvadž sazenice v srpnu sázené mají již v dalším roce dobrou úrodu; proto je
žádoucí výběr sazenic na rozmnožování. J sou-li sazenice dobře zakořeněny, mohou se
sázeti přímo již na nové stanoviště. Nejsou-Ji zakořeněny, sázíme je napřed clo paře
niště ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe a teprve potom, když zesílily, sázíme je na záhony definitivně.
J ahody sázíme obyčejně průběhem měsíce srpna až do počátku září, ne později, nebo
na j aře od března do dubna. Sázení jarního používáme obyčejně v krajinách často
navštěvovaných jarními mrazy, kdežto všude jinde dáváme přednost sázení srpnovému ,
ježto zaručuje již v dalším roce obstojnou úrodu.
Rostliny je třeba vysazovat i se vší potřebnou péčí, ne mělko, ne hluboko, po při
měfoném zakrácení kořínků.
Pro zahrad1ú kultury připravíme si záhony 120 cm široké, na něž sázíme tři řady
sazenic jahodových ve vzdálenosti 30- 40 cm od sebe. U velkých výsadeb polních dáváme
je do řad 60-70-80 cm vzáj emně vzdálených podle sch opnosti vzrůstové té nebo oné
oclrl'1dy, a v řadách je sázíme na 30-40 cm od sebe. Óasté zkypfování půdy mezi jednotlivými záhonky je nut né jednak k zachování vláhy v půdě, jednak k ničení plevele. Musíme
se však varovati každého hlubšího kopání.
Na podzim obkl ádáme starší jahodníky dobře proleželým hnojem, který na j aře
zakopáváme. Všem mladým sazenicím odstraňujeme resp. odřezáváme rychle se tvořfoí
šlahouny, abychom posílili původní rost linu. Rovněž u všech kult ur jahodových odřezá
váme po žních nožem nebo nůžkami všecky n ové šlahouny. V kulturách polních děláme to
-po př. frézrem se zvláštními noži .
V půdách suchých nutno řádně zalévati, aby se zvýšil výnos.
36
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Abychom chránili plody pfod hnitím nebo znečišťová1úm. dává se pod rostliny dřevitá
vlna nebo krátce přiřezaná sláma, nebo drátěné kroužky (viz obraz č. 360). S lmojením
možno začíti již v létě po žních, kdy násady květné na další rok jsou hotovy.
Plodnost jahod se počíná již prvým rokem po sázení, největší je v druhém roce ,
pak plodnosti ubývá, poněvadž půda bývá
jahodami vyčerpána, takže se nedoporučuje
pěstovati na jednom místě jahody déle než
3-5 let. Pěstujeme-li jahody měsíčn í.,
měníme je k aždý rok, poněvadž výnosnost
u nich poklesá j eště rychleji, a množíme je
jen semenem . Výsev se provádí z jara, asi
v dubnu, do pařeniště, a když se vytvořil y
4 prv1ú lístky, přepíchají se sazeničky na záhon asi na 15 cm od sebe. V srpnu se
vysazují na definitivní stanoviště. Při vysazování všech jahod je třeba dáti pozor, aby
se sázely jen sazenice dobře zakořeněné {viz
Obraz č. 960. Drátěné podpěry jahodnikfi.
obraz_ č . 361), ne hluboko, ne mělko.

Obraz č. 361. Sazenice jahodniku: a dobře zakořeněná,

b špatně zakořeněná,

d vysoko vsazená, e hluboko vsazená.

c dobře zasazená,

:563

O v o c e drob n é.
Odrůdy

j ahod vhodné Je
a)

Odrůdy

pěstování.

mné.

Deutsch Evern je u nás nejranější od1·ůda, původu německého. P lody uzrávají již
a jsou prostřední velikosti, světle červené, dužniny tuhé, temně růžové,
velmi sladké. aromatické. Sazenice se mají nejdéle po 3 letech vyměniti za čerstvé, jinak
rodí ovoce malé, neprodejné. Odnožuje poměrně málo.
počátkem června

Laxton's Nohle, star ší osvědčená anglická odrůda, plodů značně velkých, zvláště
počátku, později však velikost klesá. Chuti jsou velmi dobré, aromatické. Zraje asi
5-6 dnů po Deutsch Evern. P lodí h ojně. Výsadba se má měniti 4 . rokem. Je proti rrll'azu
poněkud choulostivá. Dobře odnožuje.
s

Vítěz (Sieger) , hodnotná německá oili·ůda. Sazenice velice silné, dobře odnožující.
P lody jsou značně velké, světle červené, dužniny s'větle až tmavě červené, chuti výborné,
sladce aromatické. Uzrává asi za 4-6 dnů po Deutsch Evern. Sazenice se mají obnovovati za 3, nejdéle za 4 roky . Pro značný výnos se hodí pro velké kultury. Náleží k nej lepším raným jahodám. TTSy jsou proti zimě odolné. Je bohatě úrodná.

b)

Odrůdy prostřednč

záhy zrnjící.

Královna Luisa je oblíbená poloraná odrůda, původu německého. Plody velké,
barvy tmavočervené, dužnina růžová, šťavnatá, velejemné .chuti, velmi úrodná. Výsadba
se má měniti po 3-4 letech .
Oberschlesien, rovněž původu německého. Sazenice rostou buj ně a jsou velmi plodné.
Plody jsou velmi veliké, na špičce však dlouho zelené, což je obchodní závadou. Chuť má
příjemnou , ale nijak zvláštní. Zraje asi 10 dnů po Deutsch Evern. Je dobrá k výrobě šťav
a na marmelády, na kompoty ne. Oili·ůda nenáročná, hodící se do krajů se špatněj šími
podmínkami pěstitelskými.
Madame Moutot, oili·ůda francouzská. Plody obrovské, velikosti dosud nepředstižené.
Vzrůst sazenic neobyčejně bujný. Je poněkud málo otužilá. Dužnina řídká, chuti podřad
nější než u jiných odrůd. Vyžaduje sázení na větší vzdálenosti. Na trzích je oblíbena
pro velikost. Málo odnožuje. Na stanovišti vydrží 5- 7 let. Hodí se jen k jídlu, nikoli
ke konservování.
c) Pozdní

odi·ůdy.

Jucunda, oili·ůda anglická, velice otužilá , zdi·avého a silného vzrůstu, tuhé dužniny,
velice sladké, jemně kořenité chuti. Výborná konservní odi·ůda. Plod kulovitý, velký. Výsadbu lze ponechati n a místě 4-5 let.
Spate von Leopoldshall. Plody velké, tmavočervené, dužniny tmavé, chuti lahodné.
Velice otužilá a velmi úrodná.
d) Jahody

mčsiční.

Dobeltická (Ruhm von Dobeltitz). Německá odrůda, hojně a stále rodící od června
do srpna. Plody prostředně veliké, chuti lesních jahod. Hodí se jen do zahrnd,
nejvýše na menší polní plochu.
Riigen či Rujana, odi·ůda německá. Pro polní pěstování se nehodí, zato v zahrádkách
je velice oblíbena. Rodí hlavně v tu dobu, kdy již není velkoplodých jahod, od června
dlouho do podzimu. Rozmnožuje se semenem jako jednoletá. Dvouletá je zcela podřadná.
P lody jsou větší než u jiných odrůd měsíčních, a připomínají chutí a vůní velké lesní
jahody. Velice doporučení hodná a na trzích oblíbená měsíční jahoda. Pro pěstování polní
se nehodí.
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Obraz

č.

362. Lombardský lískový

oříšek.

Lísky.
í Lískové ores1 Je nejméně náročnou dřevinou pokud se týče ošetřovárú, půdy a klimatu. Lísky se u nás daří znamenitě a pěstová1ú jejich je velice jednoduché. Plody se dají
výborně uchovati, sklizeň je velice jednoduchá, snášejí bezvadně dopravu a pfoce se jim
snad z nevšímavosti nebo z neznalosti věnuje málo pozornosti.
Dali se dobře a všude, i tam, kde kultura jiných stromů neprnspívá, jenom se nedaří
v půdách silně vazkých a bažinatých. Dař-í se však výborně na svazích a stráních při
železničních tratích, které obyčejně bývají osazovány plevelnými a neplodnými akáty,
daří se na rozmanitých náspech, strárúch , v cípech zahrad a koutech , jinak nepoužitelných. Jenom jedno nemají rády: Stálý a trvalý stín. Stín občasný jim však nevadí. Mohou
se· pěstovati jako meziplodina v sadech mezi stromy vysokými, bez jich újmy, nikoli
v blízkosti lesů, kde veškerá úroda by byla vydána na pospas veverkám.
Množení lískových oHšků se děje nejúčelněji hříženci . Jednoleté výhonky se položí
se do hlinitých, asi 5-10 cm hlubokých prohlubin, kdež se př'ipevní dobře zkříženými
dHvky nebo hůlkami, a když vyrašily asi 10 cm letorosty, přikryjí se S-centimetrovou
přikrývkou lehké a živné půdy. Tím vyrazí na basi všecka očka prutů, takže dostaneme
tolik rostlin, kolik oček vyrašilo. To je nejjednodušší způsob množení a nutno mu dáti
přednost přede všemi jinými způsoby množení.
Po 1-2 letech se hříženci takto zakořeněrú vysazují do pařeniště nebo i do školky,
kdež značně zesílí a pak se vysazují n a trvalé stanoviště.
Kromě tímto způsobem se však mohou množiti i semenem. K tomu účelu se volí
jen nejdokonalejší plody, stratifikují se v nějaké nádobě ve vlhkém písku a nechávají se
tak na místě nepodléhajícím mrazu; v dalším jaře se již mohou vysazovati. Takto však
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pěstovány dávají obyčejně méně cenné plody než rostlina mateční, ač tu a tam se může
vyvinouti i rostlina s plody cennějšími, takže tento způsob množení se může doporučiti
jen tomu, kdo chce pěstovati nové sorty, ale není vhodný k doporučení ve velkém. Když
rostliny vyspěly, sá.zejí se pokud možno do velkých děr s půdou zlepšenou kompostem
nebo zetlelou mrvou, obyčejně na vzdálenost 4 m od sebe. Nové rostliny porostou tu velice
živě a dávají brzké úrody.
Ošetřování další záleží ve vydatném okop ávání, kypření půdy a občasném hnojení,
začež jsou keře velice vděčny.
Keře starší nedávají již takové výtěžky ja.Jrn keře mladší, proto se mají každých
10- 15 let úplně zmladiti až u země, načež novč vyrašivší výhonl{y za.rodí znovu asi
po 3 letech.
Jinak se vyřezává jen dřevo vyčerpané nebo hustě rostoucí, což se dělává každá
tři leta n ebo i pět let. Lískový keř má kořeny převážně povrchové, nesahající do hloubi.
Ježto jenom úplně zralé plody se hodí k delšímu uchování, sbírají se buď plody již
spadlé, což se m á díti ovšem denně, nebo se očesávaj í plody zcela zralé, zahnědlé, když se
odlučují ze svých dřípatých obalů („punčošek").
Otrhané nebo spadlé oříšky se pak uchovávají na vzdušném místě, chráněném před
dešti a hlodavci, rozestřeny, a teprve potom, když dobře oschly, dávají se do pytlů. Jinak
se velice rychle kazí, zejména uschovávají-li se j eště vlhké.

Cenné

odrůdy

lískových

oří š ků.~

Zpracováno podle knihy ing. clT. Kamenického: „ Ovocnářské oblasti československé".

a klidají
jim

volí
nji se
však

1. Lambardský bílý (Woillo Lambetfoull) , stará odrůda původu neznámého. Plody
jsou prostředně velké, podlouhlé, skořápky hnědé, tmavě proužkované a j emně stříbřitě
plstnaté. Jádro je velice chutné. Uzrává již v druhé polovici srpna, čímž se fadí k nejraněj ším ze všech cenněj ších oříškú. Keř rodí dobře .
2. Barrův zcllský (Bal'l''S Zellcrnull). Oříšky jsou nadprostřední velikosti až velké,
podlouhle vejčité s lysinkou nepravidelnou, mírně vystouplou, světle hnědou skořápkou,
temně proužkovanou a více než z poloviny šedě ochmýřenou . Jádro je velmi chutné a vyplňuj e zcela skořápku. - Kvete později než jiné ocln'tdy a hojně rocU.
3. Burchardtův zcllský (Burchardťs Zellernull), oclrúda německého původu. Oříšek
je nadprostředně velký, široce srdčitý s lysinkou vyvýšenou. Skoí·ápka je světle hnědá,
mírně proužkovaná a šedě ochmýřená. Uzrává v polovině září a jádro má chutné. Keře bujně rostou, později kvetou a rodí uspokojivě.
4. Luclolphův zollský (Ludolph's Zollernu6), původu neznámého. Oříšky seskupené
po dvou až třech plodech jsou obrovské, široce kuželovité s nepravidelnou lysinkou. Skořápka je hnědá, na okraji lysinky temná, výrazně proužkovaná. Špičková polovina je šedě
ochmýfona. Jádro je velice chutné a nevypHíuje zcela dutinu skořápky, proto se neprodává vyluštěné, ný brž jen ve skořápce. Ocfrůda na trhu velice hledaná . Uzrává v drnhé
polovině září. K efo rostou bujně a kvetou záhy , ale květy jsou velice otužilé . P lodnost
hojná. J
5. Nový obrovský (Neuo Riesennull) , původu německého. Oříšky jsou obrovské,
tvaru nestejného, mfrně protáhlé, ke špičce zúžené, se skořápkou až červenavě hnědou
a mírně proužkovanou. Lysinka je mfrně protáhlá. Jádro má tvar mandlovitý, velice
příj emné chuti, ale vyplňuje rovněž velkou dutinu skořápky, proto se prodávají na trhu
celé oříšky. Uzrává v druhé polovině září. Keře jsou velké vzrůstem, záhy k vetou a jsou
dobře plodné.
6. Webbův (Webb's Preisnull), anglická odrůda bujně rostoucí, vyniká nad ostatní
odrůdy plodností. Plody jsou značně velké, protáhlé, lysinky bochníčkovitě vypouklé,
skořápky hnědé, tmavě pruhované a lehce stříbřitě plstnaté. Jádro velice chut né vyplňuje celou dutinu skořápky . Uzrává v druhé polovině září.
7. Hallský obrovský (Hallc'sche Riesennull) . Řadí se k nejcennějším lískovým oříš
kům a velmi bohatě plodí. Úroda je však nenápadná, poněvadž většina plodú je skryta
pod listy. Kvete značně pozdě. Oříšky jsou velmi veliké, špičaté, se skořápkou až červe-
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navě hnědou, mdle pruhovanou,f u špičky šedavě ochmýřenou. Jádro je chuti jemné,
ale nevyplňuje skořápku úplně, proto se prodávají jen oříšky neluštěné. Lysinka je nápadně velká, mírně vyvstalá. Tato odTůda s Ludolphovým zellským a Novým obrovským
náleží k nejvzhlednějším a nejlákavějším oříškům lískovým. Zraje koncem září.

8. Bolvillerský (Wundcr von Bolwiller), francouzská ochůda, je velmi otužilá, bohatě a brzo plodná. Kvete časně, ale mrazíky netrpí. Oříšky jsou nadprůměrně velké, široce
srdčité, výrazně pruhované a jemně hedvábně ochmýřené. Lysinka je téměř rovná, jindy
mírně proláklá. Jádro je velké, zejména na výživných stanovištích, a zp1\sobilé k luštění.
Uzrává teprve od konce září až do poloviny října.
Je ovšem ještě mnoho jiných, stejně cenných odrúd, které vyhovují jak plodností,
tak i velikostí a chutí jader.

Velkoplodá líska zasluhuje vzhledem k své plodnosti a k dosti značnému výtěžku více
pozornosti a péče, než jí bylo dosud věnováno. Nehodí se ovšem na pozemky hodnotné,
ježto zde jiné ovoce skýtá větší výtěžek, ale stačilo by plně, kdyby se jí aspoň vysazovala místa dosud neplodná, která se pro lísku C.obře hodí.

XVI.
ŠKŮDCI A CHOROBY OVOCNÝCH
STROMŮ.

11!/.o t to :
J e tisic nemoci, ale jen jedno zdraví.
B orne.

Předmluva.
Každá l'Ostill1a a každý strom je tak jako každá živá by tost vydán řadě rozmanitých dobrých
i Škodlivých v livú, které rozhodují o jeho životě, zdraví, o jeho plocb1osti a dosažitelném věku.
Uvésti tyto vlivy v soulad s životem ovocného stromu a dáti mu všechny podmínky, které
podporují jeho dzravý vývoj a chrá ní jej od v livú ncpHznivých, j eho zdraví škocllivých, jest úkolem
h ygien y čili zdravovědy ovocných s tromú.
O základních pravidlech hygieny strom i"1 b y lo již dostatečně pojednáno v částech předchozích.
J sou to - zhruba opakováno - tyto neměn itel né zásady:
a) Sázejme jenom s tromy zdravé, dobře rostoucí, mladé, a žádejme vžd y na škoU(ách záruku,
že stromy jimi dodané jsou prosty chorob a žo jsou požadovaných odrl°1d.
b) Nechtějme míti ve své zahra.dě nebo sadu všecko, nýbrž jen to, co odpovídá rníst1úm po měrúm, klimatu a poloze; proto nepěstujme stromy tam, kde pro nevhodnost klimatu anebo polohy
j sou předem odsouzeny k n emocem n ebo živoření a přidržujm e se vždy jen oněch osvědčených druhů
a odrt1d , které odpovídají místním poměrúm .
c) Za hlavní a nejdůležitěj ší zbraň proti rnzličným ch orobám a škůdcům, ač bohužel dosud
stále málo ceněno u, považuj i vždy sp r ávnou výživu stromú; strom správně živený škodlivým
činitelům nep odléh á tak snadno jako stromy vadně vyživované. Předevš ím nepfolmojujme strom1°1
dusíkatými živinami, poněvadž stromy j ednostranně du síkem pfokrm ované jsou pro měkkost dřeva
a let orostli málo odolné a proto právě nejvíce vydány nebezpečí častého onemocněn í; n aopak hleďme
k tomu, aby strom y n ikdy n etrpěly nedos tatkem vápna, d.ras la a fosforu, poněvadž nedostatek
těchto živin činí stromy citlivějšími proti rozličným ch orobám. Odolnost stromů p r o ti škůdcům
značně však stoup á tehdy, j sou-li clobfo záso beny všem i potřebnými živinami.
d) Ke spráV!lé životosprávě s tromů ovocných náleží i správné pov rchové kypření neboli
obdělávání půdy. V půdě přezimuj e a své životní proměny pro děl ává velké nmožstvi škůdců, k teré
častějším zpracová1úm povrchu půdy buď ničíme n ebo aspoň rušíme je jich vývoj , ·nehledíme -li ani
k četným výhodám fysikálním, j ež s tromťnn skýtá stále ob dělávání púcly.
o) Jecliúm z nejvčtších šiřitelů chorob a šklidců je hustá výsadba stromů. Každý s trom p ot.fobuje ke svému zdárném u vývoji především slunce a volného pro udě1ú vzduch ového. Stro mům hustě
sázeným chybí oboje a choroby i škůdci napadají takovéto hu st é výsadby mnohem v íce n ež výsadby řidší , nehledíc a ni k t omu, že úrodnost stromli hustě vysazených značně ldesá.
f) Dbejme vždy až úzkostlivě č i stoty stromů ovocných. Je tu mnoh o shocli1.éh o s člověkem.
Člověk nedbající čistoty je vydán nepoměrně více nebezpečím nakažlivých i jiných onemocnění,
propadá cizopasníkům atd., naopak čistotou a správným dodržováním h ygienických pravidel se
lélrnl'.·úm poclahlo nejen omeziti výskyt chorob , zejména nakažlivých, nýbrž i procllou~iti život lidský:
a toho lze dosáhnonti i u ovocn ých stromů.
.

Y .řcm záleží

čistota

ovocných stromu?

Především odkliďme z okolí stromť1 vše, co skytá úkryt škúdcům. J sou to hlavně živé ploty,
zejména hloh ové, k teré nepatH k ovocn ým zahradám, poněvadž se v nich zcli·žuje mnoho škúdců ,
kteří se odtud dostávají n a stromy. Za druhé zbavme strom a jeho větve všeho, co dává příležitost
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k životu nebo úk1·ytu chorobným zárodkům i škůdcům z řišo živočišné. Jsou to především rí1zn 6
mechy a lišejníky, kter6 rostou na kmeni a větvích, hlavně však rozpraskaná stará kůra čili borka.
V jejich dutinách pfozimuje a zdi·žuje se mnoho cizopasníků, a právě těmito skrýšemi, kam žádi1ý
postřik dobře nemliže vniknouti, se podporuje stále stoupající rozmnožování škůdců. Kdo si pozorně
pročte další stati o škůdcích a houbách, přesvědčí se o ohromném množství a škodlivosti těchto
činitelů, tak významných vpathologiiovocnýchstromů . Proto pryč srozpmskanou kůrou a s lišojniky
na ní rostoucími!

Ja]{ zbavíme stromy roz1n·askané

kůi·y

a

lišejníků 1

Čiště1úm. Stromy můžomo čistiti j en v zimním obdob(, kdy strom není olistčn a kdy nojeví
zevnich známek života, nejlépe ke konci února nebo počátkem března. Nejprve čistírno kmen a sili1é
větve, které mají rozpraskanou kůru; čistíme je kartáči, nej lépe rýžovými noho i drátěnými, které
namáčíme do 2% roztoku kuchyňské soli nebo ještě lépe do roztoku prací sody, poněvadž
borka se nejlépe odděluje, je·li navlhlá. K vyčištění kůry lze též potr~íti , zejmóna u stromů t rpících
červci (puklicem i), jako je puklice švestková, 20% l'oztoku skalice zelené nebo 20% roztoku k ai.nitu
s přidavkem asi s 10% denaturnvaného lihu. Drátěný kartáč nesmí však býti příliš hrubý a ostrý,
abychom jím n ep oranili zdravou kůru zelenou, která je pod kůrou rozpraskanou. Č!lsti kůry při tom
odpadávající nesmíme ovšem nechat padati na zom, poněvadž v nich bývá množství vajíček, pup
a larev šků dcú tam přezímujicích, jakož i zárodků různých hub, které by se takto neodstranily,
n ýbrž změnily by jen dočasno místo svého pobytu a znovu by se se země mohly dostati na strom.
Proto pod stromy rozprostil'áme plachty a vše, co jsme se stromú okartáčovali, pokud lze, ihned
spaluj eme.
Poté přikročíme k vyčiště1ú koruny stromu. 1 v té s ídlívá mnoho cizopasniků, jak z říše hub,
tak i hmyzu, hlavně v uschlých větvích a větévkách, jež všecky odfozáváme až clo zclravóho dřeva.
Zejména je třeba dávati pozor na všecky uschlé letorosty, které zvadly a u schly v poslediúm rokn
vegetace, často právě působením ci zopasníků, ať již z Hše hub nebo ž ivočišné, ktoH v nich nebo
v jejich okolí přezimují. Tyto větve poznáme p odle jejich tvaru všelijak zkrouceného, zmrz ačeného
nebo ohnutého, a podle toho,' že jsou suché, s kůro u svraskalou, chorou.

Zvláštní pozornost mus íme též věnovati všem uschlým li stům, které zůstaly přes zimu viseti
na stromo, poněvadž normálno každý list s ovocného stromu před zimou opadává. Listy, kter é přes
zimu zůstaly na stromě, zůstaly tam zpravidla p1·oto, že jsou nemocné, plny škůdců, a že budou
v d alším jaru rozšifovati nákazu dá le a ve větším rozsahu než v roce pfodešlém. Zej ména nutno
d ávati pozor na hnízda housenek ostatně dobře znatelná, která zůstávají př es zimu na stromě na
spředených a uschlých lis tech a koncových větv i čkách; také t y je nutno odstraniti a hned ničiti.
Rovněž u sch lé p lody, na stromě přes zimu zbylé mmnifikované - musíme otrhati a zničiti,
pon ěvadž jsou pli1y zárodků chorobných , hlavně monilie.
V šecka tato sídla a útočiš tě cizopasnUcú můžem e odstraniti pouze m echanicky, poněvadž chorobných zárodld1, event. i hmyzu v nich ukrytého, postřikem zničiti nemůžeme, ježto tito n ep1·átolé
buď žiji uvnitř n ebo jsou chráněni ochra1mou sítí pavučin, do nichž žádný po střik nemůže vnilrnout i.
P1·ávě tak i půdě, v níž tkví kořeny, nutno věnovati pozomost. V povrchových v rs tvách půdy
- někdy i hlubších - přezimuje a svó životní proměny prodělává uokolik di·tthů hmyzu, zde se
z la r ev líhnou brou ci a něktel-í velice škodliv i a tím nebezp eční motýlkovó; rovněž při patě stromů
na odbočujících kofonech přezimují různé, kořenům nebezpečnó la rvy, u jablo1ú hlavně m šice krvavá,
ale i jiní škůdci , kteH se sem na zimu s lózají, aby na jafo znovu stromy napadli.

Proto na zimu, a dovoli-li tomu počasí, i v zimě, překopáváme nebo ryjeme půdu, čímž vydáváme larvy na pospas plné zimě a tím i zmrznutí, anebo aspoň ruším e jejich další vývoj; po sypeme-li mimo to půdu v té době vá.pnom nebo ještě lépe vápnem a kainitem, uspišujeme jejich
úplný zánik.
I kořeny v úzkém okru.hu pně částečně obnažujeme, a vl'i výskytu slezlých škůdců natí.ráme
látkami později jmenovanými, po př. jo posypáváme v rs tvou vápna, abychom zničili m šici krvavou
a jiné š kůdce, kteří s oblibou zde pfozimují.
Když jsme takto strom zhl'uba oči sti li, ošetřime j eště všecky rány stromli, ať způsobené íu·azy,
škůdci nebo chorobami . Všecky rány so snadno mohou státi zdrojem nákazy nebo branou vstupu
chorob houbových clo těla stl'omu, jimi nejsnáze vniká nákaza, poněvadž jsou místem nejmcnš010
odporu. Po vyl-ezání ran a jich úpravě, resp. d esinfekci, postHkujeme stromy nebo ještě lépe natfťáme
kmen a částečně i s ilné větve, kdežto korunu postřikujem e roztoky vhodných prostfodků, kteró zničí
cizopas níky na kůře snad zbyló.
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Takových prostředků opravdu ničivých je pro zimní b oj několik. Po měrně ne jznámeJSI Je
karbolineum ovocnáfaké čili stromové, jehož se dosud h ojně pou žívá, ač má některé vady (viz dále),
mimo to jích a sírovápenná. P olybaryt a Solbar, jichž obliba stoupá, a prostředky, je jichž základem
jsou organick á barviva, ja k o n a př. Ivernol , N it rosan, Sel.inon a F avor.: těch se pou žívá v roztoku 1%·
K arbolinea ovocnářského používám e k postřikům v roztoku 10%, k nátěrům i 15%, nebo můžeme
též použít i karbol ineí zh uštěných (označovaných s předponou Neo-), jako je Neodendrin nebo Neoarborol, jeh ož použ íváme jen v ro ztoku 5°/0 • B roskvoně a vinnou révu však karbolineem v tomto
zředění nat írati a stHkati nesmíme, poněvadž j sou proti němu cit livé; je lépe použivati u nich
3% Solbaru nebo 20°1o jích y sírovápenné.
Doba vhodná k nátěrům a zinmím post !·iklim je některý bezmrazý den, nejlépe na konci února
n ebo počátkem března, kdy již netřeba se báti velkých mrazů a kdy již nastupují slunečné, většinou
bezmrazé dny. Teoreticky vzato, mi'.lžeme sice natírat i a stHkati stromy v k t eroukoli dobu zinuú,
počínajíc opadem listí až do doby, kdy p upeny se začínají nalévati, což bývá obyčej ně v druhé poloVÍJlě bfozna, ba i později, dokud se nepočnou na pucích objevovati první zelené čárč ičky, důkaz to,
že vegetace již n astává; roztoky, jfrniž stHkáme, musí býti Čím více se této době blížíme, sla bší
a slabší, nebo raději volíme v tu dobu vhodněj ší prostředky obranné, jako organická barviva, a n e
lrnrbolinemn. Postr·ikováni stromú v únoru nebo počátkem března je však zejména výhodné, poněvadž v tu dobu se začínaj í k životu probou zeti a po stromech rozlézati již mnozí škůdci, zejména
pu klice švestková, která právě v t u dobu je proti postřikt'.m:. nejcitlivější a proti níž pozděj i již tak
silných prostředků použíti nesmíme. Nátěrem kmenú a zimn ím postřikem konm ničíme též vajíčka
mšic, m er, svilušek a rozmanité d r obné la rvy, z hub částečně fusikladium, monilii atd., jak podrobněji
je vylíčeno dále.
Mimo č i štění stromů a postřikům nutno věnovati zvláštuí pozornost i listí sp adlému se stromli
přecl zimou. ,Te dosud zvykem listí se stromů spadlé shr abovati a dávati na připraveno u hromadu
hnoje nebo je kompostovati, třeba i připravovati z něho listovku. Je to velký a os udný omyl a vzh led em k malému zisk u, který mám e z trochy toho kompostu nebo listovky takto získané, nebezpečí
škody veliké. Kdo s i povšimn e na podzim listú s e stromu padajících vidí. že velká větši na jich je
zachvácena nějakou chorobou; jsou t edy spadlé listy ovocn ých stromů přechovavačem r ozmanitých
chorob houbových (méně hmyzu), které v kompos tu nebo listovce bez značné pl-ísady vápna se jenom
konscrvují a znov u na stromy přenášejí, zejména h nojíme-li v ovocných sadech a zahradách komp ostem ned ozTá lým a nedobfo phpraveným.
Proto veškeré se stromu sp a dlé listí se na podzim n ebo v zfrně pečlivě shr abuje a spal uje, což
je nejlepší; kompostuje -li se, má se zkompostovati s dávkou vápna přiměfoně velikou a nechati
kompost dobře dozráti. Radí se též spadlé listí zak opávati do země , což však nelze doporučiti, poně 
vadž nezetlelé fo;tí je velkým podporovatelem a přechovava čem bak terií denitrifikačních (viz pojed ná ní o pt'.1dě) , které och uzují púdu o dusík, čímž škodi, a za druhé je pafoništěm hub a t ím ne bezpečným šil'-itelem nákazy .
Za něko l ik dnů potom, když jsme strom y zbavili ~taré kůry a líšej1úkt'.1 na1ú tkvících a kmeny
natřeli karbol.ineem n ebo ošetr·ili org. barvivy (Nitrosan, Ivernol, Selinon, F avor), natíráme n ěkdy
stromy vápen ným mlékem (5 kg nehašeného vápna se rozpustí ve 100 litrech vody). Tento nátěr
má především poskytno nti st romfun o chranu před náhlými změnami tepeln ý mi, h ojnými v pod.jaří
a na počátku j ara. Mr azové šk od y nevzn ika jí obyčejně v době nejv ětších mrazů, kdy ve stromu
neproudí míza, nýbrž teprve pozděj i, kdy rrúza z ačíná pomalu stoupati clo kmene, kdy shmce je již
výše a tepelné přechody jsou nej větší. V tu dobu často se dostavují mrazová poškození, kdy Jd'.u·a
pfos den značn ě o hřátá je náhle vydána nočním mmzům. Nátěr vápenný má za účel tyto rozrlíly
t eploty vyrovnávati tím, že kmen natřený vápnem n epohlcuje sluneč1ú paprsky, nýbrž je odr áží,
kmen se ve dne toW{ neohřívá a lépe potom snáší nočuí mrazy. Proto není správné natíra ti stromy
vápnem již před zimou, nýbrž mnohem účelněj ší je dělati to teprve až k e konci t'mora n ebo počátkem
března, ale vždy jen po generálnim čištění stromú. Nátěr vápenný čistí stromy též od zbylých mecl1ů
a li šejníků. Zalezlý h myz se vápenným nátěrem s ice neničí, ale přece n elze nátěru upl-íti jakýsi vliv
n a škůdce, poněvadž působí l eptavě n a některé škůdce z říše ž ivočišné, kteří v té době se již probouzejí k životu. To však platí jen tehdy, natírají-li se stromy koncem února nebo počátkem března .
K tomu, co právě bylo vy líčeno, mm;í míti každý ovocnář dobrý zřetel, pravidla ta přísně
zachovávati a jimi se říditi , chce-li si zachovati stromy zdravé a pokud možn o bez škůdců. Kdo se
těm i to pravidly neHclí, bude se marně brá niti proti škůdcúm v létě . V dodržován í pr avidel ochrany
z áleží úspěšný boj proti šk ůdcům, t„ zv. boj zimni, dokud jsou škůdci v klidu nebo se teprve probouzejí, kdy jsou nám nejvíce přístupni a kdy můžeme proti ním užívati silných roztoků. Boj zimní
se n edá nahraditi ani často opětovaným stříkáiúm a ošotřovárúm letním. Mimo to je tento boj po-

572
mčrně nejlevnější

š lc ti d c i a c h o r o b y o v o c n ý c h s t r o m ti.

a snadno proveditelný, n eboť se koná hlavně v době, kdy je na to čas a k<ly žáclné
nutné práce zahradnickó nám v něm nep!·ekážeji.
Docela jinak je tomu u boje letního čili u boje ,podnikaného v době vegetace. Obrana pl'oti
škůdc[un v době vegetační není již tak jednotná, nýbrž naopak mnohdy roztHštěná a do maličkosti
se rozbíhající, pHliš obsáhlá, někdy n ehospodárná, poněvadž v letnim boji není tak jednotného a jistě
účinkujícího prostředku jako v boji zimním; mimo to doporučované zákroky často aui z rozmanitých důvodů n elze prováděti. :Máme tu n a př. na mysli některá opatfoní, jež lze prováděti jenom
v za.lu·ádkáoh malých, opatrovaných v lastniky-sou.kromniky, těžko však v zahradách velkých, ale
jichž uskutečnění je úplně nemožné a neproveditelné v sadech, založených za účely výdčlečnými,
poněvadž tu naráží na nepfokonatelné překážky r ázu ho spodářského. Tam nelze si hráti s každou
větvi čkou na vysokém stromu napadenou padlím a lmed j i odřezávati, nelze otrhávati a ničiti kl).ždý
plod napadený obalečem nebo stl'.-íkati dnes proti škůdci jednomu a zítra zase jinými prostředky
proti škůdci druhému, otrhávati každý plod zachvácený monilií nobo fusiklacliom atd. atd. K tomu
všemu ve velkých podnicích nestačí prostě čas a nedovolí tomu ani oh locly hospodárnost,i, b a ča;;to
a.ni počasí. Naším ideálem by bylo, míti i v boji letním t.akovó všestranněji působivé prnstfocU~y,
ja.kých s úspěchem používáme v zimním údobi, leč bohužel dosnd nejsou výsledky této snah y nikterak
uspokojivé. Karbolineum pro letni boj se nehodí, poněvadž silnějšim roztokem, kterého by bylo
tfoba k niče1ú škí:1doů., ničily by se též listy a letorosty, kdežto slabší= roztokem, k terý n en ičí listy,
nezničí se ani škůdci.
Máme ovšem prostředky, které n i čí jenom jednotlivé rody nebo druhy šld'.idců, kdežto jinými
se niči druhy jiné, které bez úhony snesly postřik prvý, máme zvláštní postřiky p roti honbovým
chorobám atd., takžo náš způsob letního boje proti škodlivým činitelům, ač nezbytný, je muožstvim
zákroků značně roztřištěný a někdy i nehospodárný, zvl. při noznalosti škůdců. a chorob. Nesnáze
ty ještč se zvětšují velkým počtem nabízených a reklamou vychvalovaných a doporučovaných prostředků, často velmi chabých a někdy i málo účinných, které vnášejí jenom chaos a zrna.tok mezi
pěs titele málo informova.né, takže se stávají bozracb1ými, b a někdy zlhostejní a nedělají ani, čeho je
nezbyLně potřebí, nechávajíce vše propaclitti zkáze. A přece po stačí dotaz u veřejných (státních,
zemských) výzkumných ústavů zemědělských (fytopath ologických, ovocnářských), které ochotně
poskytnou věcnou radu. V bezradnosti ovocnářů tkví největší závady boje v době vegetační.
Má-li boj proti škůdcům, alespoň proti škůdcům hlavním, kteH niči naši úrodu anebo olU'ožnji
život stromů, býti opravdu účinný, jo nutno, aby byl podnikán plánovitě a obecně. Budeme li boj
ten vésti jen ojediněle, nedoděláme se žádoucích výsledJ,ů., ale doděláme se jich, bude-li boj ton vésti
současně soused a celé okoli; zkrátka musíme jej podnikati všichni. Co je mi platno na př. ničeni
lu·vavó mšice v mé zaluadě, když sousedova zahrada jo jí plna a za.mor·uj e odtud znovu moji zahradu
i po nejlepším očištění? Jak so máme dopracovati výsledků v boji proti obaleči jablečnému nebo
slívovómu, nechává-li soused zahradu svoji zamořenu, takže se z ní motýlkové téže uobo i ev. dn1hé
generace stěhuji zase houfně k nám a ničí definitivně všecko, co ještě nezničila generace prvá? Proto
je nutný plánovitý post!·ik všude, v obcích i při veřej ných cestách, byť obmezoný alespe1'í na hlavn í
postřiky. J ediný zbylý zaneřáděný strom nebo jedna zamořen á zahrada. může nakaziti znovu celou
obec. Tyto postřiky však nebude každý konat dobrovolně. Něktel-í majetnici zahrad jsou úplně
nevšímaví a je jim úplnč lhostejno, mají·li svou zahradu škůdci prolezlou; proto se nemůžeme dodělati žádoucích výsledJ;:ů.. Plánovité obecné ničení šků.clců je možno pouze za intensivní spolupráce
spolld1 ovocnáfakých a zaln'ácfaářských, z nátlaku obcí a úřadů, poněvadž jenom ty mohou donutiti
Wtnavco k jejich zákonné povinnosti. K tomu je ovšem potfoba i ostatiúch věcí, které b y to umožňo
valy, zvláště technické výzbrnje, pfodevšim spol ečných, dostatečně výko1mých stříkaček pojizclných
- maló nestačí - společný nákup po střikových látek a dostatek odborníků., kteH by obstarávali
společnou práci. Že takovým způsobem můžeme dosáhnouti krásných výsledJců, je vidno na při
kladech z Ameriky, Německa., Francie a mnoha jiných zemí. Tak na př. se poclař·ilo v Americe zvýšiti
počet zdravých plodů z dřívějších 30% na 99,8%, v Německu se sklízí v . poslodni době o 70 % více
zdravých plodů, v jižni Francii stoupl počet zdravých plodú na 95% atd. Vydání se společnou, poctivo
Hzenou prací obrannou by se jistě bohatě rentovalo a - přepočteno na strom se zfotelem k zisku bylo by minimáb1L Ojediněle bojovati proti škůdců.m, zejména úpornýn1, je těžko, ba někdy i nemožno.
Nutno poukázat i i na to, že prodej nejdůležit.čjších základních jech't v Jet,ním boji použiteln.Ých
j e značně omezen a závislý na úfoclním povolenf, k toró je mnohdy spojeno s dosti značnými potížemi ,
pochůzkami a někdy i dlouhým čekáním, takže často pl-ichází pozdě. Kdyby prodej některých jedů
byl volnější, mohli bychom si z nich levněji vyrobiti některé ochranné přípravky doma . Uvádím jako
příklad po 25 K prodávanou směs uraniové zeleni so skalicí mochou, která s přídavkem vápna roz-
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Uclné

puštěného ve vodě dává bordeauxskou jíchu s příměsí uraniové zel eně. Kdyby b y la uraniová zeloň
ve volném prodoji, mohli bychom si kdykoli připraviti směs doma; 100 k g čers tvě pHpraveného
a tudíž lepšího roztoku by bylo asi za 6 K, čili rozdíl v ceně je při 100 lit r ech roztokn asi K 19,- ,
což zejména p1·i velkopodnicich sadařských, kdo se musí mnoho stHkati, je jistě velká p oložka. Ale
ani drobnému p ěstiteli není lh ostejno p latit i za něco o 19 K v ice jenom proto, že je volný prodej
základního jedu zak ázán, ač prodej téhož jedu v drah ém pHpravku je voh1ý.

Má-li tedy boj proti škůdcům b ýti usnadněn a zpřístupněn všem pěstitelům ovoce, musime
se s tarati o t o , jak jej zjednodušiti , a oprostiti se od zbytečně drahých přípravku, které s i mi°1žeme
levněji připraviti doma. Ač v podstatě je n auk a o boji p roti škúdcúm celkem jednoduchá, je ny1ú
zkomplikována nepřehledným množstvím ochranných preparátú, vyTáběných jen z dúvodú obchodních.
Základními prostředky bojovými proti škůdcům ovocného stromov í jsou ovo cnářské karboli.nemn,
síra., vápno; a rsen, n ikotin, skalice modrá a mazlavé mýdlo. Tedy vesměs prostředky jednoduch é
a poměrně laciné, jejichž prodej, mimo arsen , je volný . Ke konpi arseniku je třeba úředního povolení. Snad by ještě v úvahu pl'išlo pyrethrum a dfovo quassiové, k ter é však z velké části múže
býti n ahrazeno nikotinem.
Celá další stať o škl'.1dcích je vybudován a v e snaze, jak zjednodušiti ná-Š boj a používati k němu
prostfoclkú pl:"i největší účinno sti nejlacinějších a turlíž nejhospodárněj š ích. Je tfoba u šethti p ěst itele
ovoce ch aosu dnes panujícího. T eprve potom bude možno phkročiti k povinnému a obecnému boji
proti chorobám a škúclcůrn ovocného stromov i. Žádati· však, aby boj b yl povinný při clnešrú své
roztl'-íštěnosti a poměrné drahotě, nciú možno; rroto je tfoba, aby byl zjeclnodušen a lácí každému
zphstupnčn.

Bojové látky proti šklidcum.
Ochranné prosLřcclky n u t no míti s t ále pohotově, abychom jich kdykoliv mohli použíti. Boj
]Jroti ch orob ám a škúclcťuu budiž vžtly konán v pravý čas , poněvadž zákrok v p ravý čas je naším
nejdůležitějším spojen cem. J sou mnozí šln'tclci, proti n imž, když se rozmnožili, je boj velmi s vízelný,
ne Ji mamý, ač lze je snadno n ičiti v době prvého výskytu, na pi'. m šice listové.
Hlavní bojové látky proti škúdcúm ovocných stroml'.1 jsou, jak j iž bylo
lin eum, vápno , síra, arsen, nikotin, modrá s kalice a mazlavé mýdlo.

J{arbo1ineum

ovocnářské čili

řečeno:

stromové k arbo -

stromové.

Ovo cnářské lmrbolinemn je olejovit á směs různých zplodin, získaná jak o vedlejší proclnkt
s tfodni frakce pr-i destilaci u h elného dehtu, která slože1úm n ení vždy jednotná a stejně účinná; jakos t
jeho zá leží především na firmě, karbolineum vyTábějí cí, ač ani u téže firmy nebývá trvale stejné.
Proto je záhoclno kupovati j e vždy u firem nej spoleh livěj ších. Karbolinea se používá vžd y jenom
k zimním nátěri'.un nebo po střikúm , kdy s trom je ve stavu bezlis tém. K postřiku stromú ve stav u
olistěném n elze ho p ou žiti , poněvadž některé látk y v karb olinen obsažen é, zejména účim1é fenoly,
těžce poškozují list y; d a lo by se h o pou žíti ve v elkém zřeclě1ú, které neúčinlrnje však na šl;údce.
Di'íve bylo karbolincum považován o za prostl-ed ek téměř unívarsální, jehož se používa lo v zin1ě i l étě,
n yní se však j eh o poslání omezu je, jecb1a k pro j eho nestejné a n ejednotné složení, jednak pro jeho
v liv na časn Eíj ší vývoj vegetace, pro n emožnost použíti ho v účim1ém roztoku u broskvoní a r évy
vi1m é a pro jeho n eup otřebitelnos t v boji letním; začínají se u platňovati více a více jiné prostfodky
bojové, jako jsou organická barviva a pocl., na př. I vernol, Nitrosa.n, Selinon nebo Favor, a 20 %
jích a sírovápe1má nebo 3% Solba.r pro boj zhmú, které těch vad nemají a jichž se někdy múže po užíti i pro boj letní, ovšem v jiném zředěn í. Tim nikterak není řečeno, že b y karbolinenm svým
ú činkem bylo snad mén ě hodnotné n ež pHpravky j iné, b a naopak, nutno prohlásiti, že v některém
ohledu je účinek k arbolinea nepopiratelně větší než jíchy sírovápe1mé, na pi'» v huberu m šic list o vých a jiných cizopas nik ú, kdežto proti roztočúm a sviluš k ám, jakož i p roti h oubovým chorobám
je účim1 ějš l jícha sirovápenná nebo Solbar. Poukazuji pouze na některé jeho vlastnosti, které jeho
p oužíváiú clo jis té míry om ezuji.
K arbolineum, má-li býti opravdu dobré, mus í se úpln ě rozpouštěti ve vodě a dávati s n í ú plně
stejnoměrnou, nalměcllou emulsi, k terá nesmí obsah ovati složky ve vodě se nerozpouštějící a k e dnu
ssedajíci. Karbolinea, které se ve vodě úplně nerozp ouští, n elze použíti k posthkování stromú, poně
vadž b y se jím stromy mohly popáliti, zvl. k e konci pos tHku. Karbolineí v e vodě rozpustn ých je
několik značek a n ení radno kupovati k arbolineum n eznámého púvodu.
Nej častěji se používá obyčejného k arbolinea ovocnál'ského čili s trom ového, ve zředěn í 10- 15 %,
to je 10 až 15 litrů karbolinea na 90 nebo 85 litrú vody. Známá, osvědčená karbolinea jsou D e ndr os an
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a Denclrin, obě p oužívaná v roztoku 10% . Spolehlivá. jsou i karbolinea zhuštěná, jichž se používá
jen v roztoku 4- 5 % . J sou to : Neodondrin firmy Avena.rius z Bratislavy, Neoarborol z Bohumínských chemických závodů v Praze II, a Orga nol, kombinovaná. sm ěs zhuštěného karbolinea
a organických barviv firmy L . Ranný, Blansko. J-Bí tento výpočet stač! k výběru dosti b oh a ténm.
Karbolineu se účinkem vyrovná, ba n ěkdy jo i předčí, jícha sirováp e nn á. J ej í výhod a
záleží v tom, že stromy po ní nedostávají tmavou barvu, čímž se silně zmenšuje n ebezpečí škocl
mrazových, že jí lze použiti k n átěru a posti'.-iku všech druhů ovocných stromů , a to, ovšem v slabším_
r oztoku, ale s dobrým účinkem, i v b oj i lotnim a v době před samým počá.tkem vegetace, žo je stálého
složení a hlavně, že j i lze dobfo míchati i s jinými prost fodky bojovými, což je j ejí velká přednost ,
poněvadž právě tím se značně zjeclnoclušuje n áš boj v době vegetač1ú i pfod samou vegetací. Všechny
tyto vlastnosti karbolineu chyběj!, nehledíme-li k ceně. I I vernol, NitroRan , Sellnon a Favor se v yrovnají účinkem karbolineu v boji zimním, ač se jich pou žívá pouze v 1 % i·oztoku. Tyto pHpravky
nejsou karbolinea, nýbrž organická barviva, sem zařaclěná pouze proto, že se jich použivá též jako
karbolinea k postřikům zimním, a to s dobrým výslecll{em.
k a1·bolincom so hodí n ejlépe únor, a to konec měsfco noho počá tek března, kdy
se začínají probouzeti k životu a kdy je lze nejlépe ničiti. K postl-iková.ní se volí vždy
jasný, bezmrazý, bozvětmý a nedeštivý clon. Postřikovati a kmeny natírati karbolin eem lze již od
podzimu po opadu listí až clo konco tínora. I později, v březnu, lze stromy karbolincom Rtříkat!, ale
to j iž používáme roztoků slabších, a bychom n eublížili pukům již nabíhajícím, a le lépe je v tu dobu
voliti již jíchu sírováponnou nebo přípravky jiné, o nichž bude dále pojednáno. Karbolin ee m
l ze stříkati všecky strom y a k e l'.· e - rybíz, srstky, maliny, i peckoviny - j onom bro s kv o ň
a réva v inn á je p r oti karbolin e u zv l áště citl ivá; proto broskvoně při boji zimním stříkáme
záhy po opadu listů roztok y s labšími - 0% - n ebo ještě lépe Solbarem a r évu vinnou j en jíchami
sirovápennými.
K

postřiku

různí škůdci

J a kousi nevýhodou karbolinea jo i to, že stromy se po něm zb arvuji leslde tmavě, což mívá
vliv na časnější probuzení vegetace, poněvadž tmavá b arva více pohlcuj e paprsky sluneční . Aby se
tomu odpomohlo, přidávalo se d.Hve clo roztoku karbolinea vápenné mlóko, aby barva roztoku byla
světlá, brzy se však pozorovalo, že karbolineum tím ztrácí na účinnosti; proto jo lépe dávati stromům
ochTan.ný nátěr vápenným mlék em zv láš tč , a le teprve někol ik clnů po nátěru nebo postřiku karbolineem, kdy již vykonalo sv ůj ni čivý ú č in ek n a škůdce.
Karbolineurn ničí na stl'Omě mechy a Ůšejníky, larvy puklice švestkové a mnohé zárodky hmyzu,
v t rhlinách kůry . Zůstává tedy stálo s polehlivým pHpravkom p ro zimní postřik. Zárodky různých hub t huni jen částečně.
přezimujícího

Dalším

důl ežitým

prostl-eclkem obranným jo:

Vápno žíravé

čili

pálené, nehašené, skalice modrá a sira.

Vápna n eh ašeného se používá jednak v podobě prachu v áp enn ého k pHmérnu hubení mnohých
jich zaprašováním n ebo k posypávání kofonů za účelem hubení mšice krvavé, nebo k po sypávání půdy, čímž se ničí šk lidci v zemi pfozimující, jednak, a to je nejdliležitěj ší, k pl'ípravě jíchy
m ěďnatovápermé a sírovápenné. Ty náloží k nejdt'iležitěj ším a n ejvíce používaným obraimým p rostfodkúm v boji letním i zimnim proti škůclciim z říše rostlinné i živočišné a je tedy nutno věnovati
jim více pozornosti. Účinek obo u jích jo poněkud rozdílný. V jí še m ědnato váponn6 je hlavní
účinnou látkou měd v podobě skalice modré. Měď je pro středkem sih1ě úč i11kujícim na spory hub ,
j ež rychle umrtvuj e, ale může t 6ž vážně poškoditi i jemné tkáně stromové, jako jsou na př. listy,
ba i mladé plody. Na škůdce živočišné však měď n emá účinku.
škůdců

V jišo sí r ovápenné je h lavni účinnou látkou síra, která má sice též niči vý vliv n a choroby
h oubové, ale zn ačně slabší než jícha měďnatovápenná, za to všaJ{ zárove11 účinkuj o velice dobře proti
škůdc LLID živočišným. Kde tedy chceme, aby dosaženo bylo maximálního účinku proti houbá m ,
je výhodněj ší jícha měďnatovápe1má, kde ch ceme potírati zároveň houby i škůdce živočišné, j e lepší
jícha sirovápenná. Používá. se obou, ale větší pole působnosti má jícha sfrovápenná, j iž so stálo víc
a více použív á., jedJ1ak pro jej!. všestranněj ší účinek, jednak proto, že nepoškozuje Jisty, ba n aopak
účinkuj e na vzrůst listů i n a celý vývoj stromů j aksi stimul ačně (povzbudivě). Stromy n abývo ji
po ošetření sírovápennou jíchou zelenějšího a zdravěj šího olistění, tím se zlepšuj e asimilace, což má
i n a vývoj s tromu a jeho plodnost nemalý vliv . To jsou všecko přednosti jíchy sirovápenné.
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bordeauxská (bordóská) .

Tato známá jícha připravuje se oby čejně jen v 1% roztoku nebo v roztocích ještě slabších,
1 / %, výjimečně i v 1 / %; používá se jí jen v době vegetační. Roztoku 2% se používá jen
2
4
tam, kde jsme nepoužili zimního {morového postl-iku a kde ch ceme bordeauxskou jíchou postHkati
stromy j eště před rozpukem oček proti chorobám houbovým, hlavi1ě proti fusikladiu, ale i tu mů
žeme použíti silněj šího roztoku jíchy sírovápe1mé, poněvadž účinkuje dobfo jak proti chorobám
houbovým, t.ak i proti šklidcům, čehož u jíchy bordeauxské ne1ú.
8/

4

% nebo

K přípravě jíchy měďnatovápermé čili bordeauxské 1 % potřebujeme dvou dřevěných kádí,
nebo tam, kde pracuj eme ve velkých rozměrech, jako na pi'. v sadn.řství, dvou betonových nádrží,
jedné větší a jedné menší. Na přípravu 100 litrů po stačí 2 kádě dřevěné. Do menší kádě nalijeme
50 litrů vody, do níž pon ol'íme sáček z i"ídkého plátna nebo z několikrát pfoložené gázy hydrofylové,
naph1ěné l kg krystalické, ale dobfo rozmělněné modré skalice, poněvadž v prášku koupená skalice
nebývá vždy bezvadná . Sáček pověsíme clo kádě na připravenou tyč nebo blil tak, aby b yl celý ve
vodě (viz obraz). Modrá skalice potfobnje ke svému rozpuštění as i 12 hodin. P:i'-ípravu děláme obyčejně k večeru, aby se skalice do rána rozpustila. Druhý den ráno připravíme druhou káď neln sud
o obsahu nejméně 100 litrli, dáme do 1ú 1 kg žíravého vápna nehašeného a na ně pomalu nalejeme
něco vody, nejlépe z kropicí konve, jen co by s e vápno pomalu rozpadlo. (Pozor na oči, jako pH každém
hašení vápna !) Když vápno se uhasilo a mícháním úplně rozpadlo, p l-iléváme k němu vodu potud,
až celkové množství vápenného roztoku stoupne na 50 litrů. J-e doUe označit si zářezem v kácli
nebo na tyči, jíž roztok mícháme, kam až sahá 50 litrů a kam 100 litrli. Do připraveného mléka vápenného lijeme nyiú zcela pomalu úzkým slabým proudem roztok 50 litrů skalice modré (ne rychle
a ne obráceně, vápno do roztoku skalice) za stálého míchání. Tak získáme 100 litrli I % jíchy bo1·deauxské.
Existují též pro pohoclli ovocnářů hotové pHpravky měďnatovápenné, jako je Bayerovo měď 
naté vápno, jehož se používá při snadné úpravě v koncentraci 0,5- 1 %·Připravený roztok n epodléhá
zkáze.
Chceme-li v mimořádných případech 2% jíchu, rozpustíme 2 kg m odré ska.Jice v 50 litrech
vody a v druhé větši nádobě 2 kg vápna v 50 litrech vody, načež pomalu naléváme roztok slrnlice
modré do vápenné emulse. Pro roztok 9/ 4 %, 1 / 2 %, n e bo event. i 1 / 4 %, používám é 8 / 4 kg modré skalice
a 8 / 4 kg vápna, n ebo 1 / 2 kg m odi·é skalice a 1 / 2 kg vápna, n ebo event. 1 / 4 kg modré skalice a 1 / 4 kg vápna.
Roztok takto pl'ipravený je modrozelený; musí t ýti vžd y slab ě a lka ljcký n eboli zásadit ý, t. j.
musí zbarviti červený lalunusový papírek (koupi se v di·ogorii) do modra, jina k by b yl škodlivý a spálil
by listy . J e-li kyselý, t. j. nezb arvuj e-li modře Čel'vený p apírek, nýbrž modrý papírek červeně, musíme
přid ávati do připraveného roztoku tak cllouho a tolil~ vápenn ého mléka, až so papírek zbarvi modře.

•

Někdy se mliže státi, že nemáme po ruce vápno nehašen é, n ýbrž jen vápno již uh ašené, mazlavé, z váp enné jámy . V tom případě mnsíme dáti vápna již uhašeného d vo jnásobné množství. Toto
vápno n esmí však býti star<'.:; jeho povrch v j ámě má vžd y býti kryt vodou. Jinak se n edá upotřebiti.
Čerstvě připravené jíchy měďnatovápenné se má j eště téhož dne použíti k e stříkání, poněvadž po
24 hodinách ztrácí již svoj i účinnost a stává se nepotřebnou. Chceme-li, aby l'oztok zachoval svou
účinnost o něco déle ovšem t aké ne n a dlouho - přidáváme k e 100 litri'.un čerstvě připravené
jíchy hned j eště 100 g cukru.
J e třeba ještě přjpomenouti , že při tom , jak lijeme roztok modré sk a.Jice do vápenného mléka,
tvoří se modi·ozelená sraženina, k terá se při stání roztoku m;azuj e na dně ; tato modrozelená sraženina
na clně je právě účinkující součástí bordeauxské jíchy pl-i posthku, proto musíme v ždy před plněním
stříkačky r oztokem dobfo zanúchat i.
Jícha měďnatovápenná účinkuje v d obě vegetační výb o rně, ale má rovněž některé nevý hod y.
Vznikají po ní obč as spáleniny listi'1; zejména citlivé jsou peckoviny, a to hlavi1ě broskvon ě, ba
i jabloně . T ato citlivost vzrlistá zejména při mladém listu , a tu je potfobí jisté opatrnosti: postříkáme
n a zkoušku jeden strom nebo jeho část, a když za den nebo n ejdéle za dva dny so n eobjeví na listech
černé n eb o hnědé skvrny, po střikuj eme i strom y ostatní. Spalují-li se listy, použijeme jíchy slabší,
1 / , n ebo i 1 / %, n eb o jíchy sírov ápenn é, k t erá listy nespaluj e.
2
4
J ícha sírováp enná účinkuj e sice dobře i proti chorobám h oubovým, ale ne vždy účinn ě jako
jícha bordeauxsk á, ale jícha sírovápenná n espa luje listy (mimo ojeclinělé pHpady u některý ch odrůd
angreštů) a z ároveň ničí dobře i některé šklidce, zejména svilušky, t. zv. červeného pavoučka, i jiné
rozto če . Proto stromů s ovocem peckovým jíchou bordeauxskou ani raději v době veget ace n estříkáme mímo třešně, které bordeauxskou jíchu snáš ejí ku podivu do bře. ffiavně broskvoně a m e ruňky, j ak již řečeno, jsou proti jíše borde~uxské velice citlivé. ale ~itlivé jsou někdy i j abloně,
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zejména stříkáme-li jo za vlhkého počasí a stříkáme-li listy ještě m ladé. V hec nebezpečí spáleni
listu je tím větší , čím jsou mladší a čím s il nějšími l"Oztoky stl·íkáme. Po zději, jsou -li listy j iž starší,
(v druhé polovirě července) nejsou již tak citlivé. Hrušně snášejí postl-iky jíchou bo rdeauxskou velice
dobře. Proto, abychom se tomuto nebezpečí vůbec vyhnuli, stHkáme raději v dob ě vegetace slabšími
roztoky bordea.uxskó jíchy, 3/~ % a 1 / 2 %. anebo stříkáme, jak již řečeno, jích ou sírováponnon .
Pro poh odlí ovocn ářů existují též h otové přípravky, zv. mě ď naté vápn o, jako je n a př.
B ayerovo m ě ďnaté váp no, jeh ož se používá při sn adné úpravě v koncen t r aci 0,5-1 %, n eb o
měďnaté vápno Sphinx. Připravené r oztoky měďnatého vápna nepodléhají zk áze.

Jícha sírováJlenn á.
Sfrováp enná jícha je jeden z našich nejvydatnějších a nejvíce používaných prostředků
bojových.
Domácí pHprava: Smícháme 1450 g nehašenóho vápna s 850 g sirného květu a směs dobře
rozetřeme na prášek. K rozetřené směsi pl-idáváme pomalu 10 litrů vod y (pozor n a oči ! ) a vaříme vše
v železném n eb o dobře em ailovaném volkóm hrnci nebo k otli po 45 minut a t o, co se vypařilo při
vařeni, nahr azu jeme doléváním vodou až do puvodního množství, kteró si označíme na tyči, jíž
míchárno. Při va.foní je totiž třeba směsi stále míchati. - P ozor, várka snacbl.o pfokypíl Když roztok
vychladl, získ áme čistou, če1·vonohněclou tekutinu, která má na dně usazeninu. T é n emůžeme poti'ebovati jak o snad u jích y bordeauxské, nýbrž op atrně slij eme čisto u vTChiú t ekutinu neb o j eště lépe
procedíme skrze plátěný pytlík, aby usazenina na něm zůstala lpěti a nep1·išla do jíchy. T akto pHpravonou, hotovo u, ovšem konoontrovanou jíchu sírovápennou nalévámo hned clo čistých uzavl"enýoh
lah ví, aby se na vzduchu nekazila, a uschováváme ji pro další potřobu. Ale na příliš dlouho se uschovati
nedá, pon ěvadž po čase se i tato jích a rozkládá a p ovstávají nové usazeniny, které jsou zn ám ko u,
že jích a je již šp atná. Z tóto k oncen trovan é jíchy pHpravujemo zředěním jíchu vhoclnou k st1·íkánť.
Tak 2% jíchu sírová.pannou získáme, rozpustíme-li 2 litry konoentrovanó jíchy v 98 litrech vody,
1 % jíchu, rozpustíme-li v 99 litrech vody 1 litr jíchy koncentrované. Rozpustíme-li 20 litrů jíchy
koncentrovan é v 80 litrech vody, dostanome sirovápennou jích u 20%. Tóto 20% jíchy sírováponné
p oužíváme jen k postřiki'.un zu;,ním místo karbolinea; můžeme k ní přidati, ale jen v tomto případě
zimního post Hku, 1 % ze l e n é s kali ce v málo vody l"Ozpuštěné, tedy 1 kg skalice n a 99-100 litrů
20% jíchy sírovápennó. Do jiných roztoků ke s tI·íkárú letnímu zelenou skalici nepřidáváme.
K postřikům jar n í m pfocl samým rozpukem li stů používáme 2% i·oztoku jích y sírovápen né,
nech ybíme, budome-li stHkati i roztoky silněj šími, 3- 5%. K dalším postI·ikům, k ter ó se provádějí
již na s t romech o li stěných , používáme j íchy 1 %, která úplně postačí, ač můžeme bez obav stříkat i
i 2% jíchou, poněvadž jích a sírovápenná nepoškozuje listy ani plody, mimo některé odrůdy angreštové,
které jsou vůči jíše sírovápenné velice citlivé.
J ežto pHpr ava jích y sirovápenné doma je dosti obtížná, poněvadž nedobře usch ovaná jícha se
dosti rychle kazí a stává se nopotfobnou, jelikož novou přípravou ztrácíme mnoho času a nemůžome
si ani touto cestou připraviti dostatečné množství n a. větší postřiky, pHprav ujeme si ji kratší a. pohodlnější cestou z přípravku již hotového a úplně spolehlivého, a to ze Solba r u.
Solbar je pHpravek plně nahražujici jích u sírováponnou , lépe řečeno : je t o zlepšená jích a sil'ovápeml.á. Rozpuštěni Solbaru ve vodě se děje tak, že prášek se pomal oučku sype do vody, s vodou
se asi po 10 minut stále míchá , načež se nechá směs stát a si 5- 10 minut, aby černá smžen ina vzniklá
z uhli padla k e dnu; když se tak stalo, s lije se opatrn ě čistý roztok, event. zbytek se procedí hustým
plátěným pytlíkem, aby neucpával stříkačky . Tím jo sírovápenná jícha hotova. Jíchu sirovápennou
p ro postr-ik zimní, even t . zimní nátěr, upravimo rozpuštěním 3 kg Solbaru ve 100 litrech vod y, event.
1 kg Solbaru ve 33 litrech vody. P ro po střik letrú v době vegetace užíváme jen 1% roztoku Solbaru ,
t. j . 1 kg na 99-100 litrů vody. Tím dostáváme sm ěs úplně rovnocennou jíše sírovápenné, pr oti niž
má však Solbar tu pfodnost, že zůstává kon stantní i v roztoku, kdežto ostatní jíchy sírovápennó je
třeba spotřebovati d o 24 h odin.
Jícl1a sírovápenná m á jenom jed.inkou n evýhodu: :l.e po delším str·íkán í poškozuje měděné
stl-íltačky, k teré se proto mají buď pociniti nebo pooloviti. Pro potfoby maléh o zaru·ádkáře postačí
však úpln ě i normální stříkačka č istě mčclčná, je však nutno ji hned po upotřeb ení důkladně a ně
k olikrát propláchnouti či stou vodou.
Obě jíchy, bordeauxsk á, jak ož i sfrováp enná, mají vedle mnoha jiných i tu dobrou vlastnost,
že se dají dobře mísit i i s j inými hmyzohubnými jedy, kteréžto okolnosti hojně využívám e a rozšiiujemo tím jejich účinek i na škůdce, na něž jichy sam y nopůsobí. Tak značně zjednodušujeme
boj proti škudcům. Na vysvětlenou je nutno předeslati toto:
ač
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J ícha bordeauxská ničí jen výtr usy hub a nemá účinku n a škůdce z Hšo živoč išné, ale můžeme
ten to účinek doplnit i t rn;, že ji núchároe s arsenem, na př. s maniovou zeleni nebo Aresin em, který
ničí škůdce požírající listy, p lody, letorosty i starší clí-evo, .nebo ji můžemo mísiti s nikotinem , který
zase ničí všechen lunyz ssavý, na nějž arsen ani bordeauxská jícha n epůsobí. Sama jícha sírovápenná
ueni universálním prostředkem všecko hu bícim. Jícha sírovápenllá ničí s ice výtrusy hub a ničí
i škůdce, ale no všechny. Jícha s ÍI'ovápenná. je jed pouze dotykový jako nikotin, k arbolineum, mazlavó
mýdlo, to j est působí pouze dotykem, a to tím, že leptá pokožku hmyzu aj. živočichl1, a le nemůže
leptati pokožku, která je tvrdá nebo chlupatá, jako na pr·. u některých brouků nebo chlupatých housenek, nýbrž může leptati j en pokožku škůdců lysých, jako jsou mšice, méry a svilušky i jiní roztoči.
A smicháním jíchy sírnvápenné s arsen em n ebo Aresinom rozšiřujome její účinek na všechny škťtdce,
i na hmyz, působící p ožer ky, který se arsenem otravuje a na nějž či stá jícha sírovápenná, s a rsenem
nesmísená, nepůsobí. J íchu sirováponnou můžeme míchati i s nikotinem, čímž zvyšujeme její leptavý
účinek na lysý hmyz.
Tím jo náš boj proti škťtdcům značně ulehčen, poněvadž jedním postřikem pra{!ujomo vlastně
proti všem nep1·átolům jak z říše hpubové, tak i živočišné, a dosahujeme tím jaksi universál.Jliho
účinku, a to tim spíše, že spojení jich s arsen em nebo nikotinem neoslabuje nikterak účinku jichy
ani arsenu, ani nikotinu, n aopak zvyšuje jej Lím, žo ničí všecko škodlivé.
Tohoto m íšení obou jich s arsenem nebo nikotinem mimo postr·iky zimní používáme vždy,
i tehdy, kdy škůdci ještě nejsou ani viditebú, na pr·. pl·i postřicích jarnlch před rozpukem pupen.li
a po celou dobu ostatuí.
Toto spojení obou jích s maniovou zeleni má však i další výhody, j ež nutno si dobře osvětl iti..
Arsenové přípravky se totiž ve vodě ví1boc norozpouštčíjí, na rozdíl na pi·. od nikotinu, nýb1·ž zů
stávají tkvěti ve vodě v podobě nepatrných , okem neviclitclných součástek a netvoří tudíž s vodou
roztok, nýbrž jen jakousi zelenavou směs, v kteró součástky arsenu plavou nerozpuštěny. To má
svou výhodu v tom, že arsenové přípravky, poněvadž so ve vodě nerozpuštěj i a nemohou se tedy
s vodou ta.ké vypa.fovati, zůstávají tkvěti na listu v poclobě jemného povlaku, i když so voda vypa1·ila. Mimo to a rsen není jed dotykový, který by usmrcoval ški'iclce pouhým stykem s jeho tělem,
jako na pr·. s íra n ebo nikotin, nýbrž je to jed, který úči nkuje otravou vnithti, až když hmyz j ej p ozfol; poněvadž zůstává lpět i na listu, r atolesti i plodu, otravuje veškeren hmyz, který požÍ.l'á lis t
noho plod, ale nejen clnos , nýbrž i zítra, za týden atd., dokud jej déšť nespláchne. To znamená, žo
úči nek arsenu není prchavý jako na př . nikotinu, který se ve vodě úplně l'Ozpouští, a s vodou so také
částcčno vypafoje, nýbrž dlouhý, ba časem spíše vzrůstá a ničí stále nové a nové škťtdce, kteH jej
}Jožíra.jí s listy. Arsenové přípravky však neničí hmyz, který jich nepožírá, n a př. neničí roztoče
ani mši ce, ssající sosákem zevnitř listu sladkou šťáv"t1, která arsenem není otrávena; v tom je podstatný rozclil mezi jed y dotykovými (síra, nikotin atd.) a a rsenovými pl-ipravky, které účinkují otravou
vnitfoí.
V té nerozpustnosti al'Sen ových pHpravků v e vodě tk ví však zárove1'í i jejich nevýhoda, o k teré
nutno šifoj i se zmíni t i. Arscnovó p:Hpravky jsou totiž těžšf. než obyčejná čistá voda a klesaj í rychle
ke dnu nádoby, takže mus íme stále stříkačkou sem tam pohybovati a tl-ásti, aby směs zůstávala
ve vodě stálo stejnoměrno rozptýlena. Kdybychom tak nečinili, padne arsenový preparát rych le
ke dnu; potom stříkáme zvlášť čistou vodou a zvlášť koncentrovaným arsenovým pHpravkem, ja k
so to bohužel často stává. Při takovém způsobu st1·íl{ání nemůž eme se pak diviti, že a.rsonový postřik n evyhovuje a že přes častó stříkání ar senem nemůžeme se dosti účinně ubrániti. n a př. obaleči
jablečnému, poněvadž čistou vodou o baleče jablečného otráviti nemůžeme . Proto, chceme-li stl'Ucati
jen a rsenovými pHpravky, na pr·. uran iov ou zeleni atd., nepouživáme k tomu ni kdy čisté vody, nýbrž
béfome k tomu vždy vodu s vápnem smíchanou; v této vápenné emttls i zůs tává arsenový přípravek
déle rozptýlen . P o několika minutách počne se sice arsen též usazovati ko dnu, ale těch několik minut
postač( již k tomu, abychom nerušeně a v klidu mohli vystříkati na stromy celý obsah střfkačky,
bez stálého pohybování a třeseni stříkačkou. Stačí pouze, abychom pl-ecl každým plněním stříkačky
hotovou směs dobře rozmíchali.
Směs vápna s vodou či.stou a a rsenem při pravíme tak, že 1/ 2 kg nehašeného vápna dobře s trochou
vody a 60-200 g uraniové zel eně nebo 400 g arsen ičnanu olovnatého rozetfome na ři.ďoLm.kou kaši
a. dolejeme na 100 litrů vody. Tato pl-ísada vápna k arsenu a čisté vod ě má však ještě jiný význam,
na nějž nutno zvlášť upozorniti.
Arsen ne1ú jed dotykový, neleptá t edy a přece se někdy stává, že listy naleptává a žo so po něm
spalují. Příčina toho tkví v tom, že ačkoliv arsen so ve vodě nerozpouští, velice nepatrný poclil, snad
pouhé zlomky procenta arsenového přípravku, se přece ve vodě rozpouštěji, což již postačí k tomu,
a.by se nokdy list spálil. Zejména to dělává urao iová zeleň, méně arseničnan olovnatý, alo někdy
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i ten, byť i v míře menší. Aby se list nespaloval, nutno tuto rozpuštěnou část arsenu zneškodniti,
a to vápnem, Proto chceme-li již stříkati čistými arsenovými přípravky, máme k tomu vždy zároveň
použíti vápna, které vyplňuje dvoji úkol: Zneškodňuje rozpuštěnou část arsenu a emulsi zahušťuje ,
takže se arsenový pHpravek tak rychle neusazuje ke dnu. Nejdokonalejšího a jaksi trvalého rozptýlení arsenových přípravků, zvl áště uraniové zeleni, docílíme, smísíme-li uraniovou zeleň s některou
jíchou, buď bordeauxskou nebo sírovápem1ou, v níž arsenové přípravky zůstávají velice dlouho
stejnoměrně rozptýleny. Pro jistotu však pfocl plněním stříkačky vždy jíchou zamícháme, poněvadž
bordeauxská jícha tvoří usazeninu i bez arsenu.
Mimo postřiky zimní nebo pozdní letní, nebo některé vzácné výjimky u některých peckovin
(třešně!}, mícháme pl'.-i posthcích jíchy s arsenem téměř pravicleh1ě, a by jejich účinek byl co možno
nejširší, jaksi universální.
Některé moderní pHpravky, jako Aresin (arseničnan vápenatý), se mohou rozpouštěti v čisté
vodě a není tedy zapotřebí vápe1mého mléka. Pfoclepsanou koncentraci nutno pečlivě dodržeti!
Příprava

bordeauxské jíchy s maniovou zelení.

Mysleme si, že si chceme připraviti 100 litrů 1 / 2 % bordeauxské jíchy s maniovou zeleiú. Navečer
p1·ipravime si roztok 1 / 2 kg modré skalice v 50 litrech vody, aby se modrá skalice do rána rozpusti la.
Druhého dne ráno pI·ipravíme v druhé kádi ne již 1/ 2 kg, nýbrž 1 kg vápna nehašenéh o (větší podíl
vápn a potřebujeme k neutralisaci té části maniové zeleně, která se rozpouští ve vodě. Nato vápno
s trochou vody rozhas íme a přidáme k němu 60-120, i 200 g uraniové zeleně (viz doleji), směs uraniové zeleně s vápnem dobře rozetřeme na řídkou kašičku, načež za stálého míchání doléváme pomalu
vodou a.ž clo 50 litrů; potom velice pozvolna a zase za stálého míchání pl"iléváme do roztoku vápenného s arsenem roztok skalice modré z druhé kádě, až získáme 100 litrů 1 / 2 % jíchy bordeauxské
s m·aniovou zelení.
Kdybychom chtěli 100 litrů 1 % jíchy bordeauxské s arsenem, dáme 1 kg modré skalice, P / 2 kg
vápna a 60- 120-200 g uraniové zeleně na 1001 vody. Na 1 / 4 % roztok jíchy bordeauxské s m ·aniovou
zeleni potřebujeme 1 / 4 kg modl.'é skalice, 1 / 4 kg vápn a a j eště 1 / 2 kg vápna na neutralisaci rozpuštěného
arsenu a zase 60-120- 200g1.ll'aniové zeleně na 100 litrů vody. Rúzná množství (60-200 g) m·aniové
zeleně dáváme proto, poněvadž všecky stromy n esnášejí stejné množství uraniové zeleně. Tak na př.
ke stříkání broskvoní a meruněk použijeme pouze 60 g m·aniové zeleně na 100 litrů jíchy. Jabl oně
a zejména hrušně i třešně snášejí již větší množství maniové zeleně (120- 200 g), zejména proti
obal eči j ablečnému, na 100 litrú jíchy . Všechny směsi uraniové zeleně s jíchami musí b ýti zásadité,
t. j. barviti červený lakmusový papír do modra. Nejsou-li zásadi té, je nebezpečí popáleru listů. Proto ,
nebarvi-li se červený lakmusový papír modfo, pfoláme tolik vápna, až se modře zbarví.
Příprava směsi

bordeauxské jíchy s

arseničnanem

olovnatým.

400 g arseničnanu olovnatého dobře rozmícháme s trochou vody na řídkou kašičku a přidáme
do 100 litrů hotové již jíchy bordeauxsk é buď 1 / 2 % nebo 1 / 4 %, nebo na př'. ph postřicích révy v in né 1% ·
Má proti jíše s uraniovou zeleni tu přednost, že možnost spálení listú u něho jest omezen a n a mirn
nejmenší. Ostatně, jsme-li opatrní a dodržujeme-li přesně pfoclpisy, mů žeme i u bordeauxské jíchy
s maniovou zelení omeziti spálení na minimum. Tato směs arseničnanu olovnatého s jíchou je již
zásaditá. Jiných výhod arseničnan olovnatý nemá.
Příprava

jíchy sfrovápenné s maniovou zeleni.

Pro stříkání v době vegetace používáme jíchy sirovápenné v 1 % roztoku, a.le můžeme směle
použíti i jíchy 23. Připravíme si tedy 100 litrů hotového 1- 2% roztoku jíchy sírovápem1é, nebo
100 litrú 1 % roztoku Solbaru a přidáme k němu m·aniovou zeleň dobfo rozetřenou trochou vody,
v množství zase buď 60 g pro bro skvoně a merw'í.ky nebo pro hrušně a jabloně lM-200 g, a směs
dobře s jíchou rozmícháme.
Podobně se dá použít i i směs i Solbaru a Ares inu k současnému hubení housenek píďalky a bourovco prstenčivého, proti červivosti i proti houbovitým chorobám (monilie, padlí, strupovitost a j. ).
Příprava

jíchy sfrovápenné s

arseničnanem

olovnatým.

Rozmíchá se dobfo 400 g prášku arseničnanu olovnatého s trochou vody a přidá se do 100 litrů
vody 2% n ebo 1 % jíchy sírovápenné nebo 1 % Solbaru. J e třeba dobře si pamatovati, že všechny
jíchy smíšené s nějakým arsenovým p:Hpravkem je nutno před plněním do stHkaček clobfo roz-
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m ích ati a že nikdy n esrnime stHkati jícham i, dokud nereaguj í zásaditě, t. j . dokud n eb ttrví červený
lakmusový papír na m odro. Nebarví-li, přidáváme vápno, až nast ane žádou cí zbarvení .
J ak jích a b ordeauxsk á, t a k i sírovápem1á s arsenem m aj í rozmanit6 pr ůmyslové úpravy, k teré
se dají snáze připrav iti k e stříkání a jsou prot o ja k si praktičtěj ší, ovšem i značně d ražší.
V případě p otfoby, n a př . při značném napaderú stromú mšicí listovou, lze úspěšně t éž do h oto vých již jích přidávati niko tin ový výtažek v množst ví 1-2 k g na 100 li trů h ot ové jích y a clobfo
r ozmích ati, n eb o 0, 1 % N i kop r e nn, ale míchám e-li jíchu s n ikotinem , není dobře mísit i ji zárovm'í.
s arsen em.
Dalšími důleži tými jedovat ými prostl'·edky bojovým i, usmrcujícími živočišné škůdce, jsou
nikotin a a r sen.

Nikotin.
N ikotin je jed dotyk ový, který zabíjí h myz tím, že leptá jeho jemnou pokožku . Na hmyz
vyzbroj en ý t vrdým krytem těla nebo chlupy, n a pr·. na b rouky nebo na ch lupaté housenky, n e účinkuj e. L eptá pouze lysá, měkká těla hmyzu, na př. m šic listových, lysýci1 h o usen ek, mér a pod .
N ikotin se ve vo dě úplně rozpouští a s vo dou se též do vzduchu vypařuj e ; ú činek j eho trvá jen po t u
dobu , pokud se dot ýká lysého těla hmyzu. J a kmile vyprchá clo v zd u chu a list po ostřiku oschl,
hmyz j iž neničí. J e tedy účinek jeho značně prchavý: co se nikotinem nezn ičí hned , neza.hyne ani
po zději, l ed a novým postřikem. N ikotin tedy hubí jen lysá těla škliclců a něk terá vajíčka, a le hubí je
jen teh dy, když se jich dotýká. J alunile m šice list sto čily, nemůže již n ik otin k nim vniknouti a stHk ání nilw tinem bývá t u již bez úči nku. Proto se má nik otinem stříkati, jakmile se prVIú m šice o b jevily,
a to tak, aby p os tHkem by l zasažen rub listll, kde m šice k onají své zhoubné cUlo. Mšice k rvavé n ehubí,
poněvadž ty jsou obaleny vosk ovitou vatou, k ter á n edovoluje, aby so niko t in dotkl n ah ého těla .
K dybych om však m šici luvavou zbavili oné voskovité vaty (viz pozděj i), bude ji n ikotin zabíjeti t a ké.
Nik otin je obsa žen hl avně v t abákovém výta žku (extrakt u ), k ter ý se ko npí ve všech hlavních
prodejn á ch tabáku. T a bákový výtažek se mísí o byčejně v p oměru 1,5- 2 g na 100 g vod y .
Aby se t ak rychle nevypařoval a d éle zůstal n a listu tkvěti , mísí se s m azlavým m ýd lem ve
s m ěs m a zl avého m ýdl a s n i ko ti nem, v poměr n 2-3 clily m azlavéh o m ýdla a 1,5-2 dily tabákovéh o extraktu n a 95 dílů vody. Poněvadž se mazlavé mýdlo ve vodě studené a tVI·clé špatně rozpouští, r ozpustí se dříve odděleně v horké neb o vařící měkké vodě a teprve p otom se smích á s rozt okem t ab ákového výtažku. Kdybychom chtěli nilrntinem ničiti m šici krvavou , použijem e téže
směsi tabákového výtažku a mazlavého mýcUa, ale přidáme k ni ještě 5-10 dílů d enaturovaného
lihu a touto směsí roztíráme kartáčkem kolonie mšice k r vavé. Líh rozp ouští vatový obal m šic a nikotin
a t lak kartáčkem ničí obn ažená těla mšice krvavé.
T abák ový výta.žek můžeme si připraviti i d oma z tab ákovéh o p r achu, který je velice laciný.
Připravíme si 50 litrů měkké vody a za hfojeme ji v kot li do varu. D o vroucí vody dávám e velice
op atrně a po troškách 5-·6 kg tab ákového p rach u, aby vod a nevzkypěla a n ech áme vše za st á lého
míchání vařit několik mhmt. P o va.ru nech áme odvar vychlad nouti . Po vychladnutí p focedíme odvar
přes j emnější plát no, a bychom jej zb avili u sazeniny. T ak získáme asi 30 litrů tabákovéh o od varu
v hodnéh o ke stří kání , ale n e t ak hodnotnéh o jak o je extrakt .
Ba,udyš radí i k tomuto t abákovém u odvaru pi"iclati ještě po ochladnut í asi 300-400 g m azlavého mýclla. T a k to p i"ipraven ý odvar tabákový se r ovná p odle Baudyše I % ro ztoku tabákovéh o
výtažku , ale m u sí se hned spo třebovati, poněvadž by se zkazil kvaše1úm. Nemůžeme-li je j hned spo třebovati, k onservuje se 2- 5 g lysolu. Nemám e -li ani prach tabákový a ni výtažek, lze si r oztok
nikotinový - rovněž podle rady Baud yšovy, a le jen nouzově - pl·ipravit i dom a. Asi 3 baličky
obyčejného dýmkového tabáku se poliji 1/21 obyčejného den aturovaného Wrn, vše nech á se d o bfo
přikryto stát.i týd en, načež se W1 přecení a clo.l ije 5 litry vody, čímž se získá 5 litrů r oztoku hotového
ke stříkán í.
Tabák ový výt ažek h otový, k oupený v prodejnách t abák ových, m usí se před upotřebením vžd y
d obře p rot fopat i n ebo r ozmích ati, poněvadž se usazuje i v krabicích a roztoky b ez rozm ích á rú ssedliny
b y potom n ebyly stejnom ěrné . Rozhoclně se k ter ékoli odvary tabák ové dom a připravené .nevyrovnají
tabákovém u výtažku, poněvadž ob saJ1 nikotin u v n ich je velice kolísavý a · n e jistý. Velice účelná
je však směs j ích y bordeauxské neb o s iro vápenn é s nikotinem , o iúž již byla učiněna
zmínka .
P roti mšicím se t éž používá s prospěch em N i kopren u (nikotinový přípravek ) a někdy též
odvar u z quassiového čili m ušího dřeva. 15Q g mušíl10 dřeva. se máčí l 2 h odin v lit ru t eplé vody,
do bře se povali, nech á s táti 24 h odin a od vm· se procedí. V druhé nádobě v lit ru vfolé vody se rozp ust í 250 g m azlavého m ýdla, .vše se slije dohrom ad y a rozředí vodou n a 10 litrů r oztoku. - J e to
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dosti dobrý prostředek, ale jeho
jeho není lepší nikotinu.

l'řipra.va

jo pmcná, není o nic

Pyrethrové

lacinější

než roztok nikotinový a

účinek

přítH'avky.

I pyrethrových a clerrisových pHpravlu't se používá proti mšicím a j iným nahým škúdcům
s dobrým účinkem; sem nále~í na př . Agritox, ktel"ý se rozpouští ve vodě v poměru 0,5 g k e 100 g
vody, Po ks in 1 % a nebo 2%, F l o ron n ebo Chrys anth o l, p y rethrový vý tažek, P y r t o x, Polvo,
Pomon a, Queri a atd. atd.
P yroLhrové přípravky jsou vedle nikotinu výtečným a so zfotelem k nejedovatosti ještě
lepším prostředkem než nikotin, a.Je jsou značně drahé. Tato okolnost je nejvážnější pfokážkou jejich
rozšířeni a dosu d j e jon mál o škůdců, proti ktorým možno zakro č i ti s větším ťu;;pěchem n ež s nikotinem. Totéž lzo Hci o pro středcích, jichž se používá proti krvavé mšici.
Všechny tyto pl-ípravky mají t u společnou vlastnost, že jsou značně cl..rahó nebo že jich příprava
je obtížná a zdlouhavá a že větš in ou nepředčí účinky nikotinu, který so jim ve všem yym vnává.

Arsenové

přípravky.

Arsenových pl'ípravků je velký počet. Vo všech je účinným prostředkem jediné arsen v nich
obsažený, který jen tenkrát í1či11kuje, ji>stliže hmyz nebo jiný škůdce jej požije. Neúčinkuje tedy
na škůdce, k t eH se živí ssánim z vnitflrn listu, jako · jsou m šice atd., rovněž neúčinknj e na vajíčk1i
škůdců.
Nejlevnějším přípravkem

arsenovým jo :
U1wiiová zeleň, jíž však, pon ěvadž je velice jedovatá a životu nebezpečná, b ez svoleni p oli tických iířadú volně s i nikdo nemůže k oupit i. Na n ěkteró j ej í d ůl ežité vlastnosti, jakož i způsoby
přípravy lJylo j iž upozorněno v pojedná.ní o n ikotinu a borcleauxskó jíše. Zej ména bylo upozorněno
n a to, že tu·aniová zeleň se ve vodě nerozpouští, nýbrž lJOLtze rozptýlena se vznáší ve vodě a že se sscdá
ke dn u stHkačky. Mimo to se přece malý podíl arsenu vo vodě rozpouští a spaluje p a k listy. Proto,
chceme-li stř ík ati jen a rsenovými přípravky, nepoužíváme k tomu růkcly pouhé vody (mimo Aresin ,
t . j. arseni čnan vápenatý), nýbrž vždy ve spojení s vápnem , asi takto: 60- 200 g m aniové zel enč
a 500 g vápna pálonóho (podle potfoby i více, aby hotová s měs r eagovala zásad i tě), rozetfome s trochou
vody dobfo n a kaši a. smísíme se l 00 litry vody. Vápno jednak neutralisuje rozpuštěný podU arsenu ,
jednak arsen se tak rychlo u ewmzuje k e dnu, nýbrž zů<itává ve vápmm é smčsi po něj 11kou dobn clobfo
rozptý le n ; této doby se má využíti k o stHkání.
D okona léh o a j aksi trvalého rczp týlo1ú m·aniové zelen ě a ostatních arsenových přípravků se
však dosáhne jen vo s pojení s jích ami .
Osto.tní přípravky a rso11ové, vesměs ú č inné, oporníjún všecky z toho důvodu, žo nad Ares in
n zeleň Ul'at:Liovou, zejména v čerstvé bord0auxskó jíše, nebo jíšo sírovápcnné rozp uštěnou, nikterak
nevynikají, ale zejména proto, a bych zásobu bojových látek zj ednodušil o, zlevnil, poněvadž nabízené
J•l'·ípravky jsou skoro vesměs dosti drahé. Jisto však je, že se v modenú ochraně ovocných stromů
bez a rsenu n eobejdeme.
To vše jsou asi hl avn l, r esp. základní bojové lát,ky proti h oubám a škůdcům prakticky vys tačující pro b ěžnou potřebu : Karbolineum, vápno, modrá skalice, síra, event. Solbar, nikotin, u rnniová. zel 0ň a m azlavé mýdlo, event. arsen i čn an vápenatý a olovnatý. K e konci připojuj i ještě ten to
dodatek:
Ke str·ílní.ni p oužívej m e vždy roztoků čerstvě pl-ipravcných, což zejména platí o bordeauxs ké
jíše a nikotinu, v m enší mffe pro jíchu sfrovápennou. Roztoky déle stojící pozbývají většin ou svó
úč innosti . Výtažek nikotinový má býti vždy do bře ttzátkován , poněvadž nikotin jo látka prchavá.
NestHkejme pokud lze za věku n ebo v dešti a chra11me si cč i brýlemi, při arsenových přípravcích
j úst a a. n os šátkem. Zejména buďme opatrni s přípravky a rsenovými při jich otv írá ní i míšení
a chraňme si při tom rovněž ústa a nos šátkem. - PH ]Jost!·icích a rsen em nutno vždy přísně dbát i
toho, aby postl-ik byl mlhovitý a potize orosil strom na všech joho částec h , aby nikdy s lis tů a ploclú
n estékal, poněvadž arsen by stékal ssobou, kdežto pH mlhovitém orosení se voda vypaří a a rsen
s ostatními součástmi ulpí na listu a p lodu.
Často se doporučuje místo posti·iku arsenovými jedy zaprašová1ú koruny menších stromů
arsenovými pl-ípravky práškovitými. Bohužel musím Hci, že zaprašování arsenovými pHpra.vky
se u mno neosvědčilo, a.n e bo alespoň méně než p osthky arsenem, zejmén a v jíchách, a jsem rád, že
k témuž ná hl edu se pl-ipojili i jini ovocnál·i u nás i v zahraničí. Nepostřilmjeme stromy za parného
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slunce a zejména bucfme pam ětlivi toho pl-i jíchách , poněvadž listy za parného slLmce i či stou vodou
stHkané se n ěkdy popálí. K posffikt°un volme raději p ozd.nější odpoledne nebo večer, nebo časné ráno.

Kdy a

čím stříkáme?

Velice důležitá je otázka, kdy a jak často máme stHkati. Škůdci a houby se objevují pře
v prvé době vegetační, asi tak do poloviny nebo konce června. To je dóha jejich největ
šího výsk ytu. Později so u ž objevují méně a mimo oj edinělé případy nebývají tak neb~zpečni jako
v první po lovině roku. Proto postl-iky m ají být i konány plánovitě a v určitém pb1·adu, abychom
jimi mohli čeliti všem hlavn ím chorobám a škůdcům. Po jich hlavních výsk ytech, mimo zvláštní
a ojedinělé pHpad y, na k toré bude upozorn ěno, na konci léta sous tavně nestříkáme .
vážně

Pr1;ý postřik se koná k e k onci února nebo počátkem března po generálním úklidu a očištění
stromové kůry; p oužívá se k němu karbolinea ovocnářského 10 % n ebo zh u štěného Neodenclrinu 5%,
n ebo 20% jíchy sirovápenné n ebo l % organických barviv. Těmi to po stm~y se ničí škt°1dci přezimuj íc ,
v poprask ané kůfo, hl avně j ejich vajíčka, a le i zárodky a výtrusy rflzných hub, jako je fusikladituní
monilie, p aclli atd.
Karbolin eem stHká m e všecky ovocné str om y, jádroviny i peck oviny i k efo (rybíz, angrešt,
m aliny ), mimo bro skvoně, meruňky a r évu, poněvadž ty jsou vůč i karbolineu velmi ci tlivé; u ni ch
používáme k postl-ikům m ísto k arbolin ea 20% jichy sirovápcnné, k níž můžem e přidati, a le jen pro
tuto dobu, 1 kg zelené sk a lice na 100 litrů 20 % jích y, která zejména dobře účinkuj e - kromě os tat1úch - i prot i rozto čům, červcl1m, houbám a pro t i kadeřavosti broskvoní.
D ruhý postřik se koná pfod sam ým rozpukem pupenů, j eš tě pfod t ím, n ež se na pucích začínaj í
obj evovati první zelené čárěičky, zn amení to po čín aj ící již vegetace. Posthkujeme v tuto dobu jen
jíchami, bud 1 % jích ou bordeauxskou nebo 2-5 % jíchou sírovápennou (3% Solb arem ) a oboj e
jíchy mícháme vždy s a.rsen em. Při drithém postřilm m i"tžeme iichmni sti-lkati všechny stf·omy i kefe
nez rozd-tlu.
PE obou post.řicích (prvém a druhém) nesmíme šotřiti látkou po střikovou, nýbrž stromy musí
bý ti postříkány vydatn ě, a by látli.a posthkov{i všude VJ1 ikla a všeck o vyč is t il a, zdesinfikovala. Př i
dalších postřicích, k onan ých již v době vegetač1ú , je tomu zcela obrácen ě. Zde je tfoba stl-íkati již
r ychleji, aby postři k stromy n a všech jej ich částech pouze Ol'osil, zústal na nich lp ěti v podobě m aloulinkých kapén ek a nesték a l.
Třeti postřik k onáme hned po odkvětu , a t o opět jícha mi, ale již slabšími, n a př'. 3/ 4 % n ebo
1 / % jíchou bordeau xskou s a rsenem , abychom neublížili list ům nebo mlacTo učkým letorostům , n ebo
2
lépe 1-2% jíchou sírovápennou, rovněž s arsenem . Tímto postr-ikem se čelí hl avně rozvoj i fusildadia,
padlí a jiných chorob, ni čí se obal eč jablečný, housenky píďalek atd .
Slovo „po oclkvětu " není ovšem zcela výst ižn é ..Mnohé odr ůdy ovoce nek vet ou sou časně. J eruia
začíná k vésti kdy cl ruhá již od kvétá, n ebo je v plném květu, kdy jiná ulmzujo j iž mladi čké p lody.
D r . Zander , známý včel al'.-ský autor, a Dr. Stellwaag, fytopath olog, praví: „Strom nutno považovat
za odkvetlý, odkvetlo -li 80% jeho květů. V t u dobu j e již oplodně1ú ukončeno a po této době včely
stromy již téměi· a.ni nenavštěvují a m ožno bez obavy, že se včelám u blíží, stříkati pl-ípravky a rsenovými. O statně mají jíchy pro včely zápach tak odpuzující, že se stromům jimi postřika.ným vyhýbají. Nutno však pama.tovati, že se n evyhýb a jí stromům poprašovaným pr áškovitými přípravky
ar senovými a že nosí v h ojn osti na nožk ách arsenový prášek clo včelínu. Vhodná doba k postl'ikům,
zejmén a proti obaleči, nast ává , dokud je ka líšek p lodu j eště otevřený, což t r vá několik dnů a zat ím
ostatní stromy odkvetou. J sou -li však pfoce j eště některé v plném květu, nezbývá n ež požádati
so usední vlastníky včelínů, aby svoje včely n a několik krátkých dnů zavřeli , a stl'íkati b ez ohledu
na to, kvete-li ještě nějaký strom nebo ne, pon ěvadž po střiky květům sam ým n eškodí. " Tblik zmíně1ú
autoři.

P eckoviny j sou oproti bordeauxsk é jíše značně cit livé, proto j e raděj i stříkáme jen 1-2% jíchou
sirovápennou s arsenem. Jediné tfošně se mohou stříkati jíchou bordeauxskou s arsenem, ale zároveřr
n u t no zdůrazniti , že tfošně se již potom arsen em stří kati nesmějí , a že to je u nich posledni arsenový
postl'ik, p oněvadž by se mohla pN časném zr ání pl odů snadno způsobiti lehk á ot rava konsumenti'.!.
Čistou jích ou b ordeauxsk ou n eb o sírovápennou lze je však stHkati i později, jeví-li se t oho potřeba.
I angrešt bývá oproti o b ěma jíchám citlivý a p o pos třiku někdy shazu je listy i plody, zejména
po j íše sirovápenné; proto p ro jistotu pH tfotím posthku jej stříkáme jen přípravky a rsenovými
s vápnem.
Čtvrtý postřik j e asi za 14 dnů po odkvětu a zase jen j íchami s arsenem jako při post1·iku třetím,
s u vedenými výjimkami.
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Pátý

postřik:

jíchami za 3 týdny po

postřiku čtvrtém,

ale nyní již boz arsenu;

broskvoně

již

raděj i nestříkáme.

D ále již nestříkám e víibeo mimo pHpady, kde se toho jeví nutná potřoba, na př. při výskytu
mšice listové postr-iky nikotinovými, nebo kde se později objeví t . zv. pozdní fusikladium, zejména
u h.ruš1ú, které bez obavy můžeme stHkati jích ou bordeauxskou, kdežto u j a bloní raděj i j eště i nyní
užíváme jíchy sírovápenné, pončvadž jsou proti jíše cítlivější, ač i zde na starších stromech lzo použíti
též jíchy bordeauxské. Ostatní v iz při popisu chorob.
Ochranné pásy d áváme na stromy, abychom jimi chránil i strom proti invasi škůclcú, kteři
po laneni vylézají na stl'Om nobo po kmeni s lézají dolů, aby se skryli v půdě před zimou a zde
mohli prodělávati další životní proměny.
'P ásy jsou dvojího druhu. Pfodevším jsou to tak zv. p ásy lapaci, k teré v podstatě jsou Ltměl é
úkryty, které škůdcům můžeme snadno zn i čiti. K tomu účelu bývá vhodný jakýkoli m ateriál. Na
kmeni stromu upevníme povt·íslo buď ze slámy, sona, dřevěné vlny nobo třeba i zo smuohlaného papíru,
a na ně dáváme ohrá1útka z pevuóho balícího papí ru , a by jak pás sám, tak i škůdci byli clu·áněni
pfod nepohodou , zvl. d eštěm, a měli tmavý úkryt. Škůdce má núti ke skrýši volný pHstup, a le musí
mu být zabráněno v dalším stěhování do kornny tím, že ki-yoí papír na horním okraji pevně přitáh
neme ke kmenu, před tím oškrabaného, a.by provázek dobře přiléhal a škíidoe pod ním nemohl prolézti. T akovéto úkr yty slouží k lapání rozličných škůdcú, tak na př. květopasů, obalečlt atd. Pásy
ty občas prohlížíme a škůdce ničím e . To j e způsob nej l acinější (viz obraz č. 363).
buď

Druhý clJ·ul1 ochranných pásli
jsou t. zv. pásy Jopivé. T o jsou pásy
z nepromokavóho paríru, k teré rovněž
p1·ipevi1ujemo na kmen kusem pl'O·
vázku, a to n ahoře i dole. Pás mezi
provázk y natÍl'áme dobrým lepem až
na úzký proužek horní a doh1í, jež lepem nenatíráme. L ep nemá vysýchati,
ani mrazem t uhnout i, naopak, má se
dlouho udržeti lepivým. Dobró značky
lepú jsou H occhst, Soto r, Koníčkúv
lep, Tatra aj. Pásy lepivé dáváme na
strom nojlópe v kombinaci s pásy lapacími, a to tak, žo nad lapacl pás
pl-ipevňujeme pás lepivý, abychom
též zachytili škudoe se stromu dolů
se stěhující. Pásy přik.láclámo k oncem
června n obo v červen c i ; postač! tu
dobu obyčejně pásy lapaoí, kteró vyObraz č . 363. <t Lap a c i pá s z dřevité vlny, krytý
měňujomo až na podzim, v září nebo
balicím papirem. b L e p i v ý p á s z ba licího papíru.
říjnu, anebo nad pás lapací p1·ipevňu
jeme p ás lepivý. Oba pásy odstraňu
jem e na jařo před čištěním s komů a po oškrabátú je znova přikládáme vyč i štěné nebo event.
čerstvě lepem natřené. Zvl áště výhodné jsou pásy z dvojitého vlnitého p apirn, kterých mltžcme
použíti jako pású, zárovet'l lapacíoh i lepivých, jestliže j ejich vněj ší list natřeme lepem. Pásy ty
upev1l.uj eme ke stromu rovněž provázkem nahoře i dole. Z vlněný vnitřek j e pásem lapacirn,
vnější , hladký papír pásem lepivým. Stinnou stránkou těchto pásů je, že se škodlivým IUTiyzem se
v nich chy tá i hmyz užitečný, jako na pr„ sl unéčka sedm i tečn á a jejich larvy, a i jiný ll'Litečný hmyz
(viz Riologické potírání škůdců). Užitofoý hmyz podle možnosti vybíráme a, pouetíme. Pásy, jej ichž
lepivost se časem ztrácí, naLíráme p o oči štění znovu dobrým lepem.
L ep si můžem e pl-iprav:iti též doma, ač je lépe koupiti osvědčené značky lepťt j iž zmíněných.
D obrý recept je: 5 dilú kala.funy, 5 clilů smrkové pryskyři ce, 2 clily stearinového oleje, 2 clily vepřo 
vého sádla a l díl terpentýnu rozpouštimo nad ohněm v železném lunci, a le pomalu a při stálém
mícháni. Podobných receptů je mnoho. Můžeme s i též lep připraviti ze stej ných dUů ševcovské smůly
a dfovného oleje povářením tak d louho, až vše so r ozpustí a dobře promíchá; rozhodně však je lépe
koupiti dobrý lep již hotový, poněvadž jo spolehlivější a noní ani dražší n6'L doma p1·ipravovaný.
L ep se na p ás n anáší pouze v tenké vrstvě a nesmí se dávati pHmo na kmen, nýbrž vždy na papír
který n esmí lep propouštět i . Vyschne- li časem lep, a nebo, je-li pokryt již hmyzem a j. škůdci, na-
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Herno lepem papír znova. J e -li strom silně škůdci napaden, dáváme 2 lepivé pásy nad sebe. U stromů
mladých, které mají ještě kůl, dávámo lepivý pás i na ktil, a to pod úvazek.
Pásy lepivé, jak již řečeno, kl ademe poslední dny v září nebo počátkem října, a v březnu.
Hmyzolo.pky jsou sklenice na chytání létavých škůdců (viz obraz č. 364). Plníme je buď nějakou
sladkou Šťavou nebo oslazenou vodou a zavěšujeme je na větve. Je to však prostředek nyní málo
používaný, poněvadž je nepraktický a pr-i velké zahmdě dosti drahý; mimo to se do hmyzolapek
ch ytá i hmyz u žitečný. Dobře vše.k lze jím chytati vosy při větším výskytu. Skloníce v tom pHpadě
se plní asi do třetiny slivkami světlóho piva - ne černého, poněvadž n a to jdou i včely - a vos se
brzo nachytá velké nu10žství. Je-li sklenice již plná, vyberou se vosy a staróho piva lze použíti znova.
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č.

361,. Hmyz o l apky. a »Sršnák« Bahlsenfiv.

škůdců

a chorob ovocných

stromů.

Vedoucím motivem pr-i popisu škůdců byla mně okolnost, abych, pokud ovšem je to možno,
orien taci. Popis škůdct1 podle jejich přírodovědeckého zafoclění, pod.lo vlastností
anatomických a pod. se mi zdál pro praktickou potřebu ovocnáře nevhodný, poněvadž by se tím
ztěžoval přeh led a obsah sám by se stal n ezáživným. Rovněž l'Ozdělení škt"1dci'.1 pod.lo toho, které
druhy stromů ovocných napadají, zdálo so mi nesnadno proveditelné, poněvadž by tím látka častým
opakováním silně vzrostla, aniž by se tím ul el1 čila orientace, jak sám jsem na sobě poznal při studiu
entomologických děl. A snaclná orientace byla p ro mno rozhodující, aby se ovocnář vždy snad.no
a rychle d opátral šků dce, který mu škodí v zahmdě nebo v sadě.
Proto jsem se rozhodl šlu'tdce tHditi podle toho, k teré části stromú napadají bez zřetele na to,
Je-li v edle roztoče zařaděn brouk nebo motýl , vecUe svil11šk y vosa, a le s hlavnim zřetel em k tomu,
že t ito škůdci napadají dřevo stromů, tihle kofony, oni zase listy, jiní kvčty nebo p lody atd„ abych
11snatlnil hledání škůdce v knize. J so u ovšem mnozí a mnozí škúdci, kteří kromě listů napadají i plody,
kromě dřeva i pupeny atd., alo vždy se p1·i nich jeví význačný zpúsob škody, který mně ·byl vedoucím
znakem tHdicím. J e tedy i toto rozděle1ú v některých bodech vadné, čehož si jsem dobfo vědom,
Rle p!·es to velice Lilehč uj e hledání ovocnáři, který, ač jméno škůdce· nezná, snadno s i je může l.u·čiti
podle význačných vlastností a způsobu škody i podle obrázkú, kterými je provázen každý popis
čtenáři ulehči l
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Hlavní důraz jserµ klad l na dob1·é, jasně kreslené obrázky, a vynasnažil jsem se, aby každý popis
byl doplněn obrázkem pokud možno velkým, zřetelným a názorným. Fotogra.fiim, ač mně
většinou 'byly k disposici, jsem se pokud možno vyhýbal, poněvadž dávají obrázky nem·čitó, splývavé,
často rozmazané, na nichž vlastnosti škůdce charakterisující až na vzácné výjimky - nebývají
dobře znatelny. Proto jsem se rozhodl k obrázkům k resleným, které všecky v této !mize podle rozškůdce
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a fotografií a podle m ých návodů kreslil p an L eopold MiiUor, m t1j zahra dník, j ehož
obrázky, jak se vyj ádřil povolaný zn a lce a mn ělec , prof. m istr H ering, jsou mnohdy p ravými um ělec
kými kousk y .
Úplný popis škůdců p on ech á.vám n ašim odborníkům-fytopathologům, zojmén a těm, n a něž
s p ýchou mi'tžeme ukázati, prohllžojíco obsáhlé jejich knihy a porovnávajíce je s díly cizoj azyčným i ,
k terá v mnohém a v mnohém předstihuj í. l\fuě šlo jenom o praktickou strá nku věci , o stručnou
cha rakteris tiku škůdců, krátkó p opis j ej ich živ ota, a bychom dobře věděli, kdy a kde možno škůdce
zasáhnotiti, a o boj p rot i nim, n ot a bon e laciný b oj, což s hledisk a ovocn ál-e p oklád á m za n ej důleži těj ší. Róvněž nejde mi o to, abych podal p opis v šech škůdců , n ýbrž j en om t ěch , kteří se u nás
vyskytu jí h oj něji a vážně mohou ohr ožova ti naše ovocné výsadby. K do se ch ce opHti o důkladnou
p ráci v t omto oboru, toh o pouk azuj i n a práce doc. dr . Jar . Smolá ka, doc. dr . Ed. B au dyše,
dr. Ct. Blattnéh o, "I ing . J . Šedy a dr . VI. Vielwerta.

Houby.
H o u by jsou n ejhorší a nojrozšiřcn čj ší n ep1·Melé stromi'1 ovocn ý ch. J e jich velice m noho botanických druhů, rozm anitých tvarů a velikostí, po čínajíc od drobnohledných útvar ů a končíc h oubami
s velikými p lodnicemi v lese rostoucími. J sou t o organismy rostlinné, žij ící obd obně ja k o jiné r ostliny ,
ale s t ím rozdílem , že n em ajíce chlorofylu (zeleně listové), n emohou sam y asimilova ti látky k životu
p otfobné, ný brž jsou odl<ázán y n a t o, aby byly vyživov ány jinými r ostlina mi , n a nicM ži jí t udíž
jako cizopasníci, čerpajíce z nich svoji výživu a často ničíce při t om tkáň rostliny je hostící. Žijí n a
všech druzích ovocný ch stromů a r ozmnožují se výtrusy , malilinký mi, pon ej více chobuohlednými
to útvary , m ajícími obdobný význa m j eko sem en a rostlin. Dostane-li se t a kový výtrus n a rostlinu,
počne n a ní klíčiti a vytváH mist o kořene zvláštní j emné vlákénko, t. zv. prvoklíček, kt erý vniká clo
rostliny a tam se rychle ro zrůs tá a zvětšuj e v celé p letivo jemných , někdy i lu·ubších vlá kének; p letivu
tomu říkáme p odhou bí - mycelium - n ebo zk rá tka m ycel. My cel je tedy p ro h oubu tolik, co kořeny
pro rostlinu.
Napaden á ros tlina, event . ovocný strom, chfaclne, jednotliv é jeho čás t i pos t upn ě odum frají
a může i celý zahy nout i, rozrost e-li se podhoubí p o celém stromu n ebo v j eh o nejdtiležitěj šfch částoch,
na pr·. k ofon ech . Jindy však jo schopn ost pocll1o ubí rozšiřovati se v ovocn ém s tromu jen omezená,
za chv acujic j ednotliv é části strom u pouze v m a lých okrscích ; t ak vznika jí ch orobné skvmy, ja k o
je t omu na pr·. u fus ikladia, kteró však, rozmno ~.í -li se silně, mohou p očetnosti a celkovým r ozsahem.
též vážně ohrozit i i život celéh o strom u.

O braz č. ·S65-.

V á c l a v k a obecná. a R hizomorfy. (Podle Bau dyše.).
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ťl.

Z konečných na povrch vy ť ůstajicích výběžků podhoubí tvoH se pak nové výtrusy, které
v ítr, défiť, ptáci nebo hmyz dále roznášejí a nsazu,ií na nových stromech. Výtrusy jsou dvojího dmhu,
tak zv. spory letní, jimiž se houby rozmnožuj í v rlobě vegetační, a výtrrn;y zimrn, sloužící k uchování
druhů v dobách vzri'.1stu nepříznivých. Zapustil-li výtrus své „kol-ínky" již do stromu a vytvořil tam
podhoubí, je každý zákrok proti 1ú již obtížný, ba i marný.
Chceme-li strom uchrániti proti houbové nákaze, učiňme tak ještě v době, pokud se výtrusy
na stromě nerozrostly v podhoubí, čil i mnsíme bojovati obr annými prostfodky již v tlobě, pokud je
strom zdráv, nesmíme tedy dovoliti, aby se nákaza rn;adila na stromu. Takovému způsobu boje říkáme profy laxe.
·
Profylaxí hájíme tedy strom proti nsaze11í nákazy,
zvláštní p1'ípady již velice nesnadné, n o-li nemožné.

poněvadž léčiti

strom již napadený je mimo

Choroby napadající celý strom.
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Václavka obecná.
v inná.) -

(Obraz

č.

(Peckoviny,

hlavně třešně,

ale i

jabloně, ořešák

vlašský, I'Ybíz a réva

365.)

Na podzini se objevuji na dolni části kmene nebo i v půdě okolo pně, ponejvice it tfešni, ale i u jiných ovocných druhu, hojné, hnědožluté houby, asi 10 cm vysoké, s kloboučkem asi 5- 18 cin šfrokým .
Pod kloboučkem je žlutobilý, kožovitý prstenec. Strom chfoclne a usychá poměrně brzo.
Houba se nazývá václavka obecná (Armila.rici mellea). ,Její podhoubí žije mezi korou a dfovem
a spodní částí pnč, v podobě bílých, kožnatých, vláknitých blan a jednotlivá vlákna podhoubí
spoj ují se v provazce až 4 mm silné, t. zv. rhizomor/y, na jejichž koncích vyrůstají klobonkaté houby,
které mají n a spodní stran ě kloboučku lamely, v nichž se tvoN výtrusy. Výtrusy se roznášejí větrem.
Podhoubí se šffí i ·v půdě a přechází též ta.kto na nové stromy. H ouba napadá pfodevším peckoviny,
a z nich nejvíce ti"esně, ale vyskýtá se i n m enměk, broskvoní, ba i i1 jabloni, ač zř ídka. Napaclá
stromy obyčejně oslabené anebo.- stojící blízko l esů.
kořenů

Ochrana: Dobré ošetřování půdy, její větrá.ní častým okopává1úm, hnoje ní vápnem, aby se
olfayseli.la půda, ježto houba má r·áda pl'1dy k yselé a v púclách zásaditých se neusaz uje . Stromy
napadené nutno vykáceti a spáliti, půdu důkladně hluboko zrýti a vybrati při tom vešk eré kořeny,
ježto houba žije i na odu.rnI·elých kofonech, spáliti je a vykopati v dalekém okruhu stromu, kam až
kofony sahají, až i 150 cm hluboké příkopy, aby se zamezilo pronikáni podhoubí půdou na stromy
sousední. Při tom je tfoba dávati pozor, zda se v příkopě netvoří nové potlhoubí. Pí'1du, z níž jsme
strom i s kořeny odstranil i, dobfo desinfikovati sirouhlíkem, jak je udáno v č l ánku o (inavč pťJCiy.

Choroše. (Peckoviny, stromy s ovocem jáclrovým, a ngrešty a rybíz.)
Na kmen.ech a siln.ějšich větvich se objevují
velké dfevn.í houby, v rozmfrech až 25- 40 cm, nejčastěji v podobě konsolí malých i většich, barvy hnědé
nebo šedé, i sfrově žluté. Odstranime-li houbit, je
dfevo pod ni strouchnivělé, protkané bilými vlákénky, nebo ivydoutnalé. Stromy již léta před objevenim
houby chura'l>i, rostou slabě, jejich plodnosti itbývá.

Cl

Škůdce neni jednotný, druhťt je několik,
jako na př. choroš zápalný (Polyporus či Fomes
igniarius), choroš 1·ybizový (Polyporus ribis), ch.
sirový (Polyporus sulplmreus), ch. štětinatý (Polyporu.s hispidus), a j . To, co vidíme v podobě
houby na pni nebo větvi, je jen plodnice s četnými
dutinka.mi a póry, v nichž se tvoH výtrusy, jež vítr
n ebo hmyz roznáší dále, ale výtrus může vzklíčiti
pouze na místě, kde strom má nějaké poraněni.
Vlastni podhoubí, z něhož se plodnice tvoří teprve
po letech, žije již pfod tím dlouho ve cll-evě stromu,

Obraz

č.

966. Choroš

štětinatý.
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tam bují a rozrústá se a vniká všude, do lunene i větví, a zpúsobuje již léta pfod tím , než se plodnice ukáže na stromě, chm·avění stromu. Dfovo trouchniví pomalu, such em se láme, při větru n ezřídka se snadno zlomí i pe1'L Vyskytá se u všech peckovin, hlavně u třešní, a le i u jabloní, ač zřícUm.
Ochrama: Čištěni a posti"ik stromový jako proti jiným houbám, aby se výtrus houby nemohl
usaditi, zejména čištění a luytí všech ran stromovým dehtem nebo zalu-adnickým voskem.
Boj proti houbě již usazené je marný, poněvadž dHve než se plodnice objeví na stromě, podhoubí v něm bují po léta a strom je jím celý prorostlý, takže nějaké hluboké vyfozávání p lodnic až
do zdravého dřeva nebo event. desinfekce k arbolineem nemá prakticky smyslu. Strom takový náleží
do ohně, aby nenakazil stromy jiné.

c

Obraz č. 367. N á h 1 é odumírání pec k o vin. a Zdravý kmen třešně. b Mrtvý kmen třešně

napadený houbou Valsa. c Mrtvý kmen

Náhlé odumírání peckovin.

třešně

napadený houbou Nectria cinncibarina.

(Třešně, višně, broskvoně a meruňky, někdy i réva viimá.)

U tfešni, višni a, broskvoní, hlavně však u rneriiněk, pozoruieme často, že iednotlivé větve nebo
i celé stromy, na iafe vymšivš·l s normálními listy ci lcvěty, náhle, takoNca přes noc, itsyclwji a rychle
odunl'lmii.
Tento zjev, náhlé odumfráni peckovin, se vyskytuj e ponejvíce a zejména zhoubně u s tromů
mladých, které často odumiraji celé, kdežto stromy staré, jsou-li zachváceny, umírají obyčejn ě p o
částech , to jest postupem let umírá větev po větvi, ač týž zjev se může vyskytno u ti i u stromt'.t mladších. Škůdcem - n ejde-li o verticilliosu, v iz dále - není žádná ho uba, a ni jiný parasit, nýbrž se
tvrdí, že příčinou bývá porucha v zásobeni stromu vodou: kofony p rý dodávají stromu méně vody
než strom potřebuje a proto se objevuje náhlé odumírání stromů, nejčastěji v letech suchých. Baudyš
zastává asi správnější názor, že kromě su ch a zvláště škodlivě působí střídání extr émních teplot
v pocljaří a na jaře, a zejména veliké rozdíly v tepl otě noční a d enní, což má nepříznivý účinek nn,
šťávy buněčné a na výměnu látek; pletiva podléhají pak snadno zgumovatění. Jakmile zgumovatí,
ucpávají se gumou i míz1ú cesty a nastává náhlé vadnutí. Proto choroba, ač se proj evuje náhle, může
se pomalu vyvinovati již několik let před em a p ozvolným zgumo vatěním pletiv vésti ke zkáze jednotlivých větví nebo i ke zkáze celého stromu. Z toh o vyvozuje Baudyš, že stromy t eplomilné, jako jto'
n a p1'. meruňka, so nemaj í sázeti tam, kde tepelné poměry tomu n edovolují. Zederbauer je též n á hledu, že pHčh1.0u bývají velké změny tepelné a že choroba je pozvolná, až náhle končí zánikem
stromu. Místy odumírají merw'íky t. zv. mrtvici či li apoplexii, nejvíce ty, které byly štěpovány
na myrobalánu. Teprve na odumřelých n ebo vlivy zevními již silně oslabených větévkách nebo
kmenech se usazuje řada druhotných hub, hlavně Va,lsa leiteostoma (Oytospora) a Valsa priinastri
(Oytosporct riibescens - k onidiové s tadium), která tvoří pak na kůře malé vyvýšeninky, ne nepodobné bradavičkám, s černou p lodnicí, z níž se pH vlhkém počasí uvolňují spousty výtrusú.
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Jako houba Valsa se může na odumřelém nebo umírajícím kmen~ vyskytnouti i Nectrici cimwbarinci (hlivenka 1•umělková), která tvoří husté červenavé kupky, menší n ož Tfalsa. Jak Valsa, tak
i Nectria cinnabarina n em oh ou napadnouti zdravé stromy, nýbrL. se usazují jen na mrtvých nebo
již odumfrajících částech stromů, ale usadivše se zde, mohou se podhoubím šil-iti a rozrl'LStati i do
zdravých částí stromů a zničiti tak i celý, až dosud zdravý strom. - Pod částmi takto zachvácenými
obyčejně se vysk ytuje silný klejotok.
Ochrana: Pfodev8ún je třeba dbáti, aby strom netrpěl příliš su chem a aby stromy vyžadující
teplo, jako j sou meruňky a broskvoně, n ebyly sázeny v místech nevhodných, jako jsou místa ohrožená pozdními jamími mrazy, a za druhé pečovati o to, aby strom vstupoval do zimního údobí s dře
ve1n úplně vyzrálým, které mrazy tolik n atrp!. Toho docílíme, budeme-li se varovati j ednostranného
anebo přílišného dusíkatého hnojení, zejména pozcl11iho hnoj en í močúvkou, nobndomo-li nikdy hnojiti
})Cokoviny dusíkatými hnojivy až v létě, poněvarlž strom pak d louho clo podzimu roste~ a dřevo nevyzrává, ale za to clobře hnojiti vá7inem, clraslem ci fosforem.
Aby strom netrpěl tolik náhlými pfochody tcmperatw·y, j e dobře natírati, ov. stl-Ocati peckoviny,
zejména meruňky, vápnem, poněvadž stromy vápnem ošetřené se tolik v časném jafo n eoteplují
a raší o nějaký den později.
Léčení: Prostředkú proti mrtvici stromové n ení. Kde odumřely jenom jednotlivé větve, nutn o
takové větve itmed uřezati do zdravého elfova, sp álit i je a místo, kde jsme větev u.řízli, dobřo desinfikovati 5% roztokem obyčejného stro mového karbolinea nebo obkladem v octu namočeným a k rýti
pak vosk em nebo stromovýin dehtem, aby se n a nich n eusadila Valsa nebo Nectria.
Třešně (a jen ty) mohou tóž náhle odumírati, stojí-li (kořeny) v olistnčnóm stavu několik
dnú pod vodou (povodně atd.).
·
Někdy múže, ač zl-ídka, zpúsobiti náhlé odumření tfošrú, ale i memněk, houba Verticilliwn
dahliae (zv. též přeslenatkci jiřinová) nebo V. alboratmm (zv. přeslenatka obecná), je jíž podhou bí ucpává
cévy stromu a která je d om ovem na brambor ách, zejména sázej í-li so někol i k let po sobě . Chor oba
sama se jmenuje verticilliosa..
'
St.říbřitost listů. (Všechny ovocné stromy a kefo, hlavně s ovocem peckovým a bobulovým.)

ešn~

Listy ztráceji svoji původní zelenou barvu a objevuje se na nich melte
jakoby sti-íbi'itý lesk, který se rychle šii'i s větve nejprve zachvácené
na. ostatní, až zachvacuje celý strom . Větve celé poznenáhlu umírají a po
krátkých letech odumírá celý strom. Onemocněti mohou všecky dnthy
ovocných stromů, nejvíce dak peckoviny.
běla vý,

.)
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Choroba se nazývá střibřitost listů a j e způsobována nebezpečnou
houbou, zv. Stereum purpureum (1.:ožnatec nachový), jejíž podhoubí pronistá celým stromem, zbarvuj e dfovo clo hněda a zpí'.lSobuje jeho povlovné odumfráni. Teprve potom, když podhoubí se v dřevě rozrostlo,
dává vznik plodnicím, vyrůstajícím z kmene a větví na povrch. Plodnice
2- 3 cm široké, tvaru m a lóh o polokruhu, jso u st.fochovitě nad sebou položeny a mají vzhled jakoby by ly z bílóh o n ebo šedého plyše; na okraji
jsou obyčejně zbarveny do fialova. Ch ornbu listú n ezpůsobuj e vša.k
h ouba sama, pon ěva dž její podhoubí n etkví v listech, nýbr ž zpi'tsobuji j i
c horobné látky, které houba ze sebe vy lu čuje v těle stromú. P ůsobení m
těchto látek vzniká pak onen stHbřitý lesk listů, který j e jen pouhé
zdání, vznikající tím, že pokožka li st ů se odchlipuje, čímž .vznik á dutink a vyplněná vzduchem, která jo pHčinou sti'-í břitého lesku.
U peckovi.n je choroba vžd y provázena. klejotokem.
Choroba j e vždy smrtelná a hlavně n ebezpečná tím, že její podhoubí vniká i do půdy a tam se rozrůstá i do !rmenů Sot.lSedních.

Ochrana je možna jen tím, že otevl-ené rány stromu pečlivě ošetl·njeme voskem, a by nákaza do nich nevnikla.
Léčení: H ou b u jednou do stromu vniklou nelze zneškodniti. Nejlópe je vykopati celý, stříbřitostí listů zachvácený strom i se všemi kofon y a hned spáliti, poněvadž houba se rozr ůstá. Půdu , v níž str om stál,
nutno silně desinfikovati vápn em nebo s irouhlíkem. (Viz Únavu půdy.)

Obraz

č.

368.

Stříbřitost

listťi, zpť'.lsobená

na

tře š

ni houbou kožnatcem nachovým (Stereum p1wpiireum).
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Obraz č. 369. Boulovitost kořenO, zpOsobená bakterií Pseudomonas tumefciciens.

(Podle Baudyše.)

Choroby
Boulovitost
chází již ze

kořenů.

kořenů.

zamořených

(Stromy ovocné všech druhů, nejčastěj i hrn.šnč a třešně; nákaza poškolek.)

Na kořenech st1·oniit nebo na krčku kořenovém se tvofi nádory zprvu tvaru velké bradavice, ale dosahujici často a ii velikosti 71ěsti i vice, lcteré stromelc po letech zniči .
Choroba se nazývá boulovitost kořenů, někdy též nádorovitost kořonť'.1, a může so vyskytnouti
n všech ovocných stromů. Škůdcem nen[ houba, nýbrž bakterie, zv. P seudomonas timiejaciens. Vyskytuje se n ejvíce na mladých stromech v e školkách , v nichž se zahnizďuj e po zranění kořenů nebo
kol'.·enového krčku, na pl'.-. rytim atd„ a tvoří na nich, ale i na vedlejších kořoncch, zmíněné nádorky.
vznikající patrně drážděním tkáně choroboplodnou bakterií.
Stromky došlé ze školky nutno vždy dobfo prohlédnouti, zela nemají na kořenech nádorky ,
event. rány po vyřezaných nádorcich, a stromky takové nepřijímati. Stromky došlé ze zamořoných
š kolek - odjinud není třeba se toho obávati - tfob[!, i byly zdánlivě zdrávy, namáčíme pro jis totu
do I·íclké kaše z jílu nebo nějaké t.ěžši hlíny, na př. cihláfak é, k níž přidáme 1 / 2 % mořid l a Gormisan
nebo U spulun, a podezřoló stromky dobfo v této desinfekční kaši vymácháme.

Boi proti škťtdci: Vnikla-li nákaza již do dřeva, neodstraiú ji už nic. Snad j enom s počátkn b y
pomohla ra.dikáhú operace (odstraněni nádorku až do hloubi nožem; nůž i ruce po operaci jo třeba
dobřo desinfikovati, aby se nákaza nepřenesla dále), ale ještě lépe j e stromy takové nesázeti a j e Tiátiti
n ebo za souhlasu odesilatele spáliti. Je-li nákaza již v hloubi, nepomůže ani operace a stromek nutno
zni čiti ohněru.
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(Všechny drn.hy ovocných clřevin, hlavně r évy vinné.)

](ořeny ovocných stromťt a nejča.~těji révy vinné jsou povlečeny iemn!}mi bělost
nými vlákny podhoitb·l , které se rozvětvu1e i v pii dě ct mitže přecházeti piidou a nakaziti
zdravé kořeny stromů sousednich. Strom pometlu chřadne a hyne.

Škůdcem je h oub a zvaná knřenokaz révfJvý (Rosellinia necatrix), vyskytující
se j,en v pi'1dách nevhodných, hlavni\ molných ; strom, jehož kořeny jsou wutc, h onbou zachváceny, pomalu chfaclne.

Roj: N ejsou-li kofony dos ud příliš zacb vá0eny, můž e pomoci ještě ocl vocl ně1ú
pozomld'.1, jinak kromě odvodnělli n ezbývá n ež vykácení stromů a pečlivé
vybrá ní všech kořenů, ch ceme-li na zamořeném pozemku znovu stromy nebo keře
pěs tovati. Pro révu vinnou Re v praxi mokré pozemky nikdy 1;evolí za s tanoviště .

větví.

Choroby kmene a

Obraz č, 370. Kofr.nakaz rév ový (Rosellinia necat1'ix)
n a kofoni r évy y i.ni1é .
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3"11. Rakovina
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Rakovina nektriová.

jabloně, způsobe ná

Zavřená.

c

houbou Nectria galligena.
rakovinou zavřenou.

Příčný průřez

(Všechny d ruhy o vocný ch stromi'.1, nejčastěji jabloně.)

Nct kmeni nebo i větvich ovocných stromii, nejčastěji u jabloni, objevuji se rány, které jsou obyčejně
koldokola oblclopeny valy, jimiž strom se sice snaží, ale maniě, rántt zhojiti; jindy mctji podobu rozežraného, otevfeného vředu, kter1í se nehoji. Někcly se všctk přece podaři stromu, že valy kůry ránu zavrou,
čímž vznika.ji itzlovité, mohutné nadiiřeniny, vysoko vyčnivajici nad 7JO'V'l'Ch okolní zdravé kůry .
Chorob a jmenuje se rakovina, v p rvém pHp ad ě o tevřená, v dru11ém zavřená .
Škťtdce: Změny vyvolává houba, zv. Nectria galligena, která se usazuje jen na ra nách stromů,
v zniklých jakýmkoliv způsobem, tfoba knipobitím, m šici krvavou i jiným hmyzem atd. Vniknutím
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do ran způsobuj e změny. Bez rán y není možné vnilorntí nákazy do kůry. Výtrusy, které přenáší
do rány hmyz nebo vítr, so v i·áně rozrůstají v podhoubí, vnikající stále hlo ub ěj i i do šffky. V l étě
se strom snaží infikovanou ránu zavaliti zdravou kůrou, ale zaluátko podléhá tento i další val sám
zkáze. To se děje hlavně u stromků všelij ak oslabených, špatně rostoucích, které nemají dosti energie,
aby ránu zavalily. Taková rakovina n emá nikdy tendence se zhojiti, nýbrž se rozšiřuje stále vic
a více : proto jí říkáme rakovina otevřená. Někdy však se přece stromu podaří, má-li silný a bujný
vzrůst, ránu zavaliti, zavříti, a pak vznikají na místě rakovinou postiženém velké, u zlovité zduřeniny
s četnými rýhami, k teré mají uvnitř dutinku obyčej ně vyplněnou hnčdou drtí a obklopenou znatelným rýhováním jednot livých zarostlý ch valů; takovým rakovinám říkáme rakoviny zavřené .
Vznik a š ffení r akoviny podporuj e molo·á pťida, dlouho trvaj[c! v lhké počasí, a.lo také půda
suchá, chudá n ěkterými živinami. Hlavně to bývá nedost atek vápna a clrasla a přebytečné hnojení
organickými dusíkatými hnojivy, z n ichž zejména močůvka podporuje vývoj rakoviny. Některé
stromy se zela.jí býti proti rakovině odolné, a le tato odolnost není nikdy absolutní. V mé zalu·atlě
so objevila rakovina jen na Zimním bílém kalvilu, který j e značně náchylný, a le též na Boskoopském,
které jo prohlašováno za velice odolné. J indo ne, ať již odrůdy byly náchylné (jako na př. Coxova
reneta) nebo ne. V obou pHpadech se rakovina r ychle vyhojila, a to silným hnojením vápnom a draslem
a přislušným zákrokem operativním. I Zederbauer vyslovuje názor, že hlavně tam se může rakovina
rozšířiti, kde stl'om je ve své výživě oslaben, čímž jeho odolnost jo snížena.
Stromy zachvácené rakovinou zpravidla bohatě kvetou, poněvadž dráhy oclvácl ějici asimlláty
z li s tů jsou přerušeny, čímž nastává jich lll'omaděni nad částí r akovinou zachvácenou.
Ochrana: Zabrániti všemu tomu, co podporuje vznik rakoviny. Odvodniti půdy molo·é, všecka
čerstvá poraně1ú stromů lo·ýti voskem, aby do nich houba Nectria nemohla vniknouti, všecka starší
poraně1ú zamazati, po pr·. řádně desinfikovati 3% karbolineem, dehtem na stromy, Selinonem a pod.
IDavně však napomáhá správná výživa stromů od vysazení. Stromy nikdy nep1·esycovati močůvko u ,
u stromů velmi bujně i·ostoucích rozumně omeziti dusíkatou výživu na minimum, za to vydatnč
hno jiti vápnem, draslem, fosforem, poněvadž tím se stromy stávají odolnějším i proti všem chorobám,
kdežto pfohnojování du sík em, zvl. močůvkou (poblíže dvorú !), činí stromy proti každému onemocnění
choulostivějším i .
Léčl'ni rakoviny: Jde-li jenom o větev sili1 ě napadenou, odřezáváme ji pod mistom rakovinon
stiženým a snažíme se, kde Lfoba, ze zru·avého místa vypěstiti novou větev, zejmén a tam, kdo rakovina zachvátila již třetinu obvodu větve. Kde neni j eště třetina obvodL1 zachvácena a jde-li na p1·.
o tvarovaný strom, vyřezáváme místo rakovinné i s okolními zdi·avými částmi větve, poněvadž
není vyloučena možnost, že houba vnikla již i do částí kůry zdánl ivě zru·avých, a vzniklou r ánu vyt Íl'áme mimo to h orkým dehtem nebo 3-5 % roztokem karbolinea ovocnál-ského, po př. vypl ňujeme
voskem, sádrou, molo·ým j ílem a pod ., n ebo ji i ovazujeme.
Rakoviny zavřené n evyfozáváme, jenom s trom, abych om jej ještě více posílili v jeho odolnosti,
hnojíme silněji vápnem a di·aslem. Rakovině se podobají i místa napadená nesytlcoit jabloňovon
(Sesia myopiformis), jejíž housenky žiji pod kůrou, často však pl-ímo v rakovirniých r anách jabloně.
I při napadení stromů krvavou mšici, u peckovin též h ousenkami obaleče Grapholitha Woeberiana se mohou "l(ytvá.foti útvary, které silně p!·ipomínaji ra)wvi:nu, ač rakov inou nejson. Ale jak
u ncsytky, tak i mšice krvavé, se mohou vytvořiti z rakovin zdánlivých rakovi.Dy pravé, jsou-li n emocná místa napadena násled n ě houbou Nectrii.

Klejotok

čili

g-umosa. (Jen u peckovin.)

U peckovin, hlavně u broskvi, 11ie1·uněk a třešni, se objevuji na kitře, zejména na mistech poraně
ných nebo zachvácených chorobou, průsvitné, hnědožluté výtlačky gumy čili klovatiny, které prýšti z větd
nebo Jemene, později tuh1wu a ztráceji svou průsvitnost. Kůra chorobou zachvácená je proti zdravé kůře
poněkud propadlá a smáčkne li se, vytéká z ni gmna.
Choroba jmenuje se klejotok čili gumosa a jeví se pou ze u peckovin, ale není to jen chqroba pan.1s itieká, ač i cizopasníci mohou býti někdy její příčinou, n ýbrž choroba pt'.1vodu n eznámóho, větší.non
fysiologickéh o (rru:áz, porucha ve výživě, nedostatek vápna, za.mokfoní půdy ap.). Guma je vl astně
sacharid (uhlohydrát), který ve zdravých stromech není přítom en a je tedy pouze chorobným produktem. J e-li strom poraněn nebo onemocní-li, ať již plísněmi, honbami nebo bakteriemi, snaží se
takový ú1·az nebo onemocněni zhoj it i. Kolem místa poraněného n ebo nákazou ohroženého se tvoí·í
jakýsi reaktivní zánět , jenž způsobí větší přítok živin a zrychlenou tvorbu nových buněk, které míst o
J)OStižené od zdr avého okolí jednak isoluji, jednak je hojí. J sou -li ony nově tvo.foné buňky zdravé,
podal-i se to v brzlm. J sou-li chabé, nepodaří se to vůbec, n ebo snad po delším čase. Nemá-li strom
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dostatek vápna, nepostačí novotvofoné buňky a pletiva k zhojení rány nebo místa chorobného a podléhají zkáze a zgumovati, poněvadž hojení není normální. Zgumovatělé ložisko jo potom cizorodým
tělesem v těle stromu, a strom se snaží je odstraniti; proto okolo něho vytváH novým reaktivním
zánětem nový val z nových buněk, alo ty znovu podléhají zkáze zgumovatěním atd ., čímž so postupně tvoří veliká zgumovatělá ložiska a rány ne nepodobné rakovině nektriové, jíž mohou býti, byť vzácně, napadeny. Větev
po větvi, někdy i celý strom, nedostatečně živený nebo jinak
}Jostižený, podléhá zkáze.
Nedostatek vápnavpt'.1dě má tudíž často rozhodující význam
p1·i vzniku a h ojení gumosy, takže se někdy podaří včasným a hoj ným dodáním vápna půdě zgumovatěni zastaviti nebo omeziti.
Rovněž tak je důležita i pHtomnost jiných živných látek, která
pletiva zpevňují, zvláště draslo a fosfor. Naopak zase velice škodlivý vliv na vývoj gumosy má přehnojování půdy lmojivy dusíkatými, zvl. močůvkou, ktorá činí pletiva btměčná měkkými a
méně odolnými, čímž nepHmo podporuje vznik gumosy.
Po každém poranění nev.tniká. klejotok, jak se dříve myslilo,
nýbrž je podmíněn rozličnými vlivy, které teprve, jak zmíněno,
umožňují vznilc gumosy. Velice často vznilcá klejotok u stromť1
rostoucích v půdách jílovitých, těžkých, stud ených a mokrých,
jindy obdobně nevhodným stanovištěm jsou půdy hubené, suché
a kamenité. Rovněž i rozličná ochoření mohou míti vliv na vývoj
gumosy, ať již způsobená vlivy povětrnostními nebo infekčními,
po př. škůdci. I nutná poranění, způsobovaná stromu, na př. při
zmlazování nebo průklestu koruny, jsou-li konána v nevhodnou
dobu, kdy strom nemá možnosti jo rychle sám zhojiti (v zimě n ebo
v časném jaře), mívají za násled ek gumosu.
Ochrana: V mých zaluadách so všecky broskvoně a meruňky
udržely v půdě, která byla dostatečně zásobena vápnem, draslem
a fosforem, bez klejotoku. V půdě hnojené mrvou chlévskou tak,
jak toho vyžadovaly stromy s ovocem jádrovým, m ezi nimiž
broskvo stály, dostávaly klejotok buď dříve nebo později. Při tom
jsem pozoroval, že mladší broskvoně, které z půdy normálně lm.o Obraz č. 37!. Klejotok
jené jsem pfosadil do půdy zvláště pro ně pl-ipravené a hojně záčili gumosa třešně.
sobené vápnem, draslem a fosforem, nejen že nedostávaly klejotok,
n ýbrž i počáteční klejotok hojily .
Vápno, draslo a f os/or tvoří tedy rozhodně vhodné prostředi, v němž se peckovinám dobře daří
a v němž i jinými chorobami bývají málo napadány. Pro mne byla tedy lmojiva, obsahující zmíněné
tr-i živiny, pro broskve a meruňky hnojivy základními, k nimž jsem hnojiva dusíkatá přidával jen
v mifo značně obmezené, pokud jich vuůst stromů pH hojné plodnosti a dostatečná tvorba humm;~1
nutně potřeboval, při čemž jsem nikdy nezapomínal na zkušenost, že močůvka je, jak jsme u nás
i'íkávali, p!·imo velkovýrobcem klejotoku. Omezoval jsem se jen na hnojiva dusíkatá umělá a tvorbu
humusu jsem podporoval spíše jinými látkami humusotvornými, na p1·. rašelinou místo lmojo chlévského, kterého jsem ani v pHpadě nutné potfoby nepoužíval nikdy čerstvého, nýbrž jen dobfo zetlelého a v mífo nutně potfobné.
Při ochraně proti gumoso j e nutno starati se též o půdu, poněvadž peckoviny, mimo švestky
a slivoně, mnoho vlhka nesnášejí a rovněž tčžko snášejí půdy jílovité b ez pl'edchozí l·ádné úpravy
a odvoclně1ú; tak zejména tfošně i višně je zvlášť citlivá proti vysoké spodní vodě, proto se má vždy
sázeti spíše na místo vyšší než clo vlhkých i'.1doli.
Rovněž tak nutno dbáti toho, abychom peckoviny zvláště choulostivé - merm'íku, broskvoň nevysazovali na místa silně olU'ožená jarními mrazy. Pěstujeme -li je v zahradách mrazy ohrožených,
nutno jim vykázati místa chráněná. - zdi atd. - a chrániti je mimo to postl'ikem řídkým roztokem
vápenným (viz stať Meruňky a broskve).
Léčení: Léčiti klejotok tam, kde příčinou jsou neměnné poměry půdní, j e věc marná.. Kde
jsou příčinou odstranitelné závady, můžeme strom zachrániti seříznutím celé ochořelé větve až clo
zdravého místa, ale nedělejme to v době klidu zimního, nýbrž jen v době vegetace. Rány na kmení
můžeme též vyřezati až do zdravého dřeva, snese-li to ovšem strom, poněvadž velké rány peckoviny
bez náslecU<:ů těžko snášejí; operované místo ovážeme hadrem namočeným v octu a když ovaz oschl,
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odstra1'íujeme jej a 1'ánu zamažeme voskem štěpal-ským, sádrou nobo dehtem stromovým čili ovocnářským. Jindy dčláme nad zachváceným místem a pod ním podélné, asi 20 cm dlouhé zářezy,
sahající a.ž ke kambiu, a zatíráme jo též voskem, abychom zabránili infekci. Záfozy podélné mnohdy
účinkují, není-li pl-lčinou choroba nezhojitelná, velice dobře. D ěláváme 2- 3 i vice zářezů ve vzdálenosU asi 2-4 cm od sebe, podle síly luneno nebo větve .

Baktericlní spála Jniry.
většinou

(Pouze peckoviny, hlavně mladé třešně,

jen ve školkách.)

Nci mladých stromech veclcovin, hlavně třešní, nejvíce 1'C šlcollcách, 8e
objevuf'l, ča.'Jto již 7Jřed vyrašením piivenů i později v lcvětnii, na k·Me mi8ta,
jakoby spálená mrazem, a objímají obyčejně celý obvod mladého kmene nebo
jedn-0tlivých větví. Kii.m na těch místech zasychá, '}Yl'aBká, a odlupnie Be, čími
•t>znikaj1. velké rány, z jejichž okrajů vytéká, guma a. mlai.ý stromek obyčejně
hyne.
Choroba se nazývá balcterielní B7iála lciiry a zachva.cuje nčkdy, ač
zHdka, i stromy staršL Vyskytá se hlavně u tfoš1ú ve š kolkách, odkud
může bý ti snadno pfonesena. Není to choroba houbová, nýbrž, jak název
ukazi.1je, je pt\vodu bakterielního.
Skiidcem je bakterie zv. Bacillus sponuiosus, který so úžasně rychle
množí děl01úm a způsobuje rá.ny zde popsané, kteró jsou jí plny; je skoro
vždy provázen klejotokem či li gumosou. Cmnou vytókající z ran se pa k
dostávají i bacily na povrch stromu n odtud bud znečištčnými n ástroji
nebo hmyzem nákaza se mí1že pfonósti nn stromy zcu·avé, které rovněž
rychle ničí.
Obrana: Nejradikálnější a nejlepší by bylo odstranit napadený stromek
i s kpfony a hned spáliti, a by se nákaza. n emohla šil'iti. Vyskytne-li se
n staršího stromu n v omezeném rozsahu, nutno rá ny až do zd.ravého
okolí vyfozati - jiná je ovšem otázka, snose-li to strom -- desinfik ovat
5% roztokem ovocnál"skóbo karboliJ1ea a zalepiti ránu štčpai"ským voskem
n ebo dehtem. Žádná část, ani nejmenší kousíček z ošetfonó rány nemá
pí-ijíti na zem, nýbrž odpad se má zachyti t i na podložený velký papír, poně
vadž choroba je velice infekční, a hned spáliti i s papírem. Po operaci je
žádoucí dosinfckce rukou i nástrojí'i.

Bakterielni spála kflry
mladé tře šně.

Spála mrazová.

(Všechny druhy ovocných stromú.)

]/ elice podobné rdny jako vři bcikterielni spále vznilccijí i účinkem
mrazit; je to t. zv. „spála" mrazová, která se liši ocl bakterielní spály tlm,
ie rány se nerozrůstají, nýbrž naopak zavalováním se zmenšují. Objevuj-i se jen na stmně k slimci
obrácené a nezaujímají nikdy celý obvod kmene, jak tomu bývá u spály balcterielni. 111.imo to bal.-terielni
spála je chorobou infekční, kdežto „spála" mrazová infekční není.
„Spála" mrazová se objevuje jenom pr-i pozclních mrazech v časném jafo, ponejvíce v bfoznu,
kdy rrúza je již ve stromech, zvláště nastanou-li m razy po slunečných teplých dnech. R.ychlé tepolné
změny zpúsobují totiž trhárú kťtrových pletiv. Nejlehčí pi'.'ípady zmr znuti se objevují okolo oček
a u base větvi na straně k slunci obrácené, často tóž okolo plodových větviček. Nejdi'íve se ukáže
malá nahnědlá sk vrna, která se pomalu odloupává, a le očka ani plodové větvičky zpravidla už nevyraší a zasychávají. Jindy, zejména u stromů s dfovem ne plně vyzrálým, zamrzávají a hynou
i konečky letorostů, tu však mohou spolupúsobiti i jiné př'íčiny .
V horších pHpaclech se mohou utvořiti větší n amrzlé plochy, kdy se k i'.u·a pomalu svrašťuje,
u sychá, snižuje se poněkud pod íu·oveň okolní zdravé ktlTy a barví se odlišně, načež namrzlé místo
se začne od krajů zvolna zavalovati.
V zimě ovocné stromy netrpí přiliš účinky mrazti, poněvadž v nich n eni míza, ale někdy pl·i
tfoskutých :mrazech i v zimě pně stromťt pras kají následkem nestejného stahování kíu·y a cli"eva.
'lu se v ki1fo objevují dlouhé, podélné trhliny, pH čemž se trhá i elfovo. Takové trhliny se dlouho
a špatně hojí. Nejčastěji se objevují u tfošni, meruněk a broskvoní, u n ichž na m[gtech mrazem zachvácených nezHdka vzniká i klejotok.
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Stromy s ovocem jádrovým p raská ním tak netrpí.
Zvlášt1ú kapitolou j e účinek mrazu květnových („ledoví muži"), kdy stromy jso u již v plné
vegetaci. Účinek těchto mrazů se jeví většinou jen na květech a listech , které mohou úplně zmrznouti
n ebo jen naml'Znouti. V tomto pHpad ě se však účinky neproj eví hned, n ýbrž teprve za dalšího vývoje
listů; listy se ve vývoj i opožďují, všelijak se zkrucují, tvoHce na namrzlém p ovrchu ki"ehké mrazové
puch ýfo. Namrzlé květy, jsou-li již oplodněny, mohou dáti ovoce, jinak hnědnou a zasychají, namrzlé květy broskve se mohou i úplně zotaviti, při čemž je lhostejno, rozehHvají-li pod v livem slunce
i'ychle nebo bez slunce p omalu. Nejcitlivěj ší proti mrazu ve květu je blizna, proto velice sn adno
v květu pomrzávají meruňky, broskvoně i třešně . I mladé plody mohou namrznouti, čehož následky
se jevi teprve ph dalším vzrůstu, hlavně v podobě kruhovitých potrhaných p áskú, které pozděj i
zk orkovatí a znetvořují plod, n ebo v p odob ě zkorkovatělých sk vrn kdekoli na plodech, které dalš ím
vzrústem praskají.
Při mrazových pohromách sp olu rozhoduje i stanoviště stromů. T ak v nížinách a údolích,
zejména na březích řek a potolui., trpívají stromy mnohem v íce než v polohách vyšších, jak zejména
názorně ukázala hrozná mrazová p ohroma v podjaH l'. 1929. Nejvíce ohroženy jsou mrazem st romy,
jejichž dřevo není dobfo vyzrálé, tedy stromy, které dlouho do podzimu vegetují, buď v livem pHlišn ého nebo pozdního hnojení dusíkatými hnojivy (zvl. močůvkou) , anebo stojí-li ve vlhké půdě a jsou
za dlouho trvajícího teplého podzimu nadměrně zásobeny vodou.
Ochranný boj: J a k právě řečeno, jsou ohroženy mrazem nejvíce stromy přehnojené organickým
dusíkem. Proto nepřehnojujme jím nikdy stromů a zejména se varujme pNhnojování stromů dusíkem
pozdě v létě . P.Hlišné hnoj ení mo čův kou mívá zvláště nepříj emné následky, jednak její koncentrace
není známa, jednak proto, že choulostivým stromům pí·ímo š kodí obsahem chloridů. P roto by se jí
u broskvoní, meruněk a třešni snad ani nemělo používa ti. Naopak stromy ať jsou vždy zásobeny
dobře vápnem, draslem i fosforem zejména peckoviny - poněvadž ty to živiny, dodávané v umě
lý ch hnojivech, pHznivě účinkují na včasné vyzrání dřeva.
Stromy choulostivé, jako jsou broskvoně, meruňky, třešně, atd. - zejména jsou-li vysazeny
38
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v údolích, chraňme vždy proti účinkům mrazu nátěrem nebo postl-ikem vápenn ým mlékem. (5 kg nehašeného vápna na 100 litrů vody, máme-li jen vápno hašené, dáme ho o něco více. Vápno nutno dob fo
ve vodě rozpustit, jina k ucpává stHkačky!) Stromy můžeme natírati nebo sti'ík ati sice již pfod po.
čátkem zimy, ale účelnější je učiniti tak ke konci února nebo počátkem bfozna, kdy jsou nejvíce
mrazem ohrožovány. Mimo to u stromů vápnem· stHkaných se vegetace uměle o něco zpožďuj e (viz
pojednáni o broskvoních a meruňkách).
Na zmrzání stromt"l má též veliký vliv podnož a místo štěpování. Stromy štěpované na seme.
náči (pláněti ) v k orun ce zpravidla podléhají méně zmrznutí než stromy štěpované na krčku kofonovém, což zejména platí pro broskvoně a menu'í.ky.
'
Proti pozdním jarním mraziim, které ohrožuj i květenství , chráníme též stromy koufovými
clonami tím, že podpaluj eme kupky syrové chvoj e n ebo pilin politých petrolejem, hromádky elfova
i ul1lí politého dehtem nebo odpadovými oleji, nebo krytého látkami hodně dýmajícirni, jako je
mech, pýřavka, vlhké listi a pod. Hraničky se podkládají snadno zápalnými látkami (dfovitou
vlnou, tI·ískami) a umísti se n a kraji sadu nebo zahrady, odkud obvykle vane vítr, nebo pr-i úplném
bezvětH v sadech samých. Dávají se dosti blízko sebe tak, aby vyvinující se konI· dovedl zahaliti
na. několik nebezpečných hodin celý ohrožený sad. Jsou též k tomu účelu zl-ízena zvláštní kamú1lrn,
v nichž se topí dfovem, uhlím nebo briketami. - Sady a zahrady nutno zajistiti těmito zaHzeními
pfod počátkem mrazťt, ktoré lzo očekávati po slunných dnech za panujícího bezvětfí a r ychlóho
klesání teploty k večeru . Hraničky nebo dýmavé kupky zapalujeme v době, k dy t eplota počne klesati na nulu , což obyčej ně bývá pfod r ozbfoskem, v popůlnočních h oclinách. Sady meruňkov ó nebo
broskvové nutno takto ch rániti v počínající d obě kvlStu téměi· ka:Zdého roku. - Další viz v pojednáni
o meruňkách a broskvích.
Léčeni zmr zlých mlst na stromec:J:i je podobnó ošeti·ování jiných ran . Rány se kryjí buď voskem
nebo dehtem dfovným č ili stromovým, aby parasiti neměli k ráně pI·ístup. Aby se r ány lópe hojily,
děl áme nad nimi i pod nimi do kl'.u·y podélné ne pHčné! - záfozy, sahající až ke kambiu, a také
tyto záfozy lehce k ryjeme voskem. Větve a letorosty úplně odumfoló včas odfozáváme, aby se v nich
neusad ili lýkožrouti a bělokazi.

Čarověníky.

(U tfošní, višní, švestek a sliv.)

TT korunách třešni a višni, ale i švestek a sliv, vyriistaji někdy ke1'ikovité útvary, často značně veliké, které
jsou hustě rozvětveny, takže připomínají košťata. Na spodit
jsou proti větvi, z niž vynistaji, silně ztlustlé. S počátkzt
obyčejně 1·ostou dolii, ale později se vypf'Í'lnuji a rostou
svisle nahoru, listy maji zkadeřené, na spodní straně
jakoby pokryté bilým povlakem a slabounce narůžovělé,
it sliv a švestek zůstávají však zelené; nikdy nekvelott
a ovšem ani nerodí, jsoit proto v době květu stromii zdaleka nápadné.
Bujný růst těchto čarověníků, t . j. cizorodých
košťatovitých keHků, způsobuj e houba, zvaná u ti'ešní
a višni Taphrina cerasi (též Exoascus cerasi), u švestek
a sliv Taphrina insititae, která strom dráždí k chorobnému
vzr·l'.1stu . Onen bílý povlak na rubu listů jsou její plodnice;
podhoubí pfozimuje ve vlStvicb. - Místy se t ato cho1·0ba nazývá též metlovitost třešni, višni atd.
Ošetřeni: Není jiného prostfodku než ča.rověníky
vyfozat a spálit.

Jmelí.

Ob1·ciz č. 375. čarověníky, zpfls obené houbou Taphrina cerasi
a vyrfistajici v koruně třešně.

(Jabloně, někdy

i hrušně.)

V korunách jabloní, ale i hrušni aj. stromů (i divolcých) vyrůstají nělcdy lceřilcy o lcrátkém kmínku, které rnaji
kožovitý tuhý list a jsou i v zimě zelené. Keřílc se bohatě
rozvětvuje a kvete-li, má vždy mezi dvěma konečnými listy
malé skupinky zelenožlutých květů, z nichž se vytvofi
malé bobulovité plody barvy bílé, velikosti asi malého
hrachu.
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Tent o trvale zelený keHk je cizopasník ze skupiny rostlin jevnosnubnýth a jmenuje se jmelí
(T!iscum album), dvoudomá rostli.na . Dosahuje často až na<l 1/2 m výšky a 1 / 2 m šlí-ky; na nové stromy
se dostává som enem z malých bobulovitých plodt't, k teré pfonášejí ptáci - hlavně drozdovití a ukládají je se svými exlu-omenty
na ji.né větve, kde sem en a vy kliči
a koHnkom a později haustoriemi
vn.i.kaj í kůrou větve až ke dl:·e\ru,
jemu ž odnímají živné látky. Ssavé
koHnky so rozvětvují hlavně ve
vrstvě k ambiá.!Jú napHč i ve směru
osy větve do délky často značnó.
KoHnky jsou ve větvi znatelné zelenou barvou. Větev jmelím napadená.
pomalu chfodne a konečně umirá..
Ošetřeni: Nestačí jenom vylomení nebo od.Hznutí keřiků jmelových, n ýbrž je t foba ocli'íznouti
celou větev stromu hluboko pod kei'íkem, až kam sahají zelené koHnky
jmelí, poněvadž z nich mohou zase
vyiůsti nové keHky. Místo, kde
jsm e větev odi'ízli, ošetHme voskem a pro jistotu je b alíme do
neprůsvitného ovazu, nejlépe lepenky, ponovadž zbylé koHnky
..
potfobují k vývoji novóho kot-íku slunečního světla, b ez něhož
zahynou.
Obraz č. 316. J melí bilé (Vwoiim albmn) .
~·-

', t'y-

které

Choroby
Strupovitost ovoce.

divornaji
hatě

• zi8ty
fl,

Uho

i

plodů.

(Jabloně, hrušně, tfošno, někdy) broskvoně.)

i broskvoni, a na rubu listů u hrušni se tvoři skvrny
se středem něco málo nad povrch listu vypouklým. Střed skvrn
časem zasychá a i puká. J e-li strom silně zachvácen, shazuje předčasně listy, často již ke konci srpna.
Poněvadž listy nemohou sp1'ávně asimilovati, trpí strom značně podvýživou. Podobné skvrny se vyskytuji
i na plodech, splývají často dohromady, slupka i dužnina plodu někdy puká, plody zakrňuji a stávají se
bezcennými. I letorosty, zejrnéna u hrušni, bývaji napacleny a jevi svrabovité až strupovité slwrny; jsou-li
starši, vyzvedá se jejich kura a puká. Při silné nákaze mii.že i sám strom zhynouti.
Choroba se nazývá strupovitost čili fusikladium a je jednou z nejrozšífonějších houbových
nemoci, která evrop skému ovocnictvi působí obrovské hospodářské škody.
SkUdce je houba zvaná Fusicladium. P odle toho, n a j ak ém druhu ovocném se vyskytuje, j menujeme ji Fusicladium dendriticum u jabloiú (což je konidiové stadium všeckaté houby Venturia
inaequalis ), Fusicladium pirinum ( T1enturia pirina) u hrušní, u třešní vzácněj ší Fusicladium cerasi
(V enturia cerasi).
Fusi.kladium hrušňové j e potud rozdílné od jabloňového a tfošňového, že černozelené skvrny
se u hrušni vyskytují hlavně na rubu listů, že listy jejich vlivem se často prohýbe.ji, zkrucují, znetvofoj í,
a že u hrušní b ývají napa d en y i velké větve, a to tak, že i celý strom může zhynouti. Zejména bývají
u lu·ušni často a silně zachváceny i plody, takže pfostávaji růsti, pukají a zakrní.
Fusikladium se úžasně rozmnožuje. Šífem choroby podporuje silně vlhké a teplé počasL Ná.lmz.a pfozimuje v poprask ané kůře stromů, na uschlých opadlých listech, na nichž pfos to, že jsou
nschlé, vegetuje dále, p1·ezimuj e i na ovoci a odtud odevšad se množí na j e.fo velice r ychle výtrusy.
které vítr roznáší a usazuje na mladých listech. K aždý zachycený výtrus vytváH vlastní podhoubí,
kter é nevniltá sice hluboko do listu, nýbrž se šíH a bují jen pod pokožkou listovou , ve vrstvě palisádových buněk, bohatých chlorofylem, kt!)ré rozrušuje, čímž se ničí asimilace. Ani do kůry větviček
a vět vi nevniká hluboko, n ýbrž se šíH jen v povrchových vrstvách kůry, činíc ji drsnou, svrabovitou.

Na povrchu

s

listů

listů, letorostů

u jabloni,

třešni, někdy

počátkii čemozelené, později šedohnědé,
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Obraz

č.

371". Strupovitost čili fusikladium. a Jabloně. b Hruš n ě . c
d Strupovitostí na padená větévka hrušně.

Broskvoně.

Všechny odrt\d y jabloní, hrušní ani tfošní nejsou stejně odolné proti fusiklacliu ; některé jsou
n ách ylné, jiné vzdorují, ale prohlásiti některou odrúdu za úplně odolnou n elze, poněvadž
onemocněti moh ou všeck y . Zvláště náchylné z jabloni jsou: Bílý zim1ú k alvil, Astrachány (zvl. bílý),
Kaselská reneta, Zlatá parména, Gascoyn eho šarlatové, Limburské, Londýnsk é, Kalvil červený
podzimní atd ., z hrušni nejvíce D ěkanka zimní, Magdalenka, Hardenpontova, Koporečka, místy
Dielova, Avr a nšská, Lucasova atd. Za poměrně odolné proti fusi lcladiu se považují: Baumannova
renet a , Charlamowski, Kožené renety , Parkerovo, Ribstonské, Kanadská reneta aj. Sám nepokládám
za správnou radu , od stra.ňovati ze sort imentú jabloní a hrušní všechny odrůdy, které j sou považovány za náchylné a nalll'ažovati je odrúdami vzdorněj šímí, poněvadž jednak fusilda cliu lze se ubl·ániti
nebo a lespo1'í silně j e omeziti, za clruhé zbavili by chom se tím odrúd n a mnoze právě nej cenněj ších.
J sou ovšem odrůdy, kter é proti fusikla c:Liu jsou z v láště náchy lné, jako Bílý zimní kalvil n ebo D ěkanka
zimní, ale i t y můžeme p ěstovati , vykážeme-li jim vhodné místo ph zeli a ošetfojeme je, jak tfoba.
Ostatně na intensitu výskytu fu sikla clia m a jí vliv i lua jiimé poměry; co v jedné krajině se
považuj e za odolné, není jím tfoba v lu·ajině druhé .
Ochrana : Jak již zdůrazněno , je nejdú ležitěj ší zbraní proti fu siklacliu, ale i proti ostatním cho robám a škt'tdcl'lill, správná výživa stromu, záležející především v n epfohnojování stromú dusíkatými hnojivy, ale za to ve správném a vydatném zásobeni živinalni, kter é strom otužují, a to j sou:
vápno, dras lo a k yselina fosforečná. T y nesmějí stromu nikdy ch yběti. Rovněž hustá výsadba značně
pí·ispívá k rozvoji fusiklaclia.
Zejména důležitým prostfocllrnm profylakčn.ím j e pečlivé slu·abování a p álení li stů onemocně
lých dHve n ež začínají hníti a se rozpadávati, a le shrab ování m á býti velice dt'tkladné. Nepovažuji
za účelné infikované listí hluboko zarývati, rovněž nepovažuji za správné odfozáván.í a pálení napadený ch výhonkú, poněvadž na vysokých stromech toho d ělati nemůžeme, t varovaný strom se tím
zvl áš tě

S k fi d c i a c h o r o b y o v o c n ý c h s t r o m fi.

' jsou
ěvadž

bilý),
rvený
místy

597

zohaví a pí·ipraví se většinou o budoucí úrodu; mimo to tento prostfodek by byl velice problemat ický, poněvadž nákaza tkví i ve votvích zdánlivě úplně zdravých.
K vlastnimu boji proti strupovitosti máme po ruce zbraně velice účinné, zvláště, opakuje-li
se boj ten u stromú k fusikladiu náchylných několikráte. Pfodevšim je to účinný boj zimní, j ak
popsán byl v pfodmlu vě ke škůdci'.un.
Dúkladné očištění stromu, natfoní kmene a postl'-íkání konmy stromové buď karbolineem
ovocnái'ským 10%, Neodendrinem 5%. Mfsto postl· ikťt karbolineem lze též užiti se stejným účinlrnm
i organických b a1·viv, jako na pi'. 1 % I vemolu, Selinonu nebo Favoru. L ep ším vša.k jo proti fusikladiu postl'ik a nátěr jíchou sirovápennou nebo 3% Solbarem. K postHku zimlúmu proti fusiklaclin
lze použíti i účinné jíchy bordeauxskó, ti"ebaže na šk1'ld ce hmyzovó nemá nijakého účinku. Ostatní
u veden é prostfodky účinkují však nejen na houby, nýbrž i na četné zárodky hmyzu , který se zd.r žu je
v trhlinách kihy . Ale tento posLi·ik zimní, byť dt'tkladně provedený, sám nepostačuje, p1·oto je nutno
prováděti i postl·i.ky další. Tak druhý postl·ik fod:íme pfod počátek rozpnku pupenů, a le teh dy již
jenom jíchami, z nichž při fns il<ladiu dáváme pfodnost jíše bordeauxskó. Borcleaitxská jicha je nej~ůležitějším a nejúčinněj8im prostředkem proti fusikladiu, ale musíme si býti vědoini toho, že to není
prostfodek podhoubí ničící, nýb1·ž pouze prostl-edek zabraňující, aby se nové výtrusy nemohly u saditi
na orgánech stromu. Nestačí tedy ani tento druhý postí·i.k, nýbrž je tfoba stHkati dále, jak se stále
tvoří nové a nové výtrusy. Proto po t:foti stHkáme hned po odkvětu stromťt a za 14 dnů nebo U i
týdny po čtvrté, event. i po páté v pokročilém léto proti tak zvanému fusikladiu pozdnímu, chceme-li
se fu sildadia opravdu zbaviti. Ke všem tomto postí·i.ki'.Lm můžeme použiti bordeauxské jíchy, ale ne
vždy v stejné k oncentraci. P fod r ozpukem použiváme 2% jíchy bordeauxské, a le ostatní všecky
postr·i.ky konáme již roztokem 3/, % nebo docela 1 / 2 %, ponovadž 2% jícha by již listy spálila. U s tromú
k fnsikladiu zvláště náchylných můžemo stl'íkati i vícekráte, zejména, nastoupí-li deštivé a teplé
počasí, které rozšifová1ú fusildadia značně podpornje. PE všech postHcích jlchou bordeauxskou,
jak pfod rozpukem pupem"t, tak i v dobo, kdy strom je olistněn, mícháme jíchu bordeauxskou vždy
s pHpmvky arsenovýini, aby byli současně ni čeni i š kůdci živočišní, v t u dobu právo nejvíce p o
stromu se rozlézající. Nyiú se s tá le vice používá měclnatélw vávna „ Bayer ", a to s výborným úspěchem.
D alším výborným prostfocUrnm jsou posti·iky jichou sirovápennoit, které můžeme použiti misto
jíchy bordeauxsk é, ač právě ta proti fusikladiu účinkuje lépe. V t om pHpadě stHk á m e pfod rozpukem sirovápennou jíchou 2%, ač múžeme stHkati bez obavy i 3%, 4%, b a i 5%, ale další pos tí·i.ky ve stavu olistněném jen jíchou 1 % bez obavy, že b y se tím mohlo šk oditi mladým listt'un.
Jícha sírovápenná ú činkuj e sice proti fu sildadiu velice dobře, a le přece n e tak vydatně jako jícha
bordeauxská. Jíchy síl'Ovápenné užíváme pH posti'icích jarních rovněž vždy ve spojeni s preparáty
arsenovýini. Používáme-li rnisto jíchy sírovápeoné zvláště pHpravované hotového Solbaru, b ófome
k posthkům zimním 3% roztok (3 kg Solbaru na 97 li trťt vody nebo 1 kg Solbaru na 32 litrů), k všem
posti·i.kům da.I ším pfod r ozpukem pupenů i po něm roztok 1 %, t. j. 1 k g Solbaru na 100 litri'.1 vody
a mícháme jej rovněž mimo posthk zimní vždy s a rsenem - viz pfodmluvu ke škůdci'.rm.

Padli: a)

jabloňové,

slívové a broskvoiíové.

( Jabloně, hrušně, slívy, švestky a broskve.)

Na jaře bývtf. viděti u jabloni, vzácněji 1t lwušní, u sliv, švestek a broskvoní, že mladé listy a výhonky z puků teprve rašíci jsou již bilé, jakoby byly z obou stran poprášeny moukou. Toto moučnatěni
zastihuje jen li.~ty nově se tvoficí i s letorosty a lcdyby se tomu neučinila pfitrž, trvalo by od jara až do
podzimu. Povlak moučný, jak list stánie, se pomalit ztrácí, vybcwvuje se špinavě hnědě a listy se začnou
všelija.k lcroutiti, usychati, a s nimi i konce letorostii. Moučnatěním bývaji postiženy i květy, ně"/j,dy
docela i plody, které palc ob yčejně pukaji, nebo pod jemnými povla.k y, jak tomu bývá u hrušelc,
kol'!covatí.
Chorobě Hkáme padli a zpt'isobuje ji. houba zvan á u jabloni a hruš ní padli jablofiové (Podo sphaera leucotricha), u švestek a sliv Podosphaera tridactila, u broskvi padli rii.žové (Sphaerotheca
pannosa). Podhoubí čili houbová vlákna padlí, tvoHcí se v době vegetace n a listech , nevnikají do
listú, nýbrž jsou rozvětvena pouze na jejich povrchu a ssánim z nich čerp aj í výživu, vytváfojice v lákna
vzhůru rostoucí, t. zv. v lákna výtrusoplodá, z nichž se oddělují pouhým pi'.·iškrcenim stále nové a nové
výtrusy zvané oidie, jak je viděti dobfo na obrázku č. 378c. Tělní se padlí rozmnožuje v době letní
- a to je onen známý b ílý, moučný povlak. Teprve později v létě bílá vlákénka podhoubí hnčdnou
a vytváfojí se z nich černé, tečkovitó plodnice zimní, p lné výtrus-1'.1, které však toho léta již nákazu
nerozsévají, nýbrž v tomto stavu jen pfozimujf a tepr ve dalšího jara uvolňuji výtrusy způsobující
nákazu jarní. Kromě t oho však pfozimuje i houba podhoubím i v pupenech a letorostech, takže
listy z pupenů sotva rašící jsou již bíló, nakažené. Pouze padlí broskvoňové netvoH zimní plodnice
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a šiH se v létě jen výtrusy letními čili oicliemi a na jafo podhoubím, k teré pfozimuje v letormitech
a pupenech, tvoHc v létě na listech nová výtrusoplodá vlákna.
Šíření choroby podporuje silně su ch é a teplé počasí, tedy opačně než u fusikladia, kde vývoj i
houby j e příznivější počasí vlhké a teplé. Proto nejčastěj i se padli vyskytuje na špalírech obrácených
k jihu a krytých výstupky stfoch, kde d éšť tvarované stromky m álokdy zavlažuje. Tvrdí se též, že
některé odri'.1dy jabloní a hrušní jsou vi'.1či p adlí vice náchylné než jiné. Nelze toho popHti, ale zdá
se, že n áchylnost je více závislá na počasí, stanovišti a krajových poměrech a méně na odn'tdách
samých.

Obraz

č.

378. ci Padlí

broskvoňové.

b Padlí

jabloňov é s
a plodnicí z imní d.

částí

podhoubí, s konidiemi letními c

Obrana záleží pfodevším v pilném shrabování a pálení spadlých listů a v odřezávání i pálení
uschlých konečkú letorostů v době zimní, kromě správného hnojení ch·aslem, vápnem a kyselinou
fosforečnou .

Boi proti padli: Zimní postl·iky, ať kterýmkoli prostfodkem, nem ají plnou účinnost, poněvadž
nákaza je v pupenech n ebo v letorostech, kam žádn ý posti"ik nemů že vniknou ti. Nejlepším prostfod.
kem je, v zimě odfozati a spáliti všechny zach vácen é konečky letorostů, jež lze poznati podle zk:Hveného tvar u, u jablo1ú i p odle olověného zabarvení. Universálním prostfodlrnm bojovým je zde
sira, hlavně v podobě jíchy sírovápenné, Solbaru, Sulikollu, Poly barytu a j. Začínáme stHkati pfod
samým vyr ašením puk1°L, a to r oztokem 2-5%, po vyrašení pfod samým květem v rozt oku 1- 2%
a po odkvětu znovu toutéž 1-2% jíchou. D obfo působí též zaprašováni čistou sírou, j emně mletou,
v době počínající vegetace. Zaprašovati dlužno časně ráno, cloknd je rosa, a jen za su chého a pokud
lze slunného po časí, alespoň jednou týdně nebo vždy za 14 chiů. Oči si pl'.·i tom chráníme brýlemi.
Poněvadž však i toto zaprašování je závislé na počasí, nebývá jeho účinek vždy jistý. Nejlep ším
prostfodkem v době vegetač1ú je vylamování všech moučnatých listů i s výhonky, jakmile se objevily,
a jich spálení.

b) Americké padli angreštové.

(Angrešty, rybízy, m aliny.)

Zvláštní zmínky pro svoji zhoubn ost a velké rozšíření zasluhuje americké padli angreštové (Sphaerotheca mors iwae), které je nejzhoubnější chorobou angreštů, někdy i rybízů a malin. Říká se
sice, že některé ochúdy angreštů jsou proti americkému padli resistentní, ale udání ta nutno pi'.'ijímati s r eservou. Ch oroba byla k nám zavlečena z Ameriky; nyní se vyskytuje všude, ba docela již
přešl a i na velice četné odri1dy rybízu. Je5i. pHznaky j sou obdobné jako u padli jiných ch·uhů -
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moučnatěni listú, letorostt1 i plodů, později i jich hnědnutí, zkrucováni výhonkú a jich h ynutí, nevyzrávám plodů, ale má často v zápětí i pfodčasné zmlrá1ú sama hostitele. Houba pfozimuj o jako
plodnice zimní, ale může pfozimovati asi t éž jako podhoubí v pupenech a výhoncích .

Obrana a léčení záleží ve vydatném hnojeni vápnem, draslem a kyselinou fosforečnou. Angrešt
ani rybíz nemiluje míst trvale stinných, a ni míst, kde volné proudění vzduchové je silně omezeno,
j ak tomu často bývá v zahradách hustě osázených nebo stinných. Tam zvláště často se vyskytuje
americké padlí, a proto máme sázeti angrešt i rybíz na místa volněj šL Dalším prostfodkem profylakčnim je fozáni a páleni zachvácených letorostů a pilné shrabování listů a jich ničení, poněvadž
na nich se tvoH zimní p lodnice, které v dalším roce nákazu dále šiří.

Boj proti šlciidci je velice ztížen tím, že podhoubí pfozimuje též v pupenech a letorostech, kam
žádný prostfodek ničivý vniknouti nemůže; můžeme sice postEkovati v období zimnim 10% karbolineem ovocnál'ským nebo jinými prostfodlcy, ale s úmyslem ničiti jinó škůdce, nikoli padlí. Nejdůleži
tějším bojovým prostfodkem proti americkému padlí je sira. Tak v zimě pfod koncem února stHkámo kefo a stromky až 20% jíchou sírovápennou nebo 3% Solbarem, a pfod samým počátkem
vegetace 2-3--5% jíchou nebo 2% Solbarem. Jakmile se počnou ukazovati prvé lístky, nemůžeme
již stHkati jíchou, poněvadž angrešt i rybíz často po ní ztrácejí listy i. plody, zejména odrůdy
červené nebo chlupaté. Proto je lépe dHve v malóm vyzkoušeti účinek jíchy. Snáší-li ji ke.fo, stříkáme
.i v době vegetace jíchou síl'ovápennou 1%, a to ještě pfocl květem, po květu a i později v obdobích
asi týdenních nebo 14-denních.
:Místo jíchy sfrovápenné můžeme v době vegetační užiti i zaprašování jemně mletou sírou nebo
postl-ik sÍl'ou koloidální, ale sltfmtéž nebezpečím.
Speciální prostfodek proti angreštovému padlí americkému, je p{-/pravek ZolkUv: Na 100 l
roztoku je tfoba 30 g arseničnanu sodného, 500 g vody, 250 g mazlavél10 mýdla, 200 g Fitokolu
(kolínskó galerty) a 50 cm3 čpavku. Kasein se rozpustí ve čpavku se 2 litry vody, směs se protřepe
a po 24-hodinovém stání se slizovitá hmota protlačí sítem a opět nechá státi 24 hod. V jiné nádobě
se rozpustí mazlavé mýdlo, v jinó opět arseni čnan sodný (30 g). Za stálého míchání se všechny roztoky
slijí a směs se doplní na 100 1. Touto směsí se stHká bez dalšího fodění.

Obraz

č.

319. Americké padlí angreštové (Bph.aerotheca mors uvae) .

a Zimní plodnice amerického padlí.
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c) EVl'opské padli angreštové. (Angrešty.)
Méně důležitosti

m á evropské padlí angreštové (Microsphaera grossulariae), které též vytvái-í
povlaky na listech a výhonech, ale p ouze zřídka zachvacuje i plody. Zachvácené leto l'Osty
i listy nehnědnou jako u jiných padJI, nýbrž zl'.1Stávaji bílé a později se na nich objevují hojné černé
malinké kuličky, shluky to zimních plodnic houby Microsphaera, k tor ó se teprve na jafo otviraji
a způsobuji d alší ná.kazu. T yto zimní spory se sice objevuji i u padli amerického, ale teprve tehdy,
když bilé pov laky zhněclJ1ou a nejsou tak dobfo znatelné jako u p adlí evrop ského. Šu·enf n emoci
za vegetace u obou tvarů se clčje výtrusy letiúmi, tvoHcími se v bílém p ovlaku. Těmito všemi známkami se liší padlí evropské od amerického. Škody jím způsobené jsou však u porovnán!. s p adlim
americkým nepatrné a t aké se u n ás„ ač se jmenuje evropské, zHclka vysk ytá.
Boj proti této chorobě je týž jako u p adlí amerického.
moučnaté

~
~
Obraz č. 380. Padli révy vinné ( Uncimtlci necator) . ct listy, b hrozny, c loňský výhon, d zimní plodnice.

d) Padli révy vinné. (Jen réva vinná .)
Padlí rév y vinné, moučenka, místy zv. i černá ruda (konidiová forma houby Uncinula necator,
d!·. zvaná Oidium T iickeri) se š!H skoro výhradně k onidiemi, ač podhoubí může pfozimovati i v leto r ostech a ve starém dfově. Padlí se objevuje na révě vinné z jara, n ejprve na loňských výhonech v podobě bělavých povlaků, později až černých sk vrn, a le může se též objeviti i na výh onech st a rších.
Z výhonú pfochází n a listy, které se vlivem b ělavých povlaků zbucuji, takže k efo jsou zvadlého
vzhledu a konečně Jisti odumírá a opadává. Padlí napadá i bobule, které se stávají nepoživatelnýmí,
krní, pukají („semenná průtrž") a opadávají nebo mumifikují a jako mumie visí do j ara. Charakteristický je zápach plísní.
Padlí révy vinné je choroba zpt'tsobujicí velké škody na hrozn ech nejen ve vinicích, ale i na
r évách pěstovaných v zahradách na zdech ; šili se velice r ychle za slunného a such ého počasí jako
za počasí vlhkého. Nejvíce vydá n y nebezpečí padli jsou však r évy pěstované v zahrádl{ách na t eplých ,
pfod deštěm chráněných zdech.
-
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K padlí jsou náchylné oclrůcly: Sylvánské zelené, P ortugalské modré, Neuburské, Žlutý
muškát, Trollinské, Frankovka.. Odolnčjši je Veltlinské zelené, Chrupky, Tramín a Ryzlink.
Obrana proti chorobě záleží v boji zimním i lotním. V zimě shrabáváme dúkladně listi opaclal6
a spalujeme je, ocli·ezáváme a ničíme mumifik ované hr ozny na kel-i v isící, sefozáváme a ničíme zachvácen6 letorost y, čistíme důkladně keře a natíráme je n ebo postřikujeme 20% jíchou sírovápennou a j ích ou 2% před samým r ozpukem pupem'.1. Síra je vůbec osvědčeným prostfoclkem proti padlí
révovému. Před květem stříkáme jíchou sirovápennou znovu, a to 1 %, též po odkvětu a nčkdy ještě
pozděj i, když b obule n alévají. Jinak lze, a zdá se, že s lepším účinkem, použíti SÍJ.'.Y jemně m leté,
zojmén a když b obule jsou větší, nebo sir y koloidálni (Su likollu) a p od. Zaprašovati dlužno týdně
vždy stej noměrně , a by se SÍJ.'a na někte1·ém mistě n en ahromadila, čím ž se mtiže snaclno spáliti list.
Síra se totiž za dostatečného tepla mění v kyselinu, kter á n ičí nejen houbu, a le i Jist. Nesmí se
tedy ro zprašovač d ávati p H!iš blízko k révě, nýbrž raděj i dále, aby r évu zastihl teprve práškový
oblak siry. Rovněž tak se musí pracovati i pl'i stHkáni jích ou sírovápem1ou.

Obraz

č. 88 1.

Vřeten atJrn

i na.
jako
lých,

Nepravé padlí révy vinné

čili vřetenatka

révová, n eprnvé padlí révy vinné

čili

révová (Peronospora viticola).

pcronospora.

(Jen réva vinná.)

Na spodní stmně listii,, h lavně v p1-ůbělm nervů listových, se objevují bilé, jako vatička jemné povlaky, jevici se s licní strany listů jako bledě zelené okrouhlé slwrny, tak zv. skvrny oleiové, které se
postupně mění do odstinu světle žlutého, rozriistají se, hnědnou a zasychají. List kadeřctvi, usychá a opadává. Nákaza přechází na mladé výhony i na celé hrozny, které povléká rovněž bilúm 'Povlakem. Bobule
vlivem nákazy zvráslcovati, pomaltt hnědnoit, po př. hnijí.
N ák azu zp ůsobuj e h ouba zvaná P lasmopam viticola. Její p odhoubí pfozimuje sice v pupenech,
kůfo i v bobulích hr oznových , ale hlavnim šii'itelem nákazy jsou vej čité výtrusy, kter é nazýváme
oosporami, hojné v t k áni list ové, v letorostech i v b obulích. J sou velico odolné proti vlivúrn počasí
i p r oti zimě . Nákaza z nich se šíH z jara.
P adlí nep ravé čili peronospora je vedle padlí pr avéh o jednou z nej zhoubnějších chorob r évy
vinné. Od padlí pravého se liší hl avně těmito zevními znaky: U padlí pravého se tvoH moučnaté
povlaky na obou stranách listů, kdežto u padlí n epravého se objevují na líci listů jen charakteristické
skvrny, t . zv. olejové, měnící b arvu od bledě zelené pfos žlutou do hnědé; později zasychají. Bílý
povla.k je jen na rub u listú; odtu d šíi"í se nákaza teprve na výhonky a hrozny, povlékajíc je sněho
bílým p ovla kem , k dežto u pravého padli jsou na výhonech šedohnědé až černó skvrny. U padlí nepravého čili u peronospor y b obule hroznťt se scvrkají a. tvoH míškovité útvary, kdežto u padli pravého
bobule tvrdnou, jsou kysolé a praskají, opadávají neb o vyschnou na mumie, které zůstávají i pfos
zimu na kel-i. Další r ozdíl se jeví v tom, že vznik pravého p adli podporuje spíše počasí suché a tepló,
k dežto padlí n epravé se obj evuje hlavně v počasí vlhkém, m lhovitém; počasí suché jeho vývoj spíše
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brzdí. P adli pravé se objevuje nejčastěj i na teplých, pfod deštěm chráněných zdech, kdežto peronospora se takovým místům zpravidla vyhýbá. U pravého padl í je též nápadný plisňovitý zápach.
Ochrana: Na· vývoj obou padli, pravého i nepravého, m á velký vliv nedostatek drasla v půdě,
proto je nut no pečovati vždy o to, aby draslo v p t"1dě nechybělo. Nákaza tkví hlavně v listech, kde
se výtrusy n ejvíce tvoH, proto je nutno Jisti na podzim pečlivě shrabati a spáliti, stejně i všechny
ochořelé výhonky. Nákaze bráni též včasné stHkání bordeauxskou jíchou, dHve, než se nákaza
objevila.
Boj proti škiidci: Stí·iká se profylakticky hned pH počátku rašeni prvých lístků, po druhé pfod
květem i po odkvětu 1 % jíchou bordeauxskou, nebo měďnatým vápnem „Bayer", ti'.-eba by nákaza
ještě nebyla viditelná. PostNky se mohou opakovati v údobích ještě kratších, zejména je-li poča-sí
pošmoumé, pl-íznivé vývoji houby, b a i p ozději , když hrozny dorústaji za počasi pi'iznivého vývoji
peronospory . PN stHk ání nntno dbáti toho, aby réva byla posti'.-ikována hlavně se spodLl li stů a jen
leh ce, mlhovitě, a ne tak, aby jícha s listů s kapávala. Ke stHkání se používá jen l % jíchy bordeauxské, ph pozdějších postr-icích až 2%. V malém, na př. v zahrádkách, mt'lžeme použiti i hotových
pHpravki'.1 rozpustných ve vodě, na pI·. Nosprasenu Neutra.lu, v roztoku 1- P/ 2 %.

e
Obraz č. 382. Moniliové hniloby. a hrušky, b jablka, c černá hniloba jablek, d hniloba švestky,
e broskve, I mumifikované plody, g hniloba třešní, h polštářky výtrusnic na větévce, k náhle

uschlý

Moniliové hniloby.

koneček větvičky třešňové

s listy i

květy.

(Všecko ovoce jádrové i peckové, réva vinná, lískové oHšky i kdoule.)

Na jaře začínají náhle a 1·ychle vad1wuti a usychati konečky větviček i s listy, hlavně však květy
i s čáswni plodonosných větviček. To vše děje se náhle, takořka přes noc, že vzniká dojem, jakoby plodonosné větévky i s květy byly poškozeny mrazem. Listy uschlé však neopadávají, nýbrž zťtstávají stále,
i přes zimu, viseti na větvičkách. Nejvýrazněji se jeví choroba na plodech. Plody začínají hniti a objevují
se na nich málé i splývajicí, vyvýšené hnědožluté polštářky, obyčejně soustředně uložené, při čemž plody
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hnědnou a buá opadávwjí a dohnijí na zemi, nebo ziistan<Fu viseti na plodonosných ratolestech, scvrkají se
tam, vyschnou - mumifikují - a zůstanou mumifikovány přes celou zimu i do léta viseti na stromech.
Choroba se nazývá ?1wnilie (tu a tam i kloubnatička nebo hlizenka). Vyskytuje se u četných
cl.ruht\ ovocn ý ch: u jabloni, hrušní a lískových oHšků jsou hnilobné, hnědožluté skvl'ny na plodech
způsobeny houbou M onilia f1'Uctigena, u ti·ešni, višní, sliv, švestek, broskvi a révy vinné tvoH na
p lodech hnilobné šedé polštál'.·ky, JVIonilici cinerea, u meruněk (i u broskvi) Monilia laxa, u k douli
M onilia cydoniae.
111onilia je konidiovou formou houby Sclerotinia. J ejí podh oubí tkví v plodech infikovaných
nebo v konečcích napadlých větévek, kde pfozimuje. Ony polštál'ky na povrchu plodů nebo na k oncích větévek jsou konid iové hl'Omádky, z nichž se výtrusy větrem nebo hmyzem pfonášeji n a zdravé
plody, čirnž se nákaza s tá le ší.N. Každý plod však zkáze nep odlehne . Podléhaji ji jen plody , j ejichž
s lupka byla jakýmkoliv způsobem poraněna anebo aspoň její sou vislost p orušena na pí·. t rhlinkou .
Poranění může způsobiti hmyz, zvláště moli, vosy, obaleč atd., někdy kroupy, ale i fusikladium a j .
Na jaře vzniká nová nákaza sp orami z vfocek, tvořícími se v pohárkovitých, žlutavých plodnicích podhoubí, které je u sazeno v mumifikovaných plodech. T yto mtunifik ované p lody jsou tedy
vlastně sklerociem, t . j. kompaktnim pfozimujicim stadiem houby.
Někdy jablka pfos to, žo jsou houbou infikována a hnijí, netvoH na slupce hnědožluté skvrny,
nýbrž jejich slupka tak zkožovatí, že se výtrusnice nemohou z podhoubí dostati na povrch plodu
a jablko pouze zčerná; je to t. zv. černá hniloba jablek, která je tedy také zaviněna monilii.
Některé odrůdy ovocných druhů jsou silně náchylné k této ch orobě . Tak na pl'.·. z jablek to bývá
nejvíce Cellini a Oar Alexandr, místy i Peasgoodovo, Virginské růžové, Astrachan bílý, z jiných cl.I·ul1t"1
ovocných zejména rády bývají napadeny višně, broskve a me1'Uňky.
Moniliová hnilob a plodů se nešffl ve sklepě, kde ovoce je uloženo, je-li piimofoně chladný,
ponovaclž výtm sy ph nízké temperatufo se nově netvoH. Zato však u plodli, které byly do sklepa
u ložen y ve stavu již n akažen ém, objeví se čel'ná hniloba jablek bez výtrusnic na povrchu.
Boj proti monilii záleží. vlasLně jenom v profylaxi, t. j. v pfodběžné ochraně, aby se konidie
nikde neusadily . Je žádouci sbírání všech plodů nakažených i mumifik ovaných, a to tfoba denně,
dále ocUezávání u schlých konečkli větviček až do zcl.I·avého dfova (zmlazováni. višní, na pí·. Morely
pozdní), jakmile u schnou (ne až v zimě), a vylam ování usýchajících kvě tů. D odatečně lze napadené
p lody i vět vičky ničiti i v zimě , kdy n a kažen6 větvičky p~JZnáme podle u schlých , na nich visících
lístků.

P ostí·ik zimní, ač mnoho platný není,
provádíme 20% jíchou sfrovápennou nebo
3% Solbarem , před sam ým rozpukem oček
ještě 2--5% jíchou sírováponnou , nébo 2%
Solbarem a opa kujeme týž posthk 1-2%
jíchou nebo 1 % Solbarem i po yY1·ašení listt't,
po pi·. i po odlcvětu a podlo potfoby i později. Blattný doporučuje pfod květem a nejméně dvakráte po odkvětu posti'.·ik stromů
1-1,5% bordeauxskou jíchou (po 2týdnech),
u švestek a sliv pHpravky si.m atými.
J e-li ve v lhkém létě v s rpnu a v záH
nebezpc či z rozvoje monilie u slivoní a jádrovin, je žádoucí probÍl'ka plodů a postHk
bonleauxskou jíchou J (l,5% n ebo l-,1,5 kg
m oclró skalice se 2 k g vápna na_.100 l vody).
ky,
hle

llouchorovitost švestek.
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Je.)
ěty

dole,
ují
dy

603

Na stromech, téměř výhradně u švestek,
se vyskytují vedle no1,málních plodů plody
z1·ůdné, zploštělé, mnohem delši než plody
zdravé, někdy všelijak pokroucené, později
i svraštělé a jakoby pomoučněné, barvy s poéátktt zelenavě žlutavé, později nahnědlé;
uvnitř jsou ditté a bez pecky.

Obraz č. 383. Bouchorovitost švestek
( 1'aphrina prmii čili Exoascus).
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Chor obnou přeměnu plodů způsobuje houba zvaná bouchorovitost čili puchrovitost švestelc (Taphri.
na n. Exoascus pruni), jejíž podhoubí pfozimuje v plodonosných vlítvičkách, kteró potom zduřují
a jeví zvláštní nepravidelný vzrůst; z nich vniká do malých plodů a dráždí je k chorobnému vzrůstu,
jímž se mění v t. zv. bouchoře, puchry, bachory, vačky, ve Slezsku zvané dlašky, též gagallcy, ač tento
název p latí znetvořeným plodům všech druhů ovocných. Ono pomoučnatěni nomocných plodů je
způsobeno plodnicemi hou by i jejich výtrusy. Poněvadž bouchofo se místy i pojlda.jí, hlavně děti
tak činí , nutn o pod otknou t i, že jedovaté, jak se někdy tvrdí, nejsou; mohou ovšem, byly-li požity
ve velkém množství, zpúsobit i pfochodné katary střevní .
Obrana záleží, je-li to ovšem možno, v otrhávání mladých , znetvofoných plodt\, doku d so
na nich n eobjeví ono zm ou čnatění, v oclfozávání zdufolých a pokroucených větviček p lodonosn ých
a j ich sp álení. Kdo ch ce, ať zkusí zimní postl-iky 20% jíchou sírovápennou , Ivernolem, Organolem
nebo 3% Solb arem; a v dob ě vegetační 1 % jíchou nebo 1 % Solbarem. Stromy, které již j ednou och ofoly, podržu jí svoji n ákazu skor o pnwidelně i na dalš í léta. J o-li výskyt bo uchoí·ů veliký a t rvalý,
je záhodno dáti pfodnost ušlechtilým slíváru pfod švestkami. Rozhodnlí však je účelné stromy dobfo
hnojiti vápnem, poněvadž pH nedostatku vápna choroba se objevuje častlíji a hoj něj i.

Ol1raz č. 381, . Gloeosvoriurn juglcindis, škodící na

vlašském orešák u, doprovázená h oubou Septoria
epicarvi na plodu. (Obr az listu zjedn odušen.)

Gloeosporium juglandis.

(Jen vlašské ofošáky.)

Listy ořešáku dostávaii 1-ůzně velké, hnědé nebo šedé skvrny, často splývaiici. Z listii, přechází
choroba i na plody, když začínají dospívati k normálni velikosti, a tvoří na nich, resp. na jejich oplodi,
černé, 1·ychle se rozšiřujicí skvmy, které mohou zasáhnouti celý plod. Pletivo pod zčemalými skvrnami
měkne, změkne i skořápka ořechu a bývá na těchto rnistech nápadně tenká; někdy se v ní tvo{-i i otvory,
jimiž je viděti jádro. Takové ořechy se předčasně olupují, někdy i zahnívaií a předčasně padají, často
již v červenci. S nirni často hyne i list. Jindy se choroba vyvinuje pomaleji, ořech zdánlivě, ale vždy
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předčasně dozrává, pn čemž ob yčejně mivá na špičce nápadně tenkou s kofápku, nebo i otvory, jimiž
p rokulcuje jádro, které sýkorky rády vyklovávají.
Houba způsobuj ící tuto chorobu se jmenuje Gloeosporium juglandis. Nevyskytuje se obyčej ně
sam a, nýbrž b ývá provázena jinými houbami, hlavně če:mou skvrnitostí ořešákt' (Septoria nigromaculans), která způ sobuj e pfodčasné černání zoleného oplodí na ofochu, někdy i zahnívám jádra . Někdy
se zde vyskytuje pi'íbuzná Septoria epicarpi .
P 1·0/y laxe a boj proti šlciidci : J e Heba nič it zahnívající p lody, listy shrabá vat a pálit, nenech ávat
n a zorni zbytky slupek, v nichž tkví zárodky h ouby jako v listech , nýbrž rovněž je slll'abávat a p á lit,
pú<lu hlub oko porýt a p osti'ikávat k orunu i kmen v zimě 2% jíchou bordeauxskou a v do bě vegeLační jíchou 1 %.

Choroby

plodů.

Sem náleží pi'edevším rozli čné hniloby plodú již uložených i hniloby vztúkající před u1ože1ú m
a způ sobované jinými chorobam i nož je strnpovitost, padlí a m onilie. J sou to :

pl odů ,

Šedá hniloba p1odí1 jo způsobena houbou Botrytis cinerea čili plisni šedou, velice hojně se vyskytující n a pl"ečetných rost linách , k terá LvoH i na p lodech husté šedé p ovlaky, lóp e fočeno celé
1-2 mm silné k ožky, vesměs rychle se výtrusy šíHcí. N a štěstí se vysk ytuje u nás celkem zi'ídka,
a to většinou na jablcích; h ojná j e ve vinařství .
H niloba zelená, dos ti rozšifoná, je způsobena houbou P enicillium glaitcum, která tvoH na ovoci
m od rozolené polštái·ky . J iné houby :t.ase zpíisobují hnití plodů s polštál'.·ky výtrusnic oranžově zbar vených a neb o s p olštái'·ky stHbi'i tými.
Hořli:í. hniloba jablek siln ě pi·ipomfná hnilobu zpúsob onou
monilií.
V šechny t yto choroby napa da.jí j on plody j a kýmkoliv způsobem
p oraněné . Plody neporaněn é notrpí hnitím, pon ěvadž k vniknutí
nák azy je třeba vstupn ího otvoru ve slupce. Aby se ch or oba v e
skláclco ovoce ner ozšil'ovala, je tl-eba, ab y se zraněné n ebo d okonce
i n a kažené p lody neuklá daly . Ty je t fo ba vybra ti a zužitk ovati jinak.
Mís ta, kde se ovoce ukládá, se pfod uloželÚm síH a čisti, nesmějí
býti su chá, ale mají b ýti šerá , vě trateln á a chladná, poněvadž
tep lo podporuje množení výtrusnfo . Ve s kladišti se ovoce nejlépe
chrán í pfod hnitím, je-li tep lot a místnosti nízká .
J sou však ještě jiné choroby pl odů , ktel'é nemají púvod v ná k aze h oubami, n ý bl'ž jsou zpt'.L">Ob eny buď vlivy p t\dniini nebo
p orucha mi výži vy .

Obrnz

'zí
di,
mi
y,
sto
dy

č.

385.

Ho řká

hniloba jablek.

Obraz č. 386. K ře n č e n í ( nesprávně pihovitost) jablek.
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Rřenčení jablek. Nebezpečná choroba je křenčeni neboli hnědá skvrnitost dužniny jablek, ktel'á se
vyskytuje u plodů dozrávajících nebo již uložených. Pod slupkou se objevuji hnědé, hofoe chutnající
korkovité skvrny, men.'3í i vě tší, které postupně pronikají dužninou plodti. směrem k jacli"inci. Jako
pHčina této nemoci se u vádí nedostatek v ody, ale některé odrůdy kfončí, ač zHclka, již na stromě,
kdy vody m ají dosti. Zajimavo je, že kfončení se objevuje zejména hojně v letech su ch ých, kdy vody
je málo, že je hojnější ve skladištích suchých nebo když se plody ze sklepa pfonesou do teplých suchých místností; proto se zdá, že pHčinou pfoce jen může býti nedostatek vod y . Kfončení se objevuje
zejméim hojně u plodů pfohnojených organickým dusíkem, zvláště mo čůvkou , což se vykládá tak,
že h ojn é hnoje1ú dusíkem způsobuj e značnou koncentraci živných solí v míze, což je obdobné nedosta tku vody. Netrpí jen plody s tenkou slupkou, jako na pi-. H a rbertova reneta, B lenheimská
reneta, n ěkdy i L andsbersk á reneta, Bilý zimní kalvil, Zlatá p arména a j ., ale i Kanadská reneta
a jiné odrúdy, k teré mají tužší slupku. Ovoce rané t rpí touto chorobou m álokdy . Jak patrno, jeví
některé odrůdy zfojmou náklonnost ke kfončeni, méně však ve vyšších poloh ách než v 1úžinách.

B oj proti tomu: Skladiště ovoce nemají býti su ch á . U stromú je žádou cí omezené hnojení dusík atými hnojivy organickými, zejména zákaz hnojení močúvkou. Doporučuje se balení plodů, zej m éna
k valitiúch, individuálně do papírů nebo jich uklá dání do v lhké i·ašeliny.
Poznámka. Kfončení jablek se často, ale nesprá vně, označuje jako pihovitos t; pravá pihovitost
čili stigmonosa se jeví u jablek a hrušek jako tečkovitá skvrnitost slupky, způsobená ssánim bodavého
hmyzu , na pi-. ploštic.

SWovitost jablek. J a blko zach vácené sldov it ostí z větší nebo menší části, výj imečně i celé, je
vzhledu, jakoby bylo ze slda. Na průfozu jsou takováto jablka vlhká, mezibuněčné prostory jsou
misto vzduchem naplněny vodou a na vzduchu se tudíž jeví prúsvitnými. Myslí se, že pHčinou choroby
j sou poruchy výživy z pHčin blíže dosud neznámých.

O braz č. 887. Kaménčitost hrušek čili lithiasis .
Raménčitost čili lithiasis hrušek. I za normá lních poměni. často v hruškách n acházíme tvrdá,
kruchá. „zkamenělá" zrnka, zvl. m ezi jacli·incem a kalichem, kter á se nedají a ni rozkousn o uti.
Zejmén a t omu tak bývá u plodů rostoucích a dozrávajících za počasí abnormá.lně suchého nebo
v plodech zraj ících ve vysok ých, větrných polohách. Vyskytují-li se taková zrnka ve velkém
množst ví, takže tvoH celé shluky, jak oby ostrůvky v měkčích částech dužniny, nebo jestliže se d okonce tyto ostrůvky i vzájemně dotýkají a spolu splývají, p ak je to zjev p atologický, chorobný,
a jmenujeme jej kaménčitostí hmšek.
Následkem nestejného vzrůstu částí měkkých a kaménkovitě zt vrdlých se na slupce t voi"í
místa poněkud proláklá, jindy zase jako bradavičky vypouklá, někdy vznikají trhliny, z nichž ona
kaménkovitá hmota vystupuje. Ph požívání kaménčité hrušky máme dojem, že koušeme do d ro bných kaménků. Hrušky stižené silnou strupovitostí bývají často též kaménčité.
Boj proti tomuto chorobném u zjevu je většinou m a rný, poněvadž ch oroba je po dmíněna neměnitelnými v livy; snad tu a tam by pomohlo hojné zalévání, v krajním pHpadě pforoubování odrl'.1clou, která kaménčitosti n etrpí.
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listů.

Kadeřavost li stů broskvoňový cb .

(J en

broskvoně . )

Na mladých listech broskvoní se záhy z jara
objevu;jí puchýfovité vypukliny, které list úplně
znetvofuji a všelijak pokroutí, tcikže se zdá většl
než ostatní, je zclufený, snadno se láme pfi ohýbání a nabíhá nažloutlou, nělcdy narůžovělou bar vou a bývá jalcoby poprášen bělošedým pudrem.
Zachvácené listy brzo opadáva.jí. Choroba zasahwje i letorosty, které sílí, zii.stúvC/ljice kmtši, pfi
čemž se jejich konce zkřivují. Jindy i květy onemocní podobně jako listy. I na plodech se objevují
skvrny, někdy plody zakrňwjí, jindy pukají
a zahnívají.
Choroba se jmenuje kadefavost listii. broskvoiíových (krátce též kadeřavost broskvoní)
a způsobuje ji houba zvaná puchýřnatec broskvo?'tový (Taphrina čili Exoascus defonnans).
Její podhoubí přezimuje v kt\fo i ve dfově pokrouceného letorostu , jakož i v pupenech, takže
listy z pupent\ r ašící jsou j iž k adefovosti zachváceny . Výtrusy se tvoH na listech v bělavých
p ovlacích. Zvláštní je, že listy tvoHci se pH
dmhé mize nebývají již chorobou zachváceny
a zt\stávají čisté.
Choroba se neobjevuje vždy stej ně. Po
tuhé a prudk é zimě výskyt choroby bývá slabší.
J a r1ú deštivé počasí poclpomje j ejí vzrC1st. T éž
na půdách těžších a studených se vyskytuje
hojněj i, rovněž tak na púdách trpících nedostatkem vápna. Broskve volně stojící ochoH častěj i
a vice, plošné tvary na zdech, zejména kdy je
nad nimi výstupek stfochy, kadeřavostí téměi·
netrpí nebo jen slabě.
Trvá-li nepotíraná kadefovost několik
rokt1 po sobě, hyne strom klejotokem. - TvrObraz č. 888. Kadeřavost listO. broskvoňo
dívá se, že některé odrúdy brosk voní jsou
vých zpO.Sobená houbou zv. puchýřnatec
proti kadeřavosti odolné, na pi·. Amsdonská,
broskvoňový ( Taphrina čili Exoasciis deAlexandrova raná, Proskavská atd. U mne
formans).
tyto odrůdy jako volně stojící stromky měly
kadeřavost, za to Riversova nebyla jí ja ko palmeta na zdi nikdy zachvácena. Zdá se, že stanoviště
stromu je zde velmi významné. Samo sluneční záfo1ú není činitelem r ozhodujícím, neboť i v Italii
jsou také stromy nemocné kadefovostl, ovšem celkem ojediněle.

ne.
Od-

Profyl°"e záleží pfoclevšim v !·ádné pHpravě pt\dy a správném hnojení. Půda nesmí býti těžká
a studená, nýbrž d obfo obdělána a dostatečně zásobena vápnem. Všechny letorosty zkroucené n ebo
zaschlé nutno na podzim ostříhati a spáliti.
Léčení : Boj se soustfoďuje na dobu pfodvegetační . Mi1žeme sice stl-íkati i v zimě nebo i na
podzim zach vácené stromy 1 % I vernolem, Selinonem nebo karbolineem (n ejvýše 6%, poněvadž
broskvoně jsou oproti němu citlivé), a le nemťižeme jimi ničiti kadefovost broskvoni.
Rozhodný vliv mají však n a nem oc jícha bordeauxská a ještě lepší jícha. sirovápenná, Solbar,
ja.kož i mletá síra prášková n ebo sira koloidální, která se prodává u nás pod jménem Sulikol. J ežto
broskvoňový list je proti bordeauxsk é jíše velice citlivý a. snadno se jí popálí, ba i opadává, nepoužíváme jí, zejména ne v době vegetační; snad bychom s ní mohli stříkati pfod rozpukem pupenů,
a to 2% roztokem, ale raději ke všem posti'iktun používáme jíchy sírovápennó, a to ke konci února
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nebo počátkem bfozm\ 20% a po clrul1é pfod rozpukem listů 2% a hned po odkvětu 1 %. Všecky tyto
roztoky se osvědčuji velice dobfa. Stl'ikáme jimi v obdobích 2-3-neclěliúch několikráte do roka .
Když plody jsou již větší, n esnú se stl'.-íkati.
Do roztoku jíchy sírovápenné přidáváme tabákový výtažek 1 % (100 g výtažku na 10 litrl'.i
jíchy), abychom jím zárove1'í působili na mšice, které se na broskvi, ze jména n a n emocné, hojně
vyskytují a úžasně se rozmnožuji.
Kadefovost se nesn:ú zaměniti s napndením listl'.t mšicemi. Jsou to t . zv. listové 1nšice broskvoiwvé, kteró rovněž zpiisobu jí svinování a zkadcfoní listů, ale tu nacházíme vždy na spadu listu zkndefe:ného m šice, listy bývají silně pokryty sladkou šťavou, t. zv. medovicí, a nejsou nikdy zbarveny
žlutě nebo červeně . Rovněž velice lehko je možný omyl s pacllim bmskvoiíovýin, kde listy i výhonky
míva.jí bělošedý, moučn atý povlak, ale li st y n apadené nejsou pÍ'i tom nikdy :6barveny rúžově nebo
červeně a také se na nich nikdy netvo!·í puchýfov ité vypukliny pro kadeřavost charakteri'3tické.
List se sico též svinuje, ale teprve pozděj i, a to jenom podle hlavní (podélné) osy .

Obraz

č.

389.

Obraz

Puchýřnatec hrušňový

č. 990. Hnědnuti listfl třešňovÝch
( Gnomonia erythrostoma).

( Taphrina bttllata) .
Puchýřnatcc hrušňový.

(Jen hrušně.)

Úplně podobné puchýřovité onemocnění múže způsobiti na listech lu·ušní t. zv. puchýfnatec
hťušňový

nich

(Taphrina bullata), který mimo listy záhy černající zachvacuje i plody a vytváH na
skvrny. Má jen podfadný význam. B oj proti této chorobě je týž jako u broskvoní.

černé

Ilně<lnuti listů třešňov ých.

(Jen tfošně, vzácněji višně.)

Nci listech třešně, vzácněji na listech višně, z jara se objevuji, ač namnoze z{idka, větši nenápadné,
zelenožluté sl11tt1ny, které se až v létě stávají nápadnými, zbarnují se do žluta a pak celé do hněda. IA.11t
se ještě během léta svinuje, usychá a sklání se clolů s charakteristickým ohnutím řapíku listového, clo tvam
malého háčku . Uschlý list ziistává obyčejně viseti až do dalšího roku. Na svinutých listech je viděti
četné, drobounké, hustě nahloučené černé body.
Choroba se nazývá hnědnutí listů třešňových a způsobuje ji houba zvaná Gnomonia erythrostoma, jejiž konidiová forma se nazývá Oylindrospor·i um pruni cerasi. Napadá jen li'3ty tl-ešně, vzácně
i višně a jejich plody , které zakrfmjí nebo i p ukají a opadávají. Chor oba se může někdy šíi'iti až epidemicky a. zničiti celou úrodu.
P1'ofylaxe a léčení: J ežto houba je jen v listech a. plodech a jenom odtud se může v novém roce
šíNti na mladé listy, j e tfoba v zimě sebrati a spáliti všecky uschlé listy a posti'ikovati stromy pfod
rozpukem pupenů 1 % jíchou boťdeauxskou nebo 2% jíchou sirovápennou. Jíchy mícháme v tu
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d obu již ';s a rsenem. Po druhé s tHkáme před rozkvětem 1 / 2 % bordeau xskou jichou s arsenem nebo
1 % jíchu sírováp enn ou s arsenem. Po třetí stl-íkáme týmiž jíchami p o odkvětu, a le již bez a rsenu ,
poněva~ třešně, zejména rané, brzy zra jí a mohla b y se jimi způsob iti otrava. Těmito posti'iky
a pečlivým slu·ab ová1úm a p álerúm lis tú lze chorobě dobfo čeliti.

litrli

oj ně
kvo·ade,·eny
nky
nebo
ické.

O brnz é ..'19 1. Suchá skvrnitost ne bolí dírkovitost lis tfi

třešnových

Suchá skvmitost neboli dfrkovitost Jistů třešňových.

! Clasterosporimn carpophilitm).

(Všechny peckovin y, hlavně tfošně.)

1'a listech peckovin, hlavně třefaí, ale i jiných drithů, se náhle objeví velice hojné malinké i větši
skvrny, lcteré hnědnou, jen okraj zůstává červenohnědý; konečně zasychaji a vypadávají z ostatního pletiva, takže listy činí dojem, jakoby byly zasaženy núbojem brolcil. Podobné skvrny někdy se
objevttji i na letorostech a plodech, zde jsou však tmavši, až černé, plody zakrňuji, svrašťitjí se, murni f i kují
a zůstávají jako u monilie viseti na stromech do dalšího jara. Na letorostech se objevují malé lcapénlcy gumy.
Chor oba se nazývá suchá skvrnitost neboli dírkovitost listů třešňových; způsobuje ji houba zvaná
Clasterosporium carpophilum (její vfockatá forma je Ascospora Beijerinclcii) .
Podobnó zjevy mohou zpúsobovati i jiné listové h oub y . Choroba se po náhlém výsk ytu roz množuje j en nepatrně. Houba pfozimu j e na loňských letorost ech a zmumifikovaných plodech. Vývoj
ch oroby podporuje silně deštivé nebo v lhké p očasí, a to v měsících květnu a červnu.
Profylaxe záleží v shrabováni a páleni sp adlých listů, jakož i otrhává1ú zmumifikovaných
plodů, alespoň při častějším a hojnějším výsk ytu této nemoci. Účinným prostfoclk em je v lastní
červenavé

iatec
na

dné,

léčení.

!Mt
varu
iděti

Léčeni:
1/

2

D oporučuj e

postř-ik

stromů

vápennou jíchou v

zimě,

1 % b ordeauxsk ou jíchou

pfod rozpukem oček,
t ýdny j eště jednou. Dobr ý je též posti'.· ik 20% síro2% jíchou nebo 3 % Solbarem pfod rozpukem a 1 % p o odkvětu.
se

% bordeau xskou jíchou po r ozpuku a za

2~3

roce
pfocl

Červená spá1a révy vinné. (Réva v inná .)
B rzo po odkvětu révy vinné se objevi na listech, a to nejdříve v úhlech, lede stýkají se nervy boční
s nervem hlavnvm, velké klínovité skvrny, které s počátku připominají „olejové skvrny" peronospory.
Tyto skvrny se rychle zbarvitji a tmavnou, rostou, až navzáiern splývají, takže celý list je jimi pokryt,
itsychá a předčasně opadává. Skvrny maji rozličné barvy. U odriid červenoplodých jsou již od počátku
svtě červené, u odrůd zelenoplodých jsou zprvu barvy žlittavé až bilé, teprve pfi odumíráni listů se ba.r vi

v

.světle červeně.

tliro
ácně

epi-

tli

39
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Piivodcem tóto choroby, nazývanó červená spála nfoy vinné, jo houba zvaná Pseudopeziza tm.
cheiphila, která svými v lá kny proniká clo cév listt~ a vylučuje tam látky rozkládající zeleň listovou
v bar viva rozličných odstínu. Houba tato se vyskytujo zpravidla tehdy, trpí-li réva vi1má nedostatkem vláhy, tedy b ud v suchých letech nebo na p l'.1dách suchých, jtiko jsou na pI·. pti.dy p ísčité,
silně propustné. V letech s dostatkem vláh~,
se nevyskytuje. Toto zčervenání li stů nastává u odrud červenoplodých i cestou normální,
a le na podzim, kdežto u červené spály již po
odkvětu révy. Mimo to i j indy za suchých
Jet Jisty róvy se zbarvuj í clo červena a žluta,
a le skvrny ty, obvyklé v suchých letech,
jsou nepravidelně rozloženy a šíH so od
okmjl'.t listlt, ne ocl stfoclu.

Obraz <J. 393. Skvrnitost listO. rybízových zpOsobená pakustřebkou
rybízovou ( Pseitdopeziza ribis) .

Obraz č. 892. Cervená spá.la r évy vinné zpfisobená hou bou Pseudopezizci tracheiphila. P odle Ba udyše.

\

H ouba dozrává tepr ve na spadlém listí v clalšim jafo, kdy též teprve jo schopna cla,Jší infekce;
v tomto poznatku záleží i náš hlavni boj proti ní.
Profylaxe a léčeni: Žádou cí j e pilné shr abování a pálení neb o hluboké zakop ání spadlých listi1;
před vyrašením stHkáme révu 2% roztokem jíchy bordeauxské a po odkvětu bordeauxskou jíchou l %,
zvláště od poloviny do konce květn a .

Skvrnitost

čili

anthralrnosa

listů

rybízových.

(Rybíz a méně aniirešt.)
Na listech rybízu, hlcwně červeného a obyčejně na keřich nebo stromcich staršich, méně často na
listech angreštu, objeviijí se, zvl. v mokrých letech, malinké okrouhlé skvrnky, pniměrtt 1-3 mm, které
později obyčejně splývají dohromady, takže zaujimaji vět.§1, část listu; zachvácené listy odmniraji a před
časně, často z celého keře, opadávaji, takže stro11iek bývá již od srpna holý. Plody se v dii sledku toho
nevyvijeji, zůstávaji malé a opaclávaji.
Piivoclcem je houba pakustřebkct rybízová (Pseudopezizet ribis, vlastně ·její konidiová forma
Gloeosporium ribis), která se v lótě rozšifoje výtťusy letními, tkvícími na povrchu skvrn listov)'ch ;
na listech se tvoH i ploclnice zinmí, které n a jafo rozš iřuj i nákazu, stejně ja ko pfozimovavši výtrusy letní.
Pro/ylaxe ct léčeni záleží j ednak v pečlivém shrabování a spalováni listů v době podzimní, ač
se to múfo díti h ned po opadu, a v profylaktickóm stHká1ú 1-1,5% jíchou b ordeauxskou pfocl kvě
tem, l % jíchou po odkvětu nebo alespo1'í po sklizni, a po tfotí v srpnu.
Z červenop l oclých oclrtu1 jsou proti t éto chorobč nejotužilejší H olandský Čel'vený, Hom~hton
Castle a Vied an denský; často předčasné opadávání list1i u odrúdy Fay\iv úrodný je spíše vlastnosti
odrů d y než důsledkem onemocnění .

*

*

*

Mimo tyto choroby listti. a pop sané j ~ změny n a listech, kteró se vyskytují u fusiklaclia, padlí,
monilie, kadei·avosti broskvoni, sterea atd., a které jsou chorobami vážnými, zachvacujícirni elfovo,
listy i p lody a ohrožu jícími život strom li, jsou i jiné houby, kLeré způsobuj í změny chorobné pouze

S k fi d c i a c h o r o b y o v o c n ý c h s t r o m O..

=a tta;;to,·ou
ned oísč i til.
yláh~

611

na list ech, a t o v podobě lu·uhovitých nebo n epravidelných, větších i m eušich skvrn , aniž zachvacn jí
jiné č ás ti stromú. Choroby t y, zejména u ja bloní , nernívaj í velk é d ú ležitosti, ježto se vysk ytuj i jen
na listech a často jen občasně . P otw.e pH větším l'OZšifoni by mohly pošk odi ti vážn ěj i a similaci list t't .
Jejich z imni i letní v ýtrusy se tvol"í ve sk vrnách listových. Dů ležitěj ší j sou s k vrny a výrůstky n a listech
hrušní.

po;;tá-

1ální,
. již po
c bých
žluta,
letech.
se od

fekce;

listu ;

1

11 1 °~,

Obr az

list O.

č.

394.

B ílá sk vrnitos t

hrušňov ých

(Mycosphaer ella sentina) .

.llílft skvmitost listft
810 IW

které

1,

p fed •it

toho

for ma
O\')•ch ;
i v~· i,

ač

hč-

dřevo.

pouze

č. 395. Hnědnuti list O. hru šňo
vých (S t igmateci mespili) .

lm1 šňových.

V m ok r ých a deštivých letech na hrušňových l istech se vytváfojí četné, m enší skvrny , rozměm
2-3 mm , barvy hněd é, ktel'Ó pozděj i zasych ají a zaschlé m ají b ílý stfocl s čer venohnědým okrajem .
P l'.1vod cem je houba M ycosphaerella sentina. Teprve pN velkém r ozšifoní škodí poruchami asimilace
list ové. D o je jího vývoj ového olu-uhu ná leží h oub a Septoria piricola.
Ilnčdnutí listů hrušňovýcl1 .
Témě1· výhradně v závodech škollmfak ých se vysk ytuj e, a jen u p lá i1at a semenáčů lu ·uš11ových,
zvláštní úkaz, že lis ty j sou h us tě posety čcrvonými sk vrnami, zkrucu jí se a brzo op adá v ají, čím
někd y mťtže značně trp ěti výž iva podn ože a pozclěj i i vz rúst strom u . Pú voclcern je houba Stignwtea
rnespili f. maculata. J eji k onid iová forma se naz.ývá. E ntomosporimn maculatiim var. typicmn.
Nci ochrnnu st i'íkáme zachvácené stromky v kvěLnu l % b orclealUcskou j ích ou , kde ti-eba pi1du
vápníme, n a pod zim sp a dlé listí sh ra.bujem e a. n ičí me.

Rzivost h rnšní.

, padlí,

Obr az

(Hrušně, vzácně jabloně . )

na.:

H ostováním houby jménem Gymnospornngimn Sabinae, k terá má své ú m ni ploclJ1ice
vě
tóvk ách nčkterý ch jalo vců, zejmén a chv ojky klášterské (J imipems Sabina), a k terá odtud v lótě
infik uje list y hr ušně, tvoH se na licí listú lU"uš1'íových a vzácně i jablor"lov)rch žl utočervené skvn1y .
J ejich p odhoubí pror i'.Lo;; tá listem na spodní jeho stran u a zde v ytváH ke konci léta zvláštni plodničky,
aecidie, ve tvam vyvs ta lých ž lutočervených p ohár k ú hustě vedle sebe shloučených. V nich se tvor-i
výtru sy letní, které - věLrem pfon esen y - m oh o u vyklíčiLi opět jen na ch vojce a zde prodělávati
d a lší vegetační promčny podzimní, zimní a j arní.
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Obraz
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396. Rzivost ?rušni ( Gymnosporangiwrn Scibi.nae); ci plodnice s výtrusy
zimn1mi čili teleutosporami na jalovci.

Někdy p1·i velkém rozšiře1ú múže nákaza pfojíti vzácně i na plody a znetvohti je. V tom pHpadě
by b yla ovšem radikální odpomoc jen v odstraně1ú chvojky na vzdálenost 50- 100 m nebo alespoň
zalu·yti kel'.·t'.1 chvojkových i jalovců v době, kdy so rozvíjejí hrnšňové listy.
Obranné post{iky, ať jíchou mčďnatovápennou nebo sírovápennou, pomáha jí jen částečně .

Skůdci živočišní.

1.
Drvopleň

š k ů d ci

Vl'bový.

s ídli cí v d řev č o v o c n ý c h str o m ů.

(Všechny druhy ovocných stromů.)

Na kmeni n ebo silných větvfoh stromii, nejčastěji jabloni a hrušni, ale i u třešni, ořešákii a jiných
rlruhii, objeviijí se okrouhlé otvory, asi 1 cm široké, z kterých se drali piliny, smišené se suchým, zmkovitým triisem a pmzmzující se nepříjemným, kyselým, již zdaleka citelným zápachem. Ods/lranime-li
s tohoto místa kiirii, lctení se dá lehko odkrojiti, objevime ve dřevě kmene chodby až jako prst široké,
směřujici vždy nahoru, a. v nich velké masité housenlcy, asi G- .10 cm dlouhé, silné, zploštělé, vespod
žliité, na hřbetě hnědočervené, s Če?"nou hla.voii.
Škůdcem je drvopleií vrbový čili topolový (Oossus cossus).
J e to velký nočiú motýl, asi 4 cm dlouhý a ph rozpjatých ldídlech asi 9 cm široký, šedohnědý,
černě čárkovaný, na těle silně chlupatý, který poletuje v červnu a čorvenoi, kdy též samička klade
na kúru stromú ve velikých skupinách vajíčka, z nichž se brzo líhnou malé housenky, ktoré s počátku žiji pohromadě a zvrtávají se také hromadně do ki'lry i do dfova, kde pfoúmuji. V tomto
údobí lze j e poměrně snadno zničiti vyfozánim napadené části kúry. Teprve druhým rokem se roz ptylují a jednotlivě zavrtávají do di'eva kmene, v němž vyžírají četné chodby. V tomto stadiu
již housenky dospívají, v chodbách so v zámotku zakuklují, ta kže motýl se Uhne teprve po 3 letech,
po d vojím přezimovárú housenek v lrufo a ve dfově. Škodí hlavně tím, že prostornými chodbami
přerušují souvislý tok živných šťav a ohrožuji tak život napadených větví i stromů, oslabuj íce nemálo i pevnost kmene, který se můžo pH prudkém větru snadno zlámati.
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ťl.

Boi ochranný záleží pfodevším
motýla drvoplenč, dokud
červnu a červenci létá. Jako motý l
nočni ve dne odpočívá. Tu j ej nalézáme, zejmóna ráno, na kmeni n ebo
větvích, kdo odpočívá a kdo jej mů
žeme snadno usmrtiti.
Ježto drvopleň klade R oblibou
vajíčka n a kúru jakkoli poraněnou,
ošeth1jeme pečlivě všechny rány jich
vy:fozáním, potfonim 10% karbolineem 0 -----,M~ll:~~íJ
a zamazánim d:fověným dehtem, n ebo,
jsou-li menší, voskemštěpal-ským. Jož to se housenky drvopleně zch·žují hlavně v kmenech starých vrb a topoli'.1,
je tl'.·eba tyto stromy, jsou-li v blízk osti stromú ovocných, odstraniti.
Boi proti škiidci: Vlastní ničeni
housenek do dřeva již zažraných se
děje n ejlép e vsti"ikováním sirouhlíku
do děr (pozor na oheň!) a rychlým zatmelenim otvorů hlinou. Múžeme též
clo děr vsti'.-ikovati benzin nebo petrolej
a pfod tím protahovati chodby dI"átem
zakončeným háčkem směrem uahoru.
J sou-li však stromy nebo větve šků d 
cem silně napadeny, nezbývá než odfozati celou větev, po pHpadě i vykáceti Obraz č . 397. Drvopleň vrbový a jeho vývoj; a housenka,
celý strom, který již beztak vadne,
b část kukly po vylíhlém motýlu, c motýl.
a hned jej rozštípati a spáliti.
v
v

ničeni

Drvo1)leň hrušňový. (Všechny

ch·uhy ovocných

stromů . )

Větve, zeiména mladšich ovocných
stromkii kteréhokoli d1-ulm, se nápadně
opožáuii ve vzrůstu za ostatnimi, chřad
nou, dwji se lehko zlomiti; na lomu ie
viděti chodbičku a v ni žlutou housenk-it,
menši než ii drvopleně vrbového, Če1'ně
tečkova.nou, s černou hlavičkou, délky
asi 5-6 cm.

Obraz

č.

398.

( Z1mzerct 7J1Jrina )
a jeho vývojová stadia.

Drvopleň hrušňový

Skiidce : Drvopleň hrušňový (Zeuzem pirina) jest menší n ež ch·voploií.
vrbový, m á kl'.-idélka bilá se skvrna.mi
ocelově mod rými, vč tšiml i menšími,
okrouhlými ; vajíčka klade rovněž na
ln u·u v červnu a červenci, ale ojediněle nebo jen v: malých skupinách,
a t o se zvláštní oblibou clo ]rmenů n ebo
větví mladých, výj imečně i do starších větví. Mladé housenky se zavrtávají r0Vl1ěž pod kůru, kde pfozim ují, a teprve v druhém roce se
zavrtávají do di·eva, hlavně clo di·eni,
kde vyžírají ch odby až. 20 cm dlouhé,
také směrem nahoru, a zde pfozimuj í
po druhé. T eprve tfotím rokem se zakukluj í, pI·ibližujíce se stále vice k vý-
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chodu chodbičk y, takžo krátce pfocl přeměnou v motýla, jako u drvopleno vrbovéh o, kukla se
již vysunuje poněkud z otvoru ven , že j e ji viděti. Vyskytuje se hojně i vo školkách.
Boj proti drvopleni hrušňovému je týž jako u drvopleně vrbového: Propichování chodbiček
dr átem, vsti"ikování šironhliku nebo ben z inu do děr a zatmelení jich hlínou, odfazání napadených
větví a jich spálení.

' ~~- - b

-

Obraz

č.

399. D rtnlk ovocný (Xyleborus dispar ) ; a samička brouka, b
c chodbičky v dřevě stromu.

.

sameče k,

Dl'tník ovocný. (Všechny d ruhy ovocn ých stromt'.i.)
V kůře chřadnoucich, ale i zdravých stromii všech druhii ovocných, nacltázime tu a tam rozptýlené,
vždy ojedinělé otvůrky asi 2 mm široké, z nichž často vytéká šťáva, u peckovin gumci. Stromy takové
chumvi, nezřidka i zacházeji.
Škiidce : Pti.vod cem je drtnik ovocný (Xyleborus dispar), m alý btouček délky asi 2-3,5 mm.
t mavého zbarvení. Samičky rozežíra jí lýko a vnikaj í h luboko clo elfova, kdo si dola jí chodbičky,
v nich ž kladou četná v ajíčka. VylíhJó larvy se živí h oubami, které si sam y v chod bičkách pěstuji.
Zde se la rvy i kuklí.
Profylaxe táž jako u clruhi't p fodešlých , h lavně se doporuču j e natíi·ání kmenů ovocn,)rm k arbolineem v květnu a v červnu, j ežto pach brouky odpuzuje.
Boi sám je sotva možný. U vzácných n eb o ce1rných stromú se <lopornčuje clo otvorů stl'.-ikati
b enzin n eb o p etrolej , otv ih·ky zatmelit, zasch.16 větve odi-ezat a spálit.

Nesytka
hrušeň,

kdoule,

jabloňová
broskvoň,

a

obaleč

sliva a

korový

čili

Wocberův

(„gumový").

(Jabloi"1, zHdka

meruňka.)

Na dřevě se tvor-i rány podobné rakovině (nesměji se zciměňovati s pravou rakovinou), při jichž
bližšim ohledáni nalezneme v rýhách částečky pilin a výtmsii. a často i kožky z kukel motýlka. Rozfízneme-li taková rakovinná 1wista, objevime uvnitř malé i větší housenky, p1'ůměmě asi 1 cm dlouhé. Zvláštni
známkou těchto rakovinných nádo1'Ů je, že jich bývá na jednom stromku značný počet, což u rakoviny
nektriové neni zjevem obvyklým.
Škůdce: Rakovinné ná dory právě vylíčené mohou zpúsobovati dvojí škůdci . Jednou to bývá
červeně žlutavá housenka s hnědou hlavou , motýlka zv . nesytka jabloňová (Trochilium myopaeforme
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či l i

Sesia myopijonnis); podobně škodí i špizelenavá housenka s červenavě Jmědou
hlavou motýlka zvaného obaleč ko1·ový čili obaleč
W oebeniv (Grapholitha W oebei·iana). Obamotýlkové poletují od května do června, event. i do
záH, jeden je hnědý, druhý pestfo z barvoný,
jsou 12 a 6 mm dlouzí a v rozpětí měN 22 a
12 mm. Oba kladou vajíčka do r ýh ki'.u·y nebo
na. místa jakýmkoli zpl.1sobem poraněná. Housenk y z vajíček vyWtlé se zažirn.ji do lýka ,
někdy u slabších vě tévek i clo di'.'eva, kde dělaj í
nepravidelné chodbičky, z jojichž vyúst1úch
otvorů vypadává trus, někdy, u peckovin, se
Yyl učuje i gmna (obaleč „gumový"). Následkom
požerki'.1 ve větévkách kúra zcluh1je a praská,
vznikají rány, do nich dospěli motýlkové kladou znovu vajíčka, z nichž housonky znova
Ynikají clo hojících se valů ran, čímž vznikají
často velké zclufoniny v podobě r an rakovinných.
P rofylaxe : U držování kůry v čistotě,
hlavně zimním oškrabáním, je-li rozpttli:a.ná,
Yyčištěním ran, even t . až do zdravého elfova,
a natíráni karbolineem.
Léčení: VyH.z nutí ran a jich dcsiniokco
lrnrbolineem 5-1 O%. po p1» zamazáni ovocnáfakým dehtem.
mwě

±
-~--

_-.

-

---:. -

_- - -

O l:>raz č. li 00. N esytka jabloňová ( Trochilimn rnyopaeforrne čili SeS'ia rnyopiforrnis) a její vývoj.

2. ~ kůd c i sídlí c í v lu°třc ovocných stl'omů.
PolllÍk chobotuatý. (Mlacló s tromky hrušni a
j abloní.)

l úira. mladých stromů jabloni a hrušni, dosud hladjeví vypukliny, z nichž vytéká zpěněncí šťcíva .
Stromek se vyvi;ji velice špatně, vrcholky mu začnou vadnouti a strom zmirá. Odstranime-li vypuklou vnější kůnt,
uzfime v lýkové vrstvě hojné, všeli jak zkroucené chodbičky, a
v nich malinké larvy, asi 2,5 in dlouhé, beznohé, špinavě bilé.
ká,

časem

Skiidce: P olnik chobotnatý (Ag1·illus sinuatus). Je
to malý brouček z čeledi krasci:1, asi 1 cm dlouhý, na
vr chu mědnatě a vespod olivově zeleně zbarvený, který
v červn u a červenci klade vaj íčka na ktu'u mladých,
hladkých lunenú jabloní i luušni; stromy s kůrou drsnou
n evyhledává. Z vaj íček se vyvijeji lal'vy, beznohó, špinavě bílé, které žijí jen v lýkovó části kůry , kde setl'vávají dva roky, vyžírajíce v ní dlouhé, l'ozmanitě kroucené
chodbičky b ez odboček . Na kůfo sam é vznikají s po čátku
vypukliny, pak i trl1liny, z nich ž vytóká zpěněná šťáva.
Takto napadený strom se vyvíjí s počátku velice špatně,
až konečně zmírá tím, že je mu znemožněna doprava
asimil átů kúrou. Teprve tfotiho roku larva se zakukluj e
a líhne se z ni brouček, který znova v červnu a červenci
hlade vaj íčka n a hladkou ktu'u mladých stromů .
Obrana je velice ztížena tím, že snad neznáme proObraz č. 1101.
stfodků jiných mimo včasné vyfozávání larev z kůry nebo
Polník chobotna- odfozáni i;i lně napad ených věLví a jich spáleni, po pHtý ( A grillus sinu- padě i pokáceni a spálení celých stromů. Stromy zdravé
att"8) a škody jim můžeme chrániti před napadením nátěrem z rozfoděné
zpfisobené.
hllny, k níž phcláváme něco karb olin ea.
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Obr az

č. 402. Kťlrovec slívový (Eccoptogaster pruni) na švestce. ci chodbičky v kťlře : 1 .c hodba m a2 chodby dceřinné, 3 konce chodbiček se zakuklenými larvami, 4 kopulační komťlrka, 5 broub větev kťlry n ezbavená, 6 otvory po vylétlých broučcích, 7 mista rozštípaná sýkorkami. Podle Baudyše.

tečná,
ček;

Lýkožrouti

čili

lnirovci rodu Eccoptogaster.

(Všechn y druhy ovocných stromů.)

U stromii churavicích, nemocných, všech druhů ovocných - vzácně jen u stromů zdravých
náhle nělcteré větve vadnouti a umírati, někdy hynou i celé stromy. K iira stromů nebo jednotli vých větvi je jakoby prostřelena broky, kteréžto otvo1·y často potom ptáci rozklovávají až do dřeva. Odloupneme-li mrtvou část kůry, nalezneme na rozhraní dřeva a kiiry množství chodbičelc, které ústí do
dlouhé a širší chodby hlavni, t. zv. matečnou. Někdy je kůra cel ých stromů provrtána chodbičkami ud
zdola až do konců větví.
počnou

Škůdci jsou maličtí br9učci, resp . jejich larvy, a to kůrovci n eboli lýkožrouti rodu Eccoptogaster,
k terý má několi k drufo'.1 škodících ovocn ým stromům. J sou to vesměs drobní broučci asi 2--4 mm
dlouzí, vyskytující se ve dvou p o sobě jdoucích generacích. Rojí se v květnu a v červnu. Samička
se zavl'tává v červnu a její nová gen erace v záH do kůry stromů až ke dřevu, vyžírá tam podélnou
chodbičku , t. zv. chodbu matečnou, a klade po obou stranách chodbičky vajíčka d o malých prol1lubinek, z nichž se Jilmou larvy, které vyvrtávají z hlavní chodby chodbičky p ostranní, t. zv. dceHnné,
v p očtu 12--40 n a každé straně, takže v lýku p ovstává zv láštní char akteristický obrazec, každému
druhu lýkožroutů vlastní. Konce jsou maličko rozšířeny a v nich žijí larvy, k teré se t am zakuklují
a konečně proměňují v brouky. Tito brouci se prožírají kůrou n avenek , zan echávajíce po sobě známé
otvi'u'ky. L a rvy druhé generace přezimují v kúfo v chodbičkách.
Profylaxe záleží ve včasném od stranění všech churavících nebo odumírajících větví, poněvadž
lý kožrouti se usazují většinou právě v nich, v dobré výživě a ošet.f ová1ú stromú. Vlastní boj je přede
psán vládním n aHzenírn č. 104 z r. 1931: Strom y napadené kůrovci je t foba vykopa ti pfod rojením
brouků a spáliti, n apaden é větve v zimě odfozati a rovněž spáliti. Jiný boj je málo účinný . J en
u cenných stromů se můžeme p okusiti o jich zácluanu zimnúni nátěry ka rbolineem, Selinouem,
I vernolem a p oci., nebo n a pí·. u stromů tvarovaných, vstHkováním s irouhliln 1, benzinu, petroleje
n ebo t erpen týnu do otvůrkú olej ničkou .

š k

Lalokonosci.

ů

dci a chor oby ovocných s t rom

(Réva vim1á,

jabloně

ů.
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a

peckoviny.)

1

Na větvičkách, ale i na silnějšich větvich
(do 1 cm) je lcitra misty ohlodánci bucl jen zčásti
nebo dokola v prstencich nebo spirá lo vitě kolem
větve až do dřeva. V yskytuji se nejvfoe .~ ii révy
vinné, lede značně šlcocli, ale i u jahloni, švestek,
sliv, meriinělc, broskvoni a třešni .
Slcitdce: L alokonosci, nosatci z rodu Otiorrh ynchus, jichž je několik druhů ; pro nás m á
význam hlavně lalolconosec pla,vý, rýhovaný,
libečlcový a chlupolerný (Otiorhynchus raucus,
Otiorhynchus sulcatus, Otiorh ynchus ligustici
a Otiorhynchus singularis).
J sou to malí broučci, asi 8-10 mm
dlouzí, většinou t m aví až úplně černí, k teN
ohlodávaj í n ejen kůru větviček až na elfovo,
Obrciz č. 403. Lalokonosec chlupolemý
ný brž i pupeny a list y, jejich la r vy o žírají též
( Otiorhynclm s singulciris).
kofony, čímž zpúsobují často i odumirá1ú, hlavně
révy vinné .
Ve dne odp očívaj í, za.l1ajujíce zhoubnou činnost t eprve v noci a časně ráno. S polečnou jejich
zvlá štností je, že již ph lehkém otfosu pad a jí k zemi a že umějí r ych le b ěhati, ale neuměj í létat i.
Vajíčka ukládají v květnu a červnu do země blízko kmene; lar v ičky z nich v zniklé poškozují kůru
kofonil. Na p od zim se la rvy zakuklují a dávaj í vznik broučku , kter ý vylézá po kmenu d o koruny,
již na p od zim n ebo časně z jara. Praví se, že v půd ách písčitých se lalokonosci vysk ytují hojněj i .
B oj proti škildci : Kla dení lepivých pású na kmen y, v časném jafo p osthkávání stromů jíchou
sírováp ennou nebo měďnato-vápenhou, k níž se pl-idávají pHpravky a rsenové. - Sklepávání broučki'.1
se stromů na p oclložené plachty.

3.
Červci.

š k ů d c i s s a ví, s i dlí c i n a k ů ř e, I e t o r o s t e c h a li s t ech.
(Rozmani té ovocné i četné divoké stromy.)

Nu kůře ovocných stromů všech dr14hů sedi trvale na zvoleném mistě maličké št1tkovité útvary,
bucl čárkovité nebo olcrouhlé, barvy hnědé nebo tmavé, někdy v talc ohromném množství, že tvoři souvislé
povlaky. Štitky ty se nehýbaji, talcže ani nepusobi dojmem ži•;ého tvura. Štitlcy chráni nepatrné tvory,
čm·vce, barvy bucl žlutavé nebo červenavé, kteři ssáním oslabuji a brzdí vývin větví i celých st?"Omů tak,
že mohou i zhynoiiti .
Šlcildci t it o, červci, zvaní též puklice (nesprávně i
Nejznámější z nich jsou: Červec čárkovitý (Lepidosaphes

štítenky) se vyskytují v mnoh a druzích.
u.lnni) asi 2--4 mm dlouhý, Ú'..:ce protáhlý
červec se štítk em b arvy še dohnědé, a pulclice švestková (Lecanium corni), se štítkem hnědým, vypouklým, velikosti poloviny m a linkého hrášku, pu.klice clvoiihrbá (Leca11iurn bituberculatum) , šk odicí
hlavně n a jabloních, d á le červec ústřicový (Aspidiotus ostraeiformis), se štítkem okrouhlým, čemým,
a velice mu podobný, ba takoHra nerozeznatelný americký červec San José (Aspidiotus pernitiosus ),
se štítkem modravě černým, v dospělém st avu snad jen nepatrně menši než červec ústhcový, ale
za to nep orovnatelně n ebezpečněj ší. V E vrop ě se začú1á vyskytovati t eprve v nověj ší době; škody
jím způsobené v Italii, v Jugoslavii, v Maďarsku a v býv. Rakousku, vesměs v krajinách teplejších,
jsou velmi značné, v Kalifornii byly místy k atastr ofální, n eb o~ zde se za rok rodilo několilr gen erací.
Známy jsou i četné druhy z r. Lecanium. Spol ečn é znak y všech těchto cizopasnlli:l°1 jsou asi tyto:
Všichni náleží ke hmyzu ssavému, do skn piny stejnoldídlých, ač jen samečkové jsou oki'ídle1ú
(do stejné skupiny n áleží i mšice listové, m šice k rvavá či vlnatk a a m ery) . J sou to vesměs maličcí,
n epatrní červci , jen něk olilr málo m iUmetrú cUouzí, kteH téměř· po ce]ý svůj život jsou nehybně pHssáti k e kú!·e větví a větévek , někdy i na listech a p lodech, činíce dojem, j akoby nebyli živí tvor ové.
Štětinovitými sosáčky , delšími než celé tělo, v nikají clo kill'y a vyssávaj í z ní šťávy asimilátů, čúnž
strom pH velk ém jich výsk ytu si lně trpí, značně se oslabuje, m éně rodí, ovoce m á zalunělé, u sych a j í
mu větvičky od v rchollt, kúru m á rozpukanou, strupovit ou; n ení divu , že takto oslabený a vysílený
strom p odléhá sn a dno i následným on ecm ocněnim , jako je rakovina n ebo klejotok, u stromů pec-

š k O. d c i a c h o r o b y o v o c n ý c h s t r o m fi.

61'8

-~
,. '" , 'l ·: .
-.~
. . ~
. .
, ..· •. „

. ~.

'

.

Obraz č. 404. červ c i : a puklice šves tková (Leccmimn corni ) se štítkem a vajičky, b červec čárkovitý
se štltkem a vajíčky, b, zvětšený červec, c červec ústřicový, d americký č ervec S an José: 1 sameček ,
2 samička, S zv ětšen ý š tltek , Ji část větévky s chitinovými š tltky červce.
kovin rozličné houby a t d„ ba b ývá z husta navštěvo ván i j inýnu š ln'idci, jak o json lý kožrou ti či li
lnirovci , ač často stromy h ynou j en p od n áp orem p í·emíry čer v ců. Maji ohromnou, téměí· neuvěHtel
nou schopnost rozmnožov a cí. Z vojf ček , jichž samičky, ob yčejně d o počátku června, k.ladou čo sto
i několik set, líhnou se v krá tkóm čase, pod starými matečnými štítky, pohy blivó lal'Vičky, kter é vy lézají zpod s tarého štf t ku, u sazuji se všude na kůfo . a listech a živ í se ssánim. Sta rá sami čka, když
nal<lacUa vajíčk a, zmirá a zpráchni ví pod sv)rm št ítkem , jenž zasychá a zi'.tstává prázdný, takže od
k on ce lét a i o všem v z imě nalózám e ohr·orm1ou spous tu chitinových štítků a pukli ček prázdných,
bez červce . Mladé larvy se svlékaji asi p o 3- 6 t ýdnech a promě11.ují se tak v larvy n e vó, L. zv. n ymfy ,
které j sou rovněž pohyblivé a ssají n a s tl'omč až clo podz imu, kdy se p fod z imou s těhuj í („nůgrují")
<lo trhlin ki'.u·y (borky ) n eb o p od lišejnfky n a stromech rost oucí, zalézají i n a k ofony ne bo i d o jiných
úkrytů (pod lepivé pásy, d o L1·ávy, púdy i na jiné kefo, n a pí'. akát,y, lísky atd.) , kde p fozimuj í, odolávajíce tam i s ilným mrnzů m. K e konci února, kdy nas távají t ep lejší dny , n ebo v bfoznu, stěhují
se zn ova na strom, hla,mě clo konm, kde se p o novém svléká ní mění buď v n eokl"idlené sami čky nebo
v ok.Hdlené sam ečky, k teH p o oplození samiček brzo zmíra jí, zatím co samičky p očnou klásti znova
vajíčka.

zimě ke konci února a v bfoznu , kdy
ki'.1 ry a natír áni kmene i silných větví ka rbolineem

Boj proti škiidci m á význa m j en t ehdy, podniká -li se v
se nymfy

stěhují

n a ov ocný strom, a záleží v

čiš tění

Š k ů.dc i

a c h o r oby ovoc ný c h

stromů..
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10% i 15%, j akož i ve stHkáuí koťuny tímtóž roztokem (nej výše 10%), nebo pl-ípravky jemu pi-i nejmenším r ovnocem1ými, t. j. oťgauickými barvivy, tak jak byly popsány v pI·edmlll\ro ke škůdcům.
I patu kmene n utn o obnažit i a vyčisti ti, jak tam udáno . Nesmíme si však mysliti, že se jechúm vy čištčuím a nátěrem k mene nebo jedním postHkem konrny z bavíme všech červců. Nikoli : boj prot i
nim je n u tno podnikati stále a vytrvale až do ú plného jich vyhub ení. I jícha sí.rovápenná 20% je
velice d obrým zimním p rostI·edkem b ojovým, jakož i jí plně rovnocenný 5% roztok Solbaru. Druhá
doba, v n íž m ožno úč inně proti Čel' VCllill zasáhnouti, je d ob a líhnutí čerstvých, lysých larvičok (bez
štitku), to jest od počátku června clo července. V t u dobu s tHkáme stromy prostl-eclky mšicohubným i,
jako je směs mazlavélio mýclia s n ikotinem ( l -2 rlíly m a zlavéh o mýdla a 1-2 clily tabákovól:io
výtažku na 100 litri'1 vod y), nebo h otovým n ikotinovým pi'.-ípravk em, jako je Nikopren (O, l %). Dop oručuj e se též v t n d obu po Lrl.[ti posth kl'.t 1 / 2 % p yrethrovým pHpravkem, na pi·. Agritoxem.
Silně

n apaden é k m eny, j akož i

si l nějši větve

čistiti drátěnými k ar táč i , n amočenými

Obrciz

b e;-; o brostu, m ožno i v létě s dobl'ým výsledkem
v roztoku 4% tabák ového výtažku se 2% madavóho mýd la„

405. Vlnatka čili mšice krvavá (E riosoma lanigenim čili Schizoneiira Zanige1·a). a větévka
napadená vlnatkou, b sami čka neokřidle ná, s voskovitý m výpotkem na zadečk u , c sam ička
o kř idl ená, d poslední podzimní g ener ace s pohla v im již odděleným, e větévka j abl oně znetvořená
vlna tkou.
č.

j abloňová

Vlnatka

čili

mšice krvavá.

(Jablouě, vzácně i hmšně.)

Na kůře k:mene i větví a větviček jabloní, 1:zácněji i u lcdoulí a hrnšní, se objevují sněhovitě.
bilé povlaky, podobné clwmáčkian vaty. Rozmáčknou-li se. zbývwji po nich červenohnědé, jakoby k'l'vavé
skvrny . Kůra na napadených n1;ístech bývá nadiiřelcí s okraji nad povrch větve vyniHými , co ~ je znáti
hlavně v zimě .
Škiidce: Mšice krvavá čili vlnatka (Eriosoma lanigcrnm nebo Schizoneura lanigera). Z vaj íček,
nakladených oplozenou matkou, a pfozi.mujícich kdekoli na věLvi noh o kmeni j abloně, vylíhnou se
z jara, ale někdy již na podzim, samičky mšice luvavé, které na jafo beze všeho dalšího oplozování
dávají život 30-40 m ladým mšicí.m, rovněž samičkám . T yto p arthenogeneticky zrozené samičky
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rychle dori1stají a dávají rovnož bez jaké hokoli oplozovárú život dalším goneraCÍm mladých lUSLC.
Takových generací se rodí průběhem léta 8-10, prý i více, podle toho, jak je léto teplé, takže z jedné
jedinké samičky mohou vzniknouti do konce léta sta milionů mšic krvavých. J sou to vosmčs samičky
s počátku neoki-ídlené. T eprve v červnu a červenci i v srpnu se rodí meú neokHdlenými i samič k y
oldícllené, které se nejen úžasně dále rozmnožují, nýbrž též velmi často pfoléLaj í na další j abloňové
s tromy v okolí. Způsobují tedy teprve tyto samičky další n ákazu okolních stromů. Tím je velice
ztížen účinný boj proti mšici Ju·vavé, poněvadž i ten, kdo svoji zah radu úplně zbavil mšice krvavé,
jo sLálo vydán v Šanc nákaze nově pi·ilétajícími samička.mi, dokud i soused účinně proti nim nezakročí. Obojí tyto generace, okNcllené i neokHcllené, jsou vyzbroj ony „sosáčkem" , ktorým se zabo dávají do kiu·y stromů skoro až ke lmmbhi a ssa.ji z ni štávy. P osled rú generace těchto ok.Hcllených
samiček dává pak na podzim vznik generaci nové, teh dy již s pohlavím odděleným, skládající se ze
samečků a samiček, malých, neokHcllených, ktoré již nemají sosáč kú a nemohou tucliž ani p1·ijímati
potravy. Žijí jen krátce, netkví už na jedin ém místě, nýbrž pohybují so dosti čile a j sou zde jenom
proto, aby oplozené smni čky nakladly po jednom jedinkém vajíčlm oplozeném, které tvoH základ
dalšího rozmnožovárú se na jafo.
Mšice krvavá má na svém těle zvláštrú voskovitý výpotek, kteťý se podobá bílému chmýH
nebo chomáčku vaty, je mastný a chrárú vlnatku proti mšicohubným postHk\un, jichž jinak prnti
mšicím listovým používáme se zdarem. Tonto vatovi tý povlak, jímž se vlnatka stává zdaleka nápadnou, v zimě se ztrácí, čímž vlnatka pfostá.vá vzbuzovati pozornost. Vlnatka nesnáší dobfo ani
zimu, ani větry a deště, a proto se nevyskytá. v poloh ách vyšších a otevfoných, kde jo chladněji
a více vodních srážek, zato so hojně vyskytá v polohách teplých, na pi·. na Hané a v českém Polabí,
zejména chráněných proti větrům a studeným průvanům, jako j sou LlZavfoné a se všech stran kryté
za.hrádky městské, kde pí·ímo řádí a nerú-li hubena, ničí všecky jabloně, jež v takových místech často
a.ni nelze pěstovati. Rovněž s oblibou se usazuje v zahradách hustě osázených, kte1·é právě svým
hustým osázením b rárú vydatnějšímu proudění vzduchu. Ze všech stromú ovocných n apad á s největší oblibou jabloně a je je jich n ejhorším škůdcem, kdežto hrušně napadá j en velice zHdka.
Škodí tím, že sosáčkem naJ:iodává hlavně m ladší větévky a měkké letorosty a vyssává z kúry
a similátové š ťávy, ale i tím, že sosáčkem vniká až k e kambiu a d ráždí je k silnému novotvoforú p roliferaci - buněk, čímž vznikaji na ků fo malé kulovité hrbolky, které rychle rostou a pak pukaji.
Strom stálým novotvofoním buněk se snaží rány ty zacelit i, ale samičky v lnatky nově tam se usaznjíci
rozjitfoj í znovu a znovu hojící se ráuy, takže ty se stále zvčtšujL Tak vznikají na oluajích ran
čerstvé závaly, které novou činností vlnatky znovu propadaj í zkáze, čímž se konečně vytvá.foj i velké
rány, z nichž po infekci Nectrií vznikají velkó těžké rány rakovinné, jichž původní pHčinou byla vlastně
vlnatka. Podobné rakovinné rány se m ohou objeviti i na kofonecb stromú, rovněž působením mšice
krvavé. Vlnatka se usazi.1je s oblibou na místech j akkoli poraněných, ač se usazuje též na ki.\fo úplně
zdravé.
Důležitá

je otázka, zela se mšice lu·vavá vyskytuje na všech odrůdách jabloňo vých, či zda jsou
rú imunní. Každý pěstitel jablorú ví, že některé odťůdy jabloní vlnatka s oblibou
vyhledává. Tak na pi'·. je po té stránce proslulý Bilý zimní kalvil a Zlatá pa1·ména. Totóž se tvrdívá
i o Co.n1 AJexandru , Krasokvětu žlutém, o Landsberské, Jonathanu, Coxově renetč, K aselské renetě
atd. Napr oti t omu se líčí někte1·é odTůdy jako více méně odolné proti vlnatce, jako na pí·. Kanadská
(Kmínová) reneta, Ananasová reneta, Baumannova roneta, Krátkostopka lu·álovská, Charlamowski
a skoro všecky ostatní odn '.1cly letní, a pak pfodevším zimní Ont ario. Toho so p1·ý v!'.1bec krvavá
mšice nech ytne. Budiž mi dovoleno o tom pronósti svoje míněni.

některé od1·ůdy vůči

Ve své zahradě jsem měl všeck y tyto odrůdy . Nejvíce byl napaden Bilý zimní k alvil a Ananasová r en et a, která se někde fadí mezi och·ůdy odolné . Car Alexander vůbec nikdy u mne napaden
nebyl. Voclle odolného Ontaria cboulostivó Coxovy a L andsb erské renety nikdy krvavé mšice
neměly.
Ač n elze upNti, že některé s01·ty jsou více a jiné méně odolné, nelze si mys loLi, vsadím-li Ln
nebo onu odri1du proti knravé mšici odol nějš í, že nedos tane lu·vavou mšici. Proto zavrhuji n ázor,
že se mají pěstovati jen stromy proti vlnatce odolné, poněvadž bezpečně odolná není žádná, ani
Ontario, ač je opravdu jen vzácně vlnatkou napadáno, neboť takový výběr by mohl míti nopHj emné
d ůsledky. Vyloučili bychom tím totiž ze svého sortimentu právě nejlepší odn'.1dy jablek , B ilý zimrú
kalvil, Coxovu renetu, Zlatou parménu, Landsberskou atd., a zbyly b y nám buď jen odrůdy horší
nebo méně p lod.nó: Baumannova, Krátkostopka, Charlamowski, Astra.chány, Kanadská reneta aj.,
a j eště bychom tím pfod vlnatkou nebyli jisti. I strom nejodolnější, u nás na pr·. Ontario, může býti
napaden mšicí lu·vavou, vykážeme-li mu nevhoclnou polohu, jak sám jsem měl pÍ'Íležitost vidčt i .
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Ovšem tam, kde krvavá mšice má výběr jabloni jiných odrůd, vyhýbá se odolnému Ontariu. Zda
to souvisí se zvlášt1ú povahou šťav nebo :i:da pt-íčina tkví v a natomické stavbě nebo tvrdosti elfova
a. ki'.u·y, nelze prozatím Hci; odolnost však podporuje vydatné lmojoni vápnom a d.raslom. V Amorico
i v Anglii se za zcela odolnou odrl'.1clu považuje Northern Sp y ( Z věd severu).
Profylaxe: Za nejdůležitější prostfodek profylakční považuji správnou výživu stromů, hlavně
dostatečné zásobeni půdy draslem a vápnem. Rovnčž jo důležito netrpěti na stromč otevfonó rány,
v nichž se krvavá mšice nejclHve usazuje. Veškeró rány nutno vyčistiti karb ol ineom 10% nebo krýti
vosk em. Nekupujeme stromky zo školek zamořených krvavou mšicí a dáváme pozo1· i na koupené
rouby, aby se jiini krvavá mšice nedostala do naší zahrady.
Drul1ým dúležitým prostfodkem jo důkladné mechanické čištění stromů v zimě i zimními postl'.-ik y tak, jak to bylo popsáno v předmluvě. To je důležitčjši než všeclma opatfotú proti mšici v době
vege tační , kdy už sotva lze zabrániti dalšímu ší:foni.
Boj pmti škiidci záleží tedy hlavnč v energickém boji zimnim se zvláštním zfotelem ke kofoni'.lll,
na nichž vlnatka pfozimujo vo velkóm mno:t.stvi. Kofony u stromt'.1 zachvácených vlnatkou nutno
v širším kruhu kolem pně obnažiti, a to clo hloubi asi 25 cm, a p osypati je (i s boků) dosti silně vá penným prachem nebo i prachem tabákovým, jejž možno levně koupiti v hlavních prodejnách tabákových. Možno je též nati"íti 10% karbolineom ovocnái'.-ským nebo i vápennou kaší.
V době vegetačni je boj proti krvavó mšici ji-~ velice obt ížný. Největší pfokážkou boje letního
je její bilý, voskovitý povlak, jí.mil. nopronikne žádný mšicohubný prostfodek. Za. to velice dobrým
prostředkem je obyčejný denaturovaný líh k páleni, který onen povlak rozpouští. K němu pi'.'idáváme jillé prostfodky, k toró maji po uvol ně1ú povlaku vlnat~'U ničiti . Používá se sice i lihu samotného nebo zí-eděného vodou, v poměm 1 lit.r lihu n a. 5 l vody, a le účinek je velice prchavý. Účillek
jo dokonalejši, pi'.'idá-li se k liJm nčktorý prostfodok mšicohubný, na pt'. tabákový výtažek, a to
2 clily tabákového výtažku na 20 dílů denaturovaného liJm a n a 80 clilů vody, anebo pi·idáváme
k lihu šelak, vždy 10 g šelaku na 1 liti' clonatmovanóho lihu. Šelak pokrývá tenkou vrstvou větévku
u. vlnatka se pod rú udusí. Těchto prostřecli(ů nepoužíváme k postí-iluim, nýbrž natíráme jiini jen
kolonie vlnatky pomocí kartáčku , nejlépe :i:ubního, nebo krátce p oclvázanóho, tuhóho štětec, k čemuž
pHstupuje i moment mecha nický,
j. dl'cení mšic kartáčkem . Místo šelaku lze upotfobiti i kalafuny,
kterou v lihu dHve rozpustíme, což trvá i několik dnt'.t ( l k g kala funy na l litr liJm). Tó:t. lze použí ti
:i:kaženého nebo odpadního loje, smíchaného se sa:i;omi. V obchodě se n abízí mnoho prostfodkú, které
jsou poměrně drahé. Sám jsem pfod 30-40 lety používal jako prostfodku nejúčinnějšího, nejlaciněj
šího, nejrychlejšího a n cjmónč praonóho posti·iku studen ou vodou pod vysokým tlakem, ne ovšem
tak ovým, aby poškodil orgány stromu nebo ovoce. P oužíval jsem k tomu vody z vodovodu nebo
obyčejných větších stříkaček be:i; ro:i:prašovače, s velice dobrým účinkem, ač ovšem úplně jsem se
vlnatky nezbavil ani tímto zákrokem, pončvaclž u špalírů těžko se vlnatka ničila. na zacltúcl1
plochách tvarů sti'.'iku nepHstupných; zato velmi dobrý výsledek jsem dociloval u stromů volně
stojících.
Všechny tyto zálu·oky budou však miti jen dočasný účinek , nebudou-li prováděny všemi sousedy, poněvadž i strom y úplně vyčištčnó budou pocllóhati novó hromadné invasi ok.i'.'ícllených mšic
v červnu, červenci a srpnu :i:o :i;ahl'ad okolních, mšicí zamofoných . Vládrú nařízeni č . 104 z r . 1931,
pl-ikazující čistění stromi"1 zamofonýoh vlnatkou , málokde se provádí nebo se provádí neúči nně,
čehož dokladem jsou stálé výskyty vlnatky, jíž se zbavíme jen soustavným a všude prováděným
b ojem.
Ke konci, ač ne jako o věci poslední, nutno se :i;miniti o :i:vláštním způsobu boje p1·oti rn.'3ici
krvavé, t. zv. boji biologickóm. Záleží v tom, žo podporujeme vývoj j ejích pl-ir ozených nepi'átel,
kteH se živi mšicemi. K takovým nepi·áteh'.un lu-vavých mšic náleží u nás pfodevším slrméčka, známí
bl'Oučci, jichž je několilc clruhli. Nejznámější :i; nich je slunéčko sedmitečné. Jak sám broučok, tak i joho
la.rvy se živí jon drobnými živými cizopasniky, pfodevším m šicemi, a to jak lu·vavými, tak i listovými,
ale i červci, jako je puklice švestková, červec čárko vitý atd. Slunéčka jsou velice žravá a denně
spoi'.·ádají velkó množství mšic. Broučci obyčejně p fozimují ve chráněných koutech, někdy i v pHbytcioh. Poskytnem e-li shméčkům umčlý útulek k pfozimování, podporujeme tím značně jejich
vývoj a chráníme tím zároveň strom pfod mšicemi, hlavně krvavými. Jako uměló skrýše k pfochovávání r adí Baudyš hromádky (30 cm vys. a 100 cm široké) nati bramborové, mechu, listi, slámy
a pod., kLeré se kladou k e stroml'.1m clfive než slunéčka si počnou hledati úkryty zemní a nechají
so pod strom y v klidu přes celou ziinu i jal"O. Podobných nepi'.·átel lu·vavó mšice je více, n a
pi'.·. lumčíci, dále šk voi·i, denivky, larvy pcsLfonek atd., ale jejich vliv nerú tak pronik avý jako pti s obnost slunéček.
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a) Skupina mšic listových.
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4.06. a M šic e jabloň ová (Aphis mali) . b Neokřídlená a ok ří dl ená m šic e
ň o v á (Myzus cerasi) . c Přezimující vajíčka mšice na větévce jabloně .

tř eš

Mšice listové.
Na spodní straně listi't, jakož i nr.t letorostech se objevuje malý, nepatrný hmyz, ba.rvy biicr. zelené
nebo hnědé, ale též žl·utozelené nebo černé, z části neokřidlený, seslcupený v hustých shlucich, úfosně. se
rozmnožwjicí, listy i konečky letorostii všelijak zlcmcujicí, svinujici a znetvořujicí, Disty jsou sladce
lepka.vé; později se na nich usw~uje čen1, piivodu hoiibového.
Ški'tdci j sou mšice listové, Aphidiae, které se vyskytují na všech ovocných d ruzích, Tak na
ja bloni se vysk ytu je obyčejně zelen á mšice jabloiíová (A7Jhis mali ), a le múže se tam objeviti i hn ědá
mšice hruš1fová (Aphis pfri), jinak h oj nějš í n a listech a letorostech lU'ušnL Tato mšice je nebezpeč
něj ší než m.'íice jabl01'íová. Mšic~. švestková (Aphis pmni) žije na listech šves tek a sliv, a le i meruně k
a broskvoní. NJ.šice třešňová (M.yziis cerasi) je černá; zpúsobuj e silný výron zmíněné lepkavé šťávy ,
j iž nazýváme medovici. Nlšice broslcvoiíová (111yzus 7Je1·sicCte) je žlutozelená o. stěhuj e se v létě i na
karafiáty; pr oto se nazývá též 1rišici karafiátovoii (Rhovalosiphwn dianthi). 1VlšiGe rybizová (1l1yz11s
ribis) a mšice srstková (Siphonophora 1ibicolci) znetvoh1jí listy a výhonky ryhízú a srstek, mšice ofešálcová (Oali.pterits jitglanclis), žlutavé b a r vy, se ob čas objeví n a vlašském ofošálrn.
Všechny mšice „s osáčkem· ' se vpichují clo pletiv a na spodní straně lis tu i do pletiv letoros tů
a. ssají odtud šťávy, čímž oslabují vývoj listú ft tím i celého stromu, snižujíce jeh o životnost a p lodnost. T ot o ssání z li stů, jakož i četná drobná poraněrú pletiva lis tovéh o zpúsob ují svinovárú a znetvofování listú. Pi"i ssá1ú m šice vylučují s trusem krůpčje obsahující culu, jimiž bývají napadenó
list y porosen y, někdy s ruch tato medovice i st éká v podob ě k apének. Za culuem putují i mravenci,
ktei'í jsou stálými prúvod ci in5ic, ale nessají šťávy z jej ich těla, jak se čas to udává, nýbrž živí se
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sladkou Šťavou jejich výkalů. I včely a jiný hmyz se na této š ťávě pásávaj í. Na lis tech m edovicí
orosených se n sazují i výtrusy některých hub, k teré pozděj i tvoH onen známý sazov itý povlak listú
napadený ch mšicemi.
Mšice mají úžasnou schopnost rozmnožovací. Na jai·e se líhnou z vajíček jenom sam ičky , které
bez oplození a v r y chlém sledu rodí í·aclu generací, z nichž každá, rovněž bez oplozen í, zase dále
r ychle se roznn1ožu je , takže prúběhem léta z jedné samičky mů že vzniknouti nesčíslné potomstvo .
Všecky tyto m šice parthenogeneticky množené jsou bezki"ícllé. Teprve později se rodí i samičky
oldícllené, k teré pfoletují i na jiné stromy a tak nák azu dále roznášejí. Ke konci léta se Wmou
samečkové i samičky ; tyto sam ičky po oplození k ladou na letoros ty černá oplozená vaj íčka. V aj íčka t a pÍ'ezirouj í n a letorostech ve velkém !Ill1ožství v podob ě malých černých teček , jimiž j sou
letorosty někdy jako posety; na jafo se z nich rodí nové sami čky, které zase neoplozeny dále se
l'OZIIll10ŽUjí.
Na rozvoj mšice má velký v liv teplo a sucho, není-li pHliš né; jinak pNlišné su cho p odporuj A
i vývoj jejich n epí·átel z Hše živ očišné, jako velké vlhko podporuje šífoní hub mšice smrtících. Deštivé
a studené počasí není šífo1ú mšic listových ku prosp ěchu. Zato nej větší záštit ou m šice listové je nedostatek volného proudě1ú vzduchového, jenž je cli'.1sledk em hustého sázeiú s trom1°i v zah rádkách
a sadech. I hnoj ení má silný vliv na jejich vývoj. Tak stromy živené j edno stranně dusíkatými hnoj ivy
orgaiúckými trpí mnohem v íce mšicemi n ež stromy hnojené zárove1'í draslem, vápnem a k yselinou
fosforečnou .

Boi proti mšicim : N ejdúležitějš í jo ošetřování zimní, které ničí vaj íčka m šic; záleží v čištění
a natírání krnen i'1 a silných větví o v ocnáfakým karbolineem v roztoku 10 % a postl'ikem
kortm t ímtéž roztokem. K natírá1ú a posthkúm možno t éž poažíti zahuštěného karbolinea, na pí-.
N eodendrinu, v roztoku 5%, nebo účinného organického barviva v roztoku 1 % (v iz pfoclmluvu).
Velice dobrý je v době z ÍIIlllÍ též postI·ik jíchou sírováp em1o u a opakovaný postI·ik t ouže jíchou
2--3% pfod samým r ozpukem listú, to jest clHve, než se začínají objevovati na pupenech rnezi šu pinami prvé úzké zelen é čárči čky budoucího listu, poněvadž to je právě doba, kdy se z vajíček p očínají líbJmuti m šice a kdy jsou proti posthkúm velmi citlivé. S výhodou lze použíti hotové sírovápenné jíchy, na pí·. Sol baru, a to v zimě' v roztoku 3 %, pfocl rozpukem listtl v roztoku 1%- 2%.
U broskvoní a mer u.něk ncstí·íkám e k arbolineem, n ýbrž jen sírovápennou jíchou. Těch to přípravkú,
jak fočeno , pou žívám e v zimě nebo pfod sam ý m r ozpu kem pupemi .
Po vyrašeni listi/, dáváme p ozor n a p1·vý výsk y t m šic na i>po clině listové, poněvadž t o je doba,
kdy lze proti živým mšicím zakročiti p oměrně s nadno a s ú spěchem. J akmile púsob ením m šic listy
se již svinuly, p ak je proti m šicím vešker ý boj téměl'.' marný, poněvadž posthky do svinutého listu
již plně nev niknou ; tu b y nezb ývalo 1úc jiného, než listy, není-li j ich zachváceno mnoho, ostHha ti
a sp á liti, ač bez po střilrn a1ú to i=oho nepomi'1že, poněvad ž b ývají zach váceny též konce letoros tú.
Stříkáme bucT ro ztokem tabák ovéh o výtažku s pi'ídavkem mazlavého m ýcUa nebo odvarem z quassiového elfova s m ýcUem m azlavým , po pi'.'. r oztokem jíchy sírováp enné s 1- 2% t abákovým výtažkem
(viz pfodmJuvu). D obfo se t éž osvědči lo opakované prudší posti·ilwvá1ú vodou pod silný m tlakem,
bud pi'·ímo z v odovodu nebo stNkačkou s hubicí b ez rozprašovače . Proti m šicím v období letním lze
též s dobrým účinkem použít i i jiných pHprav kii. Ze známějších pI·ip omú1ám p ouze Agritox 1 / 2 %,
F loron 2%, N ikopr en 0,1%, Vegetan 1%, Genitor 1/ 2- l1/ 2 %, Poksin 2%, D otyka l 10/o atd . J sou stálej šího složení než t abákový vý tažek.
stromů

Révokaz

čili

mšice révová.

(J en réva v inná.)

J( efe révy vinné začinaji pomalii chfadn01.1.ti, jejich listy bývaji, ale ne vžcly, znetvořeny hálkami,
a po několilcci letech riistu usychaji. Nákazci se šifi i na keře sousední, které po čase rovněž zmircvji . Obnažíme-li kořeny, nalezneme na nich zduřeniny, někdy i skutečné ncídm·y, které iikrýva.ji veUká množství
ma.linlcých žlu tcwých mšic, asi velikosti jáhly.
Šlci1dce j e mšice révová čili révolmz (Ph ylloxera vastatrix), jed en z nejnebezpečnějších škťidcú
r évy v inné, který má na svědomí zk ázu velmi četných vinic. K ná m b yl z avlečen z Ameriky (podobně
j ako mšice krvavá a červec San J osé) a jest u nás zn ám již od roku 1880. J e to m šice pHbu zná rnšicím
lis t ovým, která je a si 1,5 mm dJ01tl1á a žije na kofonech révy viru1é. J ej í vývoj a životní proměny jsou
podobné ja.k o u mšic listových . I zde se rodí několi k generací clo r oka, které bez oplození se množí
d ále. V létě se tu a tam rodí okHdlené mšice, které p r ý opouštěj í púdu a větrem jsou pfonášeny n a
jiné k efo, kde kladou na list y vaj íčka, z nichž se již líhnou samičky a samečkové; po oplození kla d e
samička jedno vaj íčko clo trhlin k úry. Z toh oto oplozeného v ajíčka se líhne na jafo nová samička,
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Obraz <5. /i0'1. R év o k a z čili mšice r év o v á (Phy lloxera vastatrix čili Dactylosphaera vitifolii).
a list s hálkami, b háčkovitě ohnuté n ádorky na koncích kořinkfi, c větší nádor ky s mšicemi na star-

ších

kořene ch,

td ssajíci mšice s iln ě zvětšená, e táž mšice zespodu, f mšice okřídlená silně zvětšená.

která se stěhuj e na listy a znl}tvoh1je j e, tvoHc na nich bradavkovité vyvýšeniny, t. zv. listové hálky,
a množí se stále nepohlavně dále. Některé z těchto mladých mšic se po kmeni stěhují opět na kofony,
kde žijí a kde dorůstaj í v kofon ovo u mšici. Jakési l"Ozpory v popisech vývoje róvokaze vysvětluj í
někteH autoi'.-i tim, že jde vlastně o 2 rozdílné typy révokaze, z nich ž jeden žije jen na listech (róvokaz
listový) a dmhý jen na kofonech (révokaz kofonový).
Změny, které révokaz způsobuje na listech (hálkovitost listu), se nevyskytuje na všech drnzich
révy, zojména ne na révě původ u evropskéh o, nýbrž skoro výlu·adně jen na listech rév amerických,
kdežto zase révy původu amerického jsou odolné vůči révokazu kofonovému, rozhodně mnohem odolněj ší nežli róva vinná, což též nasvědčuje tomu, že existují dva typy révokaze. Révokaz kofonový
působí změny pro život révy p1·imo katastrofální. Napadá hlavně kořeny mladičké, nové, a zasahuje
koHnky i ve velké hloubce, prý i ve 4 m, nabodává je sosákem a ssaje z nich živiny. V dU.Sledku toho
se stálým drážděnim p lotiva tvoH nádorky jako u mšice krvavé; proto nalézáme tyto n ádorky většinou
na k oHncích ml adých, a to blizko jejich konečků, které se pak háčkovitě ohýbají. Nádorky jsou
velikosti až obilného zrna; později postupně lIDljí nobo odumírají, čímž koHnek ztrácí svou spojitost
s kořínky ssavýrni a odumírá jeden za druhým, takže réva po málo letech hyne. Tyto nádorky se
tvoH jen v době nejbujněj ší vegetace, t . j . od konce června do záři. Na starších kofonech se tvoří
místo malých nádorků velké nádory, podobnó nádorům rakovinným, na nichž žijí ohromná
množství mšic, k teré d.rul1otnou nákazou snadno se mohou pfoměniti v pravou r akovinu.
Nákaza róvokazu se šli·í kruhovitě s kefo na ker· hlavně kofony.

Boj proU škiidci : U nás je téměř· nezbytné pěstovati révu na podnožích amerických, které json
proti révokazu k ofonovórou značně odolné. Rovinnó v inohrady, kde je dostatek vody, lze vždy na
podzim na nčkolik týdni.\ zatopiti vodou , čí mž se révokaz vyhubi. Velice dobrý prostfodek je sirouhlík,
jenž občasným vst,r-ikováníro do půdy nejen roúže zacru:ániti révy již napadené dlouho na živu, ale
i úplně je vyléčiti. Sirouhlík vsthkujerne do půdy buď Sigmundovým injektorem nebo jej lijeme do
děr vyražených železným probiječem a asi 50 cm od sebe vzdáloných, v množství asi 25 g na 1 m 2 •
Po naliti sirouhlíku nutno ihned otvory dobfo uclupat,i, aby sirouhlík z půdy neunikal. Sirouhlíku
nelze použíti v l étě, nýbrž nej16pe na podzim , po vinobraní_
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s tromů. .

roztoči't.

Roztoč hrušňový. (Hlavně hrušně, zřídka jabloně.)

Na lici lwušňových listii. již rašíclch se objevují hojné, bledě zelené,
ploché bradavičky, kterým na rubu listit odpovidá maličká proláklinka.
a pokrývají často celý list.

pozděfi červené, hnědé
Bradavičky

a čemé,
pozdcji splývají

Škiidcem je nepatrný, neozbrojeným okem neviditelný ro~toč '11"Uš1íový (Eriophyes pÍ1'i), který
žije v oněch bradavičkách a v nicl1 se rozmnožuje vajíčky. Onemocnění nazýváme bradavičností čili
Jytoptosou listi't. Když bradavičky zčernaj í, vylézají z nich roztoči a stěhují se do nových listů a kouečně na zimu do pupenů, kde pfozimují a na jafo znova vnikají do pletiva základu listů v puku
uzavfoných, takže již rašící listy jsou napadeny roztoči. Vyskytuie se hlavně u hrušní, 1 vzácně
i u jabloní.
Boj proti škiidci je velice nesnadný, poněvadž smrtící posti'iky n em.ohou zasáhnouti roztoče
v lis tech pupenu již sídlícího. A tak roztoč, když se již jednou na stromě vyskytl, neopouští strom
po dobu jeho života. Na štěstí škody jim způsobené n ebývají veliké (mimo ve školkách) a roztoč
nemá také tendenci rozšii·ovati se na stromy další.
Ph silném výskytu lze mu učiniti pHtrž jen ofozán.im a spálením napadených letorostů. Jako
dobrý prostředek se doporučuje postHk 2% jíchou sírovápennou na počátku rašeni listů a 1 % Solbarem
v době, kdy listy již vy1·ašily. Zpúsob života roztoče však znemožňuje típlnou účhmost posthků v jediném roce.
Na švestce se někde objevuje roztoč švestkový (Eriophyes similis), na angl't>Štu a rybízu 1·oztoč
rybízový (E1'iophyes ribis).

Obraz

č. 1108. Roztoč hrušňový

( E?'iophyes piri) .

Obraz

č.

409.

Roztoč ořešákový

(Eriophyes

tristriatus var. erinea).

Roztoě ořešákový. (Jen ofošák vlašský.)
Na listech ořešákových se objevwjí puchýřovité vypukliny, které často zawjímají i většinu povrchu
listového; na rubu listů odpovidaji těmto puchýřovitým vypitlclinám prohloubeniny, vystlané bělavou,
později hnědou plstí. List v důsledlcit těchto změn prosychá, někdy i předčasně hyne a opadává; při
velikém výskytu roztoče plody někdy neuzrávají.
Škůdce: Roztoč ořešálcový (E1'iophyes tristriatus var. et'inea), neviditelný pouhým okem.
Boj proti škůdci záleži hlavně ve shrabováni a ničení listů. Jinak je boj pi'i výšce a rozlehlosti
koruny těžký. Radí se pfod vyrašením pupenů postHkovati ořešáky 5% sírovápennou jíchou nebo
2% Solbarem.
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Vlnovrnk

čili roztoč

révový (J en

réYa

vinná.)

Na listech révy vinné se objevwjí vypukliny,
jímž od;povidají na spodní straně listů prohloube.
niny, vystlané bělavou, později rzivou plsti. Roztoč
přechází z listii. i na výhonky a plody. Li.sty vadnou a opadávají, následkem čehož ov.§ein mii
hrozny nevyzrávaji.
Škůdce je l'Oztoč zvaný vlnovník révový
(E1-iophyes či li PhytoptWJ vitis) a choroba jím
zpúsobená se jmenuj e plstnatost čili f ytoptosa
Obraz č . 1110. Vlnovnik čili roztoč révový (Erior
évy vinné. Objevuj e-li se po někol ik let po so bě .
JJhyes vitis) a jim zpfisobená fytoptosa čili
kefo zakrňují a odumiraji. Fytoptosa b ývá poplstnatost révy vinné. - Podle Baudyše.
važována nesprávnč za houbu, někdy docela za
peronosporu.
Boj proti .škůdci : Spadlé listí se shl:abuje a páli. Pfod vyrašením puponů se réva dobfo posthkuje
5% jíchou sirovápennou nebo 3% Solbar em. Hned po vyrašení pupenů, lépe již pí·i rašení, stHká
se réva 1-2 % jíchou sírováp ennou s urnniovou zelení (pHprava v pfodmluvě) nebo 1 % Solbarem
s uraniovon zeleni.

c

b

Obniz č. 11 11. Kadeřavost čili akarinosa révy vinné zpfisobená roztočem PhyZlocoptes vitis. a zdravá
větévka révy vinné, b, c větévky napadené akarinosou, d dospěl ý roztoč.
lfadeřavost

révy vinné.

Výhonky révy vinné jsou slaboučké a kratičké, listy nevyvinuté a maličké, svinují se ke spodní
straně a kadeřaví (kadeřavost révy vinné čili akarinosa) . Některé pupeny vubec nevyra.ši. Li.sty ochořelé
ziistávají malé a podrží-li se proti světlu, je na nich viděti drobné, bělavé tečky, takže vypadají jako skvrnité.
R éva obyčejně nekvete nebo má květy slabé, zakrnělé, které zasychají.

Škůdcem je roztoč P hyllocoptes vitis. B ývá místy velice nebezpečný. Napadá pupeny, takže
vyhlížejí j ako roztfopenó, a buď an i nevyraší nebo se vyvinou jen v ln'atičkó a slaboučké výhonky.
Roztoč po rozpuku listli napadá i tyto výh onky a to na rubu, ssáním způsobuje jich svinování
k sp odní straně a jich kadeřavost čili akm-inosu révy vinné.
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Roztoč sám je pouhým okem n evidi telný, poněvadž je jen asi 0,1 mm dlotů1ý a asi 0,045 mm
široký. Z ochofolých listů se stěhuj e n a listy výhonkl°1 výše rostoucích, takže j oh o p ohyb stále směh1 je
k VI'Cholkl°tm výhonků. Na podzim se roz toči opět stěhují z listtL p o kmeni doh't a usazují se pocl
kl°u·ou na rozhraní star ého a m ladého di'eva, odkud časně n a j afo nap a dají pupeny. Škody zpt'tsobcné
roztočem j sou mnohdy veliké.
Boj proti škiidci je dosti snadný . Natírání míst (ostrým štětcem) na rozluaní staréh o a mladého
tli•eva, kde roztoč je v zimě u sazen, 3% roztokem Solbaru nebo 20 % jíchou sírováp cnnou, a to ke
kon ci bfozna n ebo počátkem dubna. Pfod rozptd~em pupen t'1. se stHká 2%-5% jíchou sírovápe1mou
nebo 2% Solbarem a po rozpuku listt'l i v létě 1- 2% jich on sír ová.pannou nebo l % Solbar em . StHkati se má hlavně n a rub listu.

Jloztoč

Epitl'imerus vitis.

Roztoč Epitri11ierus vitis jo úplně podobný roztoči Phyllocoptes vitis; ssaje tóž na rubu listů révy
vinné. N apadený list jeví bradavkovitó vyvýšeniny j ako n listu n apadeného roztočem hrušňovým
a kadefoví jako pl'.-i onemocnění akarinosou. Škody jím zp1'.tsobené nebývají veillcé, ač na Moravě
zpúsobil již m noho škod. Boj proti škúdci j e týž jako proti roztoči P hyllocoptes viti.s.

Obraz č. 412. Sviluška snovaci č ili červený pav ouček (Tetranychus t elarius).
a R ub a líc listu jabloňového, napadeného sviluškou, b s ilně zvětšená sviluška
snovaci.

Sviluška snovaci

čili červený pavouček.

( Jabloně a p eckoviny .)

Na spodině lisiť1, jabloní a peckovin je velice jemná, sotva viditelná pavučina a v ní pouhým okem
sotva znatelné, červené, u některých druhu ovocných žluté tečičky . J sou to lai'Vy i·oztoče , t. zv. červeného
pavoučka. Na povrchu listu se počínají ukazovati nejprve v úžlabích jednotlivých žeber špinavé, bělejši
skvrny, jichž stále pf'ibývá, až konečně zachvacitjí celý list, jenž pomalu zasychá a někdy i předčasně
spadává.
Škůdce je maličký, asi 1 / 2 mm d louhý roztoč, sviluška s1wvací či li červený pavouček (Tetranychus
telarius), který napadá hlavně list y j ablon ě, a le navštěvuje rád i peckoviny. :Miluje teplo, proto se
objevuje nejčastěj i v horkých létech a na chráněn ých místech, ja.ko j sou zeli špalírů , vnitr-ky korun
ovocných stromti , husté výsadby stromů, stromy pobliže zaprášených silnic atd . Zato n aopak sn áší
těžko chladno a hyne již často opětovaným stHká ním studenou vod ou; vajíčka svá klade vždy jen
na spodinu Jistú, kde se velice r ychle množí. Pfozimuje ri'.tzně. Červený pavouček dává totiž během
roku vznik několika generacim, takže některé z nich jsou nu ceny pfozimovati j a ko vajíčka, jiné
se stěhují jako roztoči s listl.i k pfozimování za pupeny, n eb o clo drsnó k t'.ITy, nebo slézají i po kmeni
dolú a schovávají se na krčku kofonovém an ebo i pod ním clo pttdy . Často se v zimě skrývaji i v p o-
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praskaných opěrných kolech. Sosáček zabodávají clo lis tů a ssají z ruch šťávu, proto plody krní.
Zcela podobně žije a škod[ sviluška ovocná (Paratetrnnychus pilo.~usJ.
Boi proti škiidci záleží hlavně v boji zumúm. StN.kání a n átěr stromťt 10--15% roztokem ka1·bo.
linea n ebo 5% r oztokem Neodenchinu, 1 % Selinonem, 1 % Organolem, 1 % Ivernolem, 1% Favorem
nebo 20% jíchou sirováponnou, pi'.·i čemž so n esmí zapomenouti ani na krček kofonový . StHkihil
letnhni pHpravky hubicúni mšice, j a ko je nikotin, odvar quassiový, mazlavé m ýdlo atd., nepomáhajl
v létě tak clobfo a rychle, poněvadž pavouček je lu yt pav u činou, takže jedy dotyk ové na něj nemohou
dobfo p i1sobiti, leč snad opětovn ým st1·ikánlm. L épe působí již 2% jícha sírovápenná, 1 % Solbal'
noho zaprašování j emně mletou sírou. D obl-e působí i opětované stHkání studenou vodou, zejména
je-li proi.1d s ilný .

Sviluška rybízová. (Rybíz a angrešt.)
Roztoč způsobem

života úplně podobný, jenže o něco větší než sviluška snovací (0,60--0,80mm ),
je sviluška rybizová (Bryobia ribis), žijící n a rybízu a angreštu. Na rozdil od červeného pavoučka
vyssává horní stmnu listu a jenom v dobách n epohody nebo pH!išného slunce se schovává na spochii
stranu. Ač má ráda teplo, n esnáší pHmé slunce, a proto se zdržuj e hl avně uvnitl'.· korunek. Napadené
listy jsou drobné a mají l1ojné bělavé sk vrny, takže kefo jsou j iž na prvý p ohled nápaclné. Nejlepši
zbrani proti tomuto roztoči jsou prudké postl'.·iky studenou vodou často opakované . D obfo též účin
kuje 1 % sirováponná jícha noho 1 % Solbar, ale angrešt je proti jíše učkcly 0itl ivý, i proti zaprašování j emnč mletou sirou, proto se spokojuj eme postl"iky studenou vodou .

c) Skupina mcr.

Mery.
Mladé listy i letorosty se všelijak znetvofuji, zkriwuji, zakrňuji, blednou, později Černaji a za.
sychaji. Očka špatně raši nebo neraši mibec. Listy i letorosty nemocné, ale i zdravé pod nimi rostouci
jsou jakoby natřeny cukernatou štavou (medovici) a na nich, nejvice však na mistech, lede hraniči lo{iské
dfevo s leto,§nim, je malinký hm·yz nalwomaděný ve skupinách, asi 2 11vm dlouhý a stejně široký, podobný v.Hm nebo maličkým štěnicim.
Škiidce: M era h1:ušňovávelká (Psylla p irisuga), mera hrušňová (P. piri) amf!raiabloňová( P. mali),
které se často vyskyt ttj í i 1;1a jiných druzích ovocných než j akým oclpovícl\). p ojmenová1ú, jsou
škůdci velice nebezpeční. Živí se ssáním šťav z lis tů, letorostů i kvě tů, a mnoho š ťávy op ět vyměšují,
takže listy a letorost y jsou jí pokryty . Dorostlé, ok.Hdlen ó mory mívají k Hdla ·stfochovitě složená
a rúzně zbarvená (červoi1ě, zeleně, tmavohnědě), uměj1 skákati a mají oči vyniklé, obyčej ně čer venó.
Mery se vyskytují po celý rok na listech a letorost ech od května až clo p odzimu, jsou ce chráněny
mravenci; n a p oclzim kladou četná vajíčka na mla dé le torosty, p upen y i na stalťší elfovo, z nichž
v březnu vyvíjejí se nové la l'vy. Jind y pfozimují j ako dospělý hmyz obyčejně v ki'.i.fo, pál'-í se na jafo
a samičky kladou vaj íčka na kůru větévek v blizkosti pupenů, Psylla piri na p upen y a zelené
0

části včtóvek.

B oj proti šktidci : V zimě, v únoru n ebo bfoznu, posthky karbolineem 10%-15% nebo jemu
rovnocennými prostl'.-eclky, hlavně 20% jích ou sirovápennou nebo 3% Solbarem, a po vyrašeni listi'.1,
ja.lunile se mery vysk ytnou, roztoky m ýdelnato -tabákovými.

5. Škůdci napadající květ.
J{větopas j abloňový

a

květopas hrušňový.

Jednotlivá 1,větni poupata jabloni (u h1'U~-ni pupeny květni) se neotvirají, ziistávaji zavfeny,
jakoby byla spálena mrazem, a zasyclw.ji . Otevřenie - li takový „zapečený" květ (u h1"ušně pupen ),
nalezneme vnitřek vyžraný a v něm beznohou, špinavě bilou larvu s černou hlavičkou.
zhnědnou

Je to u jabloni larva lcvětopase jabloňového (Anthonomus ponwrum) , u hrušru jí úplně podobná
lcvětopase hrušiíového (Anthonomiis piri čili Anthonomus cinctiis ).
Larva. květopase jabloňového se asi po 2--4 týdnech zakukli a z kukly vylézá asi za 7-8 dmi.
brouček. Je to nosatec asi 4 mm dlouhý , šedohnědý, s dvěma světlejšími pásky na. krovkách, velice
pohyblivý, který umí létati se stromu n a strom. V létě ožírá listy sice velice důkladně, takže na nich
mimo žebra nic n ezbude, a poškozuje i plody, ale celkem mnoh o škody nezpi'isobuje. Pfod zimou
se ulo1vá. do rozmanitých skrýší, do rozpukané k i'.u·y pně, pod lišejníky n a něm, pod listí sp adané
na zemi, sk rývá se i v zem i n ebo v trávě; v časném ja fo, v bfoznu n eb o v dubnu, opouští skrýše

larva

Sk

ťJ.
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b

Obmz c. 111s. Mera hrušňová (Psylla
pir-isngci). a mladý hrušňový letorost

napadený merou, b dospivaj ící larva
mery silně zvětšená.

c

b

~

J'~
--

O braz č. 414. Květopas jabloňový (Anthonomus pomonim); a květy zničené květopasem, b brouček
zvětšený,

c

zničen é poupě květní

s· larvou uvn itř.
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a sam ička kl ade clo květných puponlt ještě zavfoných, které n avrtává noscom, po jednom vajíčku .
Navštíví tak 80-100 květii. Z vajíček se pak líhnou la rvy, které vyžírají květní poupata, čímž zplt·
sobují značné škody .
J(větopas hmšňový (A nthonomus cinctus) se liší od květopase j abloňového Um, il.o napadá ponejvíce hrušně a klade vajíčka již v záH a Njnu do květných pupenů ještě ne úplně dospělýc h , z nichž
se lilme larva již na počátku února a vyžírá pupeny tak, že obyčejně již ani nevyraší. Napadené
květné pupeny m ají na sobě malý otvol', kterým bl'ouček vsunul svojo vajíčko clo pupenu.
Zda však pohroma zpúsoboná květopasom jabloňovým a hrušňovým je vždy opravdu tak
velká, ja k se ovocnál'-i domnívají, d lužno pochybovati. K d yby se měl k aždý kvčt vyvinouti v plod,
nebyl by strom s to všecky plody tmósti A.n i vyživiti, a museli bychom mu pomoci buď pl'otrháváním
plodt'.1 nebo přih lí žeti k tomu, jak strom Hám s hazuje nadbytečné plod y . P H tak veliké tíroclč by 80
strom značně vysiloval a druhý r ok by nodal Vltbec íu·ocly. Možno tedy někdy Hci, že květopas je
j aksi regulátorem úrody, pokud ovšom jeho i·ozšlfoní není značné . Pi·i velkóm výskytu a zejména
pI·i sporóm květeni byl b y ovšem šln\dcem význačným.
Ochrana závisí na znaloRti zpltsobu života květopasa jabloňového. Ni čime joho ski·ýšo tún,
že v zimě oškrabáváme drsnou kt'.tru stromu, abychom ji zá.roveň zbavil i lišejníků, natíráme ji LO '}~,
Htromovým karbolineem n ebo j inými prostfoclky obvyk lými v zimnim boji. Pi·ipravujeme mu též
umělé skrýše na zimu tim, že klaclomo kol pně sLromu s uch é ochranné pásy z vlnitóho papíru nebo
1. di'evité vlny, ze sena nebo slámy, které event. pfovazujeme nějakým tuhým papírem. Pásy tyto
kladem e již v červnu nebo čer venci a pfocl či štěním kmene a pfod zimním nátěrem je spalujeme.
Po vyči ště1ú kmene nahrazujeme j e již pá;;y lepivými (viz pfodmluvu ke Škltdct'tm) . Ph čištění
kmeno prostíráme okolo na zemi svčtl ó pokrývky (plachty) a vše, co jsme sešluabali, ihned
spalujeme.
V bfoznu, někdy i dHve, p očiná samička vylézati na strom a klásti vaj(č ka do květných pnpenlt. V tu dobu ji m úžeme chytati j iž na nové lepivé pásy. Abych om chránili stromy i pfocl brouky,
kteH se na strom dostávají lotem, oklepáváme strom y nějakou dfovčnou palicí omotanou hadry
nebo palici gmnovou, abychom neublížili stromu, spadané brou čky chytáme clo po<lložených pokrývek a ničime. Karb olineový nátěr pomáhá - částečně i zápachem - zabra1'íovati samičkám
v lezení na strom. Dobfo plisobí t éž pm1t1'ik jíchou sírovápermou nebo bor cle1tuxskou, smíclrn ný
s ura11iovou zele1ú, a t o v době, kdy samičky počí nají lézti n a strom a ldásti vajíčka clo květných
pupenú.
Proti květopasu hruš1íovému by ovšem tento zpúsob boje
nož napadené pupeny sebrati a spáliti.

nepostačil.

Je

8
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Zde by nezbývalo nic jiného

Mol pupenový. (Květnó pup eny j abloni a třešní, méně sliv a
broskvoni, vzácně srstek a lísek.)

b
Q

Obraz č. 415 . Mol pupenový (Argyrnsthia ephipella);

ci

květný

pupen s otvorem, jímž do pupenu vnikla housenka, b podélný prfJ.řez pupenem.

Pupen se obyčejně nerozvircí, ziistává zavfený, zasychá a konečně 07Jadávcí. Prohližirne-li takový květný pupen, nalézáme na něm otvor, který
charakteriswje mola pupenového. Rozffaneme-li pupen, nalezneme v něm
maloii, asi 0,5 cm dlouhoii, žlutozelenou
housenku s hnědou hlavičlcou, která je
celá i s ožranýrni lcvětnýrni orgány zapfedena falcoby v pavučinu.
Zánik květného pupenu způso
buje mol pupenový či očkohlod (Argyresthia ephipella), jehož housenka napadá hlavně nerozvité květné pupeny
jabloni a ti'ešní, méně sliv a broskvoní,
vzácně i květné pupeny srstek a lísek.
U tfošňovýeh a jabloňových pupenú
květných múže někdy zpúsobiti znač
né šk od y. Mol, sám maličký motýlek.

h
z;
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je ašt 0,5 cm dlouhý a v rozpětí ki'í.del asi 1 cm š iroký, bíle a hnědě kreslen ý, s pHčnou hně 
dou páskou na kí-idélkách. P oletuje od konce května do polovice srpna, vajíčka klade do r ýh
svra štělé kůry a za pupeny květné, kde i pfozimují. T eprve v novém r oce, vylákán y jarním
slm1cem, lihnou se z vajíček mali čké housenky, které se zavrtávaj í do jednotlivých, ještč úplně
zavi'ených květných pupenů a vyžírají uvniti· ji.ž založené orgány květné; kde se dostaly do
nerozpuklého pupenu, je znáti m a lý vstupn í otvor, který charakterisu je mola pupenovéh o. Květný
pupen sám obyčejně zústane již zavi'ený, kalich hnčdne a opadává. Později na počátku května
clospčlé housenky se spouštějí z nerozvitých květt'.1 vyplněných pfodivem p o jemné n itce vlastního
pfocliva na zem, v ní se zakuklují a po 4 týdnech vylézá ze země motýlek-mol. Liší se Ledy od květo 
pasa jabloňového a hru šňového tím, že clo zavi'eného květného pupenu leze již housenka, která nechává po sobě otvo1" a že žij e ve vyžraném květném pupenu v yplněném pfodivem.

Obrana i proti molu pupenovému záleží hlavně v zimním čištěni , v nátěru a postHku 10%
karbolineem, jakož i v drul1ém p osti·iku jichou sú·ovápennou.

Obraz

č.

416. Plodomorka angreštová (Contarinia ribis) a jí napadená, nerozvitá

a

zdu řená květná

poupata srstky.

Plodomorka angreštová.
Květné poupě

angreštové silně zdufuje, žloutne, neotvirá se a později nerozkvetlé opadává. R ozje, vidíme, že vnitřní strana jeho je černavá, tyčinky nahlodány a uvnitř je množství maloun kých, bllých larev, délky asi 2 mm.
řizneme- li

Škiidce je plodomorka angreštová (Oont01•inia ribis), maličký, asi 2 mm dlouhý komárek, tmavě
chlupatý, který poletuje v dubnu a klade četná vajíčka na květná poupata, z nich ž
za krátko se vyvíjejí bilé larvy. T y opouštějí zničený květ počátkem kvčtna a zalnůdnjí se v pliclě.
Tento š kůdc e múžc zničiti celou úrodu.
hnčdý, žlutavě

632

š k fi d c i a c h o r o b y o v o c n ý c h s t r o m fi.

Boj proti škůdci : Otrhávání a ničoní napadených kvčtných poupat již v dubnu, dokud larv ,
ních pohromadě, posypáni púdy pod skomem vápnem a častější hluboké přerytí, hlavn~
v časné jarní době, ab y se zamezilo lilumtí komárku. Dobré služby pH rytí dělá dri"ibež.

ještě jsou v

6. Škť1dci napadaj.icí květ i })lod.

Obraz č. J,1"1. Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný révy vinné ( Conchylis mnbiguella a Polychrosis botrana). a prvá generace napadajicí nerozvité květní laty, b druhá generace napadající
již urostlé bobule hroznfi, c motýlek obaleče jednopásového, d motýlek obaleče mramorovaného. částečně podle Baudyše.
Obaleč

jcdnopásý a

obaleč

mramorovaný. (Jen réva vi11ná.)

Květní laty révy vinné dosud zavřené, nerozvité a později i rozvité, jsoti vedle zdravých-květenstvl
buá z části nebo celé dohromady spředeny v pavučinové hnízdo, obsahtijicí trus i zbytky ožraných kvěVů,

ba i květy zdravé, nedotčené, které se později ani v řádné bobule nenwlwu vyvinouti. V chuchvalci je
s počátku pohyblivá, obyčejně masově červená hoiisenkci s černou hlavičkou, která při nárazu se spouštl
po vláknu 1·ychle k zemi zvláštní trubičkoii pavučinovou z chuchvalce.
Šktidce je drobný motýl, zvaný obaleč jednopásý (Gonchylis ambiguella), který má dvě a někdy,
ač zHdka, i 3 pokolerú v jednom roco. Housenky prvního pokolení se líhnou z vajíček nakladených

na květy ještě úplně zavfoné, počnou se do 1ůch zažírati již 6- 10 dnú pfod rozkvětem a vyžini.
jejich semeníky jeden po druhém a postupně je zapi·ádá. Později vyžírá; kvčty již dospělé a r ozvité,
spi·áda jice je stále v pavučinná hnizda. Tak i·ádi v lu·oznovém květenství až do konce června, ožírajíce
pozdčji již jon stopky květ.ů a výhonky. Dospělá, asi 12 mro dlouJ1á housenka opouští l:u:ozen a zo.·
kukluje s~ v rúzných tíkrytech (v trhlinách ktu'y, v plotech, v kolech, v púdě i jinde), aby dala vznik
novému motýlku, který klade svoje vajíčka od poloviny čorvence do srpna již na bobule hroznů.
Housenky z nich vzníklé se zavrtávají do bobulí a. vyžírají je, spl-ádajíce je taktóž v pavučinové

š k

h1rYy

ů

dci a chor oby ovocný ch st r om

hnízdo. Nap adené bobule m ají vždy v sobě otvor, z něhož se souká trus
zasychají a ztvr dnou, je -li s uch o, ale hnijí, j e -li moluo .

biti.v ně

Mol pfozimuje v

různ ých

p odobách :

buď

63·3

ů.

zavěšený

jak o housenk a neb o jak o kukla,

n a vláknech , a

někdy

buď

i jak o motýlek.

K e svému životu a vývoj i p otřebuj e obaleč jeclnopásý po drnračného, chladnějšího po časí a bezvětH. P rší -li n eb o je-li vedro, n elétá, n ýbrž sedí nehybně sch ován p od listy. Proto bývá obyčejně
h ost em ob lastí relativně chladnějších, ja.k tomu je u n ás. Motýlek sám je asi 5 mm dlo uhý a v rozpětí
asi 13 mm šir oký. P očíná létati obyčej ně t epr ve p l"ed západem slunce a lét á dlouh o do noci .
J e vedle révokaze n ejh orším šlnidcem r évy vinn é a způsobuj e ročně ohromné š k od y; proto je
n aHzeno zákonem.
Podobné ško dy zpúsobuje m ol obaleč mramorovaný (Polychrosis botrana), jenž je o maličko
m enší, barvy r ezavé se skvrnami šedě mr amorovanými; h ousenk u m á špinavě zelenou se žluton hlavičkou . T ento obaleč dává na rozdíl od obaleče jednopásého přednost krajúm hodně t eplým a p roto
se u n ás m imo Slovensko a jižní cíp Moravy méně vyskytá; výjimk a se vyskytuje jen v horkých
letech . A i tu m á rá d skryté teplé ko uty, jimž d t\.vá pfodnost pfod o tevÍ'en ýrni v inicemi. P ro to
v t eplých suchých letech se vyskytá více obaleč m ramorovaný, v chladných letech mámo více co
činiti s obalečem jeclnopásým. Jinak způsobem život a, vývojem a škodlivostí oba tito obaleč i n avzájem se neliší.

jeh o

ničení

Boj proti šlcůdci je p odle vlád . nařízen í povinný. B oj zimní podnikáme již pfod počátkem zimy;
v pečli vém ničení kukel a p rohlídlrnu všeho , co by jim m ohlo býti vhodn ým úkrytem jako
jsou různé úvazk y, lýka, zaschlé hrozny, všelijaké zaschlé a d u té elfovo ran, 5-patné, popraskan é koly,
jož h ledíme nahraditi, a pod. Mimo to ofozáváme révu již defini tivně na d alší rok a vše, co jsme
ofozali, sp á líme . Rovněž tak spalujem e i listy, kůru pečlivě čistíme drátěnými kartáči , namočenými
n a p i'.-. v r oztoku sod y; všech ny oškrabk y spálíme . Pfod k oncem zimy v b foznu sti-íkáme, event.
natíráme révu 1 % I ver nolem nebo Selinonem. Post i'.'ikú karbolineo vých u révy nepoužívám e.
V boj i let1úm jsou dúležity pi'ípravky a rsenové. Vhodná dob a k pos ti'.iku je ta, kd y se počínají
z vajíček líhnouti nezapfodené h ousenky, to jest asi kolem 20. května. Nej lépe je míchati pi'.'íp ravky
arsenové s bordeauxskou jíchou : pJ-idáváme 100- 200 g m a niové zeleni do 100 litrú 1 / 4- 1 / 2 % jíchy.
Do této smě si lze j eště phdati 1,5 kg tab áko véh o výtažku, ježto a rsenový posti'.-ik někdy selh ává.
T ímto pNpr avkem postHkan é hou senky odum.í.rají téměi'.' ihned a os tatní se otrá v í ph d a lším požerlrn.
Nepí-iclá-li se tabákový výtažek, je potfob a stHkat za několik dnú po druhé. Do květu se sti'.-íkati
nes mí, poněvadž by bylo ztíženo oplodněni a mohly b y se otrávit i včely. Po druhé se stHká po odkvětu . Po tfotí s t Hkáme, když se lílme nová gener ace h ousenek , t. j . k oncem července a počátkem
srpna, c!Hve než se housenky za.pfoclou n a bobulich. Tento postl-ik se koná již jen s 2% emu.lsí mýclelno-n ikotinovou, čímž se h u bí v aj íčka i líhnoucí se housenky . Do této omulse se p l'-idává pro její
větší trvanlivost 1 / 4 k g l'ybího oleje. Když již housenk y jsou na bobulích zapfodeny, n epomáhá žádné
stHkání, spíše zaprašování, záhy z rána„ za r osy a bezvětH. Pozděj i se nesmí ani s ti'.-íkati, ani zaprašovati p r o nebezpečí otravy.
J ak ke stHkáni tak i zaprašování se doporučuje i fada j iných pHpravkú, z n ichi6 mnohé jsou
dobré a u n ichž je vždy i pí-ipojen náv od k použití (Aresin, Nosp rasen, Nosprasit, Agritox, pyrethrové
a derrisovó p Hpravky a j .). V zalu·á dkách možno též napadené bobule vybírati a ničiti nebo t éž
sáčkovati hrozn y clo p ergamen ových sáčkú .
spočívá

o

a Polyapadající
n éh o.

květen .st l'L
'ch k uětů,
clwalci je
se spo11.štl

a

někdy,

clenýeh
a vyžlrá

7. Škťulci napadající plody.
Pilatka
třešně,

jablečná,

hrušková, švestková.

(Jablka, švestky, slívy, merm'í.ky, mirabelk y ,

rybíz .)

Na plodech zcela mladých ci malých nalézáme hrubši otvory, lcteré sahaji až dovnitř plodii; z nich
vytéká někdy telcutinci, smíšená s trusem. Otvory zapáclwji silně štěnicemi; plody opadávaji nedospělé,
s jádrem obyčejně vyžraným, což všecko je hlavni známlcou tohoto šlciidce. Některé h ousenice oží rají listy.
Šlcůdcem jsou žlutavé hou senice (se G- 8 páry noh bi'.išníeh kromě 3 pár ú noh lu'udních), asi
1 cm dlouhé, s hnědou hlavičkou , páchnoucí štěnicemi , k terá pfochází s plocln na p lod, zejména

vuč inové

teh dy, d o tý kají-li se navzájem. Dospělá, obyčejně v červenci, opouští posleclní zničený, j iž větš í
p lod a padá k zemi, kde se zapi'.'ádá v zámotku a teprve z jara se zakuk luje. V d ubnu nebo v květnu
vylétají z kuk el malé ros tlinné vosičky, zv. pilatlcy.
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škůdci

a choroby ovoc ných

stromů.

Obra;;: č . .t, 18. Pilatky : a jablečná (Hoploccimpa testitdinea), b švestková (H oplocampa fitlvicornis).
Pilatka, která s rozpjatými kHdly měH asi 1-5 cm, je žlutavě červená n e bo černá a l6tá
od počátku rozkvětu od jednoho květu ke clrub.6mu a klade do nich vajíčka, votšinou dokud jsou
ještě zavfony. Vylíhl6 larvy se hned zavTtávají do zárodkl'.1 p lodi'.1, které vyžírají. Pilatel~ je několik
druhů.

Červenožlutá pilatka jablečná (Hoplocc11npa testitdinea) klade va.jíčka do rozvitých květLl jabloní
a její houseruce zavr távají so hned do vznikajícího p lodu, vyžíraj í jej a pfolózají na nový pli'.1dek.
Posledně napaden6 p lody, již dorostlejší, mívají v sobč několik bousenic, od nichž vydoutnaji, uvniti'·
mokvají a padají koncem června nobo začátkem července; housenice vylózají do p1°1dy, kde se v zá·
m otku zakukluj i.
Pilatka hritšková (Hoplocampa brevis) napadá mladičké plody Ju·ušni, černá pilatka švestková
(Hoplocampa /itlvico1•nis) klade vaj íčka v dubnu do zavfoných květných pupen ů švestek, sliv
a

menměk.

Z
K
srstek,
zujících

plodú peckovic napadených p ilaLkou vytéká z otvort'.1 glUna.
p ilatkám se fadí. ještě pilatka 1·ybizová (Pteronidea ribesii) , kt erá s ice p oškozuje t éž plody
a le hlavní význam má v poškozování listů, proto je zafadom~ dále do š k1\dci'1, poškolisty . Rovněž tak ploskohřbetka hrušňová (Lyda JJiri čili Neiirotoma flaviventris) i pilatka
třešňová (Eriocampoides limacina,), larvami pokrytými černozeleným hlenem, podobná m a lý m
slimáčkům.

Obrana: J e tfoba sbfrati napadené p lody pokud možno denně, seti"ásati jo se stromt\ na podložené
p lachty, p i'.1du na podzim zasypávati kainitem, event. z jara hnojiti dusikatým vápnem (pozor na
tělo - viz Hnojiva dusíkatá), a koncčno je mělce zarýti, čímž se larvy zničL Posti'.·iky stromt'.1 s jichami s arsenem pfod květem a hned po odkvětu, event. za 14 dnů znovu. Používání hmyzolapek,
clHve doporučovaných, nemá praktickéh o smyslu. Vyhánění drůbeže na podzim nebo z jara na
pforytou půdu má praktický význ am jen tam, kde púdu neposypáváme kainitem ani ovšem dusikatým vápnem. Pilatka švestková se úspěšně lapá v údobí švestkovóho květu na bilé papiry
(zn. Pilatin), natfoné světlým lepom.

škO.dc i a choroby ovocných stromO..
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Obntz

č.

419. Plodomorka hrušková (Gont arinia pirivora) ; a plod napadený larvami, b
prašníku (silně zvětš~ném) hruš kového květu , c plodomorka hrušková.

vajíčka

na

r11i.~).

l)lodomorka hrušková.
l{·tí1
jso11
kolik
bloní
úclck .
i vn i ti'
,. zii
t!.:orrí
• i;li \

plod~

oškoilntka
n l ~· m

ložo111'•
or 1111
it >I jí lapck,
r a llfl.

u.1íkn
pnplr)

(Jen hrušky.)

~Malé hruštičky

brzo vo odkvětit nabývají abnonnálni podoby, již se až ncípadně liší od ostatnich
vlodů no1'málnich. Někdy jsoit kulovité, jindy baiíaté nebo zase značně protáhlé, jindy na jednom mislě
vypouklé, vždy však proti ostatním v lod·i im značně větší. Brzy se na nich objevuji skvmy, později Černaji.
praskají a opadávají. Napadené plody jsoit duté, uvnitf tí.plně zčernalé a uvnitf se hemží maličkým-i.
beznohými larvami.
Skiidce: Plodomorkct hritšlcová (Contarinia. pirivora) je malá, temně šedá', skoro černá b ejlo rnorka, pl"lbuzn á komári'1m, která žij e velice ln átce a k lade vajíčka ve skupinách na prašníky rozviLých kvčtl'.1 hrušňových. J e asi 3- 4 mm velká, n apadá pouze plody hruškové, vysk ytá se velice
často a ničí mnohdy z velké části úrodu. L a rvy z vaj íček vzniklé se zažfrají do sem e1úku plodu a dráždí
napadené plody k rychlejšímu růstu . Napadené Ju·ušLičky konečně černají , pukají, což se děje obyčejně v červnu ; dospělé la rvy padají k zemi nebo vylézají až za spad lých hruštiček. V zemi pfozimují
v zámotku a teprve během zimy se zakukluji; na jafo Jihne se z nich nová. plodomorka okHcUoná.
Do p lodů j iž hnijících zavrtává se často lctrva smutnice hruškové (Sciam piri) jako pHžhrnik,
k terý však zdravé plod y nenapadá, n ýbrž ži je jen v látkách r ozklad u podlehlých a n e1ú t udíž
škodlivá .
Boj proti šlc'lidci. J ežto a rsonovýmj pHpravky do l'Ozk vetlých květl'.L s tHkati nemůžeme, ab ych om
neotrávili včely, je ti'.-eba brzo trhati nebo sbírati n apadené plody a je ručiti, půdu n a jafo posypati
vápnem a hluboko zrýti, často kypl-iti a p a k udusati, a by se ztížilo Wmuti p lodomorky. Zapalování
d ýmavých ohňů v dob ě kv ětťl pod s tromy n epomáhá, j ežto úč inkuj e pouze na k rátko a nezi'ídka
spíše škodí n ež p rospívá.

Vrtule

třešiiová.

(Jen tfašně.)

Zralé plody tfešni jev-L skvrny, které často bývají vpadlé a zahnívají. Plody jsou červivé a za páchají plisní.
S!ctidce: Jl rtule tfeštwvcí (Rhagoletis cerasi) je malá, asi 4--5 mm dlouhá, lesklá černá muška,
s prliJ1lednýrni ki'ídly, zdobenými 3 roY n oběžnými, tmavými pásky. Poletuje od května do června
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a. klade na zrající plody po vajíčku; záhy vylíhlá larva (struska) se zavrtává do plodu až k pecce
a plod zahnívá. V tom stavu se buď ovoce (tfoba poněkud pfodčasně) sčesává nebo později padá.
k zemi, kde la.r vy plod opouštojí a zavrtávají se povrchově (asi 3--4 cm) do země.
L arvy z plodů se vypudí namočením ovoce (asi na
1
/ 2 hodiny) clo vody.
Vrtule tfoš1'fová jest pl'-íčinou, proč vývoz čerstvých
pozdních t.fošní (chrupek) do ciziny je velice omezeu,
ponovadž ke každé zásilce j o tfoba úfodrúho osvědčení, že
tfošně j sou úplně zdravé, b oz vrLulo ti'eš1'íové. Ranó tfošně
a višně trpí nmohem méně než tfošně polopozdni a pozdní.

Boj proti škiidci je velice obtížný, ponovadž p1·ípravky arsenovými nelze již s LNkati pro možnost otravy
spotfobitelů a tím i konfliktu se zákonem. Dobrým
a opravdu účiJmým prostfodkem je dusíkaté vápno
anebo směs dusíkatého vápna s jemně mletým kainitem,
jíž se posypává púda ke konci dubna, ještě pfod líhnutím much, aby se larvy v půdě spálily. Po druhé se
posypává půda týmiž hnojivy v době, kdy larvy p lod
opouštOjí, tedy asi týden pfod sklizní, aby se znemožnilo
zakuklení larev v pttdě .
Nepráškuje-li se půda zmíněnými hnojivy, je dobře
půdu často asi 5 crn hlubok o pfohrabá.vati, zejmóna ph
sklizni ovoce, též na podzim i z jara, a vypouštěti drů
Obraz č. 1120. Vrtule třešňová (Rhagobež do tfošňovky. Červivé ovoce se má. vždy sklízeti a nil eti.s ceras·i), moucha a larva (uvnitř
čiti. Tam, kde nákaza vrtulí je pHliš rozšifana, jo lépe
plodu).
vysazovati višně noho odrůdy rnné (zrající asi do 25.
června) anebo sklízeti tfošně záhy, ne zcela dozrálé. Pl-irozeným nepHtelem vrtule je ci1ladné, vlhké počasí, poněvadž v něm hyne anebo aspoň nemliže
klásti vajíčka.

Obraz č. 421. Zobonoska měděná (Rhynchites
cuvreu.s) na tř·ešňové větévce.

Šk ů. dc i

Zobonoska
ž k pecc:o
děj i padá
ce (asi na

měděná.

a c h oroby ovo cn ýc h

s tr omů..
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(Peck ovice hlavně tfošně, slívy, švestky, meruňky. )

lVlaličlcé

peckovice, hla.vně třešně, slivy, švestky a meridíky, počinaji opadávati, ač někdy jsou
zdrávy. Prohližime-li plod dii,kladněji, shledáme, že stoplca je přehryzána. a na plodech je malý
vpich. Zatřeveme-li stromem, 71adá množství takových vlodii,.
zdánlivě

Šlcil.dce : Zobonoslcci měděná (Rhynchites ciipreiis) je malý, asi 4 mm dlouhý brouček, bar vy
čen<tv.\ eh

mědi , který na jafo klade d o maličkých plodú vždy p o jed nom vajíčku do malých vpichů. Před t ím

01nezen,
·ě<lilon í , žo
né t.řešnií
í npozthú.

nahryže stopku plodu , t akže plod hned nespadn e, n ýbrž zcela slaboun ce d r ží, načež honem vyhryže
do p lodu m alý poloměsíčitý otvůrnk, položí do nčj vajíčko a otvor zaluyje vykousnuto u slupkou .
T akto p oškozený plod brzo' spadne. V p lodu často m imo vpich' nena jdem e n ic, a le pozděj i se v něm
již ob jev í vyspělá la r va. Vajíček n aklade samička do plodů často 100 i více.
Brouček se ob jevu je jen z ja r a , výj imečně v teplých Mtech se ml.1že objeviti i d ruhá generace.
Boj proti škiidci zále:l.í hlávně v slu·ab ování a n iče1ú spadlých plodů a oklepáváni stromů, aby
škůdci sp ad li na rozprnstřené p okrývky. Múže se sice z ja.r a stHkati . i příp,ravky arsenovými , což
však u třešn,í, vzhledem k rych lému jich dospívá.ní a zi'ií,ní, může býti neb ezp ečno , neprší-li brzy p o
p osthku.

\'ll(l Ž

pÍ'Í-

st otravy
Dobr)·m
tť> nípno
kainitem ,
·ecl líhnu.
clrnhó se
tll'VY p lod
emožnilo

I

..

Obaleč j ab lečný

'

..

a

obaleč

švestkový.

(Jablka, hrušk y, slívy, švestky, broskve, merw\ky

ofochy vlašské.)
Větši,

" je dobfo
'ména pi-i
ij těti <ln'1fzeti 11. ni n, je lépe
si <lo 2ii.
zrúló. Pl-i11c1nC1ie

nchites

slcoro již dorostlé vlody, jablka, ale i hrttšlcy, podobně i slivy; švestky, broskve a meruiílcy,
dozrávaji a opadávcvji. J e to t. zv. červivé ovoce. Na plodit je otvor, někdy i dva proti sobě (vchod
a východ) , z nichž vypadává zrnitý trus . Otvory ústi do chodbičky lcončfoi u jademikii, který je bud úplně
nebo z části vyžrán ct ta.ktéž vyplněn zrnitým truse11~. V .' plwdbě ·často ještě bývá'. larva 1,5- 2 cm dloithá,
s počátlcn bílá, později 'masově červená, s černými tečlcarni .
předčasně

Šlci'tdcern u ja blek ·a hrušek, vzácněji u v lašsk)rch ol"echů, je h ousenka obaleče jablečného
JJomonella), ktei'ý · Často zničí většinu úrody. H ousenka vnik á. do plodl.1 nej častěji kališním ~tvorem, k de se n ejdHve- nějaký čas živí uschlými orgány květi;iý'roi, tyčinkami a p estíkem,
ač někcly··může vn.Jmouti clo p lodu i odjinud, a vyžirá plod po dobu ' 4, někdy i 6 týdnů, načež je-li
clospěiá, se spouští po jemném vláknu n~ ·zem,' není-li dospělá„ napadá nový p lod. Na zemi se ukrývá.
do rozličných sli:r ýší, i pod povi·ch em půdy, nejčastěj i vylézá znovu na kmen a skrývá. se, zapředena
v bílém zámotku; v r ozp ras kané kůfo, kde ohy.čejně lll'omadně p fozimu je. Z jara (v květnu) vylézá
z kuldy :r:qaličký m otýlek , jehož p fodní křídla jsou šedohnědá, s kovově lesklou, hnědou skvrnou
a se 4 zlatově lesklými pásky . l\1oLýlek je asi l cm dlot;hý, s r ozpjatý mi kHdly asi 2 cm široký, po·
lett1je od června jen v noci a klade vajíčka po jednom n a mladičké ještě p lody. Někdy, zvlášto
v teplých létech , nepfozimuje však hou senka v záfllot ku, n ýbrž z k ukly se líhne ještě téhož léta
v srpnu nová gen erace a motýlek tak.t o vzniklý klade n ová vaj íčka na dosp ělé již p lody, z nichž se
opět líhnoµ housenky, které p lody znovu napadají. P ro to zejmén a v t eplých létech b ýy:.Lj í spousty
červivého ovoce.
'
P Hbuzný obaleč švestkový (G?'avholitha fwnebrana) napadá hl avi1ě plod y sliv a švestek, br oskve
i meruňky, jich ž čer vivostí často způsobu je pravou pohromu. Motýlek obaleče švestkového je téměi"
o p olovinu menší a k lade vajíčka na p lod y k e k onci června n eb o v červenci ; housenky vyžíraj í plody
hlavně okolo pecky, kdež i ukládají trus.
Z napadených peck ovic vytéká guma. - Z odn\d u nás pěstovaných je n ejvíce červivostí
poškozován a Vlašlca (Italská švestka), nej méně Zimmrova švestk a, která téměi'.· vůbec nečerviví.
H ou senka tohoto obaleče se obyčejně zakukluje v zemi, jenom výjimečně se sluývá v rozpraskané
kůfo a p r oto lapaci p á sy zde nem ají t akový účinek jako u obaleče j ablečného.
P odobné škody zpúsobujo obaleč ořešákový (Carpocapsa a.r nplana), k ter ý vyžfrá jádra vlaš ských ořechú.
Obrana: Škody způsobené obalečem, zejména jablečným a švestkovým, jsou podle statistik
olu·omné, neboť nezřídka až 75% jablek a lu ušek , b a někdy téměi'.· celých 100% plodů bývá červi
vých. S druh é str any je však potěši telné, :l.e vzrůstající obran ou klesá v poslední době červivost
ovoce volmi značně . Tak na pí'. v Americe (Washington, Kalifornie) st ouplo množství zckavých
jablek z 30--60% cli'ívěj ších na 99,7% až 99,8% v nynější době, v j ižní F rancii n a 95%, též
v Německu se sklizí o 70% zdrav:ých jablek v íce než clHve. To jsou fakta velice potěšitelná, a dá
se pfodpokládat i, že pfi neustávajícím 'soustavném b oji proti obaleČi jablečnému mohli .bychom
se červivo sti jablek a lu·u.!:íek zb aviti úplně . T o však pfod poklá dá boj dúslecln ý, všnde a pravidelně
konaný.
( Cnrpocavsc~
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Obraz č. 422. Obaleč jablečný ( Garpocapsa pomonella); ct prťlřez červivým jablk em, b zámotek
obal eče v kůře, c motýlek o bal eče jabl ečného, d s tadium vývoj e plodfi, kdy se má po prvé po-

stí-ikovati (t. j. kališni postřik), e stadium vývoje plodu, kdy je pozdě na střikáni, f obaleč švestkový (Grapholit ha fiinebrana), plod napadený larvou a motýlek obaleče švestkového.
Poznámka. U obr. b odloupnuta krycí šupina bor ky, pod níž by l zámotek ukryt.

Pí-edevším je tfoba sbirati denně. všecko spadlé ovoce a ničiti je, po pHpad ě h o rych le využíti
k jiným účelům. Vyrábí se z něho ocet ovocný, z větších (vykrájených) i mošt nebo marmeláda ,
nebo se jím krmí vepl'.·i. D ruhé mfato, kde se housenky ob aleče mohou dobfo ni či ti , je s kladiště ovoce.
Zde se housenky zakuklu jí, hlavně druhé gen erace o ba leče, kter é ještě zbyly v plodech , na spodních
plochách polic a latí, jimiž ovoce p odkládáme. Kukly nutn o časně na jafo zni čiti. Ani tato práce ne·
budiž zanedbávána. :Měl jsem pl·iležitost viděti skladiště, kde zavfená okna b yla v pozdním jai'o
poseta motý lky obaleče; proto se d opor u čuj e zakrývati okna skladiště síťk am i , aby vzduch s ire
clobfo mohl proudit i, a le a by motýlkové pfocl jich vyhubením n emohl i uniknouti, nezničili -l i jsm e je
již ve stadiu kukel.
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Druhým způsobem, jak ničiti zámotky obaleče jablečného, je zimní čištěni stromii, t . j.
oškrabáváni drsné a rozpukané Jniry ocelovým kartáčem ~L následné m1tirárú kmenli i si lnějších větví
l 0% lrnrbolineem ovocným nebo 5% Neoclenclrinem nebo 1 % roztoky organických barviv, též
posti·ik korun týmž roztokem; tím se ničí nejen housenky obaleče j ablečného v zámotku zapfoclené,
nýbrž i ostat1ú hmyz v kúi-e pl'-ezimující i choroboplodné zárodky hnb. Je-li stromek opfon o ktil,
natíráme nebo postl-ikuj ome i kúl, poněvad ž v jeho trhlinách se skrývá mnoho hmyzu, zejména
zámotkú obaleče. D a lš[m ochranným prostfoclkem jsou la,paci pásy ochranné (viz pfodmluvu ke škúdClim), které k lademe ve výši prsou na kmeny, u stromků tvarovaných ovšem níže, a to ke konci
čer vna, kdy prvé červivé plody začínají padati a kdy housenky se spouštějí po vláknu k zemi; odtud
hledají kryt tím, že obyčejně vylézají n a kmen a tam vytváfojí zámotky, což bývá v čer venci , pH
eventuální druhé generaci i v záH.
Ochranné pásy lapací, počínajíc červencem, občas prohlížíme, a nalezneme-li v nich v tu dobu
housenky již zakuklené, pak určitě lze očekávati druhou generaci. Tu pásy ihned sejmeme, kukly
zničíme a vyčištěné pásy znova dáváme na kmen a teprve v zimě pfod čištěrúm stromt\ je zno,;u
snímáme. Nad pás lapací dáváme pás lepivý. Tak se podaH zničiti množství housenek obaleče
jablečného.
Zavěšová.ní hmyzolapek (různých sklenic) nemá valné ceny, snad jenom, aby se zjistila doba
lotu ; mimo to jsou poněkud drahé. Jich čištěru a udržováni dá mnoho práce, mimo to se v nich chytá
to, co lapati nemíníme. Dobré služby však konají pí-i chytání vos.
·
Všechny tyto uvedené zásahy, ač mají značnou účinnost, pfoce nepostačí, a b y púsobnosti
šklidce zabránily úplně.
Nejhlavnějším prostfodkem obranným, který n abývá stále větš ího a většího významu, je
používáni arsenových pHpravkú. Jsou to ovšem jedy a proto nutno býti pi'."i jich pHpravě a používá.ní opatrným. Tak ph pHpravě postřikt'.1 se nesirú jísti ani k oui'-iti, ústa mají býti zavfona, nesmí
se stHkati proti větru a po stHkání, even t. i po pHpravě směsi , nutno si dobfo umýti ruce a obli čej .
Z pHpravkt'.t arsenikových používáme uraniové zeleně, kterou irúsíme vždy s jíchami, buď
bordeauxskou nebo lópo se sírovápennou l %-2% n ebo s 1 % Solbarem. J ícha bordeauxská sice
někdy spaluje jabloň ové listy i ploily, zejména odrůd jabloní proti bordeauxské jíše citlivých, ale
tomuto nebezpečí se vyhneme, používáme-li k postřikúm jíchy bordeauxské 1 / 2 %. I m·aniová zele1'í
má tu a tam vliv na list o. spaluje jej, není -li správně míšena (viz pfodmluvu). Rovněž nutno pfod
plněrúm stHkačky vždy jíchou v kádi i'-ádně zamíchati , aby směs vždy byla správné koncentra<"e.
Postřikuj eme - li jabloně a hrušně, dáváme vždy na 100 litrli jíchy 200 g uraniové zeleně, p ostr-ikujeme-l i
broskvoně a meruňky, dáváme uraniové zeleně pouzo 60 g na l 00 litrů jích y, poněvadž tyto druhy
nesnášejí většího množství uraniové zeleru a sha:t.ují list. Použijeme-li místo uraniové zeleni arsenič
nanu olovnatého, mísíme jej s jíchami v poměru 400 g na 100 litni jíchy, p1·i čemž je tfoba d báti
pokynú uvedených v pfodmluvě. Arseničnanu olovnatého (A.resinu) se dává obyčej ně dvalu·át tolik
jako uraniové zeleru. D ávati arseuičnanu olovnatého více nedoporučuji . Velmi. dobfo se též osvědčil
Nosprasit. K ničení obaleče se nabízí množství arsenových pHpravkú, u některých z nich chválí se
lepší phlnavost, na pi\ u Arsokolu a pod.
P1·i posti'.·iku pHpravky arsenovými. nutno dbáti, aby ro:t.tok se dostal právě tam, kde se housenka nejvíce zdržuje a kde se z1wrtává do plodu. V tu dobu musíme prováděti prvrú post1·ik, což je
velice chiležito, a to ta,k, aby roztok padal do kalichu plodil, dokud je rozevfon. Jenom tak mt'.1žeme
očekávati, že housenka zhyne, což se nestane pr-i stHk ání se stran, kde housenka se do plodu obyčejně
nezakusuje. PHpravky arsenové použité v jinou dobu nepomáhají. Tak nemližeme obaleče m;mrtiti,
když již je uvnitř· plodu. Kalich p lodu musí býti r oztokem orosen ještě dříve, než h ousenka pozfo
p rvní sousta. Proto stl'.·D~áme v tu dobu , jak ukazuje obrázek č. 422d. J"inak postř-ik nepomáhá
StHká-li se v tuto dobu, tu postl-ík pomáhá, a možno říci, že je - mimo ošetfovárú stromt'.1 v z imě našim nejúčinnějším prostfodkem.
Nesmíme se však spokojiti s post1·ikem jediným, nýbrž stlikáme :t.a 10 drú :.-,novu, po pí·. za
_ dalších 10 clm'.1 opět. Kdyby se vysk ytla d ruhá generace obalečlt, což se stává počátkem srpna
(housenky se počínají lilinouti kolem 15. srpna), nutno postr·iky opakovati . Druhá generace pfozimuje
obyčej ně již ve skladištích .

*
Plody

ničí,

jabloňová, ač

se však

*

*

resp. poškozují též tito škúdci: Mol j ablečný, mol broskvoňový a zobonoska
se vyskytuj í mnohem méně než obaleči a jsou tedy pro nás jaksi vedlejší. Podceňovati

nesmějí I

640

š k

ťt

dci a chor oby ovocných st rom

ťt.

a.
Obraz

č.

423. Mol

jablečný

(Argyresthia conjtigella); a jablko a j eho

prfiřez,

b mol

(motýl), c housenka mola.

l\1ol

jablečný.

Jablkci na povrchu jevi četná vpadlá mista, zbarvená špinavě odlišnou zeleni, ve středu těchto vpadlých mist jsou malé otvůrky, vedouci dovnitř plodii. a z otviirkii se drali zrnitý trus. Na průřezu plodu
jsou Četné, úzké otviirlcy a všelijcik zkroucené chodbičlcy, v nichž žiji hojné, maličké, s počátku bělavé,
později červenavé housenky, s temně hnědými skvmami a Čemou hlavičkou. T yto chodbičky, jakož i vpadlá
mista na pov-rchu s otvii:rky a hojnost housenek v plodu jsou charakte1istickými známkami škůdce.
0

Škůdce: ll(fol jablečný (Argyresthia conjiigella) j o maličký, asi 5 mm dlouhý motýlek, který
poletuje v červnu až do srpna a klade množství vajiček na plody již poodrostlé, do nichž se vylihl6
housenky hbitě zažfrají. Vyskytuje se prý hojněji v lotech , kdy nerodí jei'áby.
Boj proti škiidci je stejný jako u oba.leče jablečného. Čistá nerozpukaná ktu'a stromu mu neposkytuje úlu-yt, ač housenky se kuklí více v zemi než na kttfa; jo tfoba sbírati napadené plody, pokud
ještě j sou v nich „červi", a hlavně stHkati arsenovými roztoky. Dobfo účinku j e častější pfokopání
půdy a kainit, aby housenky nenašly v půdči klid a tím se ztížilo jich zakuklení.

Mol

bro skvoňový.

(Broskvoně, mentňky, švestky, slívy, někdy i jabloně.)

Listy broskvoni a menměk, ale i jiných peckovin (mimo třešně a višně) vadnou i s letorosty brzy
po vyrašení, a to ve značném rozsahu. Na basi nemocných letorost·ů je otvor, z něhož prýšti guma. Později
se i na plodech bliže stopky objevují podobné otvory, z nichž rovněž vytéká guma; plody b1'zy hnijí.
Škůdce je mol broslcv01fov'!) (Anarsia linea.tella - nezaměňovat s molem broskvovým!), malý,
asi 5 mm dlouhý motýlek, s rozpjatými kl"ldly asi 13 mm široký. Jeho housenka pfozimuje v kůl-e
a z jara se zavrtává do letorostů broskvoní, meruněk, sliv i švestek hned po vyrašení, následkem
čehož letorosty vadnou a i s listy usychají. Housenky, dlouhé asi 1 cm, jsou tmavě hnědé s hlavič
kou černou; nespokojuji se s jedním letorostem, nýbrž stěhují se z letorostu do letorostu, takže mohou
způsobiti velice značnou škodu. Z napadených letorostů vytéká guma.
Koncem dubna housenky vylézají z napadených letorostl1, zakukluji se v popmskané kůi'e
a brzo se z kukel rodí nový motýlek, který teprve klade vajíčka, z nichž se líhnou novó how;enky.
Tý napadají. znova mladé .výhonky a po čase též mladé plody broskvi a meruněk, a to vždy pobliž
stopky, vyhlodávají v nich pod slupkou ch odbičky, z nichž vytéká guma, a do nichž vnikají rozkladné
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Obraz č. 11211• M ol broskvoňový (Anarsia linecttellct); a letorost broskvoně poškozený housenkou mola,
b motýle!{ mola, c housenka.

vpad plodu
ělui·é.

padlá
který
) Hhlé
li Il C·

okud
opún í

plísně a houby, které zpi'.tsobují hnilobu plodú. Koncem července se zakukluje i toto dťuhé pokolení
housenek, Wmou so noví moli a z jejich vajíček brzy i tfotí pokolení homsenek, které, poněvadž již
není ani broskví ani meruněk, napadá plody sliv a švestek, zažírá se do nich a ničí jo. Konečně
housonka si vyhledává znovu trhliny kúry, kde pfozimuje.
Boj proti škii.dci: Větévky, jakmile začnou vadnouti, je tfoba ostříhati a s pá liti. Rovněž nutno
s kliditi i napaden6 plody a pokud lze též j e zničiti i s housenkami nebo zpracovati. V zimě sti'íkáme
stl'omy 20% jíchou sfrovápennon - no karbolineom - a jakmile pupeny počno u naclufovati, posti·U{{1,1no je znova buď 5% sfrovápcnnou jíchou s pHdavkem soli kuchyi1ské (asi 500 g na 100 litri1
jíchy), nebo 1% Ivernolem po pl". 1% Solinonem. V době vegetace a nového kladení vajíček a líhnuti
housenek prospívají kombinovan6 postfiky al'sonové ( smčs s l % jíchou sfrovápennou, viz Pfoclmlu vu
ke šlu\dcúm).

Zobonoska zlatá a zobonosk a
y brzy
ozdéji
hn ijf.

m a lý,
. k ťti'o
Ucem
lav i č

ohou
• kui'e
enky.

poblíž
luclné

j allloňová .

(J a blka, hrušky, broskve, menu1ky .)

Zobonoska zlatá (Rhynchites aitratus) a zobonoslca jabloňová (Rhynchites bacchus) rovněž poško:t.uji naše ovoce.
Plody již větši, hlavně jabllca, hrušky, broskve ct mermíky, maji na povrchu maU olci·ouhlé ožerky.
Z ožraných mist vedou dovnitř plodii. malé otvory k chodbičkám, v nichž jsou beznohé larvy, š71inavě bilé,
s hnědou hlavou; chodby vnikaji až k jademiku, ale nikdy ne do něho, čímž se liší od chodeb obaleče .
Ovoce předčasně zraje a padá.
Skůdce : Zobonoslca zlatá (Rhynchites aiwatiis), zlatolosklá, a příbuzná zoborwska jablo1'í.ová (Rhynchites bacchus), nachově červená, jsou obě asi pi·es 1 / 2 cm dlouhé a vykwmjí noscem v červnu malé
pov1'chové jamky, clo nichž k ladou vajíčka; la rvy :t. nich vylíhlé se zavrtávají dále clo ploclú, alo
nedotýkají so jader níku na ro:t.clil od obaleče, který vyžlrá i jaderník. Larvy se zakuklují v půdě
a b1·ouci z nich vylíhlí pfozimují v rozmanitých úkrytech, hlavně v kt°tfo.
Boj proti škiidci: Sklepávání brouki'.t se stromú na jaře a v létě na podložené plachty, sbírání
.a ničeni sp adlých plodú, čištční a natfrání kmen ú v zimě karbolineem, vá:t.ání lapacích pásů natfo-
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n ých lepidlem na kmeny nebo pásy ze sena, slámy n ebo dfověné vlny a jich prohlížení v zimo, ničení
uluytých broučků a p ostl'ikování stromů a rsenovými pHpravky v červnu. L arvy, jakož i jejich
kukly v půdě lze niči ti některými hnojivy (vápno ŽÍl'avó, k ainit nebo i dusíkaté vápno).

Dlouhonosec lískový.

(Lískovó oi'.-íšky.)

}JOU!

ohyi
(sla1
vel i:
l'OVJ

Dlou.honosec lískový (Balaniniis nitcum) je pl-í činou červivosti lískových ol-i šků. Je t o bi·ouček
asi 6-9 mm dJouhý, hnědožlutý, s d louhým noscem, k terý, nejd.Hve ke konci května nebo;n a počátku června , kla d e vajíčka do mč)iliých ještě oHšků , v nichž so vylíhnou larvy, k teré vyžírají jádr o
až do podzimu. K podzimu ze spadlého oHšku vylézají otvorem, který si samy vykusují, do p ůdy .
v půdě p:fozimuji a z jara se zakuldují. Nový brouček so líhne ke konci kvčtna.· Škody dlouhonoscem
lískovým zp1isobenó jsou často značnč v elikó.
·
Boi proti škitdci : Sklepávání broučků n a podložené pla chty , sbfrání a ničení pfodčasnč spadlých
oHšlui, h luboké pfor ývání půdy po pl-edchozím povápnění.
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Obraz

č.

--·Obraz č. 426. Dlouhonosec lískový (B alanitts micmn); a silně zvětšen ý, b téměř v při rozené velikosti, c larva opou štějicí oříšek koncem záři.

425. Zobonoska zlatá (RhynD vakrát z větš eno.

chites cmrattts) . -

Vosy.

(Všechny plody, ne jvíce zralé a sladké.)

Plody kteréhokoli ovocného d1'Uhu jsou
tam vnilcají riizné choroboplodné zárodky.

mělce

nebo i hluboko vyžrány, že

obyčejně

zahnivají, ježto

Škitdce: Vosy (Vespidae), a to hlavně vosa obecná a vosa německá (Vespa vitlgm•is a Vespa
genna.n ica). Vos však je v íce ch'nhti . Žijí v rojích , které každý rok úplně vymí.raji a n ové j sou teprve
zaklá d á n y samičkami, k ter é někde v úkrytu pfotrvaly zimu. Každá vosa, s n íž se na jafo setkáváme, je sami čka, která se stává zakladatellrnu novéh o roj e; proto je v tu dobu dobfo, kdo možno,
k ažd ou vosu zničiti. Roj vos d osahuje své vr cholné životnosti v době zrání ovoce. Vosy se živí h lavně
sladkými šťavami rostlin a p loclú, n ejvíce hrušek , ale i hroznú , b roskví, sliv , švestek a jablek, jež
n akusují a vyžírají. Svó larvy krmi hmyzem , čímž jsou dosti užitečné .
Boi proti šlctidci jest rozdílný, podl e t oho, kde vosy hnízdí. Hnízda volně visící v korunách
stromů nebo na zdi, pod stfochou a pod. zabalujem e večer, když již všeck y vosy jsou v hnízdě, clo h usté
pytlovin y, celá jo odst l'íJ1áme a vnoHme do vaHcí vody; jsou-li n epHstupná, spalujeme je letovací
lampou. D o hnízd, která jsou v zemi, lijeme asi 30 g sirouhlílrn a otvor zad upáváme (pozor na nebezpečí ohně!), nobo je vylévám e vaHci vodou, p o pi'.-. petrolejem, nebo dáváme do děr kousky
k yanidu váp enatého, cliry d obfo u cpeme a n ení-li púda vlhká, mil'uě ji polejeme, čímž se počne t vol'iti
silně jedovatý k yanovodík, který vosy zničí. Hnízda v dutých kmenech stromů vysifojeme a otvor
d obře u cpem e. Kdo pčst uje stromky tvar·ované, nechť b a lí plody, možno-li, do sáčkl'.1. D obrým pro stfodk om proti vosám pH jich h ojnóro výskytu j sou hrnyzolaplcy („sršňáky"), na př . obyčejnó sklenice
na zavafováni (viz obraz č. 3G4), naplněné asi clo tfotin y slivk ami světléh o piva. Jako náplně lze též.
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použíti sladkých roztoků šťav nebo cukru, lihu atd., ale noru to radno, poněvad ž se d o nich nachytá i mnoho včel. Rovněž není radno dávati clo sklenic černé pivo, poněvadž i n a ně jdou včoly
(slad), kdežto svl5tlému piv u se vy h ýbají. Sklenice se zavěsí na větev, k de se vos nachytá v brzku
veliké množstvi . J e důležito, aby sklenice měly, pokud lze, šil"oké lU'dlo . Hmyzolapky B ahlsonovy
rovnčž plně vyhovuji svému účelu.

Mravenci.
l\fravenci poškozují sladké plody zej ména hrušky, ale i broskve, a často je nacházíme i v plod ech poškozených vosami. Hlavně však škodí opatrováním a chráněním mšic, čel·vcú, mer, jejichž
m edovici se pi'.-iživuji a jež pfonášejí i na stromy dosud m šicomi a če1·vci n enapadené.

Hubení škudce : Prosti'eclků mravence hubicích se dopomčujo mnoho; z nich nejdůležitějši jsou
tyto: Okolo kmene tvarovaného stromku se u váže m ycí houba, do jejíchž otvorů so nafouká dobfo
r ozemletý cukr. Druhý den se houba odváže a s nachytanými mravenci se ponoH do vřelé vody ,
což se opakuj e p otud, až mravenci zmizejí. Mohou se též chytati na lepivé pásy, jež však n utno často
pfotirati čerstvým lepem, p oněvadž mravenci s i brzy nadělají pfos lep pfoch ody z pisku, hlíny n ebo
úlomků kůry a pod. Misto lepivých pásů mo žno vázati též obyčejné pásy lapací z rúzn ých látek ,
nejlép e z flanelu, a napojené roztokem s ublimátu a soli kuchyňské (1 p astilka sublimátu n a 1 litr
vody) . Mravenčí hnízda se polévaj í vaHcí vodou, nejsou -li blízko u lrn10ne. Dobrá je též 40% draselná
súl noho 30 % roztok skalico zelené, nobo jemné posypání mraveniště práškem uraniové zeleni smíšeným s cukrem v poměru asi 1 g zeleni na 100 g c ukru a pod.

8.

Škůdc i

ožírající listy.

Píd'alka zimní menší a píd'a.Ika zimní
tfošně

a

větší.

(Všechny druhy ovocných stromů, n ojvíce

hru šně.)

Listy ovocných stromii kteréholcoli druhu jsou bncl částečně nebo zcela ofrány.
rnotýlkii, housenice pilatek, larvy vos i broukii.

Dělají

lo housenky

motýlů,

·";l!(
~'
. /)>ttJ\'

b

Obraz

na

č.

'
'

d

421. a Požerek piď a 1 k y zim ni men š í čili podzimní (Cheimatobia brwniata)
b její motýlek, nahoře sameček , dole samička, c motýlek p i ď a 1 k y z i m n í
(Hybernia defoliarici), nahoře sameček, pod ním samička, d kráčející píďalka-hous enk a.

větévce třešně,

vět ší

A

c
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Píďalky. J so u clva cLL·u.h y : Pidallca zimni me11ši čili piáalka 7Jodzimni (Gheimatobia. bnmwla)

a pfrl allca zimní

(Hyb em ia. clefoli uria.).
Piďallcct zimní menší je mal ičký motýlek, asi l cm dlou hý a v rozpětí Asi 3 cm široký. Samičk a
jeho jo však menší a mó. kl"í<lla zakrnělá v p ah ý ly, takže ani nemůže lótati. Sameček m á pfodní
kHclla červenošeclá, s pHčnými temnějšími vlna mi (odtud též jméno „vlnopásník"), zaclní kHdhi
svčtlej ší. Sameček velké zimni piclalky je o něco ,·ětši pi·odcšlého, m á n a pi·edních křídlech též vlny .
a le m á mimo to červenou sk vrnu , jíž se hl avně liší orl pícTalky menši. Samička jeho jest úplně bez.
ki"ídlá a nemá ani pahýlů kNclel. Jinak zpLtsob j ejich života je tém ěi· úpln ě totožný.
větší

Motýlkové obou cLL·uJ11i se Jihnou v l-ijn u n ebo v listopadu, tedy v clobč prvních mrazťi (ocUuid
název Ji'rostspcmner) . Poněvadž sam i čka n emťtže létati, vylézá na strom po kmen i, cesLo u
bývá oplodněna a již cestou kla de vajíčka (asi 200) buď za pupeny nebo clo trhlin kúry. Z nich se
Jihnou záhy z ja ra housonky, asi 25 mm dlouhé, žlutozelené, se ti'.'emi poclólnými bílými pru11y. Pro
housenku píďalky je charakteristický její zvláštní pohyb. Má pouze 3 páry noh vpfodu a vzadu
2 páry, stfoclní část je b ez noh, takže ph pohy bu beznohou stfocln i část vypínají do oblouku a pak
pohybem pfodních nohou oblouk Y)rrovnávají do pHmky, na.podobujico pi·i tom měfoní na pidč
(odtnd název pídallrn).

z.
si
O'

v

A

n ěmecký

Housenky napadají mladé listy hned po vyrašení , op!·áclají je a vyž.irají do nich nejprve okory.
pak je sežirají celé, zapl'·áclaji a vyžírají i květy a m a lé plody. Se zálibou o'Gímji plody Ju·uš1ú a t í·ešní.
Ožmná místrt hrušek se oh yčPj ně sa.ma bojí kol'lcovými vrstvami, k dež~o '/.Cela vyžrané plocl;v tfoš ní
h ojně opadávají.
V červnu se housenky s po u štčjí po vláknu pfocliva na zem, tam se v p ovr chové vrstvě pť1dy
zakuklují, načež v Hjnu nebo v listopadu se líhue n ový motý lek.
PícTA.lka je jedním z nejnebezpečnějších š ln'1dcC1, ožírajíc často i celó stromy úplno dohola
(holožír); mimo to je škL1dcem velice rozšífoným. Proto jeho hube1ú j e tfoba věn ovati zvláštní péči .
B oi proti škůdci je joclnouuchý a velice účinný. Klademe lapací pásy kolem kmene stromu,
po pi·. i dva nad sebo, vyskytuje -~ se škt'.iclce hromarlně , a natíráme jo lepem.

Ve
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s
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Obraz č. 428. ci B ě 1 á se k

c malé hnízdo

běláska

ovocný (A71orict crataegi), b zámotky malých živých housenek,
ovocného, d dorostlá housenka s kuklou, e kukly běláska ovocného na
větévce.
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Pásy pr oti p ídalce klademe vždy na počátku Hjna anebo již ke konci záÍ'Íi kdy bezkřídlá samička
začíná lézti na strom; nátěr obnovujeme event. i v bi'ezn~t, aby housenky vylihló z vajíček pod pásem nemohly výše na strom. J e-li strom uvázán na kt'.tl, klademe pásy i na kt'tl.
Účinným prostfodkom je též postHk stromt'.t urani ovou zelení ve směsi s jíchou sfrovápe1mou,
event. opakovaný. StHk áme v době, ktly se strom olistil. i\Iožno použíti i jiných pi'lpravk1.\ arsenových, jako je 0,5% Arnok ol nebo Nospmsen atd. I pHpravky pyrethrové a. derrisové, jako jo 1%
Agritox, P ok sin a j . jsou clobró a účinné.
Bělásek

ovocný.

(Všecl my d.ruhy ovocných stromú.)

V zimě ziistanou viset ?W větvich spfeclené, stočené, suché listy, t. zv. zámotky, obsahujfoi značně
velké množství malých živých housenečelc, které zde pfezimiiji ve stavit ztuhlém. List nevisi na stovce,
nýbrž je lt větvičce připevněn zámotkovým vláknem a ve větru. se sem a tam vohyb·uje. Nct jafe se housenky vrobouzeji, přelezou s listu na větev a zde se hromadně iisazují kolem pupenů ci spfddaji tam t. zv.
malá hnizcla běláska ovocného, ožimji pupeny a listy z nich mšici. Za nějak~í éus opouštěji svá hnizda,
rozlezou se 110 větvích a. ožiruji listy ve velkém. V yskytitji se hlavně v teplých územích.
Dorostlé housenky šl.-ůclce, běláska ovocného ( Aporia crataegi}, jsou asi 4-5 cm cllon.hé, maj í
na h\·betě 5 pásků a na bi'iše j sou světl o šedé. Púsobí holožír. V červnu se rozlezou do 1·t'.1zných
skrýší na stromě i m imo strom (koly, ploty atd.) a za.lcuklují se. Z kukly vylózá již v čonmn nebo
,. červenci m otýl, který je asi 2--5 cm clloul1ý, v rozpotí asi 6,5 cm širok)·; ki"ícl la má bilá, protkaná
černými žilkami. ·Motýl klade vajíčka na líc li,;tu a ve skupinách. Maličké housenky ožirojí listy,

O b raz č . 429. B e kyn ě z l a to ř i t n á (Euproctis chr ysorrhoea ); a velké hnízdo bekyně, b motýl
c samička kladoucí ch o máček vajíček , d spřade n é listy, z nichž housenky tvoří své zimní

l:lekyně,

zámotky, e

d ospělá

housenka ,
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ale jen povrchově, načež je v srpnu op1·ádají v zámotek, v němž pfozimuji a jejž k větvi pi'.·ipevi'íu'í
vlákny . Z jara dělají kolem pupenů m alá hnízda, kde vyžír ají pupeny a tím způsobují velikou škodt~.
Pak se rozlezou po olistěném stromě a ožíra jí jej čas to dohola.
Boj proti škůdci záleží v pečlivém sbírání a ni če1ú zámo tků a hnízd v časnóm jafo. To dopliíu.
jeme stříkáním (i opětovaným) roztoky a.rsenovými hned po vyrašení listú, event. i později.
Bekyně zlatořitná.

V

(Všechny clru.hy ovocných stromů.)

zimě

opředená

nalézáme na vrclwlcich větviček nebo blizko pod nimi velká, zdaleka viditelná,
hnízda housenek, z nichž tu a tam vyčuhují konečky uschlých listii,.

pavučinou

Skůdce : Bekyně zlatořitná (Euprodis chrysorrhoea) je menší motýl, asi 1,5 cm dlou11ý a v rozpětí
asi 3 cm široký, sněhově bílý, se zadečkem porostlým zlatohnědými chloupky; odtud název „zlatoi'.-itná". Létá v červnu a červenci a klade vaj í č ka v jediném podlouhlém chomáčku n a rub lis t t'.t i spodní
stranu větvi. Chomáčky vajíček, pokryté plstěným kožíškem ze zlatohnědých chloupků , jsou dosti
veliké (2 cm), podlouhlé a podobné malému zl atohnědému jelith.·u .
K e konci července a na počátku srpna počnou housenky z chomáčku vylézati, a le žijí stále
pohromadě, ožíra jíce jen v blízkém okoli vi·chní plochy listů na v rcholcích stromú. T yto vi·cholky
i s listy částečno ožranými zapl'ádajf pavu č iny, které tvoH po zděj i velká nepravidelná hnízda, v nichž
housenky pfozimujf. Eiúzda tato se velikostí liší od malých hnízd běláska ovocného. J sou tuliá,
pevná, ja koby hedvábná, čímž se rovněž liší od jiných hnízd, a pfozimuje v n ich velké množstvi
housenek , často i nad 600 kusů . Óasně z jara, již pfod vyrašením listů, housen ky se z hrúzda roz.
lózají a způsobuj! teprve nyní pravou škodu, ožírajíce pupeny, pozdčij i i květy a listy v celém okoli;
pH věLšfm množství hnfad zpúsobují holožír, čímž so zničí celá úroda ovoce . „ Pracují" jen v noci
a Vl'aceji se na den do svého staróho hnizda, jakoby se štítily světla denního, t akže n a ožraných
listech housenky n enacházime, ale za to nalézáme na j ejich cestě, kterou denně vykonávají z hiúzda
a zase zpět, jemná vlákénka pavučinová, která vylučuj í. Dospěl á housenka je asi 4,5 cm dlouhá,
porostlá zlatohnědými chloupky a n a lil'betě zdobená dvěma podélnými červenými pruJ1y.
Boi proti líkůdci. V zimě Ódfozáváme a pálíme (u tvarovaných stromú jen rozmačkáváme a snímáme) hnizda bekyně zlatořitné , nebo jsou-li vysoko, polévám e je dobfo p etrolejem z konviček,
upevnčn ých n a bambusové tyči , k němuž pi-idáváme trochu červeného bar viva (n a pi'.-. alkanin),
aby b ylo znáti, která hnízda již byla polita. Z jara pH r ozpuku listú p ostí'ikujerne stromy pi"ípravky
a rsenovými. Ani lapací pásy, ani zimní postHk karbolineem na tohoto š kůdce nemají vliv u , ponovadž
po kmeni neleze a do hnizd karbolinemn pi-i postl-iku neVllik:ne.
Poznámka: Housenky chlupaté všeh o druJ1u se nemají mačkati holou rukou, poněvadž m ohou
způsobiti bolestivé kožní záněty, zejména na choulostivých rukon.
Bekyně

velkohlavá.

(Všechny drnhy stromů ovocných .)

housenky asi 7 cm dlouhé, hnědé a silně chlupaté, na přední části těla modře a na zadní
ožírají listy i pupeny. H ousenky se objevuji nej dfive pospolitě, později se rozlézají a ožírají celý strom.
Na

jaře

če1'Veně tečkované,

Slcůdce : Bekyně velkohlavá ( Lymantria dispar) je motýl, jeh ož sameček se až nápadně liší od
samičky .

J e šed ohnědý, velice čilý, dlouhý asi 2,5 cm , s ki'ídly 4,5 cm širokými; rád létá v noci
k osvětleným místti.m. Samička j e líná, t lustá, asi 3,5 cm dlouhá, s k Hdly asi 8 cm širokými. P fodni
kHdla, která v klidu poluývají celé tělo, jsou běl avá a proki·eslená t mavšími, hnědými, klika tými
čarami . Létá v srpnu až do počátku záH.
Samička kla de až 400 i více vaj íček najednou a jako bekyně zlatoHtná - v chomáčcích,
ale žlutě zbarvených a mnoh em větších, a to do t rhlin k úry, na p loty, opěrné koly, zdi, domy atd.
Dohromady vyklade samička až 2000 vajiček. Chomáčky m a jí vzhled j a ko malé zápalnó hubky.
Vajíčka pfozimu jí a n a j afo, asi v dubnu, se z nich líhnou housenky, kLeré jsou velice žravé;
s počátku se d rží pohromadě, pozdčji se r ozlézají a ožíraj í lis ty dohola . Dospělé h ousenky jsou chlu·
paté, asi 7 cm dlouhé a mají na hl-betě 2 fady bradavek , na pfodu modrých, na zadní části těla
červených. Listy ožíraj í jen v noci a pfos den se skrývají buď v kůfo kmene nebo pod silnějšími
větvemi. Za deštivého počasí se slézají dohromady . V srpnu se zakukluji mezi listy nebo i v trhlinách
kúry a opi·ádaji se lehkou sítí pavučiny . Ještě v t émž měsíci se z nich líhnou m otýli.
Boi proti škůdci : Čištění stromů p omáhá v zimě pouze p otud, že jím ničíme „hubky" vajíček,
jež buď seškra bujeme na podložené polo·ývk y a spalujeme na otevi'eném ohni venku, nikoli v kamnech
(vybuchují!) anebo v nedos tupnó výšce je ničíme barven ým p et1'olejem . Nátčry ka r bolineem nebo
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Obraz č. 430. Bekyně velkohlavá (Lymcmtria dispar)
a jeji vývoj; a sameček, b samička kladoucí chomáčky vajiček,
t. zv. hubky (c), d housenka, e kukla.

jinými posti·iky pr oti hubkám nepomáhají, poněvadž clo hubek nemohou vniknouti . Housenky na
jafo ničíme posti'iky arsenovými. Jsou velice citlivé proti žáru: stačí pod hnizclem zapáliti lihový
kahanec, aby se spustily k zemi.
Bekyně

pižmová (Porthesia similis). (Všechny druhy ovocných stroml'.1.)

Podobá se vzhledem i

způsobem

života bekyni zlatoHtné, od níž se liší jen tím, že pfozimuje

jednotlivě v trhlinách k t'.ITy a že silně páchne pižmem. Škody jí způsobené jsou malé, protože se

vyskytuje

poměrně

zHdka.

Způsob

boje je týž jako u

bekyně

zlatohtné.

Bourovec prstenčivý. (Všechny druhy ovocných

Tento

stromů.)

nebezpečný

škii dce klcikolem slabých výhonků a větví v podobě přiléhajicich
prsténků, z nichž se na jaře lihnoii
tmavošedé housenky, jemně ochliipacené, v dospělosti asi 5 cm dlouhé, s bělavým páske1n na hřbetě,
šesti· podélnými červenými a žlutavými pásky, s mod1·ým páskem
po stranách, s dvěma černými
skvniami na modravé hlavě a
dvěma skvrnami za hlavou.
Škůdcem je bournvec prstenéivý (Malacosoma ne'ustria), motýlek asi 1,5 cm dlouhý, s kHdly
asi 3 cm širokými, světle hnědý,

de

vajíčka

c

Ob1·a;;1 é. 431. Bouro ve c pr sten

čivý

stria); a housenka, b motýl, c prstének
senky již vylezly.

(Malacosoma nenz něhož hou-

vajiček,
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na pfodních ldídlech s tmavošedou, širokou páskou; vajíčka (300 až 500) klade v červnu a čer
ven ci v podobě prstónků, tvrdých jako kámen. Va.jíčka pfozimují a na jafo se z nich Jihnou velice
žravé h ous enky, k teré mohou způsob i ti i úplný holožír s(,r omí t. PE deštivém poča sí se rády slézají
pod vidlioo větví, kde se dají snadno i·ozmačkati. Zakuklují se na počátku čer vna v bělavých, žlutě
pop1·ášenýoh kokonech.

Boj prot1: škiidci: Oclstra.i1ování prstenci'.t va.jíček nožem v zimě, jich zimní
1 % Ivornolu nebo F avoru a na jafo st,Hkání stromt'.t pl-ípravky a.rsenovými nobo
senek Geni torem ( l - P / 2 %).

ničení

roztokem
hou-

mlad i čkých

dli
1J1

za

v,

ne

kq
11~

k

Obraz č. 432. Bouro ve c ovocný ( Gastropacha quercifolia); a motýl, b housenka na větévce
meruňky,

c kukla v listech

meruňky.

Bourovec ovocný. (Všechny druhy ovocných

Podle Baudyše.

stromťt.)

Nct větvích stromů nalézáme v zimě nebo ještě časně na jctře pfi diikladné prohlídce housenky, lcteré
jsoit asi 3 cm dlouhé, světlé nebo tmavě hnědé, silně porostlé chloiiplcy, nehybně sedící a jctlcoby přilepené
k větvi , od niž se dciji jen těžko rozeznati, poněvadž splývají s bcirvou lcii·r y.
Housenky šků dce, jímž je bou1'0vec ovocný (Gastro71acha quercifolia), pfozirnují phlcpeny k vě
tévkám, oživují na j afo a počnou silně ožímti listy, pomalu dorůstajíce; teprve pozděj i v červnu
dosahují normální d élky asi 12 cm. Motýl z nich vylíhlý je asi 3 cm dlouhý, pH rozpjatých k:Hdlech
asi 8 cm širok ý, kovově hnědý; i ten. sedí-li na větvi v klidu, pHporníná n a první pohled spíše suchý
dubový list n ež motýla („Eichbla.tt"). L étá v červenci a srpnu, vaj íčka klade jednotlivě na větve
stromti . Z niob se líhnou housenky, které nelcryty pfozirnují na stromě. J o šk t'.tdoem někdy nebezpeč 
ným, hlavně školek.

B oj p1'oti škůdci : V zimě nebo n a jaře, pfod p r obuzením vegetace, se doporučuje posti'.·ik karbolineem 10% nebo Neodendrinem 5%, n ebo 20% jích ou sírovápem10u, p o rozpuku pupenů arsenovými pi'.ipr avky s jícha mi.

o

a

OŘ

lú
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Obraz č. 433. Stě t co no š trn k o v ý (Orgyia antiqua); a motýlek sameček,
/J samička, c housenka, d lis t s nak ladeným i vajíčky.

Stětconoš

trnkový. (Hlavně bl'oskvoně

a menu'íky, alo i jiné <ll'uhy ovocné.)

Listy jsou ožrcíny nejpi·ve s /cn.1,je, vozději až na fopilc a žebra; nct nich jsou housenky asi 4 cm
dlouhé, s černou hlavou, podélnými /Jilými n červenožlutými pcísky. Jako zvláštni zncímku maji 1w
prostfeclních člcíncích čty1~i žlitlé nebo hnědé štětičky a rovněž takovoit štětičku, obrácenou dozaclu, nu
zadečku a. 2 na, hlavičce , kde jsou obráceny kupfedu. Ožfra.ji listy pfes celé le/,o a k podzimu se ,;a,kuklztjí
v listech lehce opfedených .
Šktidce: Štětconoš trnkov]Í (Orgyia a11tiqua) jo motý lek asi l cm dlouhý, hnědý, s bílon skv rnou
na kJ"ícllech . Samička jo IJezkHdlá., šedavě žlutá, bachratá, líná, takoflca nehybná, stále sedící tam,
kde so z ku kly vylíh la„ K lade až 400 vaj íček mod.mvě zelených, nepravidelně vedle sobe i po skupi nách na list. 7. vajíček se líhnon housenky velice žravé, které mohou způsobiti i holožír stromu.
Boj vroti šlciiclci: Sbírán[ a spalování listli visících 8 vajíčky na stromech . V z imě postí·Urnti
karbol ineem ft na jafo po vyr ašmú l i i;tů arsenovými p Hpravky.

Pilatka třešiíová.

(Všech-

ny d r uhy ovocné .)

List je na povrchit skeletován, takže ziistává jen nervatura;
nct nich jsoit malé !wusenice, asi
1 cm dlouhé, majíci vzhled maličkých slimáčkii. černě zba1'uen ých, tvarn kyjovitélw.
Šktidcem jest h ousenice
malé vosičky 7Jilatky tfešiíové
(Eriocam.poides limacina).
Vos i čka, asi 5 mm dlouhá
a pÍ'Í l'Ozpčtí lď-iclel asi 11 mm
ši.roká, klade vajíčka ocl června
do Hjna; z nich se líhnou zmíObrnz č . 1134. P il a t k a t f· e š l'í o v á (Eriocamvoides linictněné housenice. Ty, clol'ostlé,
cina J a skeletovaný list třešně s housenicemi; a vosička.
padají k zemi, zalezou do ni a
teprve v dalším roce se zakuk)ují; v červnu se z nich líhne dospělý hmyz. Boi proti škiidci je týž jako u p ila.tk y rybízové
a angreštové. Dobfo pomáhá zaprašováni žíravým vápnem.

Pilatka
:Maličké

bčlooká.

(Všeck y peckoviny.)

šedozelené housenice s hnědou hlctvičlcou vyžiraji do spodiny listu peckovin malé i větší
okrouhlé otvory, t. zv. okénka, která jsou s počátku kryta horni pokožkou. Později pfelézají na povrch
listú a nejen proděraví okénka, nýbrž ožiraji celý list až na nervatiiru.
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Škůdce: Pilatk:ct bělooká (Pr·i ophonts padi) se vyskytuje ve tfoch generacích a lze tudíž škody
ji zpúsobené pozorovati po celé léto, od dubna až do Hjna. Je to malá Čoťná vosička, asi 5-8 mm
d louhá, v rozpětí 13 mm široká, která klado vaj íčka řádkovitě na rub listu podél stfodniho nervu.
Z nich se brzy líhnou housenice, které vyžírají list. Housenice se později zakukluji v zámotku po.
vrchově pod pt'tdou nebo pNmo na pi'.1dě. V dubnu se líhne . vosička.

Boj proti škůdci: Na podzim se půda pod stromy posype vápnem a hluboko poryje, aby se
zamezilo líhnutí nebo vylétnutí. Na porytou pi'.1clu se vyhání drůbež. Olistnoné stromy
se postl-ikuji po rozpuku l istů roztoky mšicohubnými nebo ještě lópe roztoky arsenovými, vždy se
spodu listi'.1.
vosičkám

o

Obraz č. 496. Hnízdo housenic p 1 o s k o hi· bet k y hr u šií o v é (Lyda piri čili Neurotoma flaviventris); vpravo vosička.

Ol:rraz č. JfS5. List poškozený
housenicí p i 1 a t k y b ě 1 o o k é
(Priophortts padi); dole vosička.

Ploskohřbetka hrušňová

Vše v pf'irozené velikosti. -

a

ploskohřbetka třešňová.

Podle Baudyše.

(Všechny druhy ovocných stromů.)

Listy a letorosty jsoit spředeny lehkou, vzdušnou pavučinou a uvnitř pavučiny, silně znečiJtěné
jsou špinavě žluté, u ploskohřbetky tfeš?íové tmavě zelené housenice. Oboje housenice
maji černé hlavy a p{i nejmenšim dotyku hnizda rychle toto opouštěji a po vláknu se spouštěji k zemi.
zméčky výkalů,

Škiidci jsou ploslcohřbetlca hruš1'íová (Lyda pyri čili Neurotoma /laviventris) a ploskohřbetka
(Lyda nemoralis). - Ploskohi·betka hrušňová je asi 12 mm dlouhá, v rozpětí asi 24 mm
široká, zpředu černá, vzadu žlutá; ploskohí'betka tfošňová je černá, bUe skvrnitá. V květnu a červnu
kladou asi 200 vaj íček, vždy ve skupinách po 30- 60, na rubu lis tú . Housenice záhy se líhnouc!
spl'.-ádaji listy a letoros ty v pavučinová, vzdušná hnízda a vyžírají listy, načež hromaclně putuji dále,
zakládajíce nová hnízda.
třešňová

Boj proti škůdci: Opatrné sefozávání a pálení hnízd nebo postr-iky a rsenovými pHpravky, po pi'.·.
posypáni půdy pod stromem vápnem a hluboké porytí.

j

I~
I

Skfidci a choroby o v ocných
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c

O.brciz

č.

431. B e j 1 o mo r k a hr u :š ň o v á (Dasyncmra p-iri); a hojné larvy ve
jích listfi, b silně zvětšený k omá r ek , c silně zvě tšená la r va.

Bejlomol'lrn
hru !!vosička.

atromi't.)
:múiltěné

howenice
'l k zem i.

hrušňová a

bejlomorka

jabloňová.

s to čených

ok ra -

(Jen let orosty hmšní a jablmú .)

Okraje hritšňových listů, po délce stočené a ztlu8tlé, žloutnou,
v podvinutých okrajich je hojnost maličkých bílých larev.

če1'Venaj-í, konečně Černaji

a usychwjí;

Skůdce je maličký, asi 2,5 mm clloubý „k om á rek ", zv. bejlomorka hrušňová (Dasyneura piri) .
Ma linké, běložl uté lar vy ssají u oln'ajů listových a tím zpúsobuj í popsané změny . Vyskytuj í se
v několika gener acích od květn a d o záH . Zakuklují se v půdě.
B oj proti škůdci záleží ve hnojení vápnem a z jar a ve zrytí půd y v ob v od u koruny . V lé tě se doporučuj e oclsti"ihávání a sp alování napaden ých listů.
Stejně se ch ová a obdobné škod y, pfovážně na jab loních, způsobuj í červené lar vy bejlornorky
jabl01fové (Dasyneura rnali).

Bejlomorka

váěkotvomá. (Slívy, švestky, vzácněji meruňky. )

Ž ebra listů (!!dufoji jako provÍizky a čei-venají. P od pokožkou jsou duté a mwjí podéln ou t'l"lilinu.
Uvnitř žijí maličké, oranžově červené lai'Vičlcy, dlouhé asi 4 rnrn.

ky, po p i-.

Slcůdce : Bejlomorlca váčkotvor"ná (P ittoniella marsupialis ) je „kom á rek " a si 4 mm dlouhý, po letující v dubnu a květnu a kla doucí vaj íč ka na líc list u . Z n ich se líhnou lar vy, k teré vyžfra jí n ervy,
v červnu op ouštěj í list a p fazimuji ja ko kukla v půdě.
Boj proti škůdci : Ot rhávám a páleni ochořelých l istů , dok ud v nich j eště jsou larvy. N a zimu
a n a j afo posyp á ní půdy vápnem a hlu b oké zrytí, aby se znič ily lar vy zakuklené v p ůdě .

š k
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d ci a ch or o by ovocn ých s t r om

ť'I.

l\Iol ja,bloiíový.

(FTlavně jabloně,

též švestk y a slívy .)

Listy na konci letorostii jsoi' na jaře
hustou pavučinou a uvnitř hnizdn
jsou četné, malé, žlutavé housenky, asi
·1~2 cm dlouhé, s tnwv.l}ini tečkami r1 éernoit hla:von, které do l1ola ožfrai'l listy pa.
viičinO'lt opfeclené. K dyž 'vyžraly jedno
linizrlo, ljlělmi'l se a zapfrídaj·l nové. 11 posleclním •hnfadě najdeme v 7Jcwučině na
listech četné, vedle sebe sestavené, s třlbro
bilé zámotky, v nichž se housenky zalmklují. Kukly jsoii podlouhlé, omnžově žluté.
Pavučiny pokrývají értsto celou kormw
stromii se spoustami zúmotlcii a ožranými
listy.
.
1ČJk1idce: Hou:-;onky mola jablo1íového
(H yponomeutci malinella). Mol j abloňový
je maličký, bělavý motýlek s černými
tečkami, létající na konci čerV11 a a v čer
ven ci , asi 7 mm d louhý a pH r ozpjaLých
ki'ítUech asi 20 mm široký; klado vajíčka
v r·ádcíchjako maloulinké kol áčky, hlavně
n a k i'll'u mladých větviček . Housenky
z nich se líhnoucí pťokom;ávaj i obaly vajíček, jejichž zbytky s pi'·iíclají, pI·ik.rýva jí
se jimi a pfozimují t ak n a k i'.tfo jako pod
nějakým štítkem. Na jafo vyléza,jí, mi.nují
v listech , p ozději je • pí·áclf1jí a ožíraj í. Vy071ředen y

Obraz č. 4ss. B e j l o m o r k a v áčko tvor n á
( P utoniella marsupialis) a jí napadené listy švestky.

:-;kytnou -li se rve velkém množství,
bývá opfodena celá koruna str omu, na
němž '.l.působují úplný holožír.
Boj proti škiulci : V zimč postl·iky
20% jíchou; síro\'ápennou nebo 3%
Solbar om , 10% karb olineem, 5 % Neodendrinem atd ., pfod ro'.l.pukem Jisti\
2-5% jíchou sírovápennou n ebo 2%
8olbal'0m , v létě, je-li to p roved itelné ,
otli'ezávání a spa.lovárú hnízd, posti'.·i·
ky arsenové s jiohou sírovápennou
i1ebo emulsí m ýdelno -nikotino vou atd.
Všook y postl-ik y mají býti vykoná ny
pod větš ím tlakem, aby obra.nná látka
m ohla vniknouti do pavučin. J e záhodno již pi'.-i prvním výsk ytu škůc.lco
postHkati celý strom pHprav k y a rse·
novými s jíchou sírováp ennou, aby se
otrávily stěhující se housenky .

Mo1 jabloňový
loně, méně h rušně

a

hnědý.

(J ab-

tl':cšně.)

Listy jsou spředeny velice jemnou
tep1·ve v červnu a při d1'uhé
generaci až v srpnu; m imo to bývaji
spředeny většinou jen jednotlivé listy,
pavučinkou

b

Obraz č. 4S9. Mo l j abloňový (H yvonomeuta malí·
nella) a jeho vývoj; a zámo tky, v nichž se housenky
zakuklují, b samička a sa meček motýlka.
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fi.

a

b

,I

I

Obrnz č.

b

HO. Ratolest

j abloně

napadená hnědým m o 1 e m j a b 1 oň ovým
a požerek na listu a zámotek mola, b motýlek mola.

( Simaěthis pariana);

zficlka. několik li stii, dohromady. Sp ředené listy rnaii podobu člunku nebo kornoutit a bývai'í v nich
jenom, 1- -3 žl,u tavé housenky, asi 12 mm dloithé, s černými tečkami a hnědou hlavičkou . Strom éini
dojem, ja.ko by měl spálený list. Bývaii napadeny nejvíce iabloně, vzácněii hrušně a. třešně. Neičastěii
se vyskytá v suchých Letech.
Šlciidce : Housenky jabloňového mola hnědého (Simaethis pariana) maličkého to hnědého motýlka,
asi 6 mm dlouhého, který žije ve dvou i tfoch gener acích . Motýlek druhé, po p1·. tfoti generace pfozimuj e bud v podobč kukly nobo jako motýl v kůfo, ale i pod list y na púdě. H ousenky prvé generace
;;p1·ádaji a ožíra ji lis ty v červnu , druhó goneraco v s1pnu, event. tfotí na podzim.
Boj proti škiidci : Ot rhávání a pálení ochofolých lis Ll'.t. P osti"ikování stromů pNpmvky a 1.,,enovými
;; jíchou sírovápennou l % v době vegetační, v zimě postl-iky karbolineem 10% nebo jinými rovno cennými pHpravky, pfocl rozpukem Jistti. 2-5% jíchou sírovápennou nobo 2% Solbarem s arsenem
(A resinem).
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Obraz č. filf1. Mo li minujíci. n Podkopěnka ovocná (Lyonetici clerkella), b mol
ovocný (Lithocalletis blancardella či pomifoliella), c mol spirá lo vý (Gem?ostoma scitella),
d m o 1 p ě t i t e č n ý ( Ornix giittea) .

Moli minující (Vl'tavi').

(Všechny druhy ovocných stromů. )

Na listech všech druhů ovocných stromů se vyskytuií pod pokožkou listii. úzké chodbičky mzlič
ných tvani., zpilsobené maličkými housenkami molů. Společným znakem téio skupiny nwlii., t. zv. minuiícich čili vrtavých, je, že jejich housenky neožirají pokožky listové, nýbrž se zavrtávají dovnitř listii.
a vyžirají vnitřek bua zplna nebo v něm dělail chodbičky všelijakého tvaru, t. zv. podkopy čili miny.
Moli sami jsou maličcí motýlkovó, ktoM se objevují obyčejně ve dvou, ale i ve tfoch generacích,
p fozimuji v podobě zámotku bud na listech k větvi pl-ilepeuých nebo pHrno v kůfo poblíže pupenů;
vylíhli motýlkové kla dou vajíčka na vyvinutó listy. Některé druhy housenek so objevují v květnu
nebo v červnu, jiné v červenci a v srpnu, jin.é až v záH. Poclle tvari1 chodbi ček, kteró v listu housenka vyžírá, rozeznáváme jednotlivé druJ1y, kterých je několik.
Nejzn ámějši z nich jsou: mol zv. podlcopěnlca ovocná (Lyonetia clerkellcr,), ktel'á vyžfrá v Jistu
hadovité chodbičky, mol spii'álový (Cemiostoma scitella), ktel'ý dělá chodb i čky v kruzích a závitnicích,
jiní moli vyžírají vnitfok listú, takže pokožka se nad chodbičkami zvedá v podobě puchýí·ů (Lithocolletis blancardella čili pomifoliella), jin1 ohýbaji kraj li<;;Lový k jeho rubu a vyžírají pak chodbičky
v místě ohnutém, jako mol pětitečný (Ornix guttea).
Moli minující se vyskytují na všech druzich ovocných stromů . NěkteH navštěvuji vice j abloně
a tl'.·ešně, jiní hrušně, švestky atd . .Jediný mol pětitečný poškozuje jen jabloň. Škody jim.i způsobené
mohou býti pi-i větším výskytu dosti značné, poněvadž chodbičky pornšují asimilaci listů a odtok
asimilátů, čímž trpí listy, plody i c:lfovna.té části stromu, ovoce je malé, pupeny se špatně vyvíjejí
a tím často je ohrožena i úroda v clalšim roce.
Boi proti škůdci : Nejdůležitější jo boj zimu.i. Důkladné očištění stromů od staré, rozpraskané
kůry a postl'.·iky, event. nátěry stromů karbolineern ovocným 10-15% nebo rovnocennými pHpravky. Postr·iky letní proti š lu\c:lcCnn neúčinkují, poněvadž jsou ukryti v listech, ale mohly by
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pomáhati postl·iky provedené v době, kdy se z vajíček lílmou housenky, kdyby doba ta nebyla tak
a nestálá ! V tom případlS lze stHka ti buď pHpravky arsenovými nébo roztokem nikotinu
s mazlavým mýdlem. OLd1ávání a ničení napadených listů nebo jich mačkání, aby se housenJ,a rozdrtila, je velice pracné a prakticky neproveditelné; mohlo by míti jakýsi význam jen z jara na zákrscích pr-i výskytu prvé generace, později n e.
nemčitá

Mol pouzdrový.

(Všechny

clruhy

ovocných strom1i.)

Z vyžraných tíkrojkt't

listů,

malá, 4- 5

mm dlouhá hoitsenka si clělú zvláštní poitzdro,

clo něhož se zabaluje ci vyžirá celý rub listi't
až na h01·ní pokožkit, která cloclateéně hnědne
ct zasychá..
Šldalce: JYlol pouzdrový (Coleoplwrn hemerobiella), charak teristický ho usenčími pouzdry. Motýlek asi 6 mm dlouhý poletuje
v červnu a v červenci, kdy klade vajíčka
Obraz č. 1142. Mo 1 po u zdrový ( Coleophora
na listy. Housenky s počátku dělají cho dbič
hemel'obiellct). Vlevo: Dosti vzácný případ pouzdra
ky v listu , ale později se zavíraj í do úkrojkú
na mladém plodu.
l istů jako do nějakého pouzdra, zprvu hákovitě ohnutého, později pHmého odtud
názov moh'.1 pouzdrových - a vyžírají list. V tomto pouzdérku i pfozimuji v blízkosti pupom:i.
V časném jafo ožírají pupeny a s těhují se i s po11zdérkem na listy, které znovu vyžírají a napadají
i plody; pi'í hojném výskytu mohou značně poškoditi ovocný strom. Koncem května nebo počátkem
června se housenka v pouzdérku zakukluje a v červnu so z ní líhne nový moLýlek.
Boj p1'oti škii.dci: :Mnohdy pN zákrscích nebo tvarovaných stromech postačí rozmačkávati
poilZdérka. Vysk ytne-li se mol po1izdrový ve větším množství nebo na velkých stromech, nutno
s tNkati pHpravky arsenovými s jíchou s írovápennou 2%-5% pI-ed rašením li stů . Nesmí se tólí
zapmnínati na postřiky zimní 10-15% karbolineem nebo 20% jíchou sírovápennou.
& mol
dellal,

To jsou asi nejdůležitější mot,ýli a motýlci, jejichž housenky způsobuj í značné škody ožíráním
lis ti'.1. J sou ovšem i jiní, jako babočka jilinová, b ekyně sosnová čili mniška, otakárek ovocný, páví
oko, botuovec třešňový, moclrohlávek ovocný atd„ ale jejich význ am jako škůdců ovocných strom i'.1
je značně menši a výskyt jen občasný . Způsob boje proti nim je obdobný jako u ški'.tdců pfodešlých .
J sou však ještě housenlcy motýlů, které s oblibou napadají jen určité druhy, způsobujíce ožíráním listů často značné škody.

Obraz

č.

Píďalka

448.

Piď

a 1 k a angrešt o v li. čili ha r I e ký n (Abraxas grossulariata)
a jeho vývojová stadia.

angreštová

čili

hal'lekýn. (Angrešty a rybíz,

někdy i slívy, švestky a meruňky.)

L isty jsou na jafe s počátku vyžrány jen s kraje, později celé, takže zbývají je1Wm žebra listu
a řa.pik. Na listech žijí housenky asi 3-4 cm dlouhé, bilé, s černými ci žlutými skvmamii u pohybují
se jako hoitsenky jiných piďalek. Jsou někdy velice škodlivé, neboť ožirají rychle celý keř, vzácněji i strom.

656

šků.dc i

a choroby ovoc n ých

stromů..

Skůdce: P láalka angreUová čili harlekýn (Abraxas yrossulariata) je bílý motýlek s černými
skvrnami a se žlutými pásky na pfodních kHdlech. Létá v červenci a v s1·pnu a klado žlutá vajíčka
na rub listlL ve skupinách; housenky pfozimují j ednotlivě ve spadlých spfodených listech, ale i v plot.ech, kolech, n a zdech, někdy i v zomi, a z jara vylézají znova n a stromky a k ofo, kdež začnou teprve
hiditi, okusu jíce pupeny a vyžírajíce je, pozděj i i mladé listy a ješ tč později i listy staršl. Zakukluji
so v červnu ve svinutých listech i jinde.
Boj proti škůdci : J sou-li plody ještč malé, lze stromek n ebo ker· angreštový nebo rybízový
postJikovati l % roztokem jíchy sírováponné s a rsenem nebo 1 % roztokem Solbaru s ar senem, nešk odí-li to ang reštu (pfoclběžná zkouška žádoucí!), ač postačí též postr-ikováni vápenným mlékem.
Blíží-li se však dospívající plody stadiu z.rá1ú nebo s klizně, nelze arsenem postrnwvaLi (možnost
otravy !) a nutno se spokojiti s oklepáváním s tromkú, hlEwně z rána za rosy, a lapáním housenek
na r ozprostl"ené šátky. To platí o moru1'íkách. Švestky a slívy lze však stHka.Li j íchou r;irovápennon
s arsenem, ovšem kromě raných odrůd. PI·i podzimním žíru mladých housenek se ovšem kel"e i stromy
posti"ikují 2% jíchou siťovápennou s arsenem, nemají-li už ovoco.
V zimě n utno sp adlé listí 1lobfo shrabovati a ničiti a ke konci února nebo počát k em bfozna
posti'ikovati 20% jíchou sí.rováponnou bez arsenu.
Harlekýn, ač někdy zpl'.tsobnje značné škody, pfoce se nev~rskytuje Lak hoj11č a čnsLo jako
pilatka rybízová a angreštová.

Obraz č. J,44 . Pil a t k a ryb i z o v á (Pteronidea ribesii).

p
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Housenky ož!rajici angrešt.
p

Pilatka rybízová a angreštová.

(Angrešty a rybíz.)

Od května často až do srp1w se nct listech srstek a rybiZLi vyskytitjí asi 10-10 mm cllouhé housenice,
zeleno žlutavé s hojnými černými chlouplcy a. čemúmi tečkami. l'.!fojí lculovitott hlavičku s 2 očúna. Vy·
žiraji nejdříve kruhovité otvory do povrchu listit, později celý list až na fctpilc, počinojice ve středu čevele
a končlce jejím okrnjem. 1llfaji,tu zvláštnost, že při nejmenšim doteku zvednji zadeček 11;ebo se zkrucuji do S .
Vyskytují se často ve dvoit i vice generacich po sobě rychle jdouc-leh ct způsobuji mnohdy i úplný lwložfr.
Skůdcem je vosička, pilatka rybizovcí (Nemati1s čili Pteronidea ribesii), která jo a,;;i 7 mm dlouhá
a s rozpjatými kHdly asi l 5 mm široká, a pilettka anqreštová (PristiJJ!wra pallipcs), o něco menší.
Vajička kladou v i-ádkách na žebra spodiny listové a housenice z nich vylíhlé ožiťají list. Když dorostou, spouštějí se n a zem, zde se zakuklují a dávají za krátkou dobu vznik n ovó generaci. T akovým
zp(tsobem se rodí pfos léto dvč, Li·i nž čtyi·i generace hmyzu. Housenice poslechd generace pfozimují
hloubčji v púclč a zakuklují so až z jara.
d
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B oj proti škUdci: J e tfoba sbfrat a ničit spadló listy a na podzim nebo na jaře půdu důkladně
povápnit a hluboko, alespoň na 10 cm, zrýt, ab y se hmyzu zabránilo anebo alespoň znesnadnilo
líhnutí. V době žíru účinkoval y by jistě p osthky přípravky arsenovými, ale se z-řetelom k časné
sklizni ovoce a často k pozdnímu výsk ytu šk ůd ce je to poněkud riskantní pro možnost otravy. Housenice pilatky angreštové jsou však velice citlivé proti poprašování vápnem žfravým. J edno poprášení
obyčejně však nepomáhá a nutno zaprašovati za 1 / 2 hodiny po druhé. I zaprašování prachem tabá kovým nebo popelem dřevným je účinné . Pokud jsou h ousenice ještě mladó, pomáhají t éž dobře
posti'.'iky odvarem quassiovým s m azlavým m ý dlem (viz pi"ípravu v předmluvě) , n obo p ostHky
s nikotin em a roztok em mýdla. Dobfo účinkuj e též posthk 1 % j íchou sírovápennou, 1 % Solbarem
n ebo posypání T hom asovou moučkou . Všecky ty to zálu'ok y nutno občas opak ovati, poněvadž hou senice se líhnou v rúzných dobách a v ri'.tzných generacich ; listy se mají postHkovati tóž zespodu.
J sou sice i jiné prostředky, jako na pi" posti'.'iky slanou vodou , které pomáh ají spolehlivě a rychle,
ale ničí pi"i tom spoleh livě a rychle i listy.

9. Skup i n a hro nk ů o žiraj i cích lis ty.

brezna
o j11kn

Obraz

grešt .

hous1'11ir1·.
' nui. l 'y-

u frpr/1'
ji do,...,•.
ný lio/o"ír .
1!1011I 11·1

č.

445. Chroust obecný (Melolontha vtilgaris) , s ponravou ožírajíc!

kořeny

stromku.

Chroust obecný čili babka (JYlelqlontha vulgaris) s vývojem t r vajícím 3-4 roky, a jemu
podobný chr oust m aďá lo vý (lJIIelolontha hippocastani), jehož vývoj v zemi t1"Vá o rok déle
(4-5 let) . (Všechno ovocné stromoví. )
Ožira ji listy stromii v květnii ciž do polovice června , někdy ve velkém rozsahu, jejich ponravy ožfrají
V ovocných školl;ách škcclivaji nejvíce p odeží;áním sazenic.

kořínk y.

Brouk létá hlavně večer . Vajíčka (60-70 ku sů) klade dosti hluboko clo země (10-30 cm) ve
skupinách po 10 až 30; z nich se líhnou zn ámé ponravy, které se v pl'.1dě rozlézají, živí se koHnky
a ožíráním kofonů stromových. V zemi žijí ponravy 3- 4 r oky, načež si vytvoH v zemi komůrku ,
v niž se zakukluj í; z kukly se líhne dospělý b rouk, k ter ý p odzim a zimu t ráví j eště v zemi a teprve
2 jara vyletuje.
B oj proti škUdci: Dospělé chrousty oklepáváme se stromů, nej raději časně r áno, dokud j sou ještě
ztuhlí no čním chladnem, a ničíme je n ebo je předhazuj eme slepicím nebo vepiům, kteH je rádi žerou .
P ostí'iky arsenovými přípravky j sou málo účinné. N ičení ponrav je již obtížněj ší, poněvadž žijí
v zemi a mohou se pl'.-i větším výskytu st áti pravou metlou pěstitelů. Siroul1líku lze velice dobfo
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použíti v zahrádkách, kde se pěstují j en kultury jednoleté. V tom pHpadě stHkáme jej do země do
děr asi 20 cm hlubokých (60-70 g na 1 m 3, viz Únavu půdy).
V kulturách ovocných se ponravy dají dobfo chytati na koHnky salátu nobo i jiné („lapací")
zeleniny, kterou vysazujeme mezi fady strom'"\ a v níž pfi vykopávání ničíme zlákané ponravy.
Dobrým prostředkem je frézováni pozemku v době jarní, kdy ponrava se stěhuje k povrchu půdy,
nebo počátkem června, kdy je povrchu nejblíže . .
Úhlavním nepHtelem ponrav je krtek a ježek; kteří jich p ožírají velké množství.
V době kladeni vaj íček (konec května
a počátek června) možn o posypati půdu
vápnem žfravým a p ak pokropiti vodou,
čímž se ničí vajíčka, ale pí-i pom musíme
dáti pozor, abychom půdy nepfovápnili a
nesmíme to dělati každého roku.

č. 446. Li st o k a z z ah r ad ni (Phyllopertha horticola) v přirozené velikosti a jeho požerek na listu.

Obraz

Listokaz zahradní.

(Hlavně jabloně,

Obraz

č.

441. Li st o h 1 od pod 1 o u h 1 ý
(Phyllobius oblongti.s).

ale i ostatní ovocné stromy.)

Listolcaz zahradni (Phyllopertha horticola) okusuje listy, hlavně jabloni, ale i jiných stromii ovocných, a rád ožirá i mladé plody.
Podobá se malému chl'oustu, ale hlava a štít jsou. leskle kovově zelen é a krovky hnědé ; je
dlouhý asi 1 cm. Způsob života je stejný jako u chroust a, klade též vajíčka hluboko do půdy, larvy
žiji též v zemi, ale zakuklují se ještě tóhož roku.
Boj proti škůdci : Oklepáváni stromů, aby br ouci spadli na podloženou plachtu, a jich ničeni .
Po vyrašeni listů postřik arsenovými pi'ípravky s jíchou sírovápennou.

Listohlod podlouhlý.

(Všechny stromy ovocné.)

Listohlod podlouhlý (Phyllobius oblongus) ožirá listy všech
nilců, a to vždy s kraje .

stromů

ovocných, i

ořešáků,

ba i jahod-

Je o polovičku m enší než listokaz zahradní, s černým štítem a lmědými krovkami. Larva žije
pravděpodobně v půdě a ožírá koHnky. Při větším výskytu se mú.že brouk státi nebezpečným, zvláště
roubům,

které celé ožírá.
B oj proti šlcůdci: Nejlepší j e sklepávání broukli se stromů z rána, dokud jsou ještě ztuhli nočním
chladem, a jich ničeni . Posti'iky arsonovými pHpravky s jíchou sír9vápennou po vyrašeni listú.
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vinná a

d c i a c h o r ·o b y o v o c n ý c h s t r o m fi.

jabloně. )

Několik

sousedicich listů je slepeno a
ve smotek podobný doutníku. Smotky
později hnědnou, 11sychají a padají. Ve smotcich nalézáme buá vajička nebo lm·vy špinavě
bilé s tmavoit hlavou. V yskytitjí se hlavně na
révě vinné, na hrušnich, ale i na jablonich.
.9točeno

Škiidce : Zobonoskct 1·évová (Byctiscus
betu.lae) je malý, asi 5-9 mm dlou11ý brouček, lesklo do zlatova zelený, ale i moch'ý.
Vajíčka ukládá do stočených list li, z nichž
so lílmou larvy, které, když do spěly , padají
k zemi, v níž se zapupí; na podzim se z nich
líhne brouček, který přezimuje v zemi, aby
na jafo vylezl na strom.
Boj proti škiidci : Vydatně pomáhají
lopivé p ásy, které klademe proti píďalkám
a obaleči jablečnému. Jinak se osvědř.uj e
časté a opětované sbírání smotln\ se stromů
o. včasné oklepávání stromů, a b y bro učci
sp adli n a podložené plachty a mohli býti
zničeni, nebo postl'ikování stromů pHpravky
arsenovými, jakmile se ukázali první broučci.

Zobonoska řapíková.
ně, méně

u jiných

druhů

(Jabloně, hruš-

ovocnýoh.)

J e«notlivé listy začinaji v mistech, kde
Obraz č. 448. Zobonoska révová
se stýká fapik s listovou plochou, hnědnouti,
(Byctiscus betulae).
naduřovati a kolenovitě se ohýbati. Nato začiná celý list hnědnouti od okrajů a usychati.
Pokusime-li se ohnutý list narovnati, láme se v onom kolenovitě ohnutém mistě, poněvadž řapik je
zde dutý. Nalezneme v něm 2-4 beznohé, špinavě bilé, maličké larvičky s hnědou hlavičkou. Vysky tují se nejčastěji na jablonich a hrušnich, méně u jiných dmhů ovocných. Škody nejsou veliké.
Škůdce : Larvy zobonosky řapikové (Rhynchites interpunctatus čili allim•iae), ma.li čkého to broučka,
jen asi 3 mm dlouhého, b arvy ocolově modré. L arvy padají s li<>Lem k zemi, kde se zakuklují; brouček
se lihne již na podzim a skr ývá se ve skulinách kůry, nebo se líhne někdy až n a jafo.
B oj proti škůdci : Ochranné lepivé p ásy na p odzim, shrabováni a spalováni listů pfodčasně spadlých, po pr-. n a jaře
oklepáváni stromů, aby broučci spadali a mohli býti zničeni,
nebo postiiky arsenem.

10.

Skůdci

vyží r a jící li sty, plo<ly i letoro s ty.

Červený obaleě pupenový
(Všechny dmhy ovocné.)

a šedý obaleč pupenový.

Oerstvě

vyrašivší listy vsech druhů ovocných, hlavně kraplodonosných, jsou spředeny dohro1nady jako
maličký keříčekadále nerostou. Spředené listy maji četné otvory,
jako by byly rozstf-íleny broky , a v nich žiji maličké housenky.
tičkých výhonů

Škiidce: J ednou způsobuje zjev ton drnbounký motýlek
pupenového (T·metocera ocellana), ba r vy bilé
n ebo šedó, jehož housenky jsou asi 1 cm dlouhé, če1·venohnědé,
jindy zase šedý obaleč pupenový (OletMeutes variegana), který
je o maličko větší a housenky m á šedavě žlutozelené.
če1'Veného obaleče

Obraz

č.

449. Zobonoska

řapíková

(Rhynchites interpunctatus
R. alliariae) .

čili
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Prvý pfozimuje jako housenka
pod pupeny n ejmladš ich větévek
kde se zapi·á dá, druhý ja ko vajíčk~
buď pí-imo na pupenech n eb v kůfo·
housenka se líhno teprve na jaře'.
Na jafo housenky spi'ádají konečné
listy výhonků a vyžfrají listy pod
pav učinovým pletivem. Rovnož vyžfrají i m ladé plody v pavučinovém
p letivu, vyhlodávajíco na nich bu d
m enší p ovl'chové jamky anebo je vyžírají až na jádl'a noho pecku, a zavrtávají se i do letol'ostů, kteró usychají. Motýlci jsou asi 7- 9 mm dlouzí
a ph roztažených ki'ídlech asi 17- 20
mm širocí, bělošedí a šedohnědí. Škody
jimi způsobené n ejsou značné.

Obraz

č.

450. Obal eč p u penový
(Tmetocera ocellanct) .

červen ·ý

Boj proti šMdci : Čištěni a zinuú
posthká.vá.ní s tromů kal'bolineem
a.nebo pfod samým vy1·ašením puků
20% jíchou sírovápennou ne bo 3%
Solbarem, a když listy začínají l'ašiti
z puků, posti'.·ikávání a rson em s 2-5%
jíchou sírovápennou, aby housenky
hned nara:úly na otrávenou potravu.
Radí se též rozmačkati l1nizcla h ou senek, která jsou na spfoclených luatičkých letorostech, což však u tvarovaných stromů lzo tlSžko provésti bez
zni čeni.

11. Skudci napada j ící p u peny.
Mol

dřeňový.

(Jabloně a h rušně . )

Na jaře očka neraši, naopak i s okolim iisychají , nebo vyraši-li, vyraši bidně a vzniklý slabý leto 1·ost brzy vadne a usychá. I konečné letorosty normálně a zdravě vyrašivší náhle vadnou a usychají.
Pfihlédnenie-li bliže, shledáme, že očka i puky květné jsou - většinou vyžrány, jejich okoU je puchýřovitě
zduřeno , někdy i popraskáno. Odstranime-li na tom mistě kůru, nalezneme maličkou housenku, asi
7 mm dlouhou, žlutavou, s tmavohnědott hlavičkou. I na vadnoucich letorostech nalézáme otvor a uvnitř
stejnou housenku.

•

Skůdcem je housenka mola dře1fového (Blastodacna putri penella) . Z rú vzniklý motýlek je asi
G mm cllouhy, pi-i r ozpjat ých kHdlech asi 12 mm šil:oký, šedohnědý, se žlutými a bílými kr esbami.
Poletuje v Čel'venci a srpnu ; vaj i čka klade na Jisty. Housenka z n ich vylíhlá žij e nejpl've z listi1 a na
p odzim se z nich stěhuje na pupeny, do nichž se zažírá a v nichž pfozimuje. Na j afo vylézá ze zniče
ných pupenů a zažfrá se do nově vzn ikajících l eto rostů, které rovněž uvrútI· vyžírá, načež se zakLLkluj e
vo zvadlých listech.

Boj proti škiidci : PostHká.váni arsenovými přípravky v srpnu, kdy se líhnou housenky, je možné
jen u ovoce pozdě zrajícího, ale n e u ovoce ranějšího pro možnost otravy. Za to lze posthkávati
stromy arsenem s jíchou sirovápennou 1 %-2% v době rozpuku listů, kdy housenky pfoléza.jí z pup enú na letorosty . Všecky letorosty vadnoucí nut no odfozat a spálit. Zimní boj proti tomuto škt'.1dci
je bezúčelný, poněvadž housenka. pfozimuj e v pupen ech.
Do t éto skupiny ná leží i m ol pu1>0nový čili očkohlod (Argyresthia ephipella), ale poněvadž
se jeví nejvíce v p oškozování pupenů květných, byl vfaděn mezi škúdce n apadající
k věty (str. 630.).
jeho
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Bejlomorka

č.

451. Mo 1 d i· eň o v ý ( Blastodacna putr1pennela).

očkokaz .

Zasunutá očka při očlcováni nevyraši, Černaji
ci zasychaji. P od očlcy jsou oranžové, asi 2,6 nim
dlouhé lwrvičky .
Slci"ulce je cfrobný, asi 2 mm dlouhý komál'ek, bejlomorka-očkokaz (Olinodiplosis oculiperda),
který hned po očkování klade vajíčka do čerstvých
ran. Vylíhlé larvy se zavrtávají pod očko a rnši
spoj ení očka s podnoží. Pak se zavl'távají i do
podnože a ničí její dfovo.
Boj proti škůdci : Rány vzniklé pN očkování
se natírají mimo očko samo hned zab.rndnickým
voskem. Baudyš !'a.dí natříti očkované místo kolodiem (k oupí se v lékárně nebo u materialisty)
anebo aspoň je ob a liti vatou.
ltoztoč

rybízový.

(R ybíz a angrešt.)

P upeny rybizu i angreštu bývaji silně zvět 
šeny, často až 2 cm dlouhé, tvaru kulovitého. Později
zasychwji anebo - vyraši-li někte1·é - vyraši ve
výhonky velice slabé, které později zasychaji.
Škůdce : Roztoč rybizový (Eriophyes ?'ibis) j e
maličký,

p ouhým okem neviditelný roztoč. Pi-ezimuje na rybízu v p upenech ; v jednom pupenu
žije jich až tisíce. P fod odmnfoním pupenů se stě
huje na listy, kter é znetvoh1je tak, že jsou po kryty puchýi-i (hálka.mi}, zakrňují a žloutnou. Od
června se počíná stěl1ovati z listů do nově nar ostlých pupenl'.1 a klade tam vajíčka, čímž novó p u peny počínají n a dufovati.

Obraz č. 11 52. R o z to č r y b í z o v ý
(Eriophyes 1"ibis) a pupeny jim zduřené .
P odJe B !!.udyše.
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Na angreštech nepfaúmují roztoči v pupenu, nýbrž za pukovými šupinami, k teré rovněž púzduh1ji; odtud se stěhuji na listy. Roztoči mohou způsobiti značné škody.
Boj proti škiidci: P omáhá jen jícha sirovápenná, kterou stHkáme v zimě nčkolikrát, a to 3%
nebo 2% Solbarem. Jak.mile se začnou pupeny rozvírati, stHkáme jenom roztokem l % jíchou nebo
Solbarem rovněž 1 %, a posthk opakujeme každých 14 dnů . V zimě sefozáváme výhonky a vylamujeme zdufolé pupeny.
Podobné zclufování a znetvofování pupenú, k teré potom nevyraš!, způsobuje na lísce
roztoč lískový (Eriophyes avellanae). Znetvofoné pupeny je tfoba vylamovat a pálit, z jam stHkat
v době 11alévá1ú pupenú 5% jíchou sirovápennou. Škody bývají často značnó.
chýfovitě

12.

Škůdci

na.padající jen letoro s t y.

tip
Olrraz

Bodruška

č.

459. Bod ruš k a hr u š

hrušňová.

ň

o v á (Janus compressus ) a j ejí vývoj.

(Hrušně, zejmóna tvarované, a vzácněj i i j abloně. )

V červnu nebo v srpnu se pojednoit počnott 8Vinovati, černati a pak opadávati listy letorostti, ale
nejen nct nově narostlých, na mladych i lo1iskych letorostech. Po listech počnott i letoi·osty usychati, vlniti
se ct čemati . Na dolnim konci odmnirajicího letorostit nalézáme malý okrouhly otvor. Rozřizneme-li takový
letomst po délce, vidíme, že uvnitř je vyhlodctná chodbička, vyplněná jemným trusem, a nalezneme maličkou, asi 7 mm dlouhou, žlutavou housenku, lcterá je tmavoit hlavičkoit obrácena dolit. Změny ty jsou
nejčastěji na letorostech nebo plodových větvičkách hrušni, které lofiského roku byly zaštipovány nebo
řezány, tedy ponejvíce u hrušní tvarovaných.
Škůdce : Bodruška hruš1íová (Janus compressus) je malá, asi 7 mm dlouhá vosička, která poletuje
asi od polovice května a klade vajíčka na horní konce loňských, ponejvíce zaštipovaných nebo fozaných letorostli. V červnu se líhnou z vajíček housenky, které se zavrtávají do letorostů a vyžírají
jejich dfoň směrem odshora dolú . K podzimu si housenka vyvrtá na dolním konci napadenóho leto rostu otvor, kterým by mohla budoucí vosička na jafo vylétn outi, a sama se zapí·ádá. v letorostu
v zámotek, v němž pfozimuje, v dubnu se mění v kuklu a ta v květnu v hotovou vosičku .

Boj proti škůdci : Napadené větévky a letorosty je tfoba hlouběji p od zčernalým místem (poněvadž
tam blízko ži je housenka) oclHznouti a hned spáliti.

líhl
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454. Ne sy t k a r y b í z o v á (Sesia tipulifonnis) a jejl vývojová stadia.

Nosytka rybízová. (Rybíz, a ngrešt, líska.)
Onemocnění mladých výhonkťt u rybízu , angreštu a lisk y způsobuj e nesytka rybízová (Ses'ia
tipitlijormis), k terá klade vajíčka na horní p upeny rybízu , a ngreštu a lísky. Housenka z nich vylíhlá se z jara zavrtává do dfoně m ladých výhonků a vyžírá je směrem odshora dolů. Na zimu neopouští větévky, nýbrž se do ní zavrtává j eště hlouběji jak o b odruška hrušňová, v bfoznu nebo
v d ubnu dalšího jara si vyk ouše otvor, jejž hned zalepí drtí, a zakuklí se v dfoni výhonku. H otový
motýlek opouští výh on vykousaným otvorem a klad.o na h orní pupeny od května do srpna nová
vajíčka, takže po celou dobu svóho života n eopouští korunky stromku nebo kefo.

Boj proti škůdci : Napadené výhonky se odřezávaj í a pálí. V době kladení vajíček, t. j. v květnu,
a čer venci , se častěji stHk á jíchou sírovápennou 1 % (snese-li to a ngrešt), jinak se korunky
posypávají směsi stejných dih\ žfravého vápna a sazí. Tím ovšem nemálo trpí ovoce.
červnu

Zobonoska modl:á

čili

lmželovitá. (Všechny ovocn é stromy,

nejčastěj i hrušně. )

Vrcholky letorostů jsou jakoby přestfiženy a visi jenom na několika vláknech. Brzo vadnou a opadávají. Při bližším ohledání lupou nalezneme nad překousnutým nvlstem řadu maličkých otvůrků
a v každém z nich žlutavé vajíčko, z něhož se zakrátko líhne nepatmá la1'Viéka.
Slciidce: Zobonoska modrá čili lcuželovitá (Rhynchites coeruleus čili R. conicus) , maličký, asi
3 mm dloul1ý brouček, ocelově m odr ý, temně chl upatý, k terý čerstvý letorost mnohokráte n avrtává
několik cm pod vrcholkem , do otvťtrků klade po jednom, jen lupou rozeznatelném vajíčku, načež
slézá doleji, p rokousává. letorost pod otvůrky až na několik vláken; larvy z vajíček vylíhlé se živí
p letivem zvadlých letorostů. Když la rvy dorostou, spouštěj í se na zem a v půdě se zakukluji. Zde
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Obraz č. 455. Zob on o s k

a modrá (Rhynchitis coernleus

se z nich líhnou nové zobonosky, pfolézají na strom a
škody zpi1sobují na stromech tvarovaných.

čili

přezimují většinou

v

R. conicus ) .

kůře s tromů. Největší

Boj proti ški°tdci: Zvadlé vrcholky letorostú oclstr-ihujeme a pálíme. Brouky sklepáváme se
s tromú na podložené plachty a ničíme. Na podzim kl ademe kolem kmene lepkavé pásy. V zimním
boji se kmeny stromi1 natírají karbolineem 10%, pfod rozpukem pupenů se stHk á 5% jíchou sírovápennou s arsenem, na jafo po vyrašeni listl1 2% jíchou sírovápennou s arsenem.

13. Teplokrevní

šků dci živočišní.

a) Ssavci.
Zajíc obecný a kráh1I. divoký.
Zajic (Lepus timidus či L. europaeus) a králik divoký (Lepiis cuniculus) poškozují nejvíce v zimě,
pÍ'i nedostatku jiné potravy, ovocné stromy ohlodáváním kltry kmenů, IU'sky a kefo i okusováním
větví. Šk ody jimi způsobené mohou býti mnohdy značné, hlavně na stromcích mladších, nedávno
vysázených, s kůrou ještě svěží, šťavnatou, ač ohlodávají i stromy starší.
Boj proti nim je ztížen tím, že bez svoleni majitele h onitby není dovoleno je oclstfolovati nebo
otravovati, takže ochra na proti nim je jen pasivní boj. Ovocné stromky ph cestách a v polích chráníme proti nim hned pr-i výsadbě obaly lanem\ slamou, chvojí, rákosím, trním, nejlépe však košíky
proutěnými nebo laťkovými, zalu·ady dobrým oplocením z drátěného pletiva pí·iměfoně hustého
(oka nejméně 5 X 5 cm), které dobře vyhovuje, je-li nejméně 150 cm vysoké a do země zapuš těné
na 20-30 cm, aby zejména králíci n emohli plot pH vysokém sněhu pfoskočiti, ani se pod něj podhraba ti. To je jediný spolehlivý prostí·edek. Z jara tam, kde není obav z letního požerku, se obaly
odstraňují a spalují i s ulU'ytým hmyzem v nich, jinak se hned nahrazují, košíky se prohlížejí, opravuji
a čistí, kde tfoba. Nátěry stromů různými zapáchajícími prostředky, které mají králíky a zajíce od
stromú odpuzovati, jsou nejisté a účinkuji zpravidla jen po krátkou dobu, dokud pach nevyprchá.
Tak pomáhají - pouze dočasně - nátěry karbolineem, petrolejem, lákem ze slanečkii, česnekem,
různými oleji a tuky (slaninou, lojem), které mimo to mají tu nevýhodu, že částečně ucpávají prů
duchy kůry, čímž spíše škodí než prospivaji. Dobré služby by konaly lepivé pásy kolem kmene, kdyby
jimi mohl býti obalen celý kmen. Nátěry stromů lepem bez pásů (pí·ímo na kmen) stromtim škodí
jako každý prolínavý tuk. Nátěry stromú vápenným mlékem vůbec nepomáhají. Drátěná pletiva
kolem stromů, hlavně v polích, poskytují dobrou ochranu, nesmějí však míti pHliš Hdké pletivo.
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Obraz č. 456. Hr a b o š

ů.

ob oj živ e In ý (Arvicola amphi bilts f. terres t ris) ; a ohlodaný
ko řenový, b návnada řepná.
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krček

Hraboš obojživelný.

.

Nejvčtš [

váme se
V zimním
ichou sil'o -

H raboš obojživelný (Arvicola amphibius f. terreslris), nesprá,mě zvan ý též hraboš vodní, škodí
ohlodáváním kofonů ovocných stromk ů, p l'eclevším mladších, a.le i starších (až ti'icetiletých!); okusuje
a pfohlodává i celý krček koi'enový, takže lze snadno celý pocležraný stl'omek z půdy vytáhnouti.
Mís to kořenů nalezneme dole na kmeni jen ohlodaný , tupý ký l. Zajímavo j e, že se nepouští do ohlodávání kofomi hrušni. Zvlá štč ohroženy bývají stromy v zahradách a sadech v blizkosti potůčkú,
potoků i i'ek.
Hraboš obojživelný je asi 22 cm dlouhý (měfono s ocasem), bar vy bud tmavo hnědé nebo
světle hněd é (forma zejména n eb ezpeč n á !) , na bi·iše a po stranách šedivó, ocásek má S až l O cm dlouhý,
krátké boltce u šrú úplně zakry té kožíškem.
Hubení hraboše je velico nesnadné, poněvadž žije jen v hlubokých a velice rozvětvoných chodbách v půdě a j e velice nedůvěHvý vi1či všem nástrahám -pJ:,ipra.veným čl ověkem .
Prostfodkii doporučovaných k huboní hrabošů je velice mnoho, což je právě znamením, že
spolehlivý není žádný. Ještě nejjistěj ší způso b hubení je odsti"elováni nebo vyrytí hrabošú.
Ph každém hubeni musíme pfodevším zjistiti, kde chodba je. K hledání chodby používám e železné
tyče, na konci poněkud rozšífonó a bodáním do púcly ve svislém směru zjistíme, zda tyč do pi1dy
vniká těžko n ebo nápadně snadno. Kde vniká lol1ce, tam je chodba. P oté část chodby odkryjeme.
Hraboš n esnese, aby chodba, v níž žije, byla otevfona, proto brzy pi·i sp ěchá, a by ji zakryl a ucpal;
pr-i té příležitosti lze jej sn a dno zastfolit i nebo i vyrýti lopatou. Neobjeví-li se záh y, pak je chodb a
prázdná, hrabošem opuštěná.
Druhým, poměrně jistým zákr okem je n i čení siroulilikem, p i·i čemž ovšem nutno jed.nati opatrně,
poněvadž je to prostfodek jedovatý a snadno zápalný. Vezmou se kusy hadrú nebo staré pytloviny
v kusech dostatečn ě vlhkých , aby se daly p ohodlně vecpati do díry, napojí se sfrouhlikem (asi
50- 80 g), vrazi se h olí p okud lze hluboko a otvor se 1ychle uzavÍ'e hlinou (v zim ě sněhem). Eventuáln ě
se může s irouhlík do děr nalíti pl'.-imo, načež se ch odby pevně uzavrou, aby ne unikal.
absolutně

Hubeni hrabošti rťi znýni otrávenými návnadami je n ejisté. Návnady lze použíti vlastn ě jen
v zimě n ebo časně na jal"e, kdy má hraboš n ou zi o potravu. Návnady se nesmějí otravovati jedy, k teré
j sou n ápadné, byť i pranepatrným pachem n e bo chutí. Tak nelze otravovati hraboše ani fos forem,
ar senikem ani strychninem, poněvadž hraboš se jim vyhne. Nejlép e je p oužiti pasty zeliové n eb o
muritové, kterou se n ávnada n aplní (JOO g mmitu n a 40 g sádla a dHvkem prom fch at). Za n ávnadu
se n ejlépe hodí silnější kofony pampelišky nebo petr-iele, celeru nebo fopy, které se uvniti· vylffojí
a sešpendli, jak naznačeno na obrázku, a v loží se do chodby. Otvor do chodby vedoucí nutno pi'i krýti něj akou deskou nebo bi'idlici, aby do chodby nevnikalo světlo. Návnady se nesměji pI·ipravovati h olou rukou, ani se jich nesmíme holou rukou dotýkati, protože hraboš z nich ucítí pach člověči ny
a vyhne se jim. N utno jo proto pi·ipraviti v rukavičkách, vypra ných a natfoných v lhkou prstí.
Baudyš za nejlepší návnadu označuje 1- 1,50 cm velké kostečky svatojánského chleba, které se
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natrou bud mmitovou, krytanovou nebo zeliovou pastou. Často se použlvá i pilulek obsahujících
barnatý, které se vkládají clo chodeb, aneb o ještě lépe k ousku chleba, napojeného i·oztokem
uhličitanu barnatého.
Ničiti lze hraboše i baktel'ielnlln p reparátem Ratinem (St. výzkumná stanice pro zemědělskou
bakteriologii v Praze XIX-Nová technika, kde lze koupiti i ostatnl preparáty), který je v tekuté
formo a obsahuje paratyfový bacil, nutno však býti pH manipulaci velice opatrný (viz vždy pHpojené
prospekty!) Chytáni hrabošů do pastí a želez, dobÍ'e vypařených a do chodeb vložených, nenl rovněž
vždy dosti spolehlivé. (Koupí se v železál'ských závodech). P odle Baudyše doporučuje Bayer vykopati v obvodu korw1.k y na zimu pHlrnp, stopu široký a hluboký, který se nechá otevfoný do dubna.
J akmile prý hraboš narazi svou chodbou n a otevřený pHk op ek, ucpe otvor a vrátí se. PocUe vysypané hliny z otvoru lze prý souditi na pHtomnost hraboše, načež se do chodby dá past nebo otrávená nástraha. Z jara se pHkí1pek vyplní k ompostem nebo půdou s hnojivy. V praxi, zvl. v poli,
pH velikém počtu stromt.\ je tento zákrok ovšem neproveditelný.

uhl ičitan

b) Ptáci.
ptactva je pro ovocná.fo užitečná, pomáhajíc mu vydatně v boji proti hmyzu
Ptáci požírají nejen dospělý hmyz, nýbrž i vajíčka hmyzu, larvy a housenky, a poněvadž spotfoba potravy je u nich velká, zejména po vylíhnutí mládat, pomáhají ovocnái'.ům vydatně
a je tedy v jejich nejvlastněj ším zájmu, a by ptactvo chránili. V tomto smyslu je vl astně skoro každý
zpěvný pták užitečný, jde jen o to, zda na druhé straně škody jim působené nepÍ'esahují míru užiteč
nosti. Tak na pi'. i jeden z nejužitečnějších ptáků - sýkorka - z nedostatku jiné potravy někdy
naklovává plody, čímž se stává škodlivou , ale nepoměrně velký užitek, který skýtá sběrem hmyzu,
pÍ'evyšuje mnohokráte a mnohokráte nepatrné škody, které snad způsobuje.
I bažant a koroptev způsobují často citelné škody ve vinicích naklovávánlm hroznů révy vinné;
kdo však měl pHležitost, zejména v době jarní a časně letnl, prohlédnouti si jednon jejich žaludek,
užasne, jak veliké množství lal'ev a škodlivého hmyzu obsahuje, takže škody, které způsobují na
hl'oznech révy vinné, jim rádi odpo~1štime .
Velká

a j.

většina

škůclcíun.

Vrabec.
Opravdu škodlivým ptákem, jehož škody daleko a daleko převyšuji jeho užitečnost, je vrabec.
J e snad jedním z nejškodlivějšich ptáků vůbec. Škody jim způsobené, zejména pI·i velkém výskytu
vrabců, jsou tak značné, :t:e se stává často postrachem ovocná.i'.·ů, hlavnlS však zahrádkál·ů. Je též
užitečný tfrn, že v době nedostatku a hladu požírá i hmyz, zejména měkký, na p.i'.'. píďalky, ba i svá
mlácTata částečně krmi hmyzem. Škodí však po celý rok, v létě i v zimě, a sám jsem na rozpacích,
kterou škodu mám považovati za větší. V zimě a nezHdka již na podzim, ale zejména v časném jam
škodí tím, že vyklovává a požírá pupeny listové i květnó, zvláště rybízů, tfošní i v išní. Ale nevyklovává jich, aby jen u tišil svůj h lad, nýbrž klove clo nich snad jen z pouhóho i·ozmaru a rozhazuje je
po zemi, takže j ich často vidíme pod stromy plno. Na jaře - podobně jako kos - klove první jahody
a největší škody způsobuje - stejně jako špaček - na třešnlch a višnlch; v zahradě není často
jediného plodu, do kterého by se nepustil. Klove sladké luušky i jablka naklovává, též broskve,
meruňky aj. A to jsou jen škody působené na ovocných stromech a keHch. l\!Inohem větší jsou však
škody v rolnictví na dozrávajicim obili, hlavně pokud jsou zrna ještě měkká, i v zelinářských zalu·adách, kd~ ničí vše, co je zelené, počínaje mladými sazeničkami, které vyklovává a vytahuje ze zeroll,
na pI" mladého salátu, kt erý zvláště rád požírá, a konče vyklováváním rajských jablíček a tvrdých
hlávek zelí k podzimu. Pi·oto vším právem ie považován za ptálca velmi l;Jcodlivého, který se má ničiti.
Ani ostatnlm ptákům nedá pokoje, obsazuje jejich hnízda. A pi'i tom je od pI·frody nepoi'áclný, jak
už je viděti na jeho hnlzdě. Ale k ničení je třeba dvou. Toho, kdo ničí, a toho, kdo má býti ničen.
A houževnatý, nedůvěi'ivý vrabec nechce za žádnou cenu dělati toho druhého, proto je b oj proti nomu
tolik obtížný. J e mazaný a velice vychytralý. Všem nalíčeným nástrahám se dovede zakrátko vyhnouti, aby mu neublížily. Je známo, že sedá i strašákům na hlavu. Otráveným zrnem se dá napáliti
jen jednou a pak si ho nevšímá. Zbarvené obili jedem otrávené vůbec nežere. Jenom jeden jed má
rád: a lkohol, zejména sladký. Zrno na.máčené v slazeném alkoholu považuje za lahúdku a snadno
se jim opíjí. Tohoto p oznatku se používá k hromadnómu chytání a stHlenl v1·abců. J inak před ničím
nemá respektu, ať to jsou již rl'.tzné m lýnky n a něj nachystané, harašivé lesklé plíšky, sklíčka, rámusfcí
letadélka, zvonky atd. Zakrátko sedá vedle nich, dávaje si klidně vyhrávati. Poměrně n ejvíce se bojí
stromů omotaných b ílými, zelenavými nebo modravými nitěmi, do nichž jednou narazil nebo se
za.pletl. Pak nejde ani na třešně. Stromům takovým se vyhýbá z daleka, ba vamje před nimi i ostatnl
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kamarády. Nej lépe se hubí v zimě stl'ílenírn ch·obný mi broky na pfodhozeném zrní, ale zak rátko
se vyh ýbá i těmto zásypfon. Nutno mu mai'.'iti pHležitost ke hnízdění, ničiti jeh o hnízda a vajíčka
v nich, ch ytati jej clo umělých hnízd (staré květináče nebo budky s nástrah ami), která mu brá ní
z budky vylétnouti, nebo opájeti jej zrním namočeným v sladkém alkoholu a pak jej chytati clo sítěk
nebo stHleti.

Kos

„městský".

Právě ja ko vrabec šk odí i zdomácnělý lcos městský. Nemůže se již ani ztotožňovati s kosem
l esním, který se živi v,ýhraclně potravou živočišnou a je tucliž velice užitečný. I městský k os požírá
potravu živočišn ou, ale většin ou jsou to jenom užitečné dešťovky kypHcí půdu , které ho rl ivě vytahuje z púdy, a n e1ú tedy ani tím nikterak užitečným. Jinak celý rok se živí poti-avou, k terou mu
skýtá. strom, keř, kterákoli zelenina, hlavně mladá, kterou vyt a huje z půdy, ale vyklovává i zeleninu
dospívající, zejm éna rajská jablíčka. Na, stromech vyklovává o voce všech cll'uhú, zvláště plody sladké;
tak naklovává jahody, které záhy p o naklovnutí hnijí, sladké hrozny révy vinné, jichž sp otfobuje
velké množství, tfošně, hrušky, slivy, broskve a meruňky. Ani užitečnému ptactvu rovněž nedá
p okoj, ruše je v jeho hnízdění , ni če mu jeho vaj íčka a vyhazuje je z hnízda, dokonce prý požírá
i jeho mláďata, jak uvádí Baudyš. Z těchto všech důvodů je místy považován za p táka mnohem
škodlivějšího než vrab ec; proto b y měl býti ve městech huben i u nás právě tak, jak je tomu v jiných
zem ích. H lavní škody púsobí na třešních. Omotává1ú tfošňových stromů nitěmi ruš í prý jej velice
málo, b a podle výroku Baudyšova vystýlá si dokonce své hnízdo nastraženými nitěmi! Poněkud jiné,
ale p ouze zdánlivě jin é zkušenos ti měl jsem s tfošněmi a k osy ve své zahradě, kde byly p ouze 2 stromy,
jeden z nich pozdiú Napoleonova chrupka. Opodá l by la pÍ'i cestě tfoš1'íová a lej. Str om y jsem omotával
tenkýml nitěmi slabě zelené barvy, takže byly sk oro neviditelné, a vžd y j sem pozoroval, že kosové
se jim vyhýbali, a le - jak jsem do datečně zjisti l - jen proto, že v blízkosti b yla alej třešňová, nitěmi
neomotaná. Když tato alej by la očesána, chodili kosi i na mou později zrající chrupku Napoleonovu.
Co však bylo zvláštní, vr abci se jí vyhýb ali i nadále. Jinak bylo by lze k osy odsti"elovati nebo ničiti
jim luúzda (vaj íčka), dosud však zákonem je t ento škůdce chráněn, ve městech ovšem ny1ú ke škodě
pěstitelů .

Špaček.
Špaček bývá též p ovažován za velmi škodlivéh o ptáka, ač škodí mnohem méně než vrab ec
a kos . Vyta.huje sice též v zahrá dkách klíčící zeleninu ze země, oklovává i ml.a dé sazeničky, zejména
salát, n aklovává t éž ovoce, ve velkém zejména tfošně, ale činí tak asi z hladu, dávaje obecně před
n ost potravě živočišné, kterou horlivě vyh ledává na stromech. Požfrá velké množst ví larev i housen ek ,
zv láště má-li mládata, a t eprve k dyž m á této potravy n edostatek, šk odí značně i ovoci, zejména ti"ešním a lU'oznúm révy vinné. Aby v zahradách nešk odil třešním, omotávají se stromy rov něž tenkými
nítěmi bílými, modi·ými nebo zelen ými, ve tfošňovkách se odstrašu je stHlením, lomozícími věcmi,
vycp anými dravci nebo kočkami zavěšenými do korun stromů a pod.

*
Je
tější.

j eště

Jiné,

očekávaně

*

*

ovocných stromů a keh'i, ale škúdci zde u vedení jsou pr o nás nejdt'.tležiop omíjím , poněvadž škody jimi zpť1sobené bývají malé, dolrnd se snad neneobj eví ve velkém rozsahu.
mnoho

škti.dců

méně důležité

Nemohu opomenouti v závěru knihy, ab ych výslovně nepoukázal na nedoceněné služby, které
ovoce skýtají naše výzlciminé iístavy ovocnářské a fytopathologiclcé v Praze-Dejvicích
a v Brně. P oužívejte vždy, kdy jste na pochyb ách ve k terékoli otázce pěstitelské n ebo ochranářské,
těchto služeb a upozo rněte na ně i své př-átel e.

pěstitelům
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ze svých 14 ha rozsáhlých
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a keřů ovocných i okrasných,
konifer a růží. - Vyžádejte si
ceník. - Ceny velice mírné.
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pojezdné i motorické. Stříkačky pro
zahrádkářské účely. ru ční,

Ing. Šámal & spol.,
Praha· Mi chI e,

Táborská ulice 89.

ROZSTŘIKOVAČE pl'O zahrádkářské
a hasicí přístroje PROMETHEUS

ú čely

Sdělte nám veškerá svá přání,
obsloužíme Vá s všest rann ě.

Ovoce potřebuje slunce -

slunce potřebuješ i Tyl

V6.e pJW. 'llaJ.e tZafvuult/
fumplte trejťewrep, u h
660
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Jan Jirkovský,
sem en a a zahl'adnické potfoby,

Praha I., Michalská 7.

jehož ultrafialové a Infračervené paprsky
pomáhali proti rOzným nemocem n
ulehčuj! při rheumatických bolestech.
Prospekty

oc hotně

znsUá firmn

TELLUX, Praha li., Příkopy 14

ČESJ(É RŮŽE

Jakostní nástroje,
nože, n úžky, žnci strojky, rýče,
drittiíné pletivo, hadice
a ostatní I10třeby pro zahrady
v hojném výbčrn a l e v n !' u

SVĚTOVÉHO JMÉNA
odrůdy růží

Nejlepší
pěstitelů

plečky,

Bratří Kauckých

cizozemských

Praha-Král. Vinohrady,
Bělehradsk á tř. č .

P i š t .e

s i

o

7.
c e n í č e k !
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CENIKY

Výpěstky

geniálniho

11ěstitele

Mičurina :

Pozdní broskev, léčivá jedlá „ Réva
severu" , jedlé růže „Šeršavolistka
ananasová, no v é viš n ě, jablka,
hrušně, kdoule, maliny, ostružiny,
růže tř'ešňové, jahodové, ofoch lískový „Poz<lnaja" a jiné.

Vejtasovy
ALPINKY-TRVALKY,
SKALNÍ JEHLIČINY,
LEKNÍNY I RŮŽE
najdete ve všecli z aliradácli
z námicli milovndn'i květin

I Také v zal'Uadě autora

Co potřebujete
k ošetfoní

stromů

i pro

Va~ i

I

výb ěru

a n ejlepší jakost i u fmy

VEJTASOVY
KULTURY TRVALEK

a skla d zahra dních potfob,

P R A HA I., Haštalské n.
T e l e f o n

12.

v

OB SÁ HL Ý CEN ÍK
Z DARMA ZASÍLAJÍ :

ALOIS TALACKO,
sem enářství

I

zahrádku?

Vše obdržíte
v h ojném

této knihy

v

JAROMĚŘICÍCH

6 3 3 9 O.

n.

Rok.

T el. 21.

Osvědčené zavařovačky

JEDINEČNÉHO VÝKLOPNÉHO TVARU
renomované

značky

„REFORM" od výrob1ú firmy :

MUDr. J. BAREŠ a PH~ Mr. K. TILL
V JEVÍČKU (Morava)
V á s nejvýš u spokojí a nikdy nezklamou I

Bezplatné porady o používání

e,

DRASELNÝCH HNOJIV
vyžádejte

s i

u

dy,
k!

111111111111111111111111111111111111111111111111111
Zemědělské

zpravodajství:

PRAHA IJ., Liitzowova 21.
HRADEC I(RÁL. Tř. čs. Nár.

ZAJJSTÍ ,ZDRAVÍ ~TROMU

f

.Q PEKNE I CH UTNE OVOCE.

TÁBOR, P alackého třída 359.
BRNO, Palackého 22.
BRATISLAVA, Such~ Mýto

vojska 402.

5.

ět i 11

V

době vegetačního

vajíčka,

VY
EK
Rok.

klidu nutno

ničiti

a odstraniti škodlivý hmyz,

kůře stromů

larvy, atd. nalézající se v

i v uschlém lis ti

Docílíme toho

Podmínkou ltlraví:ho stmmow
-zimní poslři!Lfdvol'ent"-

postřikem

1%ního roztoku přípravku

,,SELECTY.FAVOR''
t. j.

1

kg Favoru na

100 litrů

vody

ARU
Ceny plechové krabice s obsahem:
1 kg a. K 34·- , 1 / 2 kg a. K 19·-,
150 g a K 7·- za kus

firmy:

TILL
orava)
mou I

Vyrábí a dodává:

„SELECTA", PRAHA 11, HYBERNSKÁ 20

PUMPY „HEFA"
S'l'OJ ANOVf.l STUl)NIŮNÍ
P.Á SOVl!í CA.R URLLE
CENTRIFUGÁLNi SIHI
AUTOMATICKl!í VODÁRNY
PO ST11 IK O V AŮE ZAHRAD, l'ARKŮ, POLÍ

Ing. HEJDUK & FAIX

TOVÁRNA J\IODF.RNÍCH ŮERPADEL

PRAHA-VYSOČANY
POD~l3RADOV A ULICE 608

TELEFON

čls.

2•14-34, 274-17

East- mallingské podnože
všech orig. typů (úi'-edně
kontrolované), jakož
i všechny ostat1ú druhy
ovocných podnoží
a pláňat.

'

Největšf čs.

speciálnf závod.

zDENf Kp ÁV velko~~ltury
- - - - - - - - -' podnoz1,

LV S Á nad LABEM.
Ceník neb ilustrovaný · katalog zdarma.

o

AVENARIUSUV
NEODENDRIN
sti-omové karbolin eum o nejvyšší koncenti-aci,

Pan Jaroslav Veselý,
velkozávod škollcafský
v

Molitorově

u

Koufimě.

Znám Vaši firmu a slyšel jsem o ní
už mnoho dobrého, ale vzdor tomu byl
jse1n zásilkou rnWcvaven. Zboží tak
1Jěkné, plné života, dobře okofenělé,
silné, nittno jenom pochválit; rovněž
i vzorné balení. Vaše palmety jsoit
icleální, krásně rostlé, silného vzriistu,
rovné, Másně vedené. Pfijměte za to
mou poklonu.
Abych Vám fekl pravdit, objednctl
jsem zboží vlastně jenom na zkoitškit
a nyní, když vše tak skvěle dopadlo,
objednám u Vás zítra nebo pozítfí
(jakmile bitdu mít vše sepsáno) materiál 1Jro nově zakládanou zahradit svého zetě.
V dokonalé úctě
MUDr. Fr. Dohnálek,
Háj u Opavy.

!J>JU mµ,adliě pamatujk
na ťí6,/íu!
Platíme l'OČ11ě do c1'.zi11y pi' es 3o 111ilio111l Kč
za lísÍcové oN.fky. Sadbu správ11 ýcli odn7d

SULFOMAG
30- 33 Bé dvojnásobně koncentrovaná jícha tekutá proti
chorobám houbovým a svilušce,

C U P R O

výl,,.ad11ě z odděllul dodávají odb. §/rollca i'i

VYBÍRAL A ZÁVODNÍK
TRŠICE NA MORAVĚ

hotová měďnatá jícha proti
peronospofo a jiným chorobám
houbovým, -

Sez nam a il11slrova11ý ceník u larma

ARSULMAG

pasta arseničnanu olovnatého
proti obaleči a žravým
housenkám,

POK SIN

nikotin. přípravek proti mš icím,

S O T O R
světlý lep na housenky a p ilatku švestkovou.
Stromový dehet, štěpařský vosk

Pr ode j ní kancelá1· a sklad

Frant. Košák, Praha li, Štěpánská 51
Zájemcům

zdarma odborný

časopis .

PRO VAS
byla napsána Dr. Ing. A. HORYNOVOU, profesorkou Divčí zahradnické školy, info1·mativní pHručka

Zužitkování ovoce v domácnosti
Kupte si ji, je levná, stoji K 5·-.
Obdržite ji u každého knihkupce
nebo přímo v nakladatelství

Promet heus, Praha VIII, Rokoska 94.

VŠE PRO ZAHRADY
školky vedou
A PA RKV Naše
veliké zásoby v nei lepšich ch·1tzich a odriidách stromů i kefů,
flrvalek květných a květin všec h d r uh i"t.
Žádejte zda1'ma ná§ poučný seznam a cenik .

BRf VVHLfDALO VÉ,

š kolku a sady,

KOSTELEC NA HANÉ.
Pro zájemce
a sebe vedeme vlastnl m11teéni sml. Přes 3.000 m11tek.

=

Hlášená

návštěva

Jest ui11n vžd y vltani•.

:KWté pJUpJtau.fuJ
má cw.ocnWI, p,o.užfuati?
Zhu štčné

NEOARBOROL
ldadč orgnnic.kýc1
K olloidn f nrsenovf
- K olloid ní sirnf

__. Pi·ípl'uvclt ku ni čení mš ic v SeLo druhu

FLORON - Sú-ovtl pennou j lchu v pevuém
tvaru POLYBARIT - P Hpmvky ku ni čení
di·e pčík~. DREPIN, neh AGRION - RndikáL1í pHprnvek ku ni čení trávy TRAVEX
- Specicln í stromový dehet A}' - Speci clní
.š t čpařslcý- vosk - Lep na housenky WQKQ

PLUH~

PLE ČJ(Y, J(ULTJVÁTORY, VALCE

Výrobky f irmy: BOHUMÍNSKÉ

CHEMICKÉ ZÁVODy,
akc. sp ol . v P rn: e

pro poÍe a zal1radJI.

RUDOLF BACHER
ROUDNICE N. LABEM

PRAHA II, Palackého náhi·ci< u
V ytddejte si prospekty, po

K cestování
4Kt

oJr4cl
lliaf'i

ovocné karholineum
- z;mní po•tí·ik nu podlrn„viv NITROSAN pHprnvek ARSOKOLL
pHprnvclt SULIKOLL

nezávislému na veřejných dopravních prostředcích a neodvislému od šířky a povrch ového stavu cest, k jízdám rychlým,
pohodlným a úsporným jsou určeny dokonalé motocykly ČZ.
Moderní monobloková konstrukce s 10 kuličkovými a váleč
kovými ložisky pečuje o jejich neúnavnost a malou spotřebu
vysoce kvalitní materiál ru čí za nevšední trvan livost.

Ani krok pěšky! Letos svuj dokonalý motocykl ČZ

ČESKÁ ZBROJOVKA
STRAKONICE

připadl

bliUí vvsvltlení.

UZAVÍRACÍ STROJE@)

umo<ňuji

na konservy

~
.

výh odné „tlitkovéni ovooo

MACH & FIŠER-HRONOV
továrna na stroje pro zpracování plechu.
Prodejní kancelář, sklady a stálá výstava:

PRAHA VII.,
Veletržnl palác 10.

telefon: 0000

DOBRÉ ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ

ROTT-PRAHA
MALÉ NÁMĚSTÍ č.142

Založeno 1840

Telefon 271-56

KRÁSNÉ A ZDRAVÉ OVOCE
bude Vám odměnou,
použijete-li přípravků:
DOTYKOL-postřik

DOTYKOL- prášek
k potírání škodlivého a obtíž.ného
hmyzu všech druhů v době výskytu,

PLANTOFORM
proti houbám a ško~lli"'.ém\1 hmyzu
na rostlinách v dobe klidu i v době
vegetace, kromě období květu,

FITOKOL
Speciální kolínská. gale~·~~ pr~
zvýšení přilnavosti a ucmnost1
všech postřiků.

·Prospekty a informace ochotně
a bez výloh podá výrobce:

S TR O M Y

i kel-e ovocné,
jako: i ol<runé

PLOTOVÉ A LESN1 SAZENICE
v l1ojné111 výběru se Z:.rnltou prnvosti drnhu
j podnože, :a mlrné ceny, : vysok é polohy
Českomol'nvskť vysoč. dodává již přes So let

k plné spokojenosti :

/

H. ZRZAVY

"LU tEBNf KOLÍN A.S.

Poloha
krajiny přes

ŠKOLKY OKROUHLICE
500

m u. m. -

Ceníček :dnrma

FERD. v.

Z a r u č e n é dr u h y

KRAUPNER ASYN

ovocných
a okrasných stromků a keřů

TŘEBENICE ,

dodá v n ejlepší ja kosti

továrna na ovocné a zeleninové konsel'vy, ovocná
vina a likél'y n a b í z í :

výrobky z ovoce kraje

BOHUMIL VESELÝ,
velkozávod

ško l kařs ký,

MEZICE, p. Náklo u Olomouce.
třebenického

:

ovocné a zeleninové konservy,
veleiemné mm'melácly,
švestková slazená povidla.,
iarny a želé n'tzných druhť~,
ovoce cuk'1·ované, a1·ancini, citronát,
masové konservy,
ovocná vína a štávy,
likérové speciality,
slivovici, brnncly, ocet atd.

F ili ál n í závody :

Olomouc-Povel, Horní Sukolom u Unič ova
a Předmostí u Přerov a v domě p. Hoška.
C c n I lc z d a. r m a, r r a. n k o.

Specialita :

konservov. zelenina „ J O S A "
lc úpravě p o Zé ve k a omáček.
L evná , úsporná, vydatná a nepostrádatelná. V zorlcy na požádání.

GENITORU
už ívají s úspěchem

VA
TÁ

pěstitelé

•

ovoce

proti m šicím (listové, krvavé, mérám,
cikádám, puklicím, housenkám, atd. )

v z ahradnictví

I-93~

proti všem mšicím, housenkám, plošticím, dřepčíkům, puklicím , roztočům, broukiim a pod.
Genitoru užívaií s úspěchem i pěstitelé zeleniny, iepy, chmele, vinné révy a poci.
P oužiti roztoků: 1/ 2 % na mšice listové nevyl učuj ící voskový výpotek a při menším napadení, l % k hubení o dolnějších škůdců a při
siln ěj ším n ap adení, l1/ 2 %proti mšici k,r va.vé,
pH s ilném napadení a p od.
Ceny : p lechovka 2 litry, p lechovka 1 litr

Vyrábí a dodá1•á:

plechovk a

SELECTA"

"PRAHA II, Hybernská 20

K 94·- ,
K 48·1/ litru, p lechovka 1 /. Jitru
2
1

K 25· -,
K 13·-:na 5 Z roztoku se přikládaj í' zda rma
P odrobný návod p1·iložen k u každé zásilce
0dměrky

~,PHARMA"
oddělení

S PERK & PROCHASKA,

pro och ran u rostlin,

P R A H A I., Re v o I u č n r 1 9.

