Poznej a chraň naší přírodu!
Staré ovocné odrůdy - zachraň ovoce našich babiček

Text a foto: Ing. Martin Lípa,
Ilustrace: Bc. David Ladra
Ilustrace převzaty z: SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřeviny
SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
Ilustrace citovány s laskavým svolením AOPK ČR

Proč zachraňovat ovoce našich babiček

Je to naše historie

Starý sad je místo pro druhy

Ovocný strom je součást krajiny

Staré odrůdy mají pestré vlastnosti

Kam pro informace - www.stareodrudy.cz/


= velká informační samoobsluha – přístup zdarma

•

Archiv starých odrůd  pomůcka pro výběr správné odrůdy

•

Databáze genofondových ploch  tip kde se dá něco okouknout

•

Ovocnářská literatura  ke stažení v pdf formátu (historické i nové tituly)

•

•

Standard: Standard SPPK C02_005

•

Standard: Standard SPPK C02_003

•

Metodiky ČSOP, záchranné sortimenty (soubor: OSO-Záchranné sortimenty-final_161012.xls)

Kontakty  seznam dodavatelů, kterým důvěřujeme
•

•

Územní působnost + okruh činností

Stránky jsou postupně naplňovány

Co chránit – odrůdy záchranných sortimentů


= celkem 5 sortimentů

•

Prioritní sortiment – nejhodnotnější odrůdy domácí nebo zdomácnělě (pro celé území České republiky)

•

Specializovaný sortiment – cizí odrůdy zvláštních vlastností např. odolnost (pro celé území ČR)

•

Přijatelný sortiment – cizí odrůdy plošně rozšířené od 19.st (celé území ČR)

•

Průzkumný sortiment – zajímavé ale dosud nedostatečně prozkoumané odrůdy (jen do genofondových ploch)

•

Místní sortiment – odrůdy určené jen do přesně vymezených oblastí (jinde by neměly být vysazovány)

•

Publikováno v Standard SPPK C02_003 Zakládání funkčních výsadeb v zemědělské krajině
Ostatní sortiment – nezařazené odrůdy
– není záchranným sortimentem slouží ke kontrole že žádná odrůda výchozího okruhu nebyla opomenuta
– taxativně vyjmenované odrůdy jejichž šíření v zájmové oblasti není podporováno z veřejných zdrojů
– pouze v: OSO-Záchranné sortimenty-final_161012.xls na www.stareodrudy.cz (nejsou publikovány v SPPK 02_003)

Je stejně důležité chránit jak odrůdy tak i aleje a sady s ovocnými polokmeny a vysokokmeny

Co chránit – stromy, aleje, sady i s jejich prostředím


= příležitost k okamžité akci,hledání spřízněných duší a zvýšení kvalifikace

•

Trvá to dlouho než strom doroste do plné plodnosti

•

Čím je strom starší tím větší hodnotu má pro krajinu

•

Ovoce od starých stromů je okamžitě k dispozici

•

Krajina je plná zanedbaných ovocných stromů

•

Výsledky péče o staré stromy jsou ihned vidět

Pro sázení nových stromů a výchovný řez je nezbytné vědět jak má vypadat
strom v dospělosti, jaké má prostorové nároky a jaké ho trápí potíže.

Majitelé obvykle vítají pomoc s údržbou stromů ale vždy je nutné se jich zeptat

Jak chránit staré stromy : Standard SPPK C02_005

Vyřešit zastínění stromu

Pravidelně udržovat bylinné patro

Zdravotní řez stromu

Udržovací řez stromu

Jak na zdravotní řez zanedbaných stromů
•

Začistit
zlomy

•

Odstranit
odumřelé
větve

•

Zhodnotit
stav
stromu

•

Dle stavu
další
postup

•

Odebrat
optimálně
do 1/3
listové
plochy

•

Zabezpečit
korunu proti
dalším zlomům

•

1. Zakrácením
na boční výhon

•

2. Odstraněním
plodonosného
obrostu
(jádroviny)

•

Zbývající
kapacitu
věnovat
prosvětlení
koruny

•

Zbytek příště

•

Musí být příště

Jak na udržovací řez stromů – podle růstu stromu
•

Roste hodně

•

Roste málo

•

Strom
uklidňujeme

•

Strom
zmlazujeme

•

Výhony
nezakracujeme

•

Zakrátíme výhony
i do staršího dřeva

•

Nevhodné větve
zakrátíme
(odstraníme až se
to bude hodit)

•

Provedeme i
letní řez

Letní řez jen
výjimečně

•

Šetříme
plodonoše

Redukujeme
plodonoše

•

Omezujeme
plodnost

•

•

•

•

Nevhodné
větvě
odstraníme na
větevní kroužek

Podporujeme
plodnost

Ovoce našich babiček pro naše vnuky


Zakládání nových výsadeb = pašování odrůd minulosti do budoucnosti

•

Strom se sází na sto let  je nutné:

•

1. dobře to promyslet

•

2. dobře to projednat

•

3. dobře to připravit

•

4. naplánovat a připravit péči
alespoň 10 let po výsadbě

•

Teprve potom sázet

Nezdar nové výsadby je velmi špatnou službou starým odrůdám.

Lépe ztratit rok a získat dobrou výsadbu, než získat rok a ztratit dobrou výsadbu.

Kde vysazovat - půda a klima dle BPEJ
BPEJ je stanovena pro každou parcelu zemědělského půdního fondu
Je dostupná na výpisu z katastru nemovitostí (lze odvodit ze sousedních pozemků)
Lze ji použít k určení nevhodného stanoviště – postup dle: Standard SPPK C02_003
Klimatický region

Kód hlavní půdní jednotky

Kód sklonitosti a expozice

Kód hloubky půdy a skeletovitosti

8, 9, (6, 7)1

04, 21, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78.

8,9

(5, 6, 7, 8, 9) 2

1 V klimatických regionech číselných kódů 6 a 7 je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost výběru stanoviště z hlediska mikroklimatu.
2 Na

těchto stanovištích jsou přítomny mělké nebo silně skeletovité půdy. Výsadbu lze provést pouze v místech se zvýšenou akumulací hlinité frakce.

Příklad: BPEJ = 53151
5 = klimatický region  je vhodný
31 = půdní jednotka  není vhodná
5 = sklonitost a expozice  je vhodná
1 = hloubka a skeletovitost  je vhodná

Nejslabší článek rozhoduje = výsadba by na tomto stanovišti neměla proběhnout

Kde vysazovat - nevhodné stanoviště dle příznaků
Deformace stromů námrazou

Mrazová deska
Podmáčení lokality

Kde vysazovat – prostor pro nové stromy


Životnost ovocného stromu na semenáči je 100 let


5-10 m od zdí budov



Dle tvaru koruny 2,5-5m od okrajů komunikací



Počítat s dopadovou plochou pro ovoce



V plánovaném obvodu koruny žádné technické sítě



Sázet tam, kde mají rádi stromy

Nízké tvary na slabých podnožích mají životnost 15-30 let
Časté zvláště u jabloní,
Méně dostupné u hrušní a třešní
Méně konfliktní z hlediska nároků na prostor
Vyžadují intenzivnější péči
Jsou nevhodné do volné krajiny

Aktuálně často podceňovaný parametr výsadeb

Jak vysazovat nové stromy – příprava stanoviště

Po výběru klimaticky a půdně vhodného stanoviště vše
konzultujeme s vlastníky.
Následně upravíme prostor pro výsadbu.

Těsně před výsadbou vykolíkujeme pozice stromů

Jak vysazovat nové stromy technologie a materiál


Jamka



Opěrná/ochranná konstrukce



Sazenice



Výsadba



Závlahová mísa



Úvazek



Ochrana proti poškození



Mulčování



Nejslabší článek rozhoduje

Vysazený a zabezpečený strom - dobře

Stromy jsou od sebe dostatečně vzdáleny
Pletiva umožňují řez na kmeni i v korunce

Ochranná konstrukce – loupané trvanlivé dřevo
Konstrukce je dostatečně stabilní i po odehnití kůlů

Úvazek se nebude
zaškrcovat a je
snadno
regulovatelný
Pletivo lze snadno
rozpojit při úhynu
stromku

Závlahová mísa s kapacitou alespoň 20 l

Stromek je nutno chránit na stanovišti minimálně 10let ale mnohdy je nutná trvalá ochrana

Vysazený a zabezpečený strom - špatně
Slabá opora
umožnila
vychýlení stromu

Úzké hrdlo
konstrukce
zraňuje kmínek
Neošetřený smrk
na konstrukci má
životnost 3-5 let.

Úzká základna, špatné
zpevnění a tenké tyče
způsobili zhroucení
konstrukce.

Juta znemožňuje
odstraňovat
podrůstání
podnoží.

Špatná ochrana
kmene zahubila
10 let starý strom

Jak na výchovný řez – rozložení kosterních větví

•

Minimální varianta 3 kosterní větve/patro

•

Maximální varianta 5 kosterních větví

•

Dobrá dostupnost koruny  snadnější údržba

•

Horší dostupnost koruny  náročnější údržba

•

Dobré oslunění a vzdušnost

•

Dobré oslunění a vzdušnost se musí více hlídat

•

Žádná rezerva do budoucnosti

•

Rezerva 2 větví na případné výpadky

•

Sklon k samovolnému zahušťování koruny

•

Náročnější na cit pro stavbu koruny

Patrovitá koruna
•

Optimální úhel nasazení větví = cca 45°

•

 odolnost vylomení a růst /plodnost větve

•

Řezem se tento úhel rozevírá (pokud je moc ostrý)

•

Řezem se podporuje zvedání větví (pokud je příliš velký)

•

U mladých stromků lze použít i ohýbání větví

Jak pečovat o mladé stromky
Zimní řez tvaruje korunu
Optimální je návštěva
1x/měsíc

Každý řez odstraňuje
podrůstání podnože

Co ještě ohrožuje stromek

Žádné uzly na úvazku

Žádné drátky na stromek.

Bohužel až příliš časté chyby
„Ochranná“ konstrukce zpřístupňuje
stromek zvěři (časované krmítko)

Plastové chráničky komplikují
pěstiteli ošetřování kmínku a pro
srnce nejsou žádnou překážkou

„Ochranná“ konstrukce aktuálně nebrání
okusu (časované krmítko – jiný typ)

Jak na péči o okolí mladého stromku
•

Korunka

•

Širší okolí

•

Žádné stínění

•

•

Trvalá ochrana
kosterních
větví

Bylinné patro
směřovat k
významnému
podílu
jetelovin

•

Kořenová zóna

•

Žádný plevel

•

Vlhko během
vegetace

Proč to nejde takto
•

Nesečené
okolí

•

Vzrůstné druhy
odebírají světlo

•

Zvýšená
vlhkost
podporuje
rozvoj
patogenů

•

Semenáčky
náletových
dřevin se
mohou
nerušeně
vyvíjet

•

Kořenová zóna

•

Stromek je
ochuzen o
vodu

•

Kořeny bylin
potlačují rozvoj
kořenů
stromku

•

Bujná vegetace
prospívá
zemním
hlodavcům

Pohled do budoucnosti

5 let nesečeno okolí stromku

35 let nesečeno okolí stromku

A když to klapne tak hned za 80 let …

Vybavení pro řez
Nůžky na kořeny
a pákové nůžky
na silné větve

Nádoba co se
nesnadno
převrhne

Žabka a
ostré nůžky
Pilky alespoň 2
velikostí

V nádobě je
všechno možné

Teleskopická pilka
s pomocným
ostřím a hákem
na stahování větví

Jednoruční
motorová pila

Teleskopické
nůžky

Bezpečnostní minimum
Ochrana rukou
a zápěstí

Ochrana zraku

Viditelnost

Kryty ostrých částí

Bezpečnostní minimum práce na stromě
Ochranné pomůcky
Dobré jištění

Pozemní parťák s nabitým mobilem v kapse

Kvalitní žebřík
Nezajištěný pracovník na žebříku = častý klient na chirurgii nebo patologii.
Spolupracujte s dobrými profesionály.

Administrativa a finanční zdroje
Čím větší projekt
Tím složitější administrativa
Čím složitější administrativa
Tím méně času na stromy
Čím méně času na stromy
Tím méně radosti
Ovocné stromy jsou
hlavně pro radost

Je třeba začít s malými projekty a financovat je třeba z vlastních zdrojů.

Plán, harmonogram, rozpočet a realizace


Plán = soupis opatření a jejich rozmístění v prostoru (plán výsadeb)



Harmonogram stanoví jak to půjde po sobě



U jednoduchých akcí není plán a harmonogram těžké udržet v hlavě



Rozpočet je dobré mít na papíře vždy - stačí jednoduchá tabulka



1. sepíšeme vše, co budeme potřebovat





Nejlépe zhruba tak, jak to přijde na řadu (rozpočet nahradí harmonogram)



Položky mohou být podrobné nebo agregované

2. doplníme kolik toho bude potřeba – napíšeme počet jednotek




3. doplníme jednotkovou cenu je dobré mít ceník např: Náklady obvyklých opatření:




Rozpočet nahradí nákupní seznam

R zpočet pro vlastní potřebu může pracovat i s vlastními cenami

U větších projektů je třeba projektová dokumentace má obvykle má další části:


Dendrologický popřípadě i biologický průzkum, výkaz výměr (=varianta rozpočtu bez jednotkových cen), fotodokumentace
výchozího stavu ….. OPZP1001_sady_komplet.pdf

Přehled zdrojů ze kterých se už povedlo něco financovat


Soukromé prostředky



Rozpočty obcí



Rozpočty krajů a krajské grantové programy



Prostředky administrované místními akčními skupinami



Nadace a nadační fondy



Veřejné sbírky



Program péče o krajinu (PPK)



Program pro obnovu přirozených funkcí krajiny (POPFK)



Operační program životní prostředí



Velmi často až většinou je nutné zdroje kombinovat

Závěrem - co všechno můžeme udělat


Všestranně vyhodnotit místo, kde mají ovocné stromy žít.



Vybrat odrůdy pokud možno ze záchranných sortimentů.



Důkladně probrat plán přímo na místě s vlastníky nebo dalšími uživateli pozemků.



Zajistit financování včetně nouzové varianty.



Dát dohromady tým s odpovídající kvalifikací pro plánovaná opatření.



Technicky připravit dopravu, materiály a nářadí, aby byly na správném místě ve správném čase.



Připravit rezervy pro případ neočekávaného vývoje událostí.



Dobře dokumentovat výchozí stav.



Pečlivě provést prvotní evidenci toho co se udělalo



Co nejdříve ji zálohovat prvotní evidenci výsadeb.

Děkuji za pozornost
Ing. Martin Lípa (text a fotografie)
 ec.meluzina@volny.cz




Bc. David Ladra (nákresy)



In: SPPK C02 005:2016 Péče o
funkční výsadby ovocných dřevin ,
AOPK 2016



S laskavým svolení AOPK ČR

