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JOSEF VANĚK.

Slovo předem. -

Aniž bych uvá.děl důvody, proč naše odborná. iliteratura ,jest
iak ohú.da, lkonstafojí, že ná.m chybí populární spisy, které by !byly
cenou i obsahem .přísiupny každému ,jednotlivci, každému majiteli
a příteli ovocnictví. Dosud vytištěné spisy jsou buď stručné, tak že
v nich chybí mnoho důležitého, nebo jsou specielního obsahu, po
případě jsou již zastaralé.
A , přec má.me ví ce než kdy jindy zapotřelbí, aby majitelé a
.přá.felé ovocnýoh stromů byli náležitě poučeni o důležitosti a
ohromném ná.rodohospodá.řském významu ovocných s~romů, a
hlavně, aby byli poučováni, jak stromy sá.zeti, ošetřovati a
s ovocem zaohá.zeii. V jednotlivých statích tohoto spisku jest do- .
statečně ipouká.záno na význam ovocnictví.
Ve snaze, abych maijitelůrn ovócných stromů dobře poradil a
v zá.imu našeho ná.rodohospodá.řství napsail jsem toto dilko - na
zá..k,Jadě v lasiníoh zkušeností - a těši 1 l bych se, kdyby vyhovělo
svému úkolu.
že není dílko úplné, rozumí se samo sebou, nebof sepsá.ní
úplného ovocnictví ·by vyžadova.Io a51poň 2000 stran. Na takové
dHo jest však dosti času, až naši ovo<:ná.ři budou náležitě 1poulčeni
o zá!kladních věcech.
Pří upravování tohoto spisu bral jsem hlavně zřetel na otá.zky,
které se nejčastěji opakují a při kterých bývá. obyčejně nejvíce
nesná.zí a. rozpaků. Nestačí pouze stromy na.sázeti a více se o ně
nestarnti, ndbof celý zdar záleží vlastně na dalším ošetřová.111í.
Také propagátorům ov.ocnidví má. sloužiti spis tento za po můcku k pfodná.škám. Bude-li zastoupen v každé obecní, lidové a
spolkové knihovně aspoň jedním výtiskem, když každý ma~ifol
ovocných stromů si jej přečte a dle něho se bude říditi, pak bude
naše ovoonictví zkvétati tak, že bude mnohem výnosnější, bude
míti ještě lepší pověsi a bude míti pro republiku ohromný význam.
Statistidký materiál o počtu st.romů a o sklizni ovoce obstaral
mi s nevšední ochotou :p an Dr. fr. Tománek, okresní hejtman
v Chrudimi, 1je:muž z de vyslovujj srdečný dík
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V C1H1RUDIMJ, v lednu 1922.
1

JOSEF V ANtK.

Jaký význam má ovocnictví ?
V dnešní době se nehledí již na ovocné stromy jako na luxus,
nýbrž 1jako na veledůležitou kulturní rosf.linu obrovského národohospodářského významu. Podle toho vidíme také rozmach ovocnictví a záj em o ovocné stromy v novější době, a to iím spíše,
pohěvadž se slalo ovoce důležiitou a nepostrádatelnou potravinou
lidovou. V důsledku toho se vyvinulo ovocniclví v tyto hlavni
směry :
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1. ovocnictví domácí, t. j. pěstování ovoce všeho druhu pro
vlastní spotřebu v domácnosti;
2. ovocnictví labulové, f. 1j. pěstování ovoce 1en vybraného,
výstavního;
3. ovocnictví lidové, které musí poskytovali ve lká množství
levného ovoce;
4. ovocniclví obchodní, vývozní, které musí vynikati zvláště
trvanlivostí při omezenosti druhů a
5. ovocniclví průmyslové, t. 1j. pěstování ovoce pro 1jeho zužitkování (sušení, pov~,dla, ma-rmelády, vína a 1j.l.
Podle těchto směrů se řídí hlavně výběr druhů a odrůd
i způsob pěstování.
Ovocnictví musí také poskytnouti země d ělci znacne zvysený
výnos z půdy, ibez zvláštní větší režie a námahy, n eboť veškeré
práce s oš etřováním stromů spojené spada•jí větši n ou v dobu, kdy
ostatn~ práce v zemědělství ,jsou hotovy.
Jaký význam maJjí ovocné stromy?
1. Skýt a1jí ovoce, které jest nezbytnou součást í potr avin pro
člověka.

2. Dřevo ovocných stromů {ořech, hrušeň, třešeň, švestka]
jest velmi hledané a cenné.
3. Ovocné stromy působí jako les, zlepšují v·zduch, rozrážejí
větry, skýtají slín a mají příznivý vliv na srážky vodní.
4. Ve spojení se zemědělskými kulturami zvyšuji velmi značně
výnos půdy. Rovněž na pastvinách.
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5. O vocnými slromy <la.jí se využilkovali 1i plochy, které pro
jiné zemědělské plodiny jsou nezpůsobilé a nedají se jinak využitkovati; na př. u silnice, u cesty, řek a potoků, veřejné proslory,
návsi, stráně, pastviny a j.
6. Pozemky s ovocnými stromy mají vělší cenu a ipři vyvlast (na př. pro dráhy, regulace a pod.) se dosáhne značn ě
vyšší ceny.

ňování

Mimo toho skýtají ovocné siromy užitek nepřímý tím, že
zkrášlu1jí kraj1inu. Jak pustá a smutná jest krnjina bez ovocných
stromu a zase jak rozkošný a radostný jest po-hl ed na ovocnářskou
krajinu na jaře v době květu, v létě za sluneč n é h o úpalu na svěží
z eleň a na podzim na slromy obalen é ovoc em! jak v dělče n jest
poceslný za stín, který mu v létě za úpa·lu stromy skýla·jí! Domy,
obklopené ovocnými stromy a vesnice plné ovocných stromů,
z nichž pouze střechy vykukují, činí dojem jako v pohádce.
rDěknými stromy osázené alej e, zahrady, sady a návsi
o inteligenci, píli a po'l<rokovosli tamních občanů .

svěd č í

Jest ovocnictví výnosné?
O tom není nejmenší pochybnosti . Abych lo dokázal, podávám zde příklad a vezmu za základ ,průměrné ceny z r. 1921 :
Z 1 hektaru se sklidí při dobré úrodě as 150 q bramlborů za
cenu 150.- Kič za 1 q, úhrnem fe.dy ·hrubý pří.j e m 22.500
Kč . Od toho se musí odečísti hnojení, orání, sadba, sázení, dvojí
pňiorávání a vyorávání; cenu těchto prací si rolník snadno spočít á
a po odečtení daně pozná, ·jak nepatrný čistý výnos zbývá.
průměrnou

Na 1 hektar se vejde 100 jabloní, které již vzrosllé · při dobré
dají každá průměrně 200 kg C1aké až 500 'kgl ovoce, které
se v r. 1921 prodávalo 100 kg za 400 Klč, tedy hrubá tržba činí
80.000 Kč . K tomu přijde ještě zisk za spodní kulturní, t. 1j. trávu
nebo jinou plodinu. Odečteme-li režii stromů, která jest poměrn ě
nepatrná (hnojení, obrývání, čištění, prořezávání, stříkání karbo lineem a česáníJ, poznáme, že čistý zisk ovocných stromů z 1
hektaru -jest daleko vyšší než z 1 hektaru bramborů.
úrodě

Přirozeně, že úroda bramborů není každý rok stejná, al e tak é
ovocné stromy každý rok stejně nerodí; při správné kultuře mů
žeme však aspoň každý druhý rok nadíti se pln&- úrody. Závisí to
jedině na správném ošetřování a hnojení a pak hlavně na volbě
vhodných odrůd. Táké úroda ovoce ovšem závisí na počasí (mráz,
sucho a pod.l.
V každém 1přípa.dě jest výnos z ovocných stromů větší než
jiných p·l odin . Do té doby, než stromy při.jdou do :plné plodnosti,
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jest mezi nimi dosli místa a svělla pro jiné plodiny, lak, že. půda
neleží ladem a výnos se nezmenší.
Sázení stromů óvocných znamená ne1jjistější a ne;jvýhodně.jší
uložení kapitálu na nejvyšší úrok
Jako příklad o výnosu ovocnictví uvádím tylo případy :
1. Střední hospodářská škola v Chrudimi má při svých polnostech 140 1jabloňových stromů; za ovoce z těchto stromů bylo
v r. 1921 [při všeobecně slabé úrodě ovoce) strženo 12.240 Kč,
kterážto č ástka vystačila na zaplacení rolčního nájemn6ho sousedního statku o 64 korcích 1pole (z korce placeno 190 Kič).
2. V místě jest pozemek 1 y; korce veliký, a jest na něm vysázeno 50 švestek, ve stáří 20-30 roků. V r. 1921 sklizeno 20 q
švestek, . ikteré se prodaly překupníkům ve velkém 'k g za 1.50 Kč,
• utrženo rudíž ~000 1Kč; mimo to ·jest však celá plocha půdy osázena každoročně .jinými. plodinami, poněvadž stromy stojí řídce:
Každoroční 1
úrodnosl tato jest ovšem podmíněna tím, že se půda
slák obdělává a hnojí a mimo lo jest to dobrá odrůda švestek:
Dolanka.

Počet

ovocných

stromů

v republice.

Podle sčí.tání v roce 1920 provedeném jest v r1eipuib1'ice
'.lZ,532.365 ovocnýdh strnrnů. Jisto jest, že 1jesl však strnmli mlllohem více, neboť při fohdejším sčí1ání z obavy před zdaněním neudailo m,noho občanů správný počet. Z 1udaného množství 1\-est
32,803.462 stromy ,jjž plodné.
Jabloní napočí~áno 9,644.270 !plodných 6,651.2541, z nichž
sklízeino d.Je údajů 3,694.197 q ~ablek v roce 1920.
Hrušní napočítáno 4,723.803 í1Plodnýoh 3,352.0031, z nichž ~kli
zeno r.olm 1920 celkem 1,418.889 q hrušek.
Třešní ibyilo napočítáno 3,456.960 [pl odných 2,541.211), z níiehž
sklízeno 981.068 q ovoce.
švestek napo6!áno 13,327.166 !,p•lodnýoh 10,241.1341, z nichž
skHzeno 3,556.183 q ovoce.

Počet

ovocných stromů na okrese
chrudimském.

Na celém 01krese jest napočítáno celkem 317.994 ovocné sl1rorny; z toho již !Plodných 221. 1,1)3. Dle jedna!livých dmhů .jest počet následující : jabloní 94.809 [pl odných 59.424), hrušní 33.428 [plodných 26.'1721, meruněk 316 {plodných 2921, broskví 218 (ip1odných
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104), třešní 49.882 ,(p1lodnýcih 34.6451, višní 3.354 (plodnýoh 2.259),
švesklk 126.704 (plodných 91.7381, slív 3.128 (plodných 2.329), vlašslkýah ořechů 6.014 ,(plodných 4.097), kaštanů jedlýoh 182, mo ruší 60.

Kolik ovoce bylo sklízeno v roce 1920
na okrese chrudimském. /
Podle úředních záznamů bylo v roce 1920 na olkrese chi1111dimslkém zrelkv irnváno a z o k r es u v y v e z e n o vellkem 10.423 q
ovoce, či<li as 130 železničních vozů. Z toho bylo : 5.818 q tiřešní,
3.155 q 1jab'1ek, 821 q hrušek a 629 m. centů šrves tek
Za ovoce toto sfiržili majitelé stromů ve veřejné dražbě (na
stromedh, bez česání celkem 570.680 Kč, a to za třešně 366.79'.1
K 1 č, za ostatní 203.885 Kič.
Toto ovoce bylo úředně z okresu vyvezeno. Uvážíme-li, koliik
ovoce by:Jo 1jeŠitě v okrese ponecháno pro vlastní potřebu obyvatel ů, dále mnoho-li ovoce bylo neúředně prodáno a konečně kohk
0V1oce spotře:bova 1l y továrny 111a ziprncování ovoce v blízkosti se
naléza,jíd, musíme 1Uz:nati, jalk obrovské množství lze v ~ednom
Oikrese produikovati a gak znacný příij em z toho plyne, a to i.ak
[pro ma1jitele, 'Ťak i pro okres.
A tkdyby se osázela ještě všechna dosud holá místa, jak zna 1č
by se tmto :Pří~em z,výš1il. Talk na př . vypočítal ip. J. Cechl, říd.
v. v., že v n~jbli,žším okolí města Chrndirně se může při cestách vysázeti ještě 11.000 ov ooných stromů, které ovšem postupně
se budou vysazovati.
ně
u č.

Z této statist iky jest vidno, jak výnosné jest ovomidví, uvážíme-li, že stromy stoiií gen při cestách, tak že nikte:rak nezmenš'l.l!jí
/
rpří1j em z 1po lní kultury.
1

Jakou pudu žádají ovocné stromy ..
J ab l oň roste v každé výživné půdě; zv l ášt ě se daří dolbře
v půdác h hlubokých, vápenitých, hl initých, s prostupným spodkem.
V p říli š h umuso~it é a' vliké půdě tnpí rakovinou a zmrzá.
li ru šeň roste namnoze i tam, kde se jab l oň nedaří; zvláště
hrušky ob yčejn é , moštové, lze sázeti téměř všude, naproti tomu
hrn š,ky tab ulové, ušilechtilé vyžadují půdy dobré, hluboké, teplé.
čím ušlechtilejší druh, tím lepší půdy potřebuje, jinak zůstane
ovoce nevyvinuté, nev yzralé, nedobré a kamenité.

g
Třešně a višně se hodí zvláště na sfráně i na roviny a
bují hl avně vápna. v· bujných půdách třešně zmrzají.

švestky a slívy se
vlhka.

spoko~í t éměř

každou

půdou,

· potře 

a snesou

hodn ě

i

Vlašský ořech miluje s·lunce, vzduch a vápenitou
vlhkých půdách zmrzá.

.půdu .

Ve

Jest lépe sázeti na podzim nebo na jaře?
Zkušenost u'kázala, že sázení na podz1im iesl vž·dy prospěš
stromek na podzim vsazený vytvoří j eš tě kořínky,
nebo aspoň zavaleninu lka lus) a na 1jař e pak dříve vyraší a lépe
roste: Mimo to mu přijde vhod zimní vláha, takže potom už není
t éměř zapotřebí zalévati. Při jarním sázení nutno vyda tně za..i
léva ti, a to asp oň jednou týdně, ale důkladně . Je-li tak kat.astrofální suoho, jako r. 1921, pak nutno zalévali .po ce lé lélo.
nější, 'poněvadž

Ve studených, mokrých

půdách

jest lépe sázeti na

jaře .

Doba sázení. Na podzim se započne ihned, jakmi le sežl o1ulne
čím dřív e, tím lépe. Je-li potřebí, může se sázdi také o něc o
dříve, ak listí se stromku se musí odstranit. Pokud :půda nezamrzne, může se sMeti, a to tak dlouho, dokud stromky neraší. Ve
školkách bývá pravide ln ě tčás t stromků založena, aby se v rašení
opozdily a aby se mohlo co nej déle sázeti. To jest však vý1jimečně .
Jinak 1jest vžd y lépe sázeti co možno nejdřív e.
listí.

Vzdálenost

stromů.

Vzdáknost se řídí druhem stromu a druh em výsadb y. Na
alejích možno sázeti o něco ·hustěji, poněvadž stromy mají 1po
obou stranách. dosti místa a světla. V sadech a1plantážích se musí
sázdi dále od sebe, aby stromy nerostly rpoz d ěji do sebe.
Všeob ecně

používané a správné rozměry jsou tyto: jab l o n ě
na 8-10 m, třeš n ě a višně 8 m, švestky 6 m, v lašské
ořechy 10-12 m. Smíšené sady se sázejí tak, že hrušně a jab lon ě
dáme na 12 m a mezi ně ještě švestky. Při racio nelním polním
ovocnáfatví s rnezikulturou nebo bez ní sází se .podle druhu a
způsobu výsadby a ~est třeba pro každý jednollivý případ zvláštní.ho .řešení. Dosti obšírně bylo o otázce této pojed náno v časo
pise »Zahrada domácí a školní«; jsem ochoten v každém případě
podati specielní radu a návrh.
a

hrušně
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Jak velké jámy?
Velmi rozšířený zvyk jest ten, že se pro slrom kopa,jí jámy až
1 m hlubol<é. To jest úp ln ě zbytečné. Slrom do hluboké jámy vsazený se ssedne se zemí a s:lo.jí pak příliš hluboko, což jest velmi
škodlivé.
Kořeny se udržují stále poblíž povrohu (p ři orá ní a rytí se
každý přesvědčíl a to zvl áště ony vlasové kořínky, k leré při,jímaH
polravu z půdy . Drofo jest vždy mn ohem důležilější, hluboko
zk\llpřiti (zrigolovali) půdu do šířky. V poslední době při vysazování velkých plantáží - se jámy ví'1bec n e d ělají, nýbrž celá
plocha se buď zrigoluje (př evrstvu,je na 50-60 cm hluboko), nebo
na 50-60 cm hluboko zoře, a rpak se vyjme 1jen tolik země, aby
se tam 'kořeny vešly. Kd e se však púda nekypří - neoře a kde
jest drn, tam nutno udělati ,jámu co možn á velikou. Také čím chudší
půda, tím větší má býti jáma. Z emě z jámy se lřídí na dvě hromádky, spodní a vrchní; při sázení pak dáme pod ko ře ny a na
kořeny úrodnou zemi vrchní, na povrch zemi spodní.

M ů že

se sázeti strom do jámy po starém,
vykopaném stromu?

V odborné literaluř e se př ed tím varuje,
odborníci jsou profi tomu. Avšak ne;právem.

r o vněž

i skoro všickni

Strom tvoří dlouhé koř e ny [až 12 m dfouhé}, jimiž hledá polravu dál a dále; mimo to čerpá látk y potřebn é ke stavbě dřeva
h l avně ze vzduchu. Jinak by bylo nevysvětlitelno , jak může na
př. existovati bříza v trhlině zdi, nebo borovice v trhlin ě skály
a pod.
Jak iSi tedy vysvětlíme, že nově vsazený strom po starém,
vykopaném stromu opět dobře roste, když jeho př e dchůdce p ůdu
vyssál a pronikl v1Jásečnými kořínky?
Když se starý strom pornzí, tu silné kořeny se vždy vykopají,
se vykoipe značně velká jáma. Vyházená země není
pěkná, a každý, komu ~ein trochu záleží na zdarn nového slromu,
naplní za1jislé .jámu dobrou zemí. Nový stromek má .pak prozatím
dostatek živin v nové zemi, dobře roste a jámu prokoření. Do
letech narnzí kořínky na starou zemi. Mezitím však nastal rozklad
a zetlení starých, v zemi zbylých kořenů , které tudíž už nejsou
na překáž'ku, nýbrž naopak: zetlením starých koř enů se rpůda opět
obohatila o humus a nové kořeny najdou lu dosti potravy. často
nalezneme, jak nový kořen ;prorůstá zetlelým kořenem starým.
p,ři

čemž
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Tedy zbylky po ipředešlých stromech slouží novým slromům
za potravu. Mimo lo vzduch, voda a podzemní zvířeclvo [hmyz)
obohali půdu, takže nový strom naj•de vždy dosti potravy.
Tím ovšem není řečeno, že se s lakovými nově vsazenými
stromy nemusí n~c dělati. Zádáme přec od stromů nejen vývin
větví, ale h l avně iplody, a prolo musíme také přihnojovati .

Jaké stromy máme sázeti?
Otázka lato působí v ovocnictví nejvíce zla a škody. Každý
si velmi d{)bře pamoluj: Nikdy se nemají kuipovali slroml<y na trhu,
nebo od těch, kteří je vozí po vesnicích a městech na lrakaři nebo
na voze. Stromky takové jsou zaschlé a nemohou růsti. A i kdyby
se ujaly, živoří, krnějí a nikdy z nich nic kloudného nevyroste.
Mimo to obyičelj ně to bývá brak, l<ferý se ve školkách vyhazuje a
J<terý se takovým překupníkům rů-zným způsobem dostane do rukou. Ze to ~sou druhy neurčité a nejisté, jest jisto.
Kdo ,jsi se ji·ž rozhodl slromek vsaditi, nelituj nákladu a kup
si z řádné, solidní školky zdravé, pěkné stromky. Řádný stromek
jest vždy {) něco dražší, za to však každý, kdo- si takový vysadí,
má z n ěho radost, iponěvadž ipěkně roste a dá brzo hojnost krásného ovoce. Také FJu!no důrazně varovati před pokoutními škol kami, .kde bývá lze doslati stromky sice levné, ale obyčeijně slabé,
křivé, p•lné chorob, stromky pochybných druhů.
Je-li nutno objednati stromky z některé školky, pak udej při
objednávce, do .jaké půdy má stromek .přijíti, a ve školce se jistě
ipodle toho vhodný druh vybere. Také nutno udati, je,Jli podnebí
drsné či mírné; nej lépe jest udati výšku nad mořem a .jakost půdy .
Stromky ze školek, kde jest těžší pů·da, rostou všude velmi
d obře, a .to af se na.sází opěi! do těžké či do lehké, písičirlé půdy .
Naproti tomu stromky ze školek s lehkou půd ou všude se šipatně
uijíma.jí.
Také není dobře 'k upovati strnmky ze školek příliš chráně
ných, ikdež jsou stromky whou l ostivě1lé . Nejlepší stromky jsou
z po!ohy otevřené, větrné.
· Vysokokmeny mají míli 180-200 cm vysoký kmen po korunu,
polokmeny 120-150 cm. Kmen má býti pokud možno si lný, 7-10
cm v objemu.

~Jak

hluboko se má sázeti.

Stromek při sázení nesmí přijíti hlouběji než stál ve školce ..
Vel mi ško.dlivé jest sázeli hlouběji . Hluboko vsazený stromek buďto

12
D•

Obr. I. Jak hluboko se má sázeti. e) značí
povrch púdy, b) kúl , který musí přijití až
na dno jámy, c) jest místo, kde byl stromek
roubován, dl kořenový krček, který má při
jíti stejně vysokr) s povrchem půdy a když
se strom ssedne, jest pak ve správné hloubce.

vůbec za1jde nebo živoří, jest
neúrodný a dostane mkovinu . Spíš e se musí sázeti o
něco výše - na kopeček poněvadž země v ~ámě se
ssedne, stromek !klesne zároveň se zemí a kst pak hluboko.

Ve 1v~hkých a mokirých pů
Obr. 2. Sázení slromkil ve vlhkých půdách na
dáoh se mohou stromky rovkopečky.
něž sázeti, ale jen na kopeč
ky. čím v1Jhčí půda, tím vyšší
musí býti kopeček. Aile .fa!ké do šířky musí býti k0tpeče1), dosta-iečný, a to aspoň 1 metr široký na suchu .
Obrázek lčís. 1 naz1načuie, jak hluboko se má sázeli, obr. 2
sázení do !kopečku.

znázorňuje

Stromek před sázenÍln seříznol)fi.
Dříve, než strornetk vsadíme, musíme 1
JeJ sříznouti . Nejprve
prohlédneme koř eny; polámané ostrým . nožem ui-ízneme, přese 
kané konce také .

Rovněž tak musíme sříznouti stromek. Přesekáním a sřezá 
ním kořenů se zmenšil dodavatel (potravin z půdy), musí se také
zmenšiti odběratel. Při řezu se musíme říditi tím, jak má stromek
mnoho kořenů a jak jsou vět évky v koruně silné. čím mé n ě ,k ořenů, tím více nutno řezati; čím slabší větévky, tím se řeže méně .
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Normální korunka má míti šest větví; 1jeden střední výhon a pět
postranních, které jsou základem pro budoucí korunu stromu. Je-.li
korunka normální, provede se řez tak, jak jest vidět1 i na obrázku
čís. 3. Hlavní výhon se sřízne ·dlouze, t. j. as o třetinu, a postranní
as o polovinu. Hlavní výhon má býlí nejdelší. Je- li však slabý, sříz 
ne se také kratlčeji, aby se vy t voř il nový bujný vý hon jakožto ve1
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Obr. 3, Rez normáln! jednoleté koruny. Výhon a) se seří zne v b}, výhon c) se odstran!,
e) se vůbec neřeže. poněvndž je slabý a ostatní, jak jest na zn ačeno . V pravo jest
naznač~ná koruna seříznutá.

rovněž á);

doucí pro pokračování koruny. Přeibyteč n é výhony se z koruny
odstraní. Při řezu nutno vždy dbáti toho, <iby k oneč n é očk o byl o
vždy obráceno směrem vně.

Jak se sází?
N ejprve se do olev,řené jámy zabodne kůl, který má býli oloupaný, aspoň 6 cm silný a 250 cm dlouhý, t. i. aby . sáhal až pod
korunu 1(ne do koruny). Stromek' musí míti v kolu uporu a ne aby
se kůl opíral o stromek.
Náležitě sřezaný stromek se namočí v kořenech do řídké ka šičky z hlíny (což jest velice důležjté), postaví těsn ě ke kolu, a fo
na jeho severní stranu Cpiíi si,lni ci musí státi kůl k silnici, stromek
na druhé straně, aby byl chrá n ěn 1před poškozením :povozy). Na
l~ořeny se dá drobná země, která má býti pokud možno promí'"'
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chána komposfem nebo seflelou mrvou, nebo aspoň úrodnou ornicí (do vlhkých a humusovifých půd ·jesf prospěšno přidati vápna
n~bo i saturnčních kalů z cukrovaru); při tom nutno hleděti, uhy
se země dostala všude mezi kořeny; stromkem se zatřepe a rukou
se nacpe zem mezi ko:řeny. Zůstanou-li mezi kořeny !J)rázdné mezery, tvoří se fam plíseň a kořeny se kazí. Jsou-li kořeny zasypány,
země se ušlape a ·důkladně proilije, a:by voda vnikla s prstí- do

Obr. 4.

Připevněni

ke killu .

stromu

Obr. 5.

Obr. 7. Obvazy k

Připevnění

stromu

Obr. 6.

ke killu .

pfipevnění

stromu ke

Připevněni
ke kůlu.

stromu

kůlu ,

všech skul:in; pak feprve se celá jáma zasype a miska okolo stromu upraví tak, alby se na ní mohla držeti voda. Vrchní země má
býfi kyprá, nesešlapaná. Takto vsazený stromek se lehce přiváže
ke kolu; 'k dyby se přivázal pevně, zůstal by viseti, poněvadž se
země ssedá a fěsně přivázaný stromek by nemohl zároveň Jdesati. Teprve as za pů1l roku se může stromek pevně přivázati. Při- .
vazuje se vrbovými proutky, provázkem nebo řemínky.
Máme-li stromky objednané z větší vzdálenosti, musíme je
po dojití ihned založ,ifi do chládku do země a důkladně zalíti.
Jsou-li zaschlé {což se někdy na jaře za horka stane i ipři největší
OIJ)aknosti; post,avíme 'ie na noc do vody. Slane- ii se náhodou, že
zásilku stromů překvapí cestou mrá.z, nesmíme po dojití balík hned
rozbailili, nýbrž položíme jej do místnosti, kde nemrzne, a tam
jej necháme volně roztáli. Takto mráz vyijde a stromky zůstanou
nepoškozeny.
Nejlépe však jest vždy stromky po dojití ihned zasázeti.
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Chceme-li, aby stromek se určitě u.jal a dobře rostl, pak jest
nutno, abychom půdu okolo stromku pokryli vrstvou zeflelé mrvy,
rašeliny nebo mechu. Tím se zam ezí přílišné vysychání a snáze se
udrfoje vlhkost. Dále 1jest velice prospěšné natříti ihned celý kmen
až po korunu kašičkou · z vápna, hlíny a případně kravince, aby se
zabránilo přílišnému slunci a aby oběh šfav v kmenu byl podporován. Je-li such é léto, nutno někohkráife důkladně zalévati.
V eliice důležito jest chrániti stromky na
zimu před zajíci, k tomu se nejlépe hodí
husté obložení trn1ím. CObr'. 8.l Obv·a zy ze
slámy, hadrů a pod. se méně hodí, poněvadž
pod nimi kůra příliš ahoulostiví a poněvadž
jest pod tím tma, nemůže také pracovati.
Dají - li se tyto obvazy přec , pak se musí
na jař e ihned odeimouti. Připomínám vš9k,
že taldo obvazované stromy nejsnáze na
kmenu zmrza1í a dostáva,jí rakovinu . Velmi
výhodné 1jsou sítě z drátěného pletiva, nebo
chránidla složená z laitě:k. (Obr. 9J

První a druhý rok po
vysazení.
Prvé dva roky po

Naprosto chybné jest ořezávati veškeré ratolesti po celé délce
jak se oby1čejn ě Clěj e zvláště u mladších stromů . Právě tyto
vělvičky mají přinésti ovoce, a odř ežem e- li .je, .připravíme se .t ak
o úrodu na celou řadu let. Koruna se má prořezávati, aby neby la
hustá, a všecky přebytečn é a Viifojící se větv e mají se odstranili.
Jest lo zastaralý zlozvyk, lderý se bohužel j eště velice ičasto provětve,

1
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vádí, že se větve
nepatrn á úroda.

»O

h o l Í'« až do vršku. Pak bývá jen ve vršcích.
Třešně, v1išně a švestky
se zkracU1jí pouze při sázení; později 1jen prořezá
váme a husté větve odstraňujeme.

Vlašské ořechy se vůbec
když ·jest třeba
něco odříznouti, smí se to
státi asi v srpnu.
neřeží, a

N ově

vsazený
stromek neroste.

I
Obr. IO. Normální třlletá koruna stromu po
provedeném řezu.

často 1se nám stane, že
vsazený strom přes všecku
zdánlivou pečlivo~t přece
neroste; ani zalévání nepomuze. V takovém pří
padě .jest vždy vada v kořenech.
Obyčejně
bývají
konce kořenů, kde se mají
tvořili
kořínky
nové, zaschlé, shnilé a pod. a ,proto
se nové kořínky tvořili nemohou.

Strom, .který do konce června neras1, vy1jmeme ze země, kona všech koncích oslrým nožem sřízneme (až na zdravé
dfevoJ, postavíme na 24 hodiny do čisté vody a znovu peč l ivě
vsadíme. Je- li 1
i inak stromek zdravý, vyraší jistě z druhé mízy.
Tímto způsobem se dá zachrániti často velmi mnoho stromků.

ře n y
1

Další

ošetřování.

Jest smutným z,jevem a všeobecným zvykem, že se stromky vysa dí a více si jich nikdo nevšimne dříve, až mají ovoce. Pak se
čas t o žehrá n<J stromy, že nerodí, nebo jen málo a špatné ovoce.
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Tá,ži se: jes l možno nasetí cukrovku nebo nasázeli brambory a nic
s Jím už n e d ě l al i až při sk lizni ? Zaj isl é, že je to ví'i h f'c n<>možno.

„

Obr. 11. Ocelový k artáč na shrabání
kůry stromů (mechy, l yšej11iky).

Obr. 14. Podpěra
.Fruc tiler ".

větvi

Obr. 12. Škrablíč na k liru stromli.

Ob r. 13. je-li kit! špatný, musí se obnoviti·

Tak ová s kliz eň hy byla vt> lm i ubohá. Každé kulturní ros tlin ě se musí
věnovat i pélče, lderé vyžaduje, u ipa"
se může očekáva ti plná, nebo zvý šená sk liz eň. Ovocný slrom jesl rovněž kulturní rosHin a a chceme-II
skHzdi hojnosl ovoce a dokonalé
ovoce, musíme mu 1aké věnovali
aspoň fiponěk ud péči. A čím větší
1pozornosl a péče se stromu věnuje,
1ím vělší výnos lze očekávati. Vždyť
to máme úplně v moci, al>y byl slrom
úrodný. Má - li někd o neúro dn é slromy, jest tím vi nen sám. O proslfodcích, jak ipřinuJ-íme neúrodné slromy
k pJodnosli, jesl pojednáno v jinhn
Obr. 15. Ocelová podpěra .Fructifer• se odsl avci.
navlékne na tyč a větev se podepře. Po
sklizni se podpěry opět uschovajl.

Hlavní ošelřovď ní spoc 1va v prokoruny, ošk rabávání (obr. 11.l s1aré kůry, o lrnrlnčován 1
mec h ů a ilíšejníl<l1 s kůry (obr. 12.l, niče ní š l<L1dců a chorob; v prv ních leteoh, pokud není 'kmen dosti silný, obnovová ní kalů (ob r. 13.l
a p ři pevň ování k němu, kypření půdy a hnojení. O nělderých l ěch l o
prací oh jesl ,pojednáno ve zvláš tních odstavcích .
Ky,př e ní půdy jcsl vel ice dl ležil é; má se prováděli každý rok
na podzim, a to čím vě l ší kruh zryjeme, lím lépe. Kořínky, kt eré přiřezáváťlí
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jímají, polravu a vodu, .jsou vž_dy na k oncích ; a obylčejně lak, jak
se rozkládá korun a větví nad zemí, pr ávě t ak se roz klád á korun a
, kořenová, la1de na okraj i pt"1dorysu koruny jsou lw ř ínl<y ne,jdi'd eži-

Obr. 16 Narovnávač stromů před up o t řeben lm .

Obr. 17, Narov n ávačem postave ný strom.

tější . Tam se má hlavně kypřiti a hnojili . Drn pod stromy ubírá jim
vláhy a nep ropoušfí vzdu c hu do pudy.

Obvazy nulno prohlíželi, · aby se nezařezávaly do kliry; Jak é
nu lnc• dbáli loho, aby se lim en nedřel o ki'tl.
rKdyž ,jsou věfv e příliš obtěžk á ny ovocem, jest nutno je pod pírat i, aby se nenlomil y, nebo aby nezlisf aly lrÝal e k zemi ohnu ty.
Podpěry se děl a1jí z bidel, nebo js ou zvlá šlní rpodpěry (obr. 14 . a 1'.i.l
nebo se větv e při vóž í provazem nebo povřísl em ke li!nenu .
Jsou -li stromy nahnut é, musí se narovnali, aby stály rov n ě.
tvrn u účelu výbo rně slouží I. z-.;. narov ná va<: sl r omů (obr. 16. a
17.l, krc-rý si snadno dám e zhoto vili, nebo ko11.píme .již hoto vý .

I<

Jsou- li na slrnmě velké rány, případ n ě již vy1hnívající duliny,
musím e vše nakafrnf vyře?ali a odstranili a dírn nicemrnl ova li.

Jaký význam má míska okolo ovocných
stromů.
Při 1procházce polem a zahradou vš(~ámc si, jakožto mil ovníci
ovocni clví, ovoc ných slromt°I a l ě~ í nás, jak se vys a?ování sfr omi'.1
vzmá há a rozšiřuje . Ale čas t o vidíme, že sfrom se vsa dí a dál e se

·~

l
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o něj -

až na čestné vý;jimky
nikdo nestará. Bez ošetřování nemůž eme však očekáva li velkou 1'1rodu. Nejčastěji se zapomíná na

misfou okolo slrornu. (Obr. HU
Proč však potře
bu1je strom aspoň ně 
jak é misky, nemůže
me-li mu
poskyt nouti půdu celou o..tevřenou? Jaký význam má mi5'ka okolo stromů? Když okolo stromů zkypří
me půdu, obyčejně
do
kruhu,
udělali
jsme tam misku, která se obytčeijně abrývá, pl eje a hnojí.
Kypření
této misky
nemá jen ten účel,
aby se stromi'1 leh-če1ji přivodily potra :vné látky, nýbrž 1při 
vádí se také potřeb ný vzduch a teplo
koř e nům právě tak
důležité a nutné, ja ko pro vývin koruny,
listů a plodů. Proto
stromy, které slojí
v lrávě, nerodí nikdy
tak h oj n ě pělkných
Obr. 18. Obrývání mísky okolo stromů .
p I od ů,
poněvadž
vzduch nemá ke ko ř e n i'1m přístupu. Ta1
ké stromy se pozvolna zadusí, což pozorujeme
na mírném vzrůstu a chudém olistění.
Al e miska není potřebna jen pro zlepšování půdy a pro propouštění nezbytného vzduchu a tepla ke tmřeni'1m, .nýbrž t.aké
k lc mu, aby se kořenům dodávalo potravy.
Kdo odnímá kořenům potravu? - Trávník.
Jest známo, že strom přijímá všecky polravn é látky v lekutém
roz1Puštěném stavu ze země. Rozpuštění polravných ,Jál ek
obstarává voda. Když tedy strom stojí třeba v úrodné, dobré půdě,
ale chybí- li mu voda a vzduch, nemůže se vyviinovati, poněvadž
potravné látky jsou v pevném stavu proň nepolřebny. Dešťová voda
pronikn e zřídka až ke koř e nům; většinou 1jest zadržena a spotře
bována travou. V tr ávě slojící slrom nemůže .p rolo 1· ůsli, poněvadž

1
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se nejen zvolna udusí, nýbrž hladoví a lační. Uděláme-li však
okolo vsazených stromů misku 2-3 m v průměru, doslane se mu
veškeré ·dešťové vody, ·kdežto je-li púda porostlá 1ravou. doslane

Obr. 19. Hrušeř1, velice zanedbaná, příliš hustá, plná suchých větví, chorob
a škC1dcu, s malým, znetvořeným ovocem. Prořezávání jest nezbytné.

se mu jí sotva jedna člvrlina. Pokusy jest dokázáno, že stromy
s mis'lwu okolo jsou mnohem úrodnější, zdravější a mají větší
plody, než slromy bez misek.
Ale při sázení nestačí misku udělali a dále se o ni nestarati;
misku musíme 1a•ké oše1řovati. Když se nekypří, púda ve-lice
zlvr.dne; voda ipak sléká a lwření'.1m dostane se jí zase málo.
čas.1ým ry;lím mis'k y zničíme též škodlivé mravence, nosatcea j. ·la.rvy, aino i myš,i zaženeme. lv!iiiskou máme 1a1ké možnost pomoci hlubo'k o vsa.7eným sliromú1m, a to tím, že pfobytečnou ipi'.1du
odshr·aníme.
V novější ·době si doporoučí spojili ovocnictví s drt'.'1bežniclvím.
V naikypřené púdě naleznou sleipice mnoho !červů a 1a1rv
různých šlkůdců . Při kypření misky S<hledáme také, ~sou - 'li na lw1
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řern ech mšice 1
l uvavé, a muzeme proti nim včas zakročiti. Tarké
odnože se mohou . dříve a snáze odstranili. Ve lm i ružitečna jest
miska při hnojení s t romů. Nejcennější hnojivo, chlévský hnůj, mů 
žeme zmýh; také um ě l á .hnojiva, .ja.ho dras·lo, kyselina fosforečná,
vápno a j. přiidou pomod misky kořenům přímo v·hod .
..---------·---·----------~

Obr. 20, Táž

hrušeň

po

prořezání.

Každou ovoc nou zahrndru, v níž nevidíme oko lo s lromů misky,
naz vati zanedbano11 . A zvláště 1příiomnost za přesných
p okusů nás pouóla o n eobyčejném významu mis·k y o.koto slromů.
Roz·sáihrlé po kusy v lé příčině provedl Koch . Shl edal, že stromy,
které byly opa.třeiny po zasázení miskou, zesí lily v kmenu ročně o 50
mil imetrů . rK dy,ž však kořeny přerostly za misku a narnzirly na
tráivník, ubývalo v ná sledujících třech letech znalčně tloustnutí
kmene. ZesHení se d ěr!o jen o 28 mm, v nás.Jedurjídm roce 24 mm a
ve tiřetím roce jen 22 mm. Toto zmenšené sílení kmene bylo pozorovateli nápadn é, i dal tedy misrky hned značně zvětši~'i, a ihle,
l-0merne hned přrilbývailo, a v prvém roce již o 45 mm, v drnhérn o 50
mm, v třetím o 63 mm. Ve čtvrtém roce 1kořeny narnzily opět na
m ůžerme

1
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trávní1k, ,poněvadž miska se in6mohla již více zvětšiti, a lu jako
by na.jednou sHení !kmene ochablo; by.tf kmen jen o 22 mm silnější .
Tím jest podán lfle,z vrnlný důkaz, že tloust:n'lllí kmen e a vůbec ,v ývin stromu jest podmíněn olevřeno'U půdou a že jenom tehdy možno
se nadí,ti nejvyššíiho výnosu, když miS>ku se vzrůstem stále rozši řuijeime.

,

. •

.
· r ·

Obr. 21.

jabloň,

hrozně hustá, zanedbaná. Takový strom jest plný suchých
škúdcil, má ovoce málo a drobné. Musí se nezbytně prorezati.

větvi,

chorob ,

Ale i sebe imeinší miska jest užitečná . Pomocí mi51l\y jcsl vo ln ý
kořenový J<rček. Kořenový ,krček jest zd1;řoní lm1ene, kd e hnědcÍ
Jdíra kořenů ipřeohází v zelenavě šedo'tJ ,1,ůru kmene, a iesl prol o
důležitý, poněvadž 1
jím procházejí do kmene všecky výž ivn é lálk y
jako branou. 1Kirček se nejprve zvětší, ahce-li km en tlousln oul1, a
proto se musí ne11ušeně vyvinovali, nemá-fo nastali zadržování šfav,
což bývó hla,vní ipříčinou mnaha chorob. Proto se musí půd a oko!{)
kořenového krlčku udržovati volná.
Ale ,j ak již v předu řečeno, nejlépe jest, když se ud ěl á miska
polkud možno největší . Zvláště starší stromy polřebují velké rnís!' Y.
poněvadž ma,jí největší potřebu lepl.a, svělla a vzduchu . šk{Jd11

J

23
n e můž e

mis1ka rn ikdy při.vo d i l i. Aby za suchého léta pů d a př íli š nevyschla, rp01kry,jeme misku zetle lým hnojem, lislím, mech em neb

podobn ě.

Výnosn ost ovocnidví sto upá s ve likostí miSlk y. č ím jes t mris i< d
tím léipe slrroim rnsk, jest úrodně j š í a zdra v ěj ší.
K ypřím e p ů,d u okolo stromů, proio, aby měl strom dosti vlhka,
vzduchu, te1Pla a poiravy.
v ě lší ,

Koruny stromů se musí prořezávati.
Ov ocný slro m S1Právně prořeza li není ni,l derak
mn ohem jed nodušší, '!lež mnohý myslí.

t ěžJ,é;

jes t lo

r

'
Obr. 22 . Táž

jabloň

po

seř ezá n i.

Musí nám bý li jasno, lče h o chcem e p r ořezává n í m dosíci. Potom mMem e .hn ed zač íli a při dobré vů li se vše správ n ě provede.
PPoč se má strom v l astně prořezáva t i?
Chcem e míli řidší lwruny, aby měl dov n itř větší přís tu p vzduch,
a teplo. Tíml o 1r;rořezáván í m zamezíme, že se fo ty vLájem n ezasrliňu j í a odslran íme vše, co přeiháží ve výv inu J islů, po upat

s vě ll o
ně
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a kvělú. Prořezává1ním ledy dosáhneme toho, že strom tvoří lepší
dřevo a do1
Jwna le.jší kvělná poupala, a že snadněji a hlavně lepší
plody nasadí a vyvine, neboť světlo, vzduch a leplo jsou hlavními
pomocníky .v ži,vo t ě a výž·ivě rostlin.
Zodpověděli jsme olá,zku 1proč se má prořczéÍvélli a ndskylá
se nám další: jak prořezávati.?
Pro lo není žádné-ho pravidlu: část vělví él rnloleslí musí p·ryč.
l<ol1°l\? l~ozltodně ne mnoho . najednou, poněvadž by Jím mohly
nas lali pornohy v občhu šfav.

Obr, 23. Řezáni větví. Na obr, I. a 2. jest větev uřiznutá pfiliš hluboko a těsně do dřeva,
tak že se těžko zacelí. Na obr. 3. JSOU ponechány pahýly. které od,umrou, trouchnivi a kazí
se od nich i zdravé dřevo ve kmenu. Na obr. 4. jest znazornén správný rez. Zde iesl větev
uříznuta na t. zv. vétevný kruh a rána laková se brzy zaccli.

Kdo ~vé slrorny v létě pozoruje, poznú !JrLy, l1oli1k včlvi m11~í
vyří1cno11 li . Není správné na slromeoh ledabylo stříhali, mnoho rd·Joleslí odshain1ili a laik zpúsob.ili mnoho mal ýoh ran .
Správné jcsl odstranili něk·olik větších vě!ví úplnč . Včlcv s ·
nc1p1Nc zcsipod n ařízne, aby se neodštípla, a pol\ sh oru hladce
11i·íLnc, lěsně u .kmene s maJ.ou rnnQu.
Není nikt erak těžké vyhleda1i větve, které se maj í vyří1.no11li .
Díváme se na 1koruniu a poznáme hne,d, kde prosvítá málo a l\dc
J
doslalek svě ll a, a dle toho si některé větve vybereme. Brzy polom nabudeme takového cviku, že na pr.vní pohled poznáme, Jdcr(:
vě l ve musíme vyříznouti. ,
Přij 1 derne-li později do sousedovy zahrady, řehncmc rni111u volně: »Váš shom jest ipříM hustý. Talo vělcv musí pryč « atd.
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Není l o žádné 11rn ě'r 1í, 11 ýbrž zce la µřiroz cný cit a smysl pro
ovoc néh o slrorr111 ; lenlo smysl se vycvičí lím více, cim
cais l ěji se olevřeiným zrakem a s lá skou shomy zabýváme. Mnoho
dřeva = nespole:h'l iv á úrodnosl, malé ,p lody, vC'l'ká náld onno sl
1< znelv ořeným a skvrnilýrn p l odům. 1-Jojně šikůdců a cho rob.
Pwřezané shromy = norm ální úrodnost, zdravé Visly a v0l hé
zdravé plody.
Vělv e se musí odřezáva li lak, aby se nevyšlíply, nesmí se
mříiznout i příliš ,do maiečrnéh o dřeva a nesmí se ncc·liáv c1 t i ve llié
suky - p·a hýly - poněvadž se 111 těchto řez nezace lí, nýbrž p.:'J hýl
uschne, hni je, a od něiho !Přechází 1hnil oba dále do kmenu. !~ cz
se provede na t. zv. vělev n ý kruh, jak na obr. 2:5 jesl viděli. Řezné
piloohy se musí na okraij.í sří,z nout i , ostrým nožem, aby se br;:y za celi'1 y a ce·lá plocha řezná se na.tfe buď š l ěpa1 řs1kýrn voskem, nebo
str omovou mas1í; velké 1rárny můžem e natříti delitem kamc110 uhelnýrn. Nech áme-li vdké rány řezné bez oše tř ení, vyhnívá dřevo,
hni:oba jde dále clo lkmern1, až vy11lni:jc ce lý 1kmen. Tímlo 1jp[1soi!Jern
se pšipravťrn e o zd ravý slrom, jehož 1rvání a úrodnosl zkrúlím e
1
takto o mnoho roků .
potřebu

1

1

1

1

Má vápenný nátěr na ovocných stromech
nějaký význam?
Všeobecn ě

<jesl ,ještč zvy;ke111 ovocné slrorny 11 ct pod7irn navápenným ml ékem v domrnění, že se s l romům vel1ice prospěje
a že se zbaví š kůd ců živoóišnýcih a rosll 1i11 nýcih. Bohi11žeJ, jesl to
však k lamná domněnk a. Také jest dosud málo známo, že vápenný
n á l ěr jest ,jen vně1jší okraš lH1
jící, nik oliv vša1k ochranný prosfredek
prnli škůdcůrn . Vělširia §kůdců ži:je v korunách slromťi, méně se
jich zdržiuj e na 1km eniu a věi ví ch. Má-1i tedy nátěr 1Pi'1sobiti, m11 sí
se vyk onati až IPO nejkrajnější vělvi~ky. M\imo to nemá vápenné
ml éko nibvou sciho[pnost a paik Jaké nevrúkne do všech lko uM\ů a
khl1in kůry . Naopa], IPOd ochranou vy lv ořivší se vápen:né 1k(1ry isou
šků.dci uchráněni n ep:ř í1jeimno'Sli zimy a ipladvem, ta1
k že na jafr
vylezou nepc1pušeni, aby pokr ačova li ve svém zhoub ném dí le.
jedin ý význam možno ·z,de uvážibi, ?e !oliž opadalé vápno p[1sobí
v půdě poin ě kud na fysi cké ,jeijí zlepšeni a že se jí tak doslérne
něco vápna, ačkoliv jest tak minimální, že l é rn ěř ani za řeč nes tojí .
Vá[penný nát ěr má sví'11j význam 1jen Jchdy, vylwná- li se ve
v1hodnou <;lobu . Té důležitosti, jaiká se m 11 dříve přičí1ala, rozhod n ě
nemá, a dnes ;k aždý ipoikrnkový ovocná, ř použiv<ii místo váipna k::ir rbo'linea.
Natíiráme- li 'l<1111 einy a věi ve vá1rmem nc.1 pod-óm 11eiLo bě,[i crn
zúny, má f.o 1jen ten význam, že vá[pno clirání kmen před zmrznu lírn.

tříti
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Nulírati se má lčasně na jaře, kráke před rozpukem oček V té
době< ipočí1ná vše oživovali, vápnem se však výv in zamezí a zničí .
Taldo provedený nátěr jest dobrý. Vždyoky však jest lépe postří
káváti slrornovýrn lrn11bolineom, o jehož použití jesl po1jednáno
v jiné stali.

Zmlazování stromů.
1Ka ždý s~rom se časem vysí lí, chfodne, méně plodí, ovoce jesl
malé a špatné a konce vělviček zasychají.
Příčina toho iesl
stáří strom u, vyžilost ipůdy, vyforpanost stálými úrodami a p. Odpomoci
tomu lze zrn I a ze ní rn, I. i. sřezá 
ním vě l v í.. Zmlazování se děje takto :
1. Větve se sřeží
tak, aby zm lazený
s1r om měl tvar l\uželovilý nebo l<ulovifý.
2. ~ezná plocha
vě1 ve
nemá. uýli
v ělší než as 8 c•r!
v pri'.lměru.
:S. Směr řez111 má
býli šihmý, aby se
voda na řezné ploše neudržova la.
4. Zm lazová ní provádí se v únoru1

březn u.

Obr. 24 .. Přes 200 ro~il stará hruška „Jakubka" , před léty
zmlazena, 1ak na včtv1ch iest v1qěti; v zahradě p. F: Slavika,
e. r.' statkáře v Uřeticich.:g

S. Mladé vě tv e
nechme stáli, aby
slrom me·I něj~i<.é
listy.
6. Veškeré řezy
se mají sříznouli

os lrým nožem a voskem natříti .
7. švestJw a s-lívy se mohou zmla1dili každých 10-Vi roků;
vúbec nezmlazené shomy mají dl·ouhé 1holé .vělve. t-h: u šně a jabloně
zm lazujeme vž dy za 1'..i-20 roků.
8. Spa ln á, mechov itá Mra se musí ods tranili.
1
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Po zml azení se vyvine qlllolio novýcli výho110. Na každé vělvi
nechám e na ·konci .jeden nejsilnější výhon, jako polm1čovúní vě l ve,
zkrátíme ~ej as o třelinu a oslalní všecky sřízneme krátce. Pře
bytečné výhony vi'.1be.c odslranírnc.
Takto z1.cnl azený slrom přijde do nov(~ sily a dá v brzku hojně
krásného ovoce.
·

Přeroubování stromů.
Jak časlo mám příležitost slyšeli, že len nc!J onen slrurn b11d
neb o jen málo, nebo ovoce špalné, ncpolřcbn(: I A
moci, abychom slrom lahový přeměnili na slrorn úrodný, všem požadavU11n vyhovující, a lo přeroubovóním .
vůbec nerodí,
přec máme v

}

J.
Obr. 25. za, taral ý zpí1sob přeroubová111, Pli llClllZ ,e
davalo na každou větev vice roubú. Ktlyby se prcbytec11é
včas

neodstranily, bJ la koru11a

nesmírně

Obr. 2G.
k

Seřezáni

stromil
•

přeroubováni.

hustá .

D ůvody, proč slrnmy µřero11b1:1c1Iw, 1s~111 ol>yčq ně lři: h11d l,1
máme ně1jak::i u odrůdu, ldcréi se nóm nelíbí, a oliccrnc míti Jinou;
nebo máime odrůdu, ld crá jesl ve li ce móio lirodnú c.J přc1 u11bujcn!f'
ji na úrodn ější. A J,one č11ě márnc ně1akou od rudu, ldct á se pro
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naše poměry ,(ip1°1dní nebo klumatiokél nehódí, a miusíme j~ pře 
roubovati ,odrťldou vhodně,jší. Tylo tři dťl v ody mohou vzbudili velilwu inelibosl k ovoC:11icfví, a proto se má .přeroubování v takových
pří,padech vždy co nelópe doporučo1vaJ.i a vysvětlovati. Dforouibo Vi:lil·i staré, 1již vyži·lé stromy nemá však žádného smyslu, p01něvadž
se Jím u lakových slromťl již ničeho nedosáhne. Doposud se namnoze prrovádí přeroubování la'k, že se na s.ilnější větev nasadí
vě l ší množství roubťl a všeoky vyrnstlé z ni0h výhony se necihaii
růsli. To jest však nes;právné a zastarnlé. Takový strom pak vyµa·dá ,ja,lw vrba a k plodnosti nedojde opěl ni l\dy, ,poněvadž jsou
vě t ve laik J111slé, že lam vzduch a svě tl o nemůže vn i,l mouli, a
µlodné pru ty se tak é tvořiti nemohou.
1

Obr. 27 . Takto vyra ší seřezané větve ; výhony, kte ré se nechají jako vedoucí, se nezaštipují,
pouze ty vedlejši. Výhony a) jsou určeny k přeroubování.

'Při ,přeroubová n í

musíme se řídili lěrnilu zása dami :
I. S lrom k přeroubování rn'Čený se v z.i.mě Iv lisl01p . až únoru)
sřeže, a lo Jak, že sřízneme pouze střední větev a si lnójší posrran ní. Nccliáva1li více vě l ví ik přeroubová ní nemá smysl'l1, rovně.žl
laik nectiá ·.; ali lylo větve !pří li š dlouhé. Nám .jde o lo, aib.ychom
m ě li .novo11, lepší odr ůdu - nač l edy nechával i lakové vě t ve od
slaré odrůdy.
Na j aře vyraší ze spících oček !klerá jsou všude na dřevě)
rnnožslví l elorns l ů, které .bu~ně porostou . Nechávali íllěkolik starých
větví v kornně, aiby se strom nezadusí·!, jesl bezúčelné; jest lo
pouze zastarn lý zvyk, kierý nelze niklem!< odůvodni li .
3. Po .vyrnšení těchto l clorosiťl započne ·ošelřování. Na každé
sříznuté větvi se neohá pouze .jeden výihon, !který teprve příští zimu
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se rnuibUJje. Na větvích, Jderé mají v průměru přes 5 cm, nechají
se 2,..:,..,3 vý1h01ny k ,roubování. Tyto výhony musí růsti v tom směru,
v ja1kém je stairá větev. Na hlavní, stiředrní větvi volíme 1-4 výhon y ,(pod le síly větve). K roubování mčené vý:h ony přivážeme
týkem ·ke staré větvi, a to tak, aby zachovaly směr télo větve; [Při 
vázání nesmí lbýti však pe.vné, nby se lý:ko nezař ezailo.

.- --~

r:i-~·

Obr. 28. Přeroubován! stromů. Koruna za rok po sřezání ;
~J
výhony k roubování určené se nezaštipují, pou ze vedlejší. Pfi
roubován! (v březnu-dubnu) odřežeme tyto vedlejšf výhony Obr. 30 . Roubování na kozí
nožku .
až na spící očka .

4. Kd yž 1jest nyní na kaž·dém ipahýliu staré, sříznuté větve jeden
lelor.os t vyh lédnu l a přivázá1n, zašlíipneme všecky ostalní letorosty,
a 1o zcela v 11,ibovolné ·dálce. As p o lč lyřech týdnech vvraší druh é
letoros ty, které se oipět zašli.pnou, nebo jsou-li huslé , úplně vy říznou; 1
jen onen 1jediný vyvolený se nechá. Toto se děije prol o,
aiby se vZJrůst ponechanéiho výhonu podporoval a u ostatní ch
zdržoval ; lyfo drulhé · sle.j:ně 1Pok na podzim vyřízneme - až na spící
očka .

S. Tall do upravené a ošdřovan é výhony mt".tžeime v
dubnu příštího roku roubovaii.

březnu
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6. Nejčaslěji se používá a jcsl Jaké n~josvědčenější roubování
v březnu-dubnu. Máme- Ji rouby přibližně ve stejné síle, v ja1l<é
wsl onen vý·hon, použijeme J,opulování; io jest: na ipodložcc
i na ro ubu uděláme co možnó dlouhý, hladký a rovný řez, ro ub
1pi\iložírnc na podložk u a kryj í-li se řez né p lochy navzá,jem a při
loha,jí-li lěsně mi sebe, př ivážeme řádně Jýl\em u obva z, jakož
i konce roubu na iřemc š těpařsJ,ýrn voskem, <1by neměla voda CJ
v? duch přís tupu do r<1ny .
J( dyž jesl pr1cllo?l>i1 o rn nolro silnější než roub, musíme použíli roubovúní na lw/ ,.A,, 7Í nožku, nebo náplu/~:y lov ťiní. Také při iěchto
1půso l.iech
jest ip ro(
spěš no udělali ře1.ně
~
p lochy co
nejddší,
~
rov 1_1é av hladké. Př'.
·kozt nozce se mus1
i ::.:i~ roub sříznouii do !roj] hram1. Nů ž musí býi1
~~vel i ce oslrý. r~oub wl -~ b.t' si:ldímc vž dy na vrch(
ní stranu. f?ezy musí
{ ~
IJýti hladké u ncsmep
( 1 ,/ ~
míl i na sol.iě po lrlrnných v láken dřeva,
, , l,
r
- l
jinak ro ub neporoste.
a,
-<r
,c,
{
l~oub sř ízneme
na
Obr. 31. Rouho vanl na kozl nožku. a) v ý řrz na pod 'o.' cc 3-(i o'če lc
Za 4-6
jest moc ve liký; /J ) výřez na pod ložce jest moc mal ý; c) výřez správ ný, d) obvaz ronbovaoce .
i ýdnů
očka
raší a
lvo ří vý hony .
. I. Z ro ubu vyroste ~)-6 výlionC1 !podle toho, kolik oče k jsme
ncohalil, ldcré však ncmužome všec ky nechali rl'.1sti, nýbrž rpo uze
jeden, klc1 ý má tvořili prodloužení a po im:ičovéÍní siíznulé vě t vr.
Os ta I ní se za kréÍií a lvoří plodonosné dřevo. Onen nový , ve doucí
výhon se .musí ipřivúza li, aby ho vílr nebo p láci ne ulomili. Ponechóme-li Jalwvéto roubova nce sobě smným, vyraší o byčeijně nejsi ln ě jší oč ko na konc i roubu. l(dybychom tolo očko nechali rC
1sh,
neměli bychom je lrnm př ivázali a m11seli bychom připevnili húllw,
kť' lderé by se ont'.n lclorost př ivázal.
Húlku musíme aspoň lři luólc lýkem pevně př ivázati.

Jj

i

•

1·

Toio př ivazování můžeme si však uspořit i lím, že ncncchámr
1.a prodlužovací vý hon /. posledního oč ka, nýbrž něldcrý spodnější, klerý pa l< po1Grně hc konci roubu přivóžcmc . i( dyž se nfim
neulomil a jesl již přivázfi n, 1ošlipnemr všecl<y os talní výhony na
roubu as 7a lřelím lislcm. Mohly by se sicr ;:cela odslrnnili, al<>
lo možno si ponechati až pro Li rnní řc 1., kdy polom je o dřízneme

'
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a neoháme pouze halý č íp ek. číp ek se musí p onec ha li až do k once
driuihé1ho roku ; teprv e pol om se odstra ní.
Toto se 1děj e pro to, aby b yl výhon stá le c hr á n ě n , a aby n0b yl
ulom en. Výh ony za roub em se oše t řují jako p lodonosné prn ty, 1. i.
n ělk olikrr á te se zaši·ip:ují a IJ) ři zimrn ím ř ezu se sříznou as na 10 cm.

Obr 32. Vedouci výh on e) se pfiváže k h[1 ice,
ab y jej vitr nebo ptác i ne ul o mil y, os ta t ni
se zaš tipnou. d) jest k men , b) zkrác ená vě
tev, a) nový výhon, kter ý byl př eroubová n c.

O b r. ~1. jako vedoucí vý l1011 volíme n ě který
spod n ějš i , kte rý se peč li vě piivaže ke zbyh ořejši 11 11 1 kousk u roubu a ost atní výse zašti pno u, na podzim vyřeži a
dru h ý rok se ce lý čipek odřizne.

lému
h on y

Pon eohaný vedoucí výh on se sř í zne jako každý jiný vedoucí výhon,
I. j. as o p olovinu ce lé dél k y, a k do se chce věnova l i lmrrf' ldní111 11
_vedení a ipěs t e v ání, můrž e s řízn o uli na č ípek
Obrázek 34. zn á z o rňuj e laklo přeroubovaný zúkrsd, o obrc:ízel,
35. př e ro ubovaný vysÓkokm en_ Př i mladšíc,h slromec h není za ipolř ebí čel<a1 i s roubováním na nové výhony, nýbrž možno ihnf'd
po sře zání rouby nasaditi _
Strom y ovoce p eckového daj í se rov n ěž tímto způsobt>m výh o dn ě p.foroubovati.
Znám za.hradu , kd e bylo v roce 1907 přeroubová n o něko lih
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Láikirsků :hrušky Po i t e a u - o vy, klerá jest sice jinak výborná,
ale nevzhledná a tudíž špatně prodejná. Stromy byly již ·devílil eté.
Přeroubovány byly na č 6 s I a v k u W1i I li á m o v u. Roku 1910 se .
sklid ilo jíž s kaž·dého stiromu 6- U kg krásnýoh hrušek. V t éže zahr a·dě byl·a roku
1898 nasázena řada ,jednoletých šlechtěnd1
Die .Jo vy m á s Jo v k y. Roku 1903 byly přeroubovány na Guy o 1ov 11 má s I ·o v 1k u. V řadě byly 33 siromy a ty daly polom lu to
s ldi? eň: ro1
1<u 190'.) se sk lidilo 116 kg, rol<·u 1906 160 kg, r. 1907

Obr 34. Zákrsek před 3 roky přeroubovaný ;
nasazeno 6 roubů.

Obr. 35. Vysokokmen před 2 roky pře roubovaný; nasazeno IO roubú.

375 kg, r. 1908 120 kg, r. 1909 269 kg, L 1910 4Y) kg; do1hcromady
141\0 kg, či li ok·1«ouihl e 1'.'i metrjcl<ý oh cen l1°i. Stromy jsou huslě sáze ny 2 X 2 m, takže nu kaž·d ý strom připadn ou p ou1.e 4 m", kdy .
všecky slrorny js ou na ploše 132 m~.
Jiný příklad: 161 elý sirom hruškový přeroubovón r. 1907 na
červencovou hruš 1
ku, a již za lř i rohy, l o ·jes l r. 1<)10 dol
50 kg hru šek Jiný strom přeroubovaný na Č á s I a v I< u W i I I i{1 m o v u dal r. 1908 2~~ kg, 1910 82 ,k g hruš ek. Jedna vysokolonennft
hrušeň ve stá ' í 12 roldi byla roku
1903 přewubována na

l
'
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Dstru žtku a dala .již r. 1905 2 tkg, r. 1906 10 ikg, rofou 1907 34 kg,
r. 1908 20 kg, r. 1909 48 kg a r. 1910 j iž 65 kg . že i starší stromy
se dají výhodně přeroubo vati, o tom podává faktické ipříklady pomolog lu ca s, a to následovně: Jabloňorv ý strom 25 roků starý
s průměr em koruny 8 m byl r. 1901 přeroubován na Boi kov o
u ab l ik o. Rolk u 1904 ·d ql již 100 kg , L 1905 150 'kg, r. 1906 200 kg,
r. 1907 250 kg, r. 1908 250 kg, r. 1909 200 ikg, r. 1910 zase 225 kg .
Jiný 30letý slrom byl r. 1904 př eroubován na Bos k o op s k é a dal
r. 1907 již 200 kg, r. 1909 paik 500 kg, r. 1909 600 ikg, r. 1910 již
1000 kg.
Ji111ý sflfom již 80letý s . průměrem koruny 15 m byl roku 1902
přer oubován na Bos k o op s .k é a dal r. 1905 100 l<g, r. 1906 950
kg, r. 1907 300 1k g, r ~19 08 1300 kg, r. 1909 600 kg ar. 1910 1000 kg .
Tyto údaje zajislé každého doslatečně přesvědčí o tom, že
máme- Ji nevhodn ou odri'1du ovoce, jesl rozhodně výnosné strom
přeroub ox·ati .
·
1

Hnojení stromů.
Jako všecky jiné plodiny nutno hnojiti, abychom dosáhli co
vý:nosu, tak i ovocné stromy. V mládí se přihnojuje
hlavně proto, aby strom ek bujně rosil a vytvořil řá·dnou k ostru
větví. Pak se hnojí hlavně iPl'O plodnost a 'Posílení stromu.
Něikdo namílne, že svoje stromy nehnojí, a ty přec rodí .
Ovšem! Ale takové úrodné a nehnojené stromy se brzo vy1 čerpa1jí,
a pak strom y hnojené dají ovoce více, mn ohem větší a l epší. Dro:č
hn ojíme u bramb orů? Abychom dosáhli co nejvíce a n ejvětší ch
hlíz. Stromu se musí vrátiti síla, kterou vy.čerpal vystavením ovoce.
~elko jiné plodiny, tak i ovocný strom potřebuje pr o v z r ů s 1
du sítk u; lento se dodá močůvko u a chlévským hnojem . Močůvku dáme v zimě, nejlépe ,na sníh, případně krátce před vyrašením. Potom po odkvětu možno moči'.1 vkou hnojili, aby se podpo roval vývill1 plod ů. Později se močůvka dávali nesmí, poněv a dž b y
ovoce tby,Jo nechutné a nedrželo by se dlouho. Příliš siln.á m očůvl, a
se musí zřediti . Není nic ip latno líti močůvku přímo k e km enu,
nýbrž, 1jak 1již na jiném místě řečeno, v !Půdorysu či v okapu k oruny, rkde jsou ty kořínky, které ipolravu přiijímají.
C ih I é v s ik ý hnůj založíme k olem stromu na ,podzim nebo
v zimě; déšf a sníh vyluhuje ze slámy polravné látky- a zbylá sláma
se na j aře shrab e. Týmž způsobem lze použíti z ft c hod o v ý c h
výtka .J ů. Lépe jest však použíti jich jen lam, kd e se moh ou znrýh.
Také k o im p o st se rozloží pod strom .
!Všeho mnoho škodí; tak é k1dyž se příli,š hn ojí a ca~lo, můž e
se stromu spíše uškoditi než prospěti. Kd yž se příliš hnojí, tu strom
nejvělší1h o

:l
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stále bujně roste, ba vt':1bec nerodí, .n ebo zce la 1málo. V př e hnoj e né
slromy tak é sn adno z mrza~í a t npí příliš rulwv inou.
1
Kaž.dý sh"om ip otř e buj e k vý vinu p l o dů hl a vn ě k yseliny fosfor eč n é, kt er á se dodává n ejvýh o dněji ve for m ě T th o m a s o vy
stru sJ\ y. Tal o se dává do p ů dy na po dzim, alby se d o l éta, J\dy
strom nasazuj e 1k vě tn é puk y p.ro p ří ští ro k (v čer ve n ci, srp nu, zář íl ,
rozpustil a u vy h ov ěl a svému ú čelu. Také v á pin a strom n ez b y tně
p o tř elb'l!j e , a l o jedi;i ak k v ývinu pl o dů , jedn a:k k vy zrá ní a zhrdn111í
d řeva . Vá pn o se ·dává bu ď ja ko vá penn ý prach nebo odpadk y ze
sl aveb anebo z cukrova ru š~ma ( sa turač ní lw lyl. Vápn em se př e 
hn ojili n am ů ž e, a 1prol o ho ·dej me ra d ě ji více než m é n ě, a to na
po dzim. Do bujnýc h pře h noj e n ýc h p 1'id musím e d6li vápna mn oho.
Ve lmi dobrý zpť'.1 sob hn ojení jesl lento: V ok ruhu lkol'un y vy kope me as 60 cm hlu bol\ý a as 40 cm ši roký přík op ; k o ř e n y os trým
npžem uř í w eme . Do p ří kop u dáme sm ěs k omp ostu s vápn em a
T1homasovo u stiruskou. K dyž pak nové k o ř e n y vn dm ou do tohol o
př í l<opu , vy;konaj í sv[1j úlw l p odl e lóho, jako u zemi jsm e do pi"ílrnpu
dali . Dáme-li po uze tu č ný k ompos l, b ude to míli pouze v li v na
bujn ý vzn°1st; strom b ujn ě poroste. Dá me-li do té sm ěs i také vápn o
a fosfo r eč n á hn ojiva (Th omaso vo u slrus1k ul, bud e to míti laké vliv
na úro dn ost: strom urod í h o j ně a lm)sn ého ovoce. Za dva roky
m C1 . že1ťn<~ ud ě l a ti d::i lší př í ko p, t ěs n ě V<'d lc prvého, a tak se st ále
pů dě

1

'po k rnču j e .

Proč jsou některé stromy neúrodné a jak
je přinutíme k plodnosti?
Co neúrodných str omi°1 cxi<Stuj e v naši ch sadeoh a alajíoh!
A ma.j it e'lé tak ovýc h s t romů jsou bezradní, v d omn ě ní , že se jirm
Jam stromy vi°1b ec N e d aří , nebo dostanou :v i'.1b ec necih.uf ,1, ovocnic lví, č ímž se ovocnici ·/ Í n e smírn ě pošk ozuj e. \!l im o to musím e
jako pr aví rep ub lik áni uváž ii , o jak ve lk é n árod o h o sp o dáiřs1k é jm ě ní
se Jako vými slromy n fJš stát oohuzuj e. A zá leží jen n a nás, abychom t yto zlráty nahrad il i, n eboť i o máme C~p ln ě v moc i a m ů ž em e
každý s.Jr om .přinutiti· k p lo dn osti .
Důvo d y, p rolč jso u stromy neú rodn é, mohou býti velmi če ln é
a od[pomoc lze získa li v žd y o d s l ra n ě n í m zá va1dy.
1. Vol ba nev ho dn ýoh odirť'.l d ; jesl mnoho odn°1d, ld t'ré v libec
mélo ro dí, nebo zač n o u leiprvc IPO Zdě roditi. O d po m o c : snze li
jen v hodn é, úrodné odr ů d y n stáva jící neúrod né slromy p ř e r o ub o~
vo li úrodn o 11 o drt°1du.
12. Přehn oje n á p ů d a, v e kl cré' sl romy p říli š bujn ě a st fi le roslou
a nerodí. Od ,p omoc: p ř es t a t i s hnojením a p řid á v a ti do p i'1dy
lmžd or oč n ě h o j ně vá p na (o dpa dk y ze stavby, sa ltir ač ní l<a l y, vfJpn ol
a fo sfor rTh omas ov.a slruslk al .
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3. tPři roubování se mají bráti rnuby 1jen z úrodných slromi'1 (n e
vl1ky, nebo rntiby z neúrodných st.romůl poněvadž vlastnosli mat ečného sfromu se přenášejí s roubem na nový strom.
4. Nesprávný řez zaviňuje neplo dnost. Sřezáváme-li stromy na
jaře často a si ln ě, tu je stáiJe -zm lazujeme; stromy silně porosl011,
ale nenasadí na tPlod. Zvláště u zákrsků a tvarových slromi'1 <>VOC ných ihra1 e řez ne1jdůležitější 1roli. U vysoko1krneni'1 vždy spíše ,pro řezávali [husté větve ods lranitil, než sřezávati.
S. Ne51Právné sázení má vhv na úrodnost; hluboko vsu1c·ni:
stromy Šlpal ně rndí. O ·d pomoc : pokud je to rmožné, raděiji slroni
hluboko ' vsazený znovu přesaditi. Není-li lo možné, tedy vrch11í
zem i, až po kořenový krček odslraniti.
6. Nesprávná pod l ož l ~u, jm enovi l ě 11 1ú krsld1, zavi1'íu1c llť 
úrodnos·t. ZáJ, rsk y srmusí šlecltlili výhrad ·
ně jen na 1ákrslwv(:
podlož1J<y, t. ,j. jublonť·
na jančata, Jakl: d11 7eny, hrušně nn l,clo11 le (s mulýrni výji111 l,ami na pláně, slív'r
na žilienky, lř cšně i1
višně
na rm1h é1ld>l\v,
mernňky a broskve 11<1
ž,i li enky_ Nn plú11ěli
,toubované
zákrsliy
příliš bujně roslo11 11
rodí v pozdním sl(iří .
7. Radi·l<á-lní a noi j istěiší prostř edek li
µlodnosti jes~
ř e /
koře n ů. Provó·dí Sť
ta·ld o: Okolo kmene
až
o dshaním e zem
na kořeny a pak ilS
na 20 cenlimetrf1 od
Obr. 36. U neúrodného stromu přesekáme některé kořeny,
člmž se přinutí k plodnosti.
kmene
1přesel01crnc
1 až 2 silné kořC'll\ .
Řez v kořen ech není na1Prosto , stromu škod li vý nebo nebezpeč111ý .
Tím se pmize dosáhne toho, že strom zarazí ve vzrůstu n no adí rrn
ovoce. Nejvhodně1jší doba k f,omu jest listopad. !Obr. 36.l
8. U zá1krsků se dosáhne plodnosh také kroužkováním vělví .
V dubnu, lk dyž jest strom v p ln é .míze, vyřízneme mi několika hl<iv ních větvích (n e na ,kmenu] blí z,Jw lmiene úzký l as ti 1nml pro11frl,
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kůq, a fo až ipo mí:m kolem dokola větve. Nesmí se všaik zařÍmO'uti
do dřeva, nýibrž 1ien kůra se iprnří.:rne ·a sloupne. Odkrytý proužek
se natře štěpařským voslkem . Takto ikroužkované větve přinesou
v příštím roce ;z.c ela 1jis t ě ovoce.
9. O)hýlbámím větví se rovněž vynutí plodnost; ohnutí musí vša.k
f.rv.a le zůstati.
Mimo fo 1jest celá řada jinýoh prostředků a ·ZJPŮSobů, !kleiré však
vyžadu~í více zna1
lostí a vke námahy.
10. Neúrodnost mů1že býti také zaviněna š pal ·n ý m op I odn ě n í m 11< vět ů (trvalé deště v době květu) nebo zmrznutím květů.
V iprvém přípa·dě nemáme . žádného prostředku IJ)ro odpomoc;
v druhém případě máme volil i odrůdy, které ,jsou v 'květu profi
miraziu otu1ži.lé, nebo k teré 1kvetou v době, když již mrazů nečekáme .
11. č ,a s t ě 1š í m p ř e s ·a z o v á n ím stromků v mládí se dosáhne vě t ší úrodnosti. P1ři každém přesazování se !kořeny vždy
sříznou; na řezných ,plochách se vyv.inou nové ičetné vlasové kořínlky, !které více ipfispívají k plodnosh, než kořeny řídké, dlouhé,
holé.
Máme-li strom, ktmý příliš bujně .roste a nerodí, vylkOJPeme jej
ze země, ~ořeny ostrým nožem sřežeme a zase správně zasadíme. ·
Ta ldo přesazované stromy 1 jislě se slanou úrodnými . Způsob lenlo
se ve1mi dobře osvědčil.
1

1

Sázení v sadech a v zahradách.
Zde nutno opět zdůq·ezniti především 1hlavně lo, a1Dy se sáze·ly
jen zdravé, rovné, silné stromky v osvědčenýcih, vhodných a zarnčenýoh odrůdách. ·Rovněž talk n'lltno jest důrnzně varovali před
hustým sázením. 1Hus l ě vsazené slrnmky brzo svými větvemi srostou, a [pon ěvadž vše se tlačí ike světlu, ženou větve v:zihůru a lak
povstáva1jí :hrozně vytáhlé, holé větve s neipatrnou úrodou na koncíoh větví. Mimo f.o 1jest v tarkovýoh sadeoh vždy ovoce nevyvin:ulé,
drobné, 111evyibarvené a málo lirvanlivé. Ohuf ovšem jest rovněž
šipatná. V takových hustých sa dech jest ta.ké největší množství
šků 1 dců a chordb, iponěv· adž lam nemůže vzduch a průvan.
V sadech mívá olby.fojně každy maij.ilel ovoce vý1hradně pro
v1la.stní spot.řellm; můiže tedy lb ýh zastoupeno více odrůd, aiby po
celý rok bylo ovoce. Výběr odrůd ,jest uveden v 1jiném odstavci.
1

1

1

Sázení stro mů na aleje.
1Nejsmu t něijší

a nejšpatnější dojem č.i:ní mno!hdy aleje těoh ihoaby vyhověli zákonitým předpisům, nasázejí k sil nici talkový tbraik, tak·ové mrzáiky, že jest č l ověku 1bolno se na to
spodálů, k t eří,
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dívati. 1Kd e ·ja1ká odko1Pka roste u plotu nebo v lese, vysadí se to na
allej. Na aleiji 1jest na první ;pohled viděti řádného ·hospodá.ře na
rozdíl od nedbalého a zpáiečnického . často ibývá viděti na ak.ji
ohromné rozdHy, a zdaleka jest vidět.i: ·kde se lkonJčí alej řádného
ho siJ)odáře a kde se začíná a.Jej nedbalého a Z[páfečnického. A jaký
do,jem č iní talkové aleje na ci.zince, každý si lehko představí. Vý-

0b r, 37. Sázeni

stromů

na aleje do

silničniho

banketu ;

kůl přijde

na stranu k silnici.

s-ledlk y jsou pa:k ia ké očividné a citelné. Řádný rhospodář klidí
každoroč n ě !1př i správné volbě odrůd) spousty krásného ovoce,
!které vedle vlas tní ~polfoby výborně zpeněží, ned!balý hos podář
ipak neklidí nic, leda ;posměch. A přec nemůže býlí kapitál lépe
uložen, než v ovocných stromech. Při nyněijších vysokých cenách

•

Obr 38, Sázení

stromků

na a lej e za

silnični přlkop; kil!Jpřijde

na st ra nu k poli.

ovoce, kt eré as ve lmi zvo lna budou 'klesati, se slrží za ovoce
ohromné sumy peněz, a to při nepatrné režii.
Na aleje sázej te jen nejkpší stromky, ale Jaké .jen ve vhodnýoh odrů dáah Nyní se 1Při1Pravu~e nový zákon o výsadbě ovocných stromů při ·silnicích, t.a1k že budoucně nebude možno takov é
m1~zá'ky vysazovati.' Co užitku dají řádné aleje obcím i souiJ<rom_,
níMm, dovede s·i představ it i .jen ten, kdo laikové řádné a.Jeje viděl
a jednal o l om -s ma1jitdi. Jsou známy případy, kdy ovoce zaplatí
• l rnžd oroč n ě nejen veškemu režii vlastní, nýbrž i udr,žování silnic
a cest a j e št ě zŮ'stane z n ačný výtěžek
iče ní

trestati.

mladých

s.trnmků

při

silnicích nutno

co

111eijpřísněji
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Sáz ní sam o d ě j e se buď do s ilni č níh o banketu, nebo za
V prvém p ř í,pa d ě jsou stro my v nevýh o d ě a s kli ze ň pa l ř í
(>bci. Stromy ma1jí n e kypřen o u půdu a ir1Pí pov.ozy. V to mto p ř í 
padě se musí dáti kůl k si1
lni ci p ře d stromek (obr. 37. l, aby stromek
by l chrá n ě n . Ze silni ce se mají k misce slro mku u děla t i stroužk y,
aby voda se silnice sték ala 1k e stromku.
1 Při sázení za př í k o p e m přip a d á ovoce ma jiteli onoho po1crnku . l\.ů l se musí dá li tak, aby b yl na sl r a n ě tk poli !obr. 38.l, aby
lali chráni1J stro mek před p oškozením ip ři obdě l ává ní pole. Ld e jes t
slromek ve v ýdlo d ě, po n ěva dž země se ka žd oroič n ě tkypř í a hnojí,
čl lakové strnmíl<y v ypadají "zcela 1
jinak
Př i sázení na al eje nutno se řídit i t ě mito 1
hl avními zása dami :
1. sáze li 1jein prv otřídní stromlky,
2. sázdi 1jen málo o drůd a jen vhodné odr ů 1 dy . Nikdy se nemá
::)(ízcti mnoho odri'.1d. O voce na alejích se obyč e jn ě pronajímá s a~
dt1ř ť1m; J ěm se musí um ožnili, ab y se doba hlíd ání z b yteč n ě ncpří l,op.

Jno ďl užo v ala.

Jso u- li ran é a poz dní odr ů d y rn í cha n ě sá zeny , pak o byčejn ě
o lrh á pozdní o drůd y p říl iš br zy, p ř e d čas n ě, aby nemusel pro
n č ko l i k s lr o m ů dl ouho hlíd ati .
J ll avní věcí vša.k jest , že za ce lou alej jedn é nob dvou o d rů d
11lržím e mn ohem v íce, . než za sm ěs . Sa d a ř m ůže paJ< taik é vetk é
11111 ožs lví jedné o drůd y mn ohem lépe zp eně ž it i !i vyvMeti za ih ra11i cc l a m ůže prot o nabídn outi vět ší čás tk y.
S tromlk y p1ř i s.ilnicích m a1jí míli vyš ší íl<m cny, nei rn ene 2 m po
1,m 11 nu, a m ají se sázeti jen lakové odn°1d y, k !eré rostou vz híhu
c1 nc l voří rozl ožených nebo dokonce rpř ev is l ých korun. Výb ě r
l čc!J l o odrí'ld jest uved en v ·d alší čá st• i .
:st1dař

Rolnické ovocnictvL
P .ř i ipolním ov·oc 11 idví p adá na vá hu , aby ro lnicfví n e 11Jrp ě lo
ž;1d11 <.·' 1vl-eíš lní škody, a io jak př i sázení, lak nři s t ář í s t ro m ů.
\I léto př í č in ě mo hou nám slouž ili za v,zor rpo m ě•r y v sevcrnícli
Ccd1áoh, kd e jest ovocnictví spO'jeno prnl, li clk y s ro l11i clvím.
V seve rn ích čeoh áoh bylo shledáno, že výnosné ro lnioké
()vo c11iclví nes mí pošk ozo vati rolni c lví více než o '.i%. To l o 1p ě li p roc .
1poškození se při hrušních a jabloních zp ůsobí p ř i vzdáleoosti : řa d y
40 m a j edn otli vě 20 m od 'Sebe. Při švestk ách řady 20 m a je·d...1 1 o tl ívě též 20 m od seb e. čím hustěji stromy sázíme, Jím se více
vysl.avujeme n eb e.z p eč í, že se rolni ctví poško dí více, než jest pro
výnos nos t ·už il eč n é . N eboť ič ím hu s t ěji stromy stojí, tím více sipoiř ob u j í potravy a vl áhy a tím m é n ě vz du chu zbu de rpro spodní
1'1dlmy. Je- li ro lni ck á s1 kliz eň , t. j. s kli zeň spodní ,Jrnltury o 30%
:s11íže11a, jesl pak rolnicl ví nevýn osn é. Jinými silovy : rolniclví a

39
ovocnictví 1jest nevynosné, když ovocné kultury z nilč í 30% spodní
rolnioké kultury. A Jolo 30% poškození nastane, když jsou jádrové
stromy vys.f\zeny na 10 m ·od sebe v trojúhelník·u.
Nesmime Šď'k .mysliti, že poškozování toto ste.jnoměrně l< lcsá
s větší vzdáleností nebo stoupá s menší vzdáleností. Tomu tak není.
Když při vzdálenosti 20 X 40 m č i ní poškození 5%, znamenalo
by, - k1dyž bychom stromům da·li vždy jen 10 100 m" plochy méně ·každých 100 m2 34 /1% poškornní. Poškození se .však jeví zcela
jinak, a fo asi takto :
Poškození ~podní kul tu ry .
"5%
Pii vzdá lenosli 20 X 40 m -((

((

((

((

((

((

((

((

«

((

((

((

((

«

20
20
20
20
15
10

X
X
X
X
X
X
10 X

35
30 « -25
20
20
20
30
((

((

((

((

((

((

5_!0%
61 /.%

/

7 .!0%
9 X%
13 X%

21 %
30%

1Rolnické ovocnictví v severních Čechách nedosáhlo svých
jen ve lk ou vzdáleností stromů. Jsou zde j eš t ě jin é okol nosti, které ovšem jsou vzdál eností způsobeny. Ve spise »Správné
sázení«, ve stali » Pry č -s hlubokými jamami« a ve sipise »Racionc ln í
hnoijení ov·ocných stro mů « jest stále a stále poukazováno na l o,
že n ejdů·l ež it ějš í věc k zachování zdravých skomi'1 záleží v tom,
že jsou ·k ořeny Vf. vzdušné stále kypřené teplé pi'1dě . a ihr1Djení se
provádí rovněž tak
Vzdušné tep lé pi'.1dy ,jsou jen tam, lsde rýč, motylrn a pluh
hraje velkou roli .a !kde kypření 1pi°1dy se provádí energicky a rr ~n1le .
Z toho dů v·odu se zde laké zavrhla mis·ka ok olo stroml'1 jakožt o
prost řed e k 1
ke 1kypř e ní půdy pro kořeny a .byla uznána jen jalw
vzdušná mi.ska [pro I ořenový 1krček.
výs l ed ků

/Velká vz dálenost umožňuj e inlensivní spod ní .JH1Jl11ru. Spodn í
l,ullura po d miňuj e intensivní zp racování, kypře ní a hn ojení pudy.
Při roz e n ě, že foto zpracování půdy jest ovo cným stromC1m veli ce
užilečn é . A tomuto zpracování není nejm é ně co cj ěkova li za to, že
stromy v severníoh Čechách činí skoro všude s t ejnoměrně zd ravý
do,jem. Jen tam, 1kde 1 kypření a hn ojení půdy chybí, kde místo okopanffi pokrývá půdu tr ávník, jeví se .j iný obraz. Z•d e .jsou stromy
slabšího vzrůsfiu, fot jest svěllejší a nekypí tak zdravím.
Ne.jen velká vzdálenost, ale i plný účinek sluncé a ~VLd u c lill
jest nutný. Strom nestíní stromu, netv oř í se mezi stromy žádný
dušný vzduoh a následlkem proudě1ní vzduohu není záplava hm yzem
tak vdk á. tt1mýz se také tak nerozšíří, poněvadž velká vzdálenost
nestkýtá hm yzu př ízniv é pří l ežitosti k rozmnož ení a poněvadž il<ypření půd y ,jest také důležitým !činitelem pro ničení škůdců. Kdo
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měl někdy příkžitosl přirovnali hustou a fi.dkou výsadbu st1-.omů,
Jen jest jistě dostatečně přesvědčen o důležitosti velké vzdálenosli
pro zdraví stromu.
Ovocnicfví v severních Čechách jesi důkazem toho, ja.ký blahodárný vliv na vzrůst stromu má proudění vzduchu, světlo, kypření a ·hnojení půdy.
l

Sázení na návsi.
Téměř

.1

každá obec má jisté prostranství, kleré leží ladem,
by rnoh'lo , nésti velký užilek. Tami 1kde jsou volné plochy,
mají se všude vysazovati ovocné stromy. Volbu nutno řídili míslními
poměry půdy a podnebí; a1e i zde nutno opět připomenouti : sázejle
co n ejmé ně odrůd, ale v l om 1k raji osvědče n é.
Uvedu jen několik příkladů z nejbližšího okolí jako ukázku
velkého výnosu ovoce na návsích.
Obec Ř e st o k y u Chrudimě má na návsi a okolí vysiizeny
tylo ovocné stromy: 503 strnmky v stáří do 5 roiků, 500 stromků
v sláří do 10 roků a 800 shomků starších.
V roce 1919 strženo za ovoce
. Kč 19.602.v rnce 1920 slrženo za ovoce .
. Kč 20.792.v roce 1921 strženo z:a ovoce .
. l< č 78.410.Za tyto 3 roky strženo úhrnem .
. -Kč 118.804.Obec ú ř etice u Chrudimě má na návsi a v okolí vysázeno:
122 stromky v st.áří do 10 roků, 130 stromků v stáří do 20 roiků, a
100 stromků v stáří do 30 roků.
V roce 1919 strženo za ovoce .
774.Kč
v rnce 1920 strženo za ovoce .
Kč 2688.v roce 1921 strženo za ovoce .
Kč 186'.).Za tyto iři roky strženo úhrenm .
Kč 53;47 __
ačholiv

Obec Boř i c e u Chrudimě má vysáze 11 0 ~)50 .jabloní (20 až
40lelé) a 56 švestek
V roce 1919 slrženo za ovoce .
. Kč 9'198.v roce 1920 strženo za ovoce .
. Kč 20.158.v roce 1921 strženo za ovoce .
. Kč 24.000.Za poslední lři roiky strženo ovoce úhrn em
. Kč53.356.Obec T r o j o v i c e u C1hrndirně má vysázeno 1'.50 jabloní, 1'20
švestek, 100 třešní; polovina stromů jest v stáří as 20 roků, ostatní
jsou mlad é. Průměrná roční tržba lčiní 7000 Kč, za poslední tři
ro'k y úhrnem 21.000 Kč.
Pii tom nutno uvážiti, že vš ecko toto ovoce se prodávalo ve
veřejné 1 dražbě na stromech sa· dařům Kdyby obec nebo družstvo
ovoce samo prodávalo, případně zpracovalo, stržilo by se jistě
ne.jméně dv<iikrát tolik
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U vážíme-h dále, že stromy ty stojí na pozemku, který jinak
naipPosio nelze zužitkovati, musíme uznati, že jest to pro obec
krásný mimořádný pří. jem, ikterýž podmiňuije, že někferé z těohto
obcí !11eipotřebují vypisovati vůbec žádných obecníoh pforážek.
V obcích

těchto

strom ů , ílest tudíž
vůb ec nedějí; také

mají sousedé přirozeně také hojně vlastních
ovoce dostatek - a krádeže ovoce se zde
stromy nejsou nilkdy pošlkozovány.

Sázení

stromů

na pastvinách.

Na IJ)astviITTách se ma1jí sázeti rané odrůdy, aby bylo ovoce
s.klizeno dříve, než se tam vodí dobytek. Jinak závisí výběr druhů
a o dn·ů·d na .j akosti půdy a na podnebí i ipoloze. Kmeny na paslvináoh m a~ í býti vyšší, aby dobyte1k koruny neokusoval.

· Obr. 39. Ochrana stromů na pastvinách .

Po něvadž se dobytek
dřevěn ou kostrou (o:br.

Obr, 40. Ochrana stromfr na pastvinách.

s oblibou tře o s1romy, nutno je chránili
39. a 40.J, proti zajícům oipět trním.

Sázení stromků na stráních.
Co holýoh strání ještě .jest lfidcm, aókoliv by se na nich dalo
- při správné volbě druhů a odrůd - ve lk é množství
krásného ovoce ! A jak by se Jím laké zved l vzhled naší vlasti,
když by nikde neibylo žádných holých strá ní, a .j ak by lo přis1pělo
ta1k é 1k ozdravě ní podnebí !
vypěs t ovati

Náš největší a nejvážnější pomolog Jan Říha praví:
"M im o tli o I o u skálu a rn oč á I dá s c kaž d ú jiná
p ů d a s v ě t š í rn n e b o m e n š í m p r o s p ě c h e m - p ě s 1 o-

Obr. 41. Vysazováni ovoc ných stromll na stráních. A) Celkový póhled na térasovanou stráň
bez podezdívky, osázeno polo kmen y. B) Pritřez terasy s podezdívkou C) Průřez terasy
s nepevným zdivem z kamcnit. Nejdoleji jest prúřez terasy bez podezdívky.

v á n í rn o v o c n ý c h s t r o m ů c o 11 e j I é p e v y 11 ž i l I\ o v a l i.
K u ž d é mí s I ·o, k a ž d ú IP o I o li a d á s c z a v h o d n é v o I by
d r u h ů s p r o s p ě c h e m p o už í t i.«
S va hy od 10 do 25 s lu pňů sk lonu se rn o ho1 1 osázeli vo ln ě; při
40 slupních se musí již tcrasovali, poněvadž č ím pr<udší sva.h, líim
slabší vrstva orni·ce. Mísl o Jcrasová ní, ld cré jes l dosli nákl adné,
:ze sázeti ~o z1lmpa ný ch o t vorů, jak jesl vidě ti , na obráz lrn 42.
Také se mohou vž·dy před misk11 sirom 11 zal lo11ci kolíky, ld eré
se rprop lel·ou proutíirn , aby se l ak zomě zodrižc la.
iSázení se dě.j e do lroiú helní.J\u, aby se země co možná nejvíce zastínila a taík nevysýchala.
N a 1prLJ1dl'é svahy se vyso lm lon eny sázeti ncmé1jí, nýbrž polo lm1 eny nebo záilusky .
Na i11ejvyšších mís1cch s tr á n ě bývá nejslabší v rslva orni ce,
i ·l1 odí se l am nej.lép e l řcšně, višně, ořechy, někdy i vinná réva.
U prostřed lze vysazovati hrušně, pod n ě ,j ab lon ě, dole paik všecko.
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Co se lý če polohy, lu na str áni severozápadní až severo výc ho•dní se daří slívy, ryngle, mirabe11ky, švcsll\y, lřešně , jablonč
a ·hrušně fran é a proslředně rané), k<loule, maliny, an grešt, rybíz,
lískové a vlašslké ořechy.

Obr. 42 Sázeni ovocných stromti na stráni bez teras. U každého stromku se zkope zem
a ud ě lá prostor v kruhu as 1-2 111 v prilměru. Jednotlivé misky jsou spojeny svodnicemi.
8) znázoniuje průřez jedné jamky.

Od severovýchodu až k výc hodu a od západu až I< severozápa·du se daří všecky jmenované druhy; hrušky a ·jabloně jso 11
zde nej le·pší podzimní odri°1dy.
Od výohodu ik západu jes l nejlépe nasázdi ce nných zi mníc·l1
h11ušek a jabl ek.
Od jihových odu a.ž h jihozápad u se daří ial, é, pčidle krél'j1ny,
nwr u ňky , broskve a réva .

Sázejte ovocné stromy při železničních
tratích.
Na vysazová11í strom(! při silnicích jsu11 zákony, pod le ni chž
musí býli všecky sil11ice osá ze11y . Dosud však není záiko na na vy saizování 1při tralích železničních; a poněva·dž dráhy •jsou slál 11 í,
sf alčil by !Předpis, resp. nařízet'lí. ·A nikde by se ta!, stromy ovocné
naupla lni ly, 1jarko při žel~zničních tr atích, a lo jak s pra1ldickéh o,
l aik i s ideální1ho stanoviska. Předslavm e si jízdu vlakem na jaře ,
kd yž sfr omy 1kveJou . Co 1krásy a nádhery! Jaká vilně vane z hvetO'Ucích stromů do otevřených vozů vlahu ! Jak se oko osvěží a
po t ěší pohl edem na hýřící 1
krásy přírodní, až srdce plesá! N.:iproti
to mu fádrní a smutný pohled skýtá krajina, kde daleko není žádného
sf1romu.
Jderý by
1Hl avně všaik nulno přihlíželi k ohromnému užillw, 1
ovocné stromy při.nesly. Vyipo•č if áme-l i, kolii< tisíc kilometrů . železničních tratí máme v republice, dovedeme si sna dno vypočí l ati,

/
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jak oh romný by rby.I výnos z ovocných stromů . Mimo lo kolik tisíc
he.ktarn P.ůdy leží ladem v železničních náspech. Kdyby se osázely vhodmýlmi druhy, jak obrovské množství ov·o ce by se ročně
dalo sk1Ji,diti. Námitka o škodlivosti plynl'1 z kouře jest iplaná ; naopak, zamezila by se Jím ta ·~pous t a požárů, vzniknuvších podél
lralii od 1jiS1ker. V Jé příčině neiní dosud vykonáno téměř nic; ministerstvo železnic uzná snad obrovský význam této a.k ce a uvede
ji ve skutek.
Sázení při tratích by se m11.1selo díti opatrně, se zřením na to,
aby strojved oucí měl stá le delší traf před sebou volnou, aby mohl
včas zpozorovati nahodilé překážky nebo výstrahy.

Ovocné stromy podél regulací.
V novější době se všude upravují řeky a potoky, a l éměř všude
jsou vedle těchlo regulací 7_řizovány chodníky. Podél takových
f olků ma•jí se všude sázeti ovocné strom Y; u širších fok po obou
stranách, u úzkých po jedné ·straně, a to na straně východní, aby
stín padal na vodu ·a. ne na souse,dní pole. Délka regulovaných
loků jest ohromná tisíce kilomelrů. Kdyby se všecky břehy
osázely vthodnými druhy ovocných stromů, měly by obce i stát
v budoucnu ohromný příjem za ovoce. Stromy by zde velmi dobře
rosily, iponěva{lž mají stále potřebnou vláhu, a ovoce by se
skvoslně vyvinulo a vybarvilo. Mimo lo by svými kořeny upevňovaly násep .

Choroby a škůdci ovocných
a ochrana proti nim.

stromů

Neslalč í pouze strom vsaditi a celý rok si ho nevšimnouti a.ž
teprve, lkdyž jesl ovoce, nýbrž nutno .jej ošetřovali, právě tak jako
jiné ipl·odiny. Ovocné stromy mají velmi mnoho škůdců, lderé
musíme niči1i; jinak se rozmohou tak si ln ě, že nám znič í každoročně nejen .celou úrndu ovoce, ale i stromy. Když se stromy
ošetřují a proli škůdcům pracuje, zachráníme naše stromy a ovoce,
a vynaložená péče a náklad se nám vrátí mnohonásobně v hojnosti
krásného ovoce.
V dalších výlldadec·h uvedu jen nejhlavnější ~kůdce; kdo se
chce podr·obně o všech škůdcích informovati, neohf si obijedná
specielní sipis o chorobách a škůdcích.
1. Z a 1j í c i působí ohlodáváním tkůry .značné škody a musí
se tomu zabrániti obvazováním kmenů trním (viz obr. 8.l a to
značně vysoko, aby zajíc nemohl na holý kmen dosáhnouti, ani
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k<lyž 'i est sníh a postaví se na zadní nohy. Když přece kůru othlodá,
pak je·st 'jediná pomoc: okraje ohlodaných míst sříznout1 ostrým
nožem a ,c elou ohlodanou pioohu ihned natříti štěpafakým voslrnm,
aby na ránu neměl 1Příst U1p vzduoh a voda . Je-li ohl odáno víc kůry
1

Obr. 43. Drátě né pletivo kolem stromků jako ochrana
před zajlci.

Obr. 44. Rakovina ovocných
stromů A ) jak rakovina povstává, B) rak ovina otevrená.

Obr. 45. Rakovina ovocných
stromů . A) Tříletá rakovina .
8) Uzavře ná rakovina .

než 2 třeiiiny kolem, pa:k takový stromek jest lépe nahradili novým,
poněvadž buď zaijde, nebo bude dlouhá léta živořili . Drátěné pl etivo ohrání rovněž velmi dobře (obr. 43.l.
2. M :r á z [působí v některýoh krnjích značné škody Hm, že na
J<imenu _ceié plochy zmrznou, kůra odumře, a povstávají velké nebeZrpečné 1
rány, do kterých palk vniká rnkovina a mšice !k rvavá .
Aby se tomu zabránilo, jest [prospěšno natírati na podzim kmeny
vápennou k,aší. Když rány takové ,již 1jsou, musí se suchá kůra od straniii a O'krnje až do zdravého ostrým nožem oř e zati a celou
ploohu ·vo~kem štěpařským namazak Takové rány se pak rychl e
zahojí.
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3. R alko v i rn a jest choroba velmi rozs1rená, ~terá působí
velké škody hlavně u jabloní. Kde se rakovina vyskyluje, lam nutno
ne.jiprve vyšethti 1příčinu a podk toho pak zaříd ili ochranu, aby se jí předešlo.
Přílčiny rakoviny jsou různé:
al přehnojená půda: v tomto přípDdě se musí s hnojením pře
stali a přidávali do pi°1dy hojně vápna, Thomasovy sfrusiky a drasla,
bl vlhká půda, ve kleré dřevo v čas nevyzraje, zmrzá a do ·ran
vniká rakovina; odtPomoc je odvodněním,
cl do ran mrazem zpi°1sohených vnikú rakovina; odpomoc i<'sl
naiíra ti kmeny vápnem,
1

Ubr. 4U. jablka

zničená

Monilií. l'japadené plody shnijí, nebo
Nutno je pečlivě sbírati a páliti,

zčernaji.

dl mimo to vniká rakovina do iJrnž,dé rány, která se na kmenu
zipi°Jsobí; profo se má l<až1dý všemožně vyslříhali 101ho, ahy luncn
nebyl poraněn .
1K de ,jiiž raikovina 1jest, nutno ta,kové rány vyčislili, ost rým nož em
až na zdravé dřevo vyřezati a celou p lochu natříti strom ovým lrnrboliin eem.
4. fu s i c I a d i u im .jest velice škodlivá houba, která působí
na hrušních a jabloních · s kvrnilost lish'J, slrupovilost, od umírání
věl vičdk a hlavně skvmi lost ovoce. Skvrnité ovoce se pak špa ln ě
vyv inuj e:, a .ryohle hnije; jest neprodejné a nedá se uchovati. !Olbr.
46. J Ohornba l ato znehodnocuje ovoce největší měrou a má se co
n ejr adiikálně1ji ničiti. Nejvýhodnější prostředek jest postří.l<ávali
stwmy stromovým kar b o I i in e eim. Poněvadž ioto lm r.bolineum ,jest uni versálním prostředkem téměř proti všem chorobám
1

1
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a šk ůdcům, :jest o použití jeho pojednáno ve zvláŠ'Ť ním odslavci .
Mim o to nutno slromy prořezávati, aby koruny nebyly husté.
5. B o :u c h o rov i I o s t š v e s t e k jest zipůsobena houbou
»E x o a s c u s Pr u .n i «. 0Qpomoc hlavně pečlivým sbíráním spadanýdh bouohorů !též váóky zvaných), .ldt:ré st: musí spáliti . Si ln ě
napadené sl.romy se mají zm l adili.

I

• I

Obr. 47. Strupovitost na hru šnlch (na listech i plodech) způsobená houbou Gymnosporangium
Sabinae.

6. Mo ni .I i a způsobuje hn ití jablek, hrušek, slí v, švesk1k ,
broskví i meruněk Napa dané p lody se musí rpeč l i vě
a pál:i li nob jina,k zničili, poněvadž vý lrusy houby té by se
pří šlím rokem opě t usa·d ily na nové p lody a způsobily hni lobu. N a
kompost se l alrn vé plody há zeli nesmě,jí. Mohou se házeti do
žumpy nebo do 1jámy a posypali vápnem. Koruny slromů se musí
proř ezávati, aby neiby ly :husté. (Obr. 46.J
7. Kadeřavost I i st ů . na broskvích způsobuie mnohdy
(1plné odumření stromu nebo podání plodů . Jest to způsobeno
houbou „[ x o es c u s de for m a n S«. Oohrana :
Napad r:: né
ili sl y trhati a páliti; .zia slunečna ně lrnlikráte denně postfrkali
sfr·om čiisf·ou vodou . Také postř ík ávání stromů a s l ěny bor :::l e I és k.o u sm ěsí (roztok slka lict: modré a vápna), a to: konce1m března
2Jó roztoJ{em, v dubnu 1% roztok em, v kvělnu y; % r:.nlokcm.
lřeš ní,
~bíra l i

1

1
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8. P a d I í n a j a b I o n í c h způsobuje 1h ouba S p h a e r o t h ec a m a I i a tvoří na listech bílé povlaky, jakoby moukou posypané.
Napadené listy se 1kroulí a odumírají a často celé větéviky (ikonce]
usyché!Jjí. Napadeiné li sty i větévky v zimě se musí ořezávati a pálili,
a slromy poprašovati mlelou sírou za rosy. Poprašování se musí
opaikovati.
9. Strupovitost na li stech a plodech hruš·kových -z;pů
sobuje n ěkdy z n ačné škody; jest to zaviněno houbou Gy mnos po r a n g i 11 m S a b i ·n a I (obr. 47.l, která v zimním s1ndi 11 vře-

II
j

__ .._j

Obr. 48. Gymnosporangium Sabinae v zimni formě na chvojce (juniperus Sabina)
v letě na hrušce.

zimuje na klášlers!ké chvo,jce {juniiperus Sab in al. (0,br. .fla.l r>rolo
v krajíoh, .kde se houba ta vyskytuje, rnusí se všeoky kláš1ers1ké
c hvo~1ky v oko lí odstraniti.
10. A m e ·r i c k é pa d l"í na angreštu jest z.pů s obeno houb iu
»Sphaer ·otheca Mors Uvae« a tvoří zprvu bě l avý, pak
hnědý :povlak na Jislech, letorostech a plodech fobr. 48. a 49.l.
Lelorosly tím krně.jí a pak celý keř nebo stromek chřadne. Odpomoci možno pečlivým a pilným ořezáváním a pál ením napadených
listů a větvi·čelk a post.říkávání karbohneem. Mimo to se musí keře
a stromky řádně prořezati a zrn ladiili; hlavně nutno půdu kaž·d oročně kypřili, hno:ji ti .a přidali také hojně vápna.
Mj š 1i c e lk :r v a v á (S c h i z o n e u r a ·i a n i g e r al se
11. 1
poslední ·d obou úžasně rrozšířila a již jen málo který ikraj v republi ce jes t jí dosud ušetřen. "žij e hlavně na ,jabloních, zřídka na
hru šních. Odp0moci možno p e člivým prohlížením slromů, při čemž
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se napadené míst,a opatrně prstem roz m ačkají Caby mšice nespadaly
na zemi), a nalrou J.rnnbolineem. (Bližší ve stati o karbolineu.l Tam,
kde 1jest mšice 1krvavá usazena, vidíme bílé chmýří; a když se rozmá ďkn e, zůstane na prstech !červená hmota; pro!o se jm enuj e
krvavá. r(Obr. 51.l

Obr . 49. Americkým padlím na padené
letorosty angreštové.

Obr. 50. Americkým padlím napadené
plody angreštové .

škůdci

tomuto se musí věnovati co největší pozornost, jinak
veš'keré naše jabl oňové lrnltury. Mšice krvavá vniká
především všude do poraněných míst (zmrzlina, rakov ina, odřenina,
řezy větví a j.l a pak se zažírá na letorostech do paždí Jislů . Vš ude
se pak tv.oří nádory a strom chřadne, až zajde.
12. Mšice I i st o v é ško dí téměř na všech ovocných
stromech a keří oh . Odpomoci lze inalíráním a stříkáním karbolineem. Výlborně pomáihá také n amáčení napadených větviček do
rů zných tekutin; na ipř . Sp ec u I in působí velmi dobře. Ta1
ké směs
% 'kg tabálkového výtažku a 1 )/.; kg mazlavého mýdla ve 100 1 vody
jest osvědčený prostředek. Velmi mnoho irnšic zničí brouček: slun éčko tečkované a jeho larva .
13. K v ě t o p a s j a b 1 o ň o v ý CA n l h on o m u s p o m o r u ml
jest malý, hnědý broulče k as 5 mm dlouhý nosaiec, s příčnými pruhy
zruo

4
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na křídlech, který kla·de vatiíčka do květných poupat jabloní. Z vajíčka se vylíhne malý červíček, který vyžírá vniiřek květu (tyčinky
a pestíky); následkem toho se napadený květ nevyvine, [pOllJPě
(oibr. 52.l zůstane polorozvité a lístky zhnědnou. Taková zhněd l á
ipoupaia se mají pi1lně vyhledávali a mačkali (larva se tím zničíl;

c

Obr. 51. Mšice krvavá; A mšice, B napadený letorost, C napadené starší

dřevo.

jinak mohou zničili celou -úrodu. Jiný dobrý prostředek jes t iento:
v polovici března rpřipevníme na 'kmeny (as 1 m nad zemíl [pruh
papí.ru, (v šířce 15-20 cm) a natřeme jej dobrým housenkovým
lepem. Těsně pod te-nto papír přivážeme dvojitě přeložený prnh
pytloviny neb jiné látky. 1Kolem 20. března Lpodle počasí) polčnou
se broučci u juty neb ,pod ní slézati a nyní se počne vlastní činnost.
Navečer střeseme se stromů brouaky, kteří za dne vylétli na :koJ
nunu, aby tam :nakladli va1jíček. Spadalí broučci chtí vylézti po
d<menu opět ·do ikoruny, nemohou však přes lepkavý pás, na který
se buď přilepí, nebo se ukryH do jutového ovazku. Ráno pak tyto
ovazky odejmeme, broučl<y znilčíme a ovazek opět připevníme.
Poněvadž brouč i se hned pouštějí k zemi, .j est dobře před odnětím juty položiti kolem kmenu papír neb plátino, aby se mohli
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snadno sebrati . .Práce tato jde velmi rychle a opakuje se každý
·den, až již žádných broučků nechytíme. Tímto z,působem se dá zachrániti celá úroda a škůdoi se zničí.
Na hruškáoh řádí ste1jnýrn ZIJ)Ů'soibern ikvětopas hruškový, lderý
se ničí týmiž prostředky 1jako předešlý.
14. Píď a 1 k a zimní m e n š í (Che i mat ob i a ·br um a t al
nadělá někdy ohromných škočl, a to nej.en tím, že ožere celé sady
a aleje dohola, nýbrž i iplody ožírá. 'Napadá zvláště třešně, hrušně ,
švestky, jabloně a j. (Obr. 53, 54, 55.J

Obr. 52. Kvétopas jablo ň ový.
Vlevo brouček a larv a, která
vyžírá; vedle jest napadené poupě, které se nerozvije.
květ

Obr. 53. Píd'alka zim ni menší, nejzhoubnější škůdce
ovocných stromů. a) motýlek okřídlený - sameč e k,
b) housenka, c) samička bezkřldlá, d) pavučiny .

J~st to malá můra; sameček jest okřídlený, barvy červenošed č
s lrr1avými ipásky; zadní křidélka má světlejší bez pásek Samioka
má .křídla úplně zakrnělá, jest šedá, tlustá. liousenka má 10 noh,
jest s počátku šedá; po svléknutí 1jest ž.lutavě zdena, na záde oh
· lbíl e pruhovaná. Hlaviloka iest čenná. Dosahuje až 26 mm délky.
Housenka žije od polovice dubna do konce května .
Vyskytuje-li se ojediněle, neipadá jeho škoda tak na váhu; al e
poněvadž se úžasně ryohle rozmnožuj e (samička klade až 250 va ,jíčekl působí ipak katastrofálně a musí se i v malém rnioiti . Jest to
hrozná pothroma, tirapný a bolestný pohled na takové ožrané
sady a akje. Náhodou však příroda sama usnadňuje baj proti
lomuto škůdci, a to tím, že motýlek-samioka, kt erá klade vajíčk a,
nemá křídel, nemůže tudíž ' létati, a márr.e prot o možnost sn adno
je zničiti . Jen přiložiti ruku k dílu a starati se o své stromy, kt eré
jsou přec ta1k nesmírně vděčné za ik1aždou péči a pomoc! U každ é
ohorolby a 1u každého ški'1dce jest vždy snadnější, lehčí a jedno dušší, předejíti rozmnožení, než pak nilčiti škůdc e jiz ro zmn ofoného.
V lomto případě musíme zničiti sami č ky, nb yc hom za bránili
rozmnožení . Ochrana : Začátkem fijna připevním e 1na kmeny (as
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1 m nad zemí) pásy papíru fos 15 om širo1k él, na ·k teré natřeme
dobrý .horusentkový lep. {0,br. 56 a 57.l V tulo dobu leze sami· čka
motýlka .(11<lerá nemá kffdel, ný!Jrž jen pahýly), po kmenu do koruny, aby tam nakladla v ajíček Když doleze k lep:kavémµ rpásu,
přilepí se, poněvadž ho nemůže přelétnouti. Samečkové obletují
samioky za úfolem páření a př1ilepí se rovrněž. Da,pírnvé pásy, jež
se připeÝní na kmen provázkem, mají býti z nepropustného paJpíru.
Hlavní podmínkou jest, aby tyto rpásy byly voas dávány lne až

-

Obr. 5·1.

Píďa lka zimní me nši na třeš ních.
be zkřídlá, d) ož rané plody.

.

'

c) sa mička

Obr. 55. Píďalka zimní menši, b) hou .
senka, / ) ožraný list třešňový.

tehdy, když ,jsou již samilčky v koruně) a pak, aby housenkový tep
byl dobrý, leipkavý a aby ·dlouho ·držel . lepkavost. Osyohá-li, musíme jej znovu natříti. lObr. 58.l
1Půda okolo tkmeinu se má v č ase od če1rvna do září as 30 cm
hluboko zrýti a pak udupati, aby larvy se zničily; ta~<é slepice při
rrytí konají dobré služby.
ttousenky na zákrscích nutno pilně sbírafr Kde to není možno,
postříkáme slromy začátkem května y,; % karbolineem, nDbo tinkturou z tabáikovérho výtažku i1 ikgl a mazlavého mýdla 12 kg na
100 1 vody}.
15. B ě .J á s e lk o ,v o c n ý rllP i e r i s c 1r a ta e g 1il jest bílý
ri1olýl s !černými žebry na křídlech. Housenka jesl modrošedá
s če rvenými, černě vroubenými pruhy na hřbetě. Pupa jest žlutá,
j emně černě tečkovaná. Dokud se vyskyfaje ojediněle, nepadá .j eho
zhoubná lč innost na vá hu; ale kdy.ž se rozmnoží, působí lkataslrn-
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fá,l ně a ho11se1J1ky ožerou stromy dohola . V červnu klade sami,o ka
ni'!spod lislu va1jíč:ka (až 200), a to pohromadě, jako koláč. Tato
hnízda se musí ničiti, neboť již v červenci vylézají housenky, které
pak se da1jí těžko ničiti . <Obr. 60.l
16. B e k y n ě z I a t o ř i t n á CP o r l h e s i a c h r y s o r r h o e a)
jest sněhobílá můnka se žlutohnědým zadečkem . Samióka 1klade až
270 ;va,jílček do plsti nasipod fotů. Housenka bývá až 5 cm dlouhá,
má 16 noh, 1jes t šedočerná, červe1J1.ě pruhovaná se žlutohnědými
chlupy. Z v·aijí,če k se vylíhnou v srpnu housenky a ihned zapo·čnou
svo1ji zhoubnou činnost a oží.rají. Na zimu se slézají do rpavučin,

Obr. 56.

Pfipe vř.ování

pasú proti picl'alce zimní
menši.

Obr. 57, Lepkavé pásy na kmenech proti
. píďalce zimní menši.

které si tvofl na 1lrnncích větvilček Na jaře, ja·kmile je slunko probudí
a list y se vyvinují, ožerou vše dohola. (Obr. 61.J
Ochrana: V zimě se musí veškéÍ-á pavučinová hnízda na
stromech buď housenáčem (obr. 62, 63) odstřihnouti a spáliti, nebo
housenkovými lampičkami foibr. 64, 65) hned na stromech spáliti.
Postřikování v dubnu směsí z tabákového výtažku a mýdla mazlavého, nebo karibolineern.
17. 1B e 1k yně velkoh l avá· COcneria dispar): Sa meček ,jest menší, šedohnědý, s klikatou páskou na předních
křídleoh; tyka1
d la má široká; samička jest mnohem větší, ne• bílá s černými klikatými pruhy;
ohir·a baná; má přední křídla špinavě
na zadeóku má plstnaté zduření. Lítají v červenci-srpnu. Samička
klade a,ž 400 vajíček na kůru stromů do žlutohnědé vlny. Na jaře
se vylíhnou houseinky, mají 16 noh, jsou černě chllllpaté a ma1jí na
hřibefě 5 párů červených a 6 párů modrých bradavic; dorostlá
housenka ,jes1 až 7 cm dlouhá. Ožírá J,isty téměř všech ovocných
stromů, a to od jara do června. COibr. 66, 67.J .
Oohrana : Ničení hnízd vajíček tím, že tato hnízda namočíme
petrolejem. Kde jsme to promeškal i, můžeme mladé housenky, které
1
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se s počá tku drží po hromadě, snadno rozmačkati. Vydatně nám
zde pomáha jí ·lrnka·čky a sýkorky.
18. Bou •r ove c pr sté n čitý (Gas trop ach a n c u str i al jest velmi zhoubný škůdce . Motýl jest bleděžlutohnědý
s tmavším pruhem na předních křídlech napříč. Housenka bývá až
7 cm dlouhá, modře pruhovaná, s modrou hlavou, na níž má dvě
černé tefčky. ži,jí ipospol itě a ožírají stromy dohoJa. Motýlek klade
vajíčka na větévky, a to kolem jako prsténce, a naklade jich až
400. (Obr. 68.l

Obr. 58. Papírový pás na kmeny. Na pás
se natře housenkový lep.

Obr. 59a.

Kotouč lapače

hmyzového.

Ochrana: Především nut•no sbírati prsténce vajíček. Kde lu
promeš-káme, můžeme housenky snadno zničili, poněvadž žijí 1po hromadě. Také postříkávání ka rbolin eem otráví housenky. A Jwnečně nám zde vy1datně pomáhá ptactvo, a to hlavně pěnkavky a
vrabci; sýkorky sbírají vajíčka. Také lumci a různé mouchy zn i č í
velmi mnoho housenek.
18. Mol .jabloňový lliyiponomenta mal •i nellal
jest nebezpečný šikůdce •jabloní a švestek. Motýlek jest malý, as
1 ;.-:; cm dlouliý; přední křidélka jsou bílá, červeně telčkovaná. Lí tii
v snpnu, a. to navečer. Samička k lade na větvičky va.jíčka, z nichž
se za 4 týdny (v záiříl vylíhnou malé housenky, které přezimují
téměř nepozorovaně. Na jaře pa:k, když povyrostly, zamoíáva.jí se
do pavučin, a to koncem května - začátkem června. l=fousenky
jsou velice poh'y'1blivé, as 2 cm dlouhé, žlutavé, černě. tečkované
s černou hlaviokou. Koncem června se ,zaipupí do malých bílých
kokonků, které snadno poznáme. Za čtyři týdny se vylíhnou opěl
motýlkové. <Obr. 69.l
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Oohra.na: DOlkud jsou zakukleny v pavučinách, musí se ničiti,
a lo pálením housenkovými lampičkami; nebo hnízda ostříiháme
housenáčem a spálíme. Dostříkávání siromů kmbolineem.
19. D 1o rs ·k o 1h ř ib e t ,k a hr ru šik o v á Cl y d a IP i r 'il působí
,podobně ,j ako mol jabloňový, ale 1
jen na hruškád1. Housenky jsou
as 2 cm dlouhé, špinavě žluté; ži:jí v pavulčinách .
Ochrana: rmačkání ihousenčích rhnízd.
20: Mšice štítikafé . Cštítěnlky nebo též červci!
tvoří na Mře tvrdé puchýře nebo štítky různého fvaru, podle foho,
který jest to druh .
Na jabloníoh žiije š t í l ě n k a č á r k o v á, která tvoří na kůře
vypouklé čá11ky. Mimo to žije na jabloních š t í t ě rn k a ~ a b l o-

Obr. 60.

Bělásek

ovocný. Pravé křídlo ukazuje
spodní stranu křídla .

Obr. 61. Bekyn ě zlatořitná. Dole samička klade
na list do pistě vajlčka.

ň

o v á, která tvoří na lkůfr elliptické, VY1pou:klé, až 6 mm dlouhé
štítky (obr. 70.l.
Na kůře ·hrušní tvoří š t í t ě .n k a h r u š k o v á skoro 1lrnlovité,
as 5 mm široké, vypouklé štítky; žije také na rybízu a angreštu.

Na broskvíoh žije š 1ítěn 1k a broskvová, 1kferá tvoří ku lovité, hnědé štítky se žlutým příčným proužkem; žije také na
švestkách.
Na révě vinné ž1i1je š t í f ě n k a v i n n á, která. ivoří na starším
dřevě as 5 mm vehké štítiky. Mimo tylo hlavní jest ještě mnoho
jiných druhů.
Pod těmito štítky jsou bílé krU1Pičky, což jsou vaijíóka. Na jaře
(v dubnu) se vylíhnou :z; nich mladé štítěnky, které se rozlezou po
kmenu, zavrtají se svým ostrým sosákem do kůry a vyvinují ze
sebe !hmotu, která fvrdne a tvoří ipak onen štítek. Na jednom místě
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zůstane

'
frvale, až zase

s~mička

naklade pod sebe

vaj í:ček

a od-

umře.
1apadají především neduživé, špatně živené stromky, rnzmnožují se úžasně a mohou slromy ÚiJ)]ně zničili.
Ochrana: Okarláčování kmene a n atření louhem, avšak jen
v době, kdy se mladé samičky počínají rozlézati a nemají na s obě ·
ještě tvrdého šlítku, tedy v dubnu. Nejlépe pomůže n alře ní nebo
poslříkání strnmů 10% karbolinem na jaše před vypučením .
21. Z a v i j e č j a b l e č n ý CC a r p o c a p s a p o m o n e l I a)
způsob uje nám nejnepříjemnější škodu,. t. j. č e r v i v o s I j a tb l e k.

Obr. 62. Housenáč
na ustřihová n i
house n čich hnízd.

Obr. 63. Housenáč
na ustřihováni
housenčich hnizd.
Obr. 64. Lampička na spa- ,
!ování hous enčich hnízd na
stromech. Přip oj en ý trychtýř jest pro chytáni padajícich housenek.

Obr. 65. Lamp i č ka
na spalováni housen.ek n a st romech.

V !červnu-červenci klade samioka na polovyrostlé plody vajíčka;
po 8 dnech vylíhlá larva se zavrtá ihned do plodu, ve :kterém vy žírá jádřinec. červivé plody předčasně padají. Za 30-35 d ní jesl
larva vyrostlá a opouští plody, af jsou na stromě nebo již spadlé.
Vylezlá larva hledá úkryt buď pod šupj,nami ků r y nebo v zemi
a zapupí se. i(Obr. 71 .l
Ochrana: Především každodenně pečlivě sbírali spadané
červivé iplody a zn i čiti je nebo ihned zkrmiti. Starou kůru, mech a
lišejníky každý rok škrabati (obr. 72.l a strom y natírati lrnnbo lineem .
Nejvydatnější ochrana jest př iv azo vati na kmeny lap ače hmyzové,
a fo v srpnu . !Obr. 59.l Před vá lkou byly v otbě hu zv,Jášf k tomu
úče l u zhotovené lapače hmyzové. Tyto byly z varhánkového papíru,
přes který byl přeložen impregnovaný pa;pír. Nyní nejsou ještě
v oběhu ; . kdo takového papíru nemá, můž e na ,kmen (j ehož kůra
musí býti ,h ladce oškrabána) přivázati ,pás jakéhok oliv papíru a
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pod něj dáti seno, hob l ovalč1ky neb pod ., a to v srpnu . Larva vy~
lézá po kmenu a hledá úkryt, 'k de by se mohla zapuipit i, až přijde
k onomu lapači , ve kterém má hledanou S1krýš, a ihned se tam
zapupí. (Obr. 73.l Za měsíc odejmeme 1ty.lo laipače a S1Pálíme. Při
snímání lapa č ů musíme prohlédnouti také 1kůrn pod lapačem a
zbylé lairvy na kme111u zamáčknouti. Toto 1jest 1jediný a nejjistější
prostř ed ek proti červivosti ovoce.
22. S mu t n ,j c e 1h ruš k o v á CSc i ar a IP 1i' r i) 1jest malá
muška, 1která k lade vaiíóka na nahé plody. Z vajíček vyi!íhlé larvy

Obr. 66.

Bekyně

velkohlavá .
Obr.

67 . Chomá č vajíček
velkohlavé v plsti
na kmenu .

bekyně

žijí v hruškách, ){dyž 1jsou as jako oříšek veliké a. vyžírnjí je. Hrušl.;y
za krně1jí, dál e · nerostou a zčerna1jí. Když je rozřízneme, vi·díme
uvnidř drobné l arvičky. (Obr. 76.J Napadené plody nutno !Pečlivě
a záhy sbírati a páliti.
23. Mn i š k a {'0 c n e r i a m on a c Ji a) zipůsobU1j e /posl ední
dobou hro21né škody na ksních stromech a přechází též na stromy
ovocné. Motýl jest š pin avě bílý, s klikatým i kresbami (dbr. 77l;
housenka jest as 6 om dlouhá, chlupatá, šedá, s černými kresbami
fobir. 78.l.' Odpomoc 1jest možná lím, že připevňuijeme lepk1avé pásy
na kmeny a vyhledáváme housenčí hnízda, kdy žijí pohromadě .
Chytání a pálení motýlů v noci a pod. Vydatně nám zde pomá1ha,jí
n ěkteří ptáci (kukačk a ) , lumci a bakterie.
24. D 1o u hon o s 1 í s k o v ý lB a I a 111 i u s nu c um) .jest malý
nosatec, který klade na mladé oříšky va'j íóka; vylíhl á
larva se zavirtá do oříšku a vyžírá ,j ádro. Dorostlá larva prokouše
ve sifoořápce otvor, vyleze a v zemi se zaplJipí (obr. 79.J. Jest nutno
napadané oříšky záhy sbírati a páliti, broučky sklepávati na bílé
plátno v září a ničiti , půdu pod keři často přerývati při 1 čemž
slepice larvy ze země vyiberou.
brouček,
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ješiě uvésti nejcastější choroby na vinné révě; jest
ne p r a v é p a d 1] í CP e r s in o s p o r a v i l i c o I al.
Tvoří na spodu Jislu rbHé skvrny, které pozdě,ji zhnědnou a opadají
(obr. 80.J. 1Bobule na hroz.nech hnědnou, scvrknou se a dále se nevyvinují, ,jaik rna ,obr. 81. jest viděli. Odpomoci lze stfik:áním bordeléskou směsí: 2 1k g páleného várpna a 2 kg modré ska1lice se rozpustí se 100 I vody.
Tímto roztokem nutno '

25. Nutno

lo

rpředevším

Obr. 68. Bourec prsténčitý. Motýl, housenka při ožíráni listu,
ct·ote na 1 ětévce vajlčka.

vě bílé skvrny, ,j aku
by moukou poprášené. ; Přechází ipak na
hrozny, -kterér někdy
)'.Ip.lně zničí. Napadené bobule pukají a
hnijí. ·H rozny i iJisly
se popraŠU•!.Í za hor-

ka a rosy
jemnou
111lelou sírou zv1láš·tním aparátem (obr. 85.l. •
_
škůdců ovocného stromoví jest ještě velmi mnoho; uvedeni
jsou však je.n li nejdůležitější. Přirozeně, že len, kdo se o ovocné
stromoví vskutku zajímá, bude ničiti všecky š kůdce, které z.ipozoruje, neboť jen tak si zajistí z·dar ovocných stromů a hojnost
bezvadného ovoce. rPodrolbný popis všech škůdců a prostředrky
proti nim uvedeny jsou ve zvlášiním spise »Choroby a š kůdci « .

Universální prostředek proti škůdcům
ovocných stromů a keřů.
Pročítáme-li odborné 1
lrni1hy a časopisy, shledáme, že skoro
pro ka:ždého škůdce a chorobu rosthn •jest uváděn jiný ochranný
prnstfodek, a že téměř nikde není ani zmínky o ovocn 'm karbolineu,
anebo když, tedy jen zcela siručně. časopis »Zahrada domácí a
školní« projednával tuto otázku častěji. Ano i povolané autority
mí~ejí důsledně otáziku ikarbolinea. A přec 1
jesl to na tz. ál<ladě
dlouhokté a mn~hoslrarmé zkušenosti nejlepší prostředek, fP Ů-
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sobící téměř profi všem škůdcům a chorobám . žádný jiný proslře d ek n eipůsobí tak všestranně a nelze ho tak lehce použíii, jako
slrnmového karbolinea.
Mnozí budou' asi poukazovali na jiné ochranné prostředky,
jako na si:rná játra, ibordeléskou směs, sirný květ, arseni1l~ové pří
pravik y a pod. Všecky jsou však zavržitelné ze stejného dův od u :

Obr. 69. Mol jabloňový. I. Motýlek, 2. větévka opředená pavučinami, v nich ž housenky ožírají listy,
Obr. 70. Štltěnka jablo1iová na kůře žijfcl.

ipůsobí

se musí používali současně,
také jinak .n epříznivě . Prvý prostředek rozežírá
s l ř ík ačk•u, jiné, •jedovaté (sviňobrodská zeleň ) jsou pro všeobecné
používání nebezipečné . Mimo lo jest .nyní Jaké nesnadno dostati sí.ru,
modrou s~alici a arsenik Stromové karbolin eum obdržíme nyní již
snadno. Prodává se [pode jménem Dendri n, Dendrosan, Vegeta.n
a .j.; pfrd válkou by l v oběhu němeoký výirobek »Lauri'1 «, který by.I
velmi dobrý.
někleré

pouz e

jed11oslra1111ě ; nělderých

působí

Před nali tím do stříkačky se musí přirozeně velmi zředit a lo
1.10dle stavu s tr omů, t. i., jsou- li bez lislů (v z·iměl, nebo s jemnými
ml a•dými listy na jaře, nebo s tvrdými .listy v létě. Také se musí
hl1siým sítem líii do siří.kačky, aby se neiZacpa la. Směs talo působí
žíravě na hlffiyz a jeho vajíčka, .jakož i na houby; [působí otravně
na housernl.;y, 1larvy a hmyz, který ve své žravosti ožírá i · prostřední
plody, a konečně působí svým odporným zápachem odpudivě na
.nově přilétající hmyz, který při l étá nebo přilézá, aby buď nakladl
va jí ček nebo, aby se nasytil. Již z těchto důvodů nutno dáli karboli.neu přednost před ostatními jprostředky, z nichž žádný jin ý
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těchto vla·stností nemá. Nestalčí ovšem jen jedno poslřítkání - to
by nebyJo téměř nic platné; čím častěji stříkáme, tím 1lepšího výsledku dojdeme. Mimo to musíme uvážiti, že · roztok iein jest ve
vodě rozjpustný a že se každým silnějším deštěm smyje, což jest
druhý důvod pro časté stříkání. A třetí důvod jest ten, že při
jednom stříkání není · možno každé místečko na stromě postříkat.
Teprvé častějším stříkáním můžeme se nadíti úiplného zdaru.

Obr. 71. Zav iječ j•blečný; nahoře motýlek na listu sedl ci , vedle
plod s tečkou, kudy larva se zavrtala do plodu; v pravo mo·
tý!ek, vedle pupa, dole zakuklená larva; v levo če rvivý plod,
z něhož larva se po pavučince poušti dulů .

Obr. 72. Škrabáč na kůru
stromů.

Z těchto důvodů vyplývá předpis: Napodzim nutno stříkali
10% roztokem a to od .října IPOČÍnaje po opadání listí. Na jaře
v polou března 10% roztokem, když očka začínají botnali 5% roztokem, pak % % roztokem až do června, čili na 100 litrů vody
dáme rf l·i tru karbolinea a když listy ztvrdnou - do polou čer
vence 1-2% roztokem.
Rozlok musí se vždy pečlivě připravili. Zřeďování od oka se
nemá díti, poněvadž ho nelze provésti přesně a listy se snadno
SJPálí.
líravě působí karbolineum zvláště na houby, jako Fu s i c 1 ad i um, ipadlí a Mo 111 i 1í a. Není-li něk·do s výsledkem spoko:jen,
je toho příčinou, že jednak bylo málo siřikáno, nebo :jen povrchně,
jednak byl nesprávný roztok. Stane se ovšem také, a to í při největší ipéči, že některá místa zůstanou nepostříkána a že roztok
všude nevnikne, ale to je u každého jiného prostředku také, af se
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pz 1Jmenuje 'j akkoliv. Stříkáme-li karbolineem tak, jak v rpfodu
uvedeno, hmyz ani choroby se nerozšíří, což jest hlavní účel;
stromy se zachovají zdravé, bUJjné a plodné, zejména pak ovoce
není červivé, skvrnité a znetvořené.
:Karbolineum ipůsobí žíravě na hmyz, z něhož uvádím : štítk a té m š 1 c e Cštítěnkyl zmizejí, zastihne-Ji je karbolineum v dubnukvětnu, když se rozlézají po stromku. Poněvadž však jsou štítěnky
v tu dobu tak malinké, že je sotva vidíme, musíme několikrát
stříkati 2% roztokem, af již je iVidíme či nic.

Obr. 73,

Lapač

hmyzový po sejmuti se stromu; na spodu lapače jsou viděti
larvy zaviječe jabloňového, broučci květopasa a j.

četné

zakuklené

Mšice li s i o v é zničíme, postříkáme-li je, pokud jsou mladé.
Jelikož se však mšice vyvinují po celé jaro a léto, musíme stříkati
č.astěji; 2% roztok však starých mšic nezničí a silnější by poškodil (~pálil} listy; abychom došli jistého výsledku, přidáme proto
ještě 2% Speculinu. Na peckovitých stromech zni'číme touto směsí
všechny m š i c e a p i 1a t k y, čímž získáme zdravé stromy a
. hojnou úrodu. Nikdo nemá tušení, jak velké škody utrpí ročně
naše ovocnidví těmito škůdci. Mohlo by se skliditi ,v ždy - a~oň
dvakrát iolik ovoce, kdyby stromy byly slříkány podle tohoto návodu tkanbolineem. Ztracený peníz, který jde do milionů, by se tím
zachránil. Dále působí karbolineum žíravě na tyto škůdce: mšic i
mazlavou, žlabatku hruškovou, la ,r vy pilatky
I ř e š ň o v é, k v ě t o fP a s a, s m u t n i c i, c i k á d y a pod. Pů
s·obí zhoubně také na píď a i k y, které vylézají na stromy, aby
nakladly vajíčka; ja'kmile narazí však na zápach karbolinea, jdou
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jinam. Tu a tam vajíčko přece se dostane na strom, ale vylíhnutá
larva okusíc našeho přípravku, hn ed zajde. Znilčíme tedy nepřítele
hned s ipučátku a nečekáme, až jsou zničeny plody. Proto možno
všecky ostatní prostředky opustiti a poulívati karbolinea a Speculinu podle tohoto návodu, čímž j istě se každý d olčká dobrých
výsledků. Tímto způsobem zakročíme Jaké proti pí ď a I c e a ng r e š t o v é, m š i c i rybí z o v é, jakož i proti a m e J i c k é m u
p a d I í n a a n g ,r e š tu a iproti r z i. Révu postříkám e prali p a d 1í
a červ i v o s I i, šeřík proti m o I u šeří k o v é mu, záhony proti
dr á l o v c ů m a rd ř e IP čí k ů m, růže proti jei ich šl,ůdcí'.1m atd.

Obr. 75. Mlsto papírov ých
lapačl1 možno připevnili na
kmen ztočenou slámu, do
níž hm yz zal ézá.
Obr. 74.

Lapač

hmyzový, spodnf strana s varhánkovým
papfrem, který se pfiloži ke stromu,

Prol1i m š1i c i krvav é působí zname nitě; napadená místa se
nejprve prslem rozmačkají a pak se r:atírá 25% roztokem na
starších větvích, 5% na mladých věkvkťtch; natírání se musí díti
štětečkem oipa tmě.

Totéž se týká r a
rozlolrnm .

I( o vi n y. Napade'nii místa

natřeme'

?.'.i"(,

Kmeny a silné větve nalíráme š l ěkem, slabé větvičky poslři 1kujeme stříkačkou. Takové stříkačky by měly býti v lrnždé ohci, a
fo buď spolkové, nebo obecní, nebo družstevní.
Dříve ovšem, než zalčneme natírali, musíme starou Jd1ru ošlua bali a očistiti ocelovým kartáčem. Má-li býti ce lá práce důkladná,
musí se oškralbaná kůra smésti a spá lili, nebo j eš l ě lépe škrabali
na rozloženou plachtu.

Stromy p eč livě p·oslříkávané poznám e na prvý pohl ed, po ma1jí- zdravý, buj,ný vzrt°1sl a kC1rn hladkou, jakoby vy mydlenou, bez šupin.
něvíldž
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Jak docílíme výstavního ovoce.
K·do má zákrsky nebo tvarové stromy, může sri snadno vypěsto~
vati zvlášf krásné, výstavní plody, když jim věnuje poněkud péči .
Prnslředky k docíl ení toho jsou násl edující:
1. P řed e vším nutno p lody protrhati, aby jich .bylo m éně a mohly
bý ti lépe vyživovány.

1-+.,
.-Y:
'

.

,
I•

Obr. 77. Mniška .

Obr. 76. Hruška napadená larva mi
smutnlee hruškové. Vedle larva silně
zvět še n á a muška.

2. Plody, které x ošetfování vyh lédneme, IPO depřem e prkénkem,
které se připevní k .hořejší větvi. Plody ale nesmí ležeti přímo na
prkénku, poněvadž by lo při vzrůstu vadilo a plod by rostl na 1křivo.
Musí leželi zcela vo ln ě a podložiti něčím měk'kým · !dř ev itou nebo
papírovou v lnu, látku neib pod.l, ·aby se neo tl ači ly a moh ly růsti .
3. Celý strom několikráte denně !za s lun ečna l
plody. Tím se povzbuzuje ke vzrůs tu .

pos l říkárne;

rovněž

4. Plodonoš s ovocem, jakož ,i ce lá větev nesmí býti ohnutá
k zemi ; čím kolmější poloh a, tím více polravných látek dostane.
'.'i. Každý plod se rnů.že dáti do lenk ého sáčk u, \čímž se docí lí
jemná s l1 ~p1rn a uchrání se :před poškozením hmY?em
neb houbami.

větší vzrůs t ,

6. Strom má býli zpracován karbolinem, a.by ani <'horoby ani
naše dílo nemařily.

škůd ci
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Jsou sice ještě jiné, četné prostředky, které ale předpokládají
tvarové ovoce a znalost řezu. Podrobně o tom rjest pojednáno ve spise: »Tvarové ovocnictví«.
výhradně

Jak zameziti krádeže ovoce a poškozování stromů?
Velmi často slyšíme stížnosti, že děti, ano i do51Pělí nenechají
ovoce na stromě ani uzráti a lrhají je Jéměř sotva ipo odkvětu.
Důvod tento bý-vá často tak závažný, že mnohý jen proto nesází
slromů . Odpomoc iest vša:k rjednoduchá a snadná. Proč se dějí
krádeže ovoce? Prolože ho .ie poměrně ještě velmi málo. Nasázejte všude, lkde to
možno, samé ovocné
slromy, 'él jistě nikdo
se park ovoce netkne.
Za mého IPObytiu ve
Wi.irlenberku mě pře·
kva.pílo, že tam negs c u ovocné zahrady
oploceny, nikde žádný hlídač, a nikdo si
ovoce ani nevš1im1ne,
iřeba že větve s ovocem visí téměř až
na zem.
A není to snad IPfOto, že by tamní obyvatelé o ov.oce nestáli.
Naopak.
Jest
přec známo, že v Ně
mecku požívají ovoce daJéko více než
a
u nás. Ale jest .ho .
Ob_r. 78. Housenky mnišky.
dostatek a lacino ke
koupi, a pak obyvatelstvo jest již v lom směru vychováno. Jest lo ledy úplně v naší
moci, abychom těmto krádežím zabránili. Vz.poměňme si ,jen na př.
pfrd válkou, kdy n~byla o, brambory nouze; tu si jich na poli nikdo
ani nevšiml, a jel-li \'ŮZ a trousil brambory, zůstaly většinou leieli.
A dnes! Totéž jest s ovocem. Bude-li co nejvíce stromů vysazováno
a ovoce dostatek nebo nadbytek, jistě nebude žádných krádeží.
1Pokud se týče poškozování stromů, jest to totéž. Kdo hlav.ně
slromy poškozuje? Většinou mládež školní i dospělá (čeledínové

65
a pod.J. A zase fo máme v moci, abychom mládež při každé pří
ležitosti řádně poučovali a lče l edi přísně zakázali stromy poškozovati. Veškeré poškozování činí lidé, a máme tudíž v moci,
abychom fen lid poučov.ali a vychovali jej tak, aby každý občan
měl lásku a úctu k ovocnému stromu. Především také ve školách
by se mělo při každé příleMosfiiporučovati 9 každý případ pošk ozeni stromoví co nejpřísněji trestati.
Ostatně

i naše zákony

Přátelé

nařizují

trestati každ é poškození

stromů .

ovocného stromoví.

Nejhlavnějšími našimi pomocníky a přáteli ovocných stromů
jsou ptáci, a to sýkorky, uhelníček, modřinka, parukářka, mlynařík,
zedníček, koňadra, střízlík,
datlové, krutihlav, pěnic e, vlaštovky,
lejsek, třasořitka, lin;duška, roirýs, lelek,
kulmčka, dudek, mandelík; tito všichni se
živí výhradně hmyzem .
;vedle hmyzu také
plody se živí tito ptáci: rehek, ·Červenka,
modráček, slavík, bě

lořitka, hramJborníček,
kos, špaček,

drozd,
žLuva.

Hleďme, abychom v
našich sadech zahníz«ii1li co ne·i více ptactva; vyvěšujme jim
budky a chraňme je
před zlovolnou mládeží
a před kočkami. Nikdo
Obr. 79. Dlouhonos lísk ový. Larva vyžfrá jádra ořechů. si nedovede ani před)Staviti, :jaké ohromné
množství housenek na 1Př. takový párek (obr. 86.l sýkorek zničí do
roka. To jsou číslice přímo neuvěřitelné, které udává Berlepsch
ve svých přesně doložených výipočtech . A pak ta rozkoš dlíti
v takovém sadě, ve kterém naši drobní zpěváčkové nás svým veselým a milým zipěv~m a štěbetáním obveselrnjí! Drofo ještě 1ednou :
Vyvěšu 1 jte ,j im budky!

Také lče tný hmyz se živí škůdci stromů, na př. : střevlíoi, slu-·
néčka i(beruškyJ, :denivka zlatooká, lumci, lumčíci a j,
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Kdy se má ovoce

česati?

Vystihnouti správnou dobu, kdy se má ovoce česali, jest velice
duležité. Předčasně očesané ovoce zvadne a není dobré . j est
ustálený, ale velice chybný zvyk, po sv. Václavu (28. záříl vše, co
jest na stromě, očesat i .

Obr. 80. Nepravým padlým napadený list révy vinné. I. vrchní strana listu, 2. spadni strana
listu, 3. konidisphory, 4. konidie, 5- 6. bospory.

Letní jablka se sklidí, jakmile se za1čína.j í vybarvovati a voní.
Letní hrušky rovněž se češí n ěko lik dní před úplným uzráním . Necháme-li letní ovoce až do úplného uzrání na stromě, pak velic e
rychle z moučn a tí , nebo hni·ličí , není chutné a rychle se kazí. Ovoce
očesané př e d úplnou zralostí .se muže tak é zasílati, a když se pak
nechá uležet, jest za několik dní dozrál é, šťavna té.
Všeobecně se usuzuje o zralosti ovoce podle toh o, má-li černá
jádra. úsudek fen jest však nesprávný, n e boť u n ěkterých druhů
jádra vůbec nikdy nezčema.jí .
,,,
Zimní ovoc e se má česati co nejp ozděj i, a o týden dříve oče,...
sané ovoce ztrácí mnohdy .již velmi mnoho na své pravé 1jakosti.
Zimní ovoce se má trh ati fehdy, když .se dá lehce odtrhnouti,
či li - jak sadaři říikají - lehce »poušlk
Druhy s hl adkou - mastnc u slupkou, jako L a n d š p e r s k á
r e n e ta, 5 a um a n o v a r., P a n e n ~ k é, P a r m é n a z 1a t á
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-:z i rň n í, L o n d ý n s k é, B o j k o v o a pod. snesou i dřívější
očesání, poněva,dž mají mastnou slupku a lak příliš nevypařují a
nevadnou, kdežto druhy s drsnou slupkou, jako B o s k o op s k é,

· K m í n o v á r e n·e ta, C u 1 o n o v a r en e t a, K o ž e n é r e n e t Y,
K r ál k o s t op k a a podobně silně vy pařují a při předčasném
očesání

i v sebe lepším sklepě zvadnou, ztrácí šfávu a nejsou prodejné. Tedy nutno si pa matovali, že 1čím později zimní· ovoce če
. ~ eme, Jím jest trvanlivější, chulnější a šťavnatější.
Zvlášf choulostivé jest
to u zimních hrušek, které při předčasném oče
sání vůbec nezměknou,
zůstanou tvrdé, nechutné, řepovité a zvadnou,
kdežto ipři správném če
sání jsou jak másfo. Na
př. D ě k a n k a z i m n í,
I< r a s a n s k á, Dr uard o v a Bergamotka

Es rp e 1r e n o v a,

O 1i -

vier de Serres a
pod. CObr. 87.l
Z uvedeného jest opět
vidno, jak důležité jest
znáti ovoce a dobu zralostii každého druhu.
v

Cesání ovoce.

r

l

Obr. 81. Vinné hrozny napadené nepravým padlím
(Peronospora) bobule zakrní a jsou šedohnědé.

česání
se musí díti
s největší pečlivostí, a
to šetrně k sfiromu 1
k ovoci. tPI edevším nutno dbáti toho, aby strom
neb~
poškozen,
aby
větve
a hlavně malé
vevtvi·c
.v'k y
.nelhyly
ula' _
u

Tyto větvitky
1sou plodonosné rat.olestC a jedině tyto přinášefí ovoce. Uláme-li
.se ,j ich při česání mnoho, připravuj eme se tak o ovoce. Zvláště
Iam, kde se úroda prodává sadařům na stromě, jest velmi důležité ,
eaby každý ma1jitel si dal ipodmínku, že vělvičky se nesmějí ulamovat, a že bude-li mnoho větviček ulámáno, musí sadař dáti
peněžitou náhradu; poněvadž o to bude v příštím roce méně ovoce.
_Za takových podmínek si dá sadař jistě pozor, aby ulámal co nejmány. -

!.!Tléně větvilček.
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Ovoce se nesmí klepati (vyjma moš!ového ovoce), ani tyč!
ollou'kati. Kaž,dé uhození ovoce a vůbec každé poraneni ovoce
má za následek brzkou hnilobu. Ovoce potlučené !klepáním a ldáceníml se rychle kazí, nedá se uchovati, takže z takového ovoce
nic nemáme. A každému majiteli ovoce přec hlavně na lom záleží,..
aby ovoce buď ddbře zpeněžil nebo aby co nejdéle vydrželo pro
vlastní potřebu. Za klepané a potlučené ovoce dosáhneme vžd\
jen nejnižší ceny.

Obr. 82.

Stříkačka

na

postřlkávání

révy.

Obr, 83.

Rozprašovač

síry.

Ovoce · se musí pečlivě trhati i se stopkou (stotPkY se nesměJ í
ulamovaf.il; opatmě se klade na hromady (podle druhů) pod slřechu ,
kdež se as týden nechá ležeti, aby se vypařilo. Takto vypařen é
ovoce jest vybarvenější, chutnější a hlavně trvanlivější.
S ovocem vůbec se musí zacházeti co
nesmí ovoce zaměňovati s bramborami.

nejopatrněji;

nikdo

Jak s1 dce bolí, když vidíme mnohdy na venkově, že se ovoce
sype do káry (namnoze od mTvy) právě jako brambory. Případy
takové svědčí o ohromném zpátečniictví a naprosté neuvědomělos ti
příslušného ma•jitele. Také se nesmí ovoce sypati z košů na hromady, nýbrž opatrně vykládati plod za plodem. Jakmile se ovoce
potluče, neb pomačká, zlrád na vzhledu, poněvadž zhnědne, ztrácí
na chuti, na trvanlivosti a na ceně.
Tam, kde nemůžeme ovoce dosáhnouti ani s žebříku, ani ze
země, pomůžeme si česálčkem. česáče jsou buď sáčkové, kde jest
na tyči připevněný sáček, se zuby na zachycení plodu, nebo česáče
na uchopení ·j ednoho plodu. iDři používání sáčkových česáčů se
musí hl0děti, aby se stopka neulomila a aby se plody ne.potloukly
v sáčku. rProlo se ne;ná trhati najednou několik plodů, nýbrž každý
plod zvlášf a ihned jtj dáli do koše. (Obr. 89.-94.l
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Tří d ění ovoce.
Se stromů olčesané ovote se při vyndávání z košů musí ihned
iříditi. Třídění ovoce jest nesmírně důležité, a to af máme ovoce
pouze pro vlastní potřebu, af na prodej.
Třídění se · děje na tři jakosti:
I. jakost: velké, bezvadné plody;
II. jakost: velké plody s menšími skvrnami a menší plody čisté;
III. jakost: m0nší plody skvrnilé d malé plody čisté.
Nejmenší a příliš skvrnité plody se dají ihned stranou a vůbec
se neukládají. Přirozeně, že měřítko velikosti pro I. jakosJ jest
u ka·ž1dého druhu jiné, a to
podle jeho vlastní velikosti.
Např. jablko P e a s g o ods k é bude miti velikost 10
až 12 cm, kdežto Mu š k át o v á r e n e to, C o x o v o
o r a n ž o v é a pod . budou
míti ·J. velikost as S cm .
Třídění ovoce má ten význam, že máme (obr. 95.J:

1. přehled, kolik
každé jakosti;

máme

skv r nité o vor y c h I e k a z í,
a není-li tříděno, kazí se
2. že

Obr. 84. Stříkačka povozná, k postříkáváni stromů
karbolineem.

ce

se

i plody zdrnvé, I. jakosti;
3. a konečně má ttřídění hlavní význam pro obchod, nebof za ·
tří děné ovoce se dosáhne mnohem vyšší ceny, než je-li to směs
od

·něj

netří děná.

Příkla· d:

Mám-li 100 kg jablek Km í no v é renety, získám
I. jakosli,
25 kg II. jakosti a 15 kg III. jakosti. Za ně utržím při nynějších
cenách:
·
za I. jakost po 7 Kč za 1 kg, úhrnem 420 Kč
za II. ,j akost po 5 Kč za 1 kg, úhrnem 125 Kč
za lil. jakost 'PO 3 Kč za 1 kg, úhrnem 45 Klč
úhrnem ... 590 Kč~
Za 100 kg netříděnýoh jablek utržím ·100-450 Kč. Mimo to na
voce tříděné získáme mnohem snáze kupce, než na netříděné a
dosáhneme i vyšší ceny, než jak svrchu uvedeno.
Z toho každý snadno pozná, jak vt:lký význam má třídění
o voce.
při třídění průměrně (z dobře ošetřovaných stromů) 60 kg
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Balení a zasílání ovoce.
Snahou všech nynějšíc h pokrokových ovocnářl1 jest, aby se
zavedlo v celé re;publice 1jednotné tříděni a jedrt0tné balení ovoce,,.
což jest v jiných státech zavedeno -iiž dávno.
Af zasíláme ovoce pro obchod nebo darem, musí být vždy
.jak jest v příslušném odstavci uvedeno.

pečlivě tříděno,

Obr. 85,

Stfíkačka

povozná v činnosti,
vánl stromů karbolineem.

při

posttiko -

Ovoce první jakost i se balí buď do košů
nebo beden ve váze ne:
1Přcs 25 kg. Každý iplod se:
zabalí nejprve do hedvábného měkkého [papíru a.
pak se :klade •do bedny, a..
io tak, že po stěnách bedny, jakož i mezi jednotlivé
plody se dají jemné, čisté.
lnepáchnoucíl hoblova č ky
(~právně dřevitá vlna) nebo
papírové ústřižky. že musí
býti bedny, koše a v ůb ec:
všecky nádoby, jichž se
užívá k zasílání ovoce,
úplně
čisté,
rozumí
se
samo sebou, nebof ovoce
a·ychle přijímá veškeré vý!JJary a má pak přísluš 
nou příchuf. Ovoce se musí
baliti ipevně, těsně ve dl e
sebe, aby se pak V hotové,
uzavřené nadobě neházelo.

K zasílání se musí b1:áti pouze ovoce n e úplně:
z r a 1é, h 1a vn ě n e m ě k k é, poněvadž v obalu rychle dozrává,
a přijde na místo !často pomačkané, přezrálé, nevzhledné. To jest
velmi důlež,ité zv l áště u hrušek.
O v o c e dr u h é j a k o s t i se zasílá ve zvláštních leh kých
sudech po 50-100 kg. Toto ovoce, ie-Ji lepší jakosti, balí se také
do papíru; ale není třeba je prokládati dřevitou vln o u. Pouze:
stěny sudu se obloží papírem. Také v sudech musí býti ovoce pevn ě
baleno, setřásáno, aby se pak neházelo, poněvadž se tím velmir
poškodí.
že se musí zasílati jen ovoce zdravé, nenakažené a nepotlu rozumí se samo sebou, poněva·dž jinak by cestou shn ilo .

čené,

71
Třetí

jak o st, ovoce moštové, nakl ádá se 1jako brambory
vozu, který ovšem musí býti řádně vyčiš těn .
V Německu mají zavedeno jednoiné balení v tom smyslu, že
se ovoce zasílá přímo na ·adresu nebo na trh v papírových krabicích rpo S kg, v bednách po 12 y; kg a po 25 kg Krabice i bedny
vyrábějí jisté firmy, takže jsou všecky úplně stejné. Papírové
krabice jsou rozebírací z dvojitého varhánkového ipapíru . Na každé
krabioi i bedně jest velkým ipísmem napsáno: »Deutsches Obsk
Takto rozesíl aj í ovoce do ce lého světa; často to bývá i naše ovoc~,
které na podzim u nás velice lacino
skoupí, a pak tříděné a pečlivě balené
draho prodávají a tak si lčiní reklamu
- s naším ovocem. Proč bychom my
sami nemohli takto vypravené ovoce
posílali do celého světQ. jako »Ovoce
československé « 7. Tím by každý ovocnář ve lmi mnoho získal, mělo by to
velký n áro d ohospodářský význam, poněv.adž vývozem lakových plodin stát
velmi získává, a iPak bychom dělali naší
republice v celém světě dobrým a peč
liv ě tříděným i baleným ovocem velkou
reklamu. Nepotřebujeme přec, aby nám
někdo dělal prostředníka a riaše produkty nám prodával.
vo ln ě

do

že,lezničního

Obr. 86, Sýkorka vybírá larvy škodlivého hmyzu z lapačú.

V tomto směru mají naši okresní
pomologové velmi velké a vděčné pole
působnosti: Sorganisovati obc h o d o v o c e m.

Kam a jak ovoce uchova ti.
Nemůžeme-li neb nechceme-li ovoce ihned na stromech nebo
očesa n é prodali, musíme je řádně uchovuti. Kdo má vhodné místnosti t( č isté prostorné sklepy), učiní lépe, když ovoce uloží, poně vadž k vánocům a k jaru se utrží mnohem vyšší ceny než na

podzim.
K ukládání ovoce se hodí neilépe čisté sklepy nebo chladné
místnosti, kde však .teplota neklesne pod 2° tepla. Místnost musí
býti přiměřeně vlhká; je-li příliš vlhká, ovoce hnii.e. V suché místnosti zase ovoce rychle uzrává a pozdní druhy vadnou. Na
sprá'vném uložení ovoce všecko záleží poněvadž svěží čisté
ovoce má velikou cenu, kdežto zvadléh~ ovoce nikdo ~echce,
nebo zaplatí jen nepatrnou sumu .
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Místnost má býti čistá, vybílená, a když tam byly před tím
hnijící látky, musí se i desinfikovati, t. J. postříkati nabílené stěny
roztokem modré skalice. V ovocné komoře musí panovat,i co největší čistola. Také tam nesmějí bý1i uloženy jiné věci, které vy-.
pařují silnou vůni, na př. celer, petržel, kyselé zelí, brambory a
pod., poněvadž ovoce vdechuje tuto vůni a má pak nepříjemnou
příchuť onou plodinou, ano stává se někdy i odporným.
Místnost musí býti ,též tmavá, nebo míti okna s okenicemi, aby
se dala zastínit; při plném světle ovoce velmi rychle dozrává a

Obr. 87.

Děkanka

zim ni ; v levo předčasně sklizená takto zvadne i v nejlepším
V pravo ve správný čas utržená, zůstane stá le svěží.

sklepě.

rych le se kazí. Také vy,pařování jest na svěll e větší, a ovoce
snadno zarva.dne. Nejvhodnější jsou místnosti k severu položené.

iObr. 96.l
V místnosti, kde chceme ovoce uchovati, musíme si zříditi
police. Nikdy se nesmí ovoce klásti na zem, b yť bychom i dali
podložku, poněvadž snadno dostane příc huť od země. Jde- li
o menší množství ovoce, klademe je na lítky, které se pak sf.:iví
na sebe. (Obd. 97.) Nebo si opatříme, případně sami zhotovíme
police podle vzoru na připojených obrázcích. (Obr. 98, 99, 100.l
)de-li o větší množství ovoce, tu si uděláme v ovocném sklepě
nebo v ovocné komoře police při zdi, a to takto:
As 30 cm nad zemí počínaje, zhotoví se polic e v šířce as 1 m,
s mírným sklonem ku předu, aby zadní ovoce bylo lépe viděti.
Druhá police 30 cm nad první atd., až ke stropu. Police se při
pevní na sloupky. Kolik sloupkt'.1 jest zapotřebí, pozná každý sám
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z to.ho, ja:k jest ona police dlouhá. Police takové postavíme kolem
všech stěn, a je-li místnost přiměřeně široká, tedy i do prostředka.
Na police dáme laťky neb prkna a na ně jemné 1hoblovačky
ne'bo papír; s1láma se dávati nemá, poněvadž rychle plesniví, ovoce
se nakazí a ·d ostane příchuť stuchlinou.
Do takto připravené, vyčištěné, vybílené a vyvětrané místnosti se 1Pak .roztříděné ovoce ukládá, a io druh vedle druhu; nikdy
ne míchaně, poněvadž nestejně zraje a snadno by se stalo, že by
se rané odrůdy mezi 'Pozdními přehlédly, přezrály by, případně
shnily. Vdké plody se mají dávati pouz e jednou vrstvou, poněva·Jž

Obr. 89. česáč ovoce sáčkový; mezi zuby se
ovoce zachytí a ulom!.

Obr. 88. Praktický americký
ovoce.

žebřik

k

česáni

jsou těžké a snadno by se spodní vrstva pomačkala . Lehčí druhy
se mohou dávati ve dvou vrstvách.
V zásadě však to s.prárvné není, poněvadž potom nemůžeme
spodní vrst vu kontrolovati a odstraňovati .plody na kažené .
1

•

První týden vždy přes- den vělr á me. potom však necháme
okna i dveře stále zavřeny. častá výměna vzduchu způsobuje silné
vypařování a vadnutí ovoce.
Ovocnou komoru musíme často -- aspoň jednou týdně - prohlížeti a nakažené ovoce odslraňovaii, p oněvadž se od něho rychle
kazí i dobré plody.
V novější době se zavádějí též chladírny na umělé chlazení
ovoce, aby, co ne,jdéle vydrželo. Podrobný návod napsal ve
zvláštní brožuř e p. E. Rousek, vrchní zahr1adník v Troji.
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Jaké ovoce se má dávati na trh.
Obchodu ovocem náš venkov dosud málo rozumí. Obyčejně
se každý hledí ovoce zbaviti již na stromě a nepočítá, že by při
vlastní sklizni a při ~právném lřídění a uschování mohl k vánocům
neb ještě .poz·ději utržiti třil<rát tol ik, případně i více.
Dále chybné jes t voziti na trh ovoce tak, jak přijde do ruky.
Pouze zra lé ovoce se má iprodá:vaii, nebof 1jedině toto jest chuhé
a možno za ně požadovati vyšší čá siky . Neznalost druhů a zralosti působí u nás dosud nejvělší škody. Byl jsem často svědkem,
že na trh byly přivezeny v srpnu hrušk y a jablka zrající až v únoru.

Obr. 91. ées:ič ovoce sá č kov ý
s plecho výml zub y,

Obr. 90.
s

Sáčkový česáč
drátěný mi

zuby.

ovoce

Obr. 92 . Sáčkový česáč ovoce
s perém na uzavření sáčku .

Přirozeně, že takové ovoce v srpnu, v září, ani v říjnu, ani později
není vůbec poživatelné ; tak o·.;é hrušky jsou jako řepa; jsou tvr dé,
trpké, slovem k ~ídlu se nehodí. Takové ovoce se buď vůbec rieprodá, nebo se strží ceny tak nepatrné, že se nekryje ani režie
s česáním. Tytéž hrušky a jablka jsou však v lednu-únoru velice
chutn é a dosáhne se za ně vysokých cen.

Proto: na frh přivážejte vždy jen zraié ovoce.
Viděl jsem Jaké, že bylo ovoce na trh přivezeno v obyčej ném,
dosti n e:č istém voze, vo lně naložené, neb o ve velkých koších. To
nutno nazvati 'Ve lkou nedbalostí a lhostejn ostí.

Ovoce na lrh má býti ,d opravováno buď v malých koších nebo
v malých be dnách ; při tom ješ tě ma~í býti stěny na koši a v bedně
vyloženy hobl ovačkami, nebo senem. Jinak se ovoce příliš po mačká, po tluč e a málo se za ně uirží.
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Snad se dočkáme také u nás toho uvědomění a .pokroku, že
se bu de je d notně balit a ve stejně velkých bedničkách neb krabicích na trh dovážel a prodával i s obalem, jak ~e lo již v ně
kterých státech pro vádí.

Co s ovocem

při

velké · úrod ě?

Z předvál ečných let máme zkušenosti, že v případě velké
úrody přišlo velmi mnoho ovoce na zmar (zvláště švestek), neb ose prodalo za tak nepatrnou cenu, že majitel ztratil veškerou chuf
k dalšímu ovornaření. Nyní jest situace zcela .j iná. Dnes se využitkuje vše. Jednak vzrostl značně ovocnárský průmysl, lak že se
velké množství ovoce zpracuJe, a
pak jest ovoce vů~
bec hledanější
a
více se ho používá.
Mohlo by se však
státi, že by přišla
opět velmi bohatá
úroda všeho ovoce
(což se stává pravide lně po suchý::!"l
lel echl, a tu jest
Obr. 94
ejpraktičlčjši česáč
ovoce t. zv. „Ch1iap ". Každ ý třeba se včas po J
plod se utrhne zvlášť do pou- starati o
to, aby
zdra, které má priklopku poovoce nepřišlo na
moci péra pohyblivou.
zmar.
K tomu úče l u zakláde jme všude, kde jest krajina na ovoce
bohatá, družstva pro zuži tkování ovoce. Dosavadní družstva nejen
ž ~ výborně prosperují, ale hlav·ně producenti dobře zpeněží svoj e
ovoce a nemusí se nic zkaziti.
V !če l ných okresech jsou ustanoveni okresní pomologové, jichž
hlavním úkolem jest starali se o zorga11isování obchodu ovocem
a pak o racionelní zužitkování ovoce. Za tím účelem jsou již zří
zeny v některých okresech okresní slamce na zužitkování ovoce,
a to pod vedením okresního pomoioga. V těchto stanicích má
každý občan právo svoje o·v oce za nt'pntrn)r p oplatek zkonservoval i, a to buď sušením, nebo na marmelády, rosol, pasiv, povidla,
na mošt, víno, slivovici a pod. U;:;tavy tylo ma,jí velmi vděčné po~
sl ání; kde jsou pod svědomitým vedením a kde jest pro akci tu
p oehopení, mají veliký význam pro ovocnáře.
V kterých okresích takové stanice dosud nejsou, žádejte nal éhavě o zřízení jich v nejkratší době, a to pomocí státních a zemských podpor. Když se ve všech ovocn6řsk~ch , okresech ujm e toto
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blaho dárn é z ařízení , pak se naše produkty tak é více VZIJI a neb ud eme museti kupovati něm ecké výrobk y. Co by to znamen al o
také pro národ, kdyby se vžilo používání našich domácích pří
rndnkh nápojů ovocných (vín o, moštl místo dosavadních, namnoze
o frav ných kořal ek.
O zužitkování ovoce se zde nemohu rozepisovati, poněvadž
-0 tom vyjde zvl áštní spis.

Konejme záznamy o ·výnosu ovocných
stromů.
Nejdůležitější otázku, co ovocniciví vyna s1, muze doposud
má lokterý pěstitel zodpověděti, ač jest to nesmírně důležité.
!Dosavadní údaje nejsou naprosto směrodatné, poněvadž každý
druh v jin é pů dě .jinak rodí. Má-li tedy býti dosaženo správného
p řeh'ledu .o výnosnosti toho lči onoho druhu, jes t nutno konati záznamy, aby byly známy výsledky jednotlivých druhů ze všech půd
a polo.h, a tržní ceny ze :všech měst.
Takové záz namy dají majiteli během 10 roků jasný obraz
o výnosu a o ceně jednotlivých druh ů p ro pěstování ve velkém.
Mimo to jest to pře c pro každého majitele velmi zajímavé vě
děti, kolik ovoce len k terý strom dá. Také při prodeji pozemku
~ sou tyto záznamy velmi důle:i!ité, a lo pro od had jeho ceny.
Vzor knihy, kam se mají ovocné záznamy zapiso.vati, jest asi
takový:
číslo stromu ... .. .
Druh
....
..
.... ....... ......... ..
Tvar stromu (zákrsek, iJ)ol okmen, vysO'kokmen a pod.J .......... .
Koupen od ..
.......... .
Vsazen (datum) . ... . .. .. ... .
Přeroubován [datum)
Stanoviště a půda
1

Rok

Cena za 100 kg

Úroda v kg
a jakost
I. \ II.

I. jakost

III.

K

-

I

I
•
i

li li

I h íl Kč I h I K č I h
li
I
I

1:
I

I

I

li

Celkový
prljem

jakost \I111. jakost

I

I

Kč

~

Vydání

Ih

Kč

E

·~
<:>

Ih

o..

11
I

I
I

I
I

I

Na konci takové knihy má býti přehledná tabulka o celkovém
výnosu za 10 let.
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Bilance za 1O roků : ·

a číslo
stromu

Celkový
výnos
v 10 I.

Výnos v roce:

Druh

1922ll t923ll 1924il 192~ 1 192Bi l 1927ll 1928ll 1929ll 1930ll t931
h \I Kč \ h llKč l h Kč \ h l\ Kč \ h IKč l h l\Kč \ h l Kc\ h llKč l h

Kč \ h

Kč

Kč

I
I II

I

I

I!

li

Ih

I

I

\

,

P o zn á m k a : Redakce Zahré}dy domácí a školní v Chrudimi
vydala takovéto účetní knihy a zašle je na pJžádání.

Velice důležité jest znáti správné jméno
ovoce.
Přijdeme-li na ovocný trh nebo do lahůdkářského obohod11,
nikde neuvidíme, aby byly u každé odrůdy ovoce tabulky se
správným jménem. Tážeme-li se na jm éno, doslaneme odpověď :
»To jsou renety «, nebo »To jsou máslovky«. My však máme dnes
několik sel renelových odrůd, několik set různých máslovek,
z ~ichž mnohé 1jsou úplně bezcenné. Když pak některá odrůda
nám zvláště chutná a chtěli bychom si koupiti stromek n~bo větší
množství ovoce té odrůdy, tu se s odborníkem nesmluvíme, leč
bychom ovoce ukázali.
·

Ve výkladech v idíváme ovoce, které přímo láká, - ale riemá
jména. Proč to 7 Nemá pěstitel právo nabízeti svůj .produkt pod
správným jménem 7 Nemá kupující právo věděti správné jméno
toho, co kupuje?
Proč nenaléhá veřejnost na to, aby u každé odrůdy bylo
správné jméno? jsem jíst, že by ono jméno bylo doiporučovacím
listem rpro každou dob!'ou odrůdu . Bude-Ji pak po ,j,istých dobrých
odrůdách stále stoupající poptávka, budeme sázeti 1en žádané
nejlepší odrůdy a tím ·dospějeme k žádoucímu cíli: málo odrůd,
ale dobré.

Jak často se stává, že kUIJ)ující žádá na .podzim trvalé zimní
ovoce, ale nedostane ho, poněvadž prodávající sám ho nezná.
Kdežto ku;pu9i-1í podle jména, pak vím, co chci koupiti, a co také
musím dostati.
·
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Kdy nastane nadprodukce a znehodnocení
ovoce?
Při

jisté přednášce bylo mi ř e čeno: „ l(dyž bude k aždý majitel
vysazovati stromy všude tam, kde by mohly býti, nastane
v brzku takový nadbytek ovoce, že nebude možno je prodati a nastane znehodnocení. «
Obava tato jest však nemístná; za doldad uvedu jiné hospodářsk é plodiny. V poslední době se rozmohlo pěsiování cukrovky
takovou měrou, že as před 30 roky nikdo netušil takový rozmach
v řepařství a nikdo by si byl nedovedl představiti , že bude možno
c ukrovku v takovém rozsahu pěstovati a při tom tak velmi vý...,
půdy

Obr. 95. jablko Ontario roztliděno ve 3 jakosti i odpad jest malý a dobfe prodejná i JI. jakost.

hodně zpeněžiti. Umožňuje

to nynější vyspělý cukrovarnický prů
mysl, a náš cukr za hranicemi ,jest velmi hledán i dobře placen, a
naše státní jmění se vývozem cukru velmi obohacuje. Není tornu
dávno, co náš cukr byl za hranicemi platidlem.
Totéž jest s ,ječmenem, kterého se přes značnou produkci také
pro vývoz nedostává.
S ovocem 9est rovněž tak: Předně jest ještě velmi mnoho
zapotřebí, aby bylo mož.no dostatelčně zásobiti nejširší vrstvy
dělného lidu levnějším, 1idovým ovocem. Pak jest naše ovoce
rovněž velice hledané a dobře ;placené za hranicemi; byly tak
velké poptávky, že vlá da musela vývoz omeziti, aby také něco
zbylo pro nás. Levná dorprnva pn Labi umožňuje tím spíše vývoz.
A proto bude ještě velmi a velmi rn.noho ovoce zapo třebí,
abychom uspokojili mimo vlaslní potřebu také požadavky ciziny,
hlavně Německa.

Podle statistiky z r. 1903 bylo z bývalé rakouské fiše (věi§inou
z čeéhl dovezeno do Německa 1,033.158 metr. centů čerstvého
ovoce a 127.436 metr. · centů .s ušeného u vůbec konservovan6ho
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ovoce. V r.oce 1902 bylo dovezeno do Německa ze Spokných
amerických za 1,452.052 dolaru čerstvého ovoce, za 523.5Q2
dolarů sušených jablek, za 23.621 dolarů zavařeného ovoce v krabicích, za 446.764 dolarů sušených šves1ek, za 42.709 dolarů sušených meruněk atd .

států

.Přepočítáme-li to na naši měnu, žasneme, jaké jsou to
obrovské sumy. Dři tom nutno uvážiti dnešní ceny ovoce, které
jsou velmi vysoké, takže povstanou sumy přímo závratné.

Obr. 96. Vzorná ovocná komora pro uchování velkého množství ovoce. Ovoce jest na lískách,
které se kladou na sebe.

Jestliže se u nás produkce ovoce a zpracování ovoce řádně
zorganisuje, mohli bychom Ameriku z Německa snadno vytlačiti,
a to tím spíše, že doprava od nás jest mnohem bližší a tudíž lacinější, než z Ameriky.
A konečně nutno přihlíželi k dalšímu spotřebení konservovaného ovoce. Není pochyby, že i u ná:s se požívání ovoce více
vžije a že přijde v brzku ·doba, kdy v každé rodině si dopře.jí ipo
obědě láhve nebo krabice zavařeného ovoce. Dále, že se vžijí
u nás ovocné šfávy, ovocná vína a ovocné lihoviny vůbec. To vše
podmiňuje vývin zcela nového pri'1myslu. průmyslu na z.pracování
ovoce, které" jest u nás dosud v plénkách.
Ze všeho zde uvedeného vysvítá nade vši pochybnost jasně,
ž e n a d ;p r o d u k c e o v o c e u n á s n e m ů ž e n i k d y n as t a ti a každý majitel půdy může bez obavy vysazova ti i sebe
větší plantáže ovocné.
Vždyf o voce .jest ·důležitou součástí potr.avin, jest zároveň
lékem, a ,proto bude zároveň s inteligencí našeho národa stoupati
spotřeba ovoce. Jistý statkář, veliký přítel ovocného stmmoví a
ovoce, mi při ovocnické debatě pravil: Spotřebujii pro svoji osobu
po celý rok 2 kg ovoce denně. A lakový zájem o ovoce, resp.
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uznání jeho důležitosli pro zdrnví lidské se během doby u nás tak
vžije, že se stane ovoce n-epostradateln~m pro kazdou osobu; Jím
spotřeba netušeně stoupne.
Z toho opět vysvítá, že o nějakém nadbytku ovoce u nás nebýti řeči.

může vůbec

Ovoce jako potravina a lék.
O této l átce pojednává dosli o bšírně MUDr. Ant. Wiesn er.
v 2ižikově, ve svém spise: Význam zelenin y, hub a ovo ce ve
výživě zdrav ých i nemocných .
lékař

Ovoce 1jest nejen chutnou potravin ou a l ahůdkou pro zdrav é,
nýbrž mn_orhdy také nejchutnějším lékem přírozeným, jak snadno
pochopíme, uvážíme-li, že ovoce dráždí p říje mně všecky tři smysly
naše, zú čas tněn é při chuti k Mlu, toliž z rak svou barvou ro zmanilou a krásnou, č i c h libou vůní lěka vých silic, obsažených ve
slupce i dužnině, a c h u t při. požívání příjemně nakyslé a sladké
dužniny.
Procentové složení ovoce jest průměrně toto:
:>.

ca
"O

o

>

c::
o
~

·;;;:

co

:>.

·=

~
<J)
:>.

:::..::

...;

....

..:.:
::i

o

ca:>.
c:: ....
·-"O
~~ „ltJ

"O
:>.

..c::
o

c:: · ~

:c:

ci5 "'

:::s

~

Po.

o

ca.

I
Syrové ov .o ce:
Jablka
Hrušky .
Švestky .
Třešně

Vinné hrozny

84'8
83•0
34·9
79•8
78'2

0•4
0·4
0'4
07
0'6

o·8
0·2
1·5
o·g
o·s

7•2
s·3
3•6
10·2
24·4

5•8
3'5

1·5
4·3
43 .

4"7

6'1

1'7
1·9

3'6

0·5
0•3
0•6
0•6
o·5

~-

Brusinky

89•6

0·1

2'3

1·5

89•0

0·1

2•4

4·5

2s·o
294
29•3
49•9
32·0
31·2

1·3
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2•3
2·1
2•4

36
o·s
2·7

i 29·1

0·2

6"3

Pomeranče

(bez slupky
a jader) .
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Švestky .
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I
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1'í
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Zřizujte ovocnářská družstva!
Jak již na jiném místě řeičeno, nebývá ovoce vždy dobře zpev případě velké úrody. Tam, kde se ovoce prodává sadařům na stromech, má majiie.I stromů vla.stně nejmenší
zisl<; největší zisk má sadař.
Aby se došlo lepšíh o zpen ěžení ovoce v každém směru a
v každém případě, ·d01poručuji co n ejvřeleii zak ládání ovocnářských
družstev.
Družstvo ovocnářské má tento účel n úkol:
něženo, zv l áště

Obr. 97. Lísky na i:chováni ovoce. Každá líska
má nožky a staví se na sebe dle potřeny do výše.

Obr. 98. Skládající podstavec pro ovoce.
Po upotřebeni se lísky složi na sebe
a podstavec se rovněž složi.

1. Zorganisovah obchod ovocem, t. j. prodali ovoce svých
za vý hodné ceny ne sadařl1m, n~brž přímo konsument ť'.1m,
případně i za hranice. Družslvo by obstara lo třídění
a balení
ovoce, případně i uchování na výhodnější dobu fk vánocům!
v družstevních místnostech.
2. Zřídili družstevní závody na zpracování ovoce, a to :
al na sušení šveskk, jablek, 1hrušek a třešní;
hl na výrobu povidel, marm elády, huspeniny a ,pasty;
cl na výrobu lehkých ovocných vín a lthuprostých ovocných šťáv;
dl na výrob u deslilovaných vín ovocných (Jik érI°il, slivovice, oc la
a pod.;
el na výrobu ovocných zavařenin (v e :-iklenicích nebo krnbicíchl
1at·d.
,Pomocí spo le č n é h o kapitálu se dá závod Jakový sna dno za říditi a je- li řá dně odborně a svědomitě veden, jest ve lmi výnosn)r.
Takovéto družstevní podniky jsou také značně subvencovány.
Velmi vzorný družstevní podnik ovoc n ářs ký jes t v Kos_telci nad
Orlicí; zor okresní sl aníce .na zuži tkování ovoce jest v ústí nad
Orlicí.

č l e nů
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Podrobný návod, jak si iJ>OČÍnati ,při zakládání ovocnářského
družstva a jak žádat;i o subvence, jest obsažen ve spisku M. S. Jindř.
fořta:
»O zřiZ:Ování hospodářský ch drllžsl ev pro zužilko vá ní
OVQCe« z nakladatelství A. Reinwarta v Praze.

Význam zpracování ovoce v domácnosti.
Jak v jiné stati poukázáno, jest ovoce pro svoje chemick é
složení důležitou, dokonce nezbytnou součástí potravin a důle
ži tým lékem. A také <Skutečně se ovoce slál e víc a více :požívá, a

Obr. 99. Pevný podstavec pro ovoce; lísky
s ovocem se vsunuj i.

Obr. 100. Podstavec pro ovoce ; lísky s ovocem
se vsunuji.

to nejen syrové, nýbrž také různě kons ervované, a to buď zanelbo marmelády, povidla, hus.pcnina <!rosoJJ, p asty, šfávy,
vína a likéry. Tyto ovocné konservy jsou namnoze 1ješlě dosti
drahé, a prof.o si může každá hospodyňk a snadno sama ovoce
konservovati. Nyní jest již cukru dostatek za přístupnou cenu a dá
se ledy přebytečné ovoce znamenitě zužitkovati a tím jídelní
lístek znalč n ě a výhodně rozšířiti, zpestřiti. často se také stan e,
že některý rok vlivem počasí jest velmi sl abá úroda ovoce; tu sta r•ostlivá a pečlivá hosipodyňka má pro iakový případ vždy konservované ovoce v zásobě z rnku předešlého, případně i dří 
vějšího, neboť ~prá vně konservované ovoce vydrží mlnoho roků.
Když nejsou takové zás.oby ve spíži pohotově, musí si často rodina po celý rok požitek ovoce od ep říti nebo kupovati za drahé
peníze.
Jaký požitek to jest, když po obědě nebo po večeři v zimě,
na jaře, kd y jiného ovoce není, otevře se sklenice nebo krabic e
vařen é,
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zav. ařeného ovoce (hrušky, šves tky, .r enkloiy, třešně, broskve a
podJ. Jaká zdravá pochoutka to jest - a to hla'Vně ipr-o dítky!
Domácím zpracováním ovoce se dá Jaké všecko ovoce zužitkovati a není tfoba, aby přišl o nějaké ovoce na zmar. Na př.
z ipadaných j.aiblek, ze slupek a pod . se dá zhotoviti znamenitá
huspenina. Drabné ovoce se může S!POtřebovaii na víno atd.
Jaká chlouba každé kuchařky jest, když může kolem vánoc
nebo k jaru předložiti k obědu švestkové nebo třešňové knedlíky
nebo buchty! O ceně marmelád a povidel v pečivu netřeba se
vůbec zmiňovali. Jak rpříjemný a osvěžující nápoj nám skýtá malinová neb rybízová šťáva nebo lehké jablečné víno atd., ald.

Obr. 101. Skllzeni

o~oce

ze zákrskové plantáže u ly. Schmitz-Hiibsch v Mertenu.

Vše to může býti snadno v kaž.dé domácnosti, když se hosponebo kuchařka naučí konservovati ovoce, což jest velice
le h1ké a ·j ednoduché. jest za1Polřebí koupiti si dobrou knihu o zužitkování ovoce, nebo ještě lépe prodělati kurs zpracování ovoce.
Dnes jsou ·již témě·ř ve všech ovocnářských okresech okresní
pomologové, kteří mají ;povinnost pořádali takové kursy, jejichž
pořádání se může obyvatelstvo v okrese ia·ké naléha.vě domáhati.
Také 1Při za:hradnických, hospodářských n hosipodyňských školách
se takové kursy pořáda1jí. Kde však tyto jmenované ústavy nejsou,
může se utvořiti v obci jakýsi výbor, který by si vzal na starost
pořádati takový kurs a požádá nělderého odborníka o .jeho řízeni.
O způsobu zužitkování ovoce se zde šíře rozepisovati ne-·
mohu; o tom jest napsána zvláštní kniha. Uve·du pouze, .jak se
které ovoce dá konservovati:
Z jahod se dá !Připraviti: marmeláda, zavařené jahody,
šťáva, víno. Z m a l 1
i n: šfáva, marmeláda, huspenina, víno. Z r yb í z u : víno, huspenina, šťáva, marmeláda, zavařený rybíz, likér.
Z ai n g r e š t u : zavařené plody, huspenina. víno. Z v i š n í : šťáva,
zav.afrné plody, víno, likér (višňovkal. Z třešní : zavařené a sušené iplody, marmeláda, šťávy . Z broskví : zavařené plody, marmeláda. Z rn e r u ně k : zav ařené plody, marmeláda, pa-sty, sušenky.
dyňka
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Z mi 1r a lb e 1e k:
k 1o t :

zavařené

zavařené plody, marmeláda , sušenky. Z r e nplody, marmeláda. Z e š v e s t e k : povidla, sušenky,
zavařené
plody, slivovice. Z
hr u š e k : zavaře 
né 1Plody, sušen'k y,
Níno, ocet, marmeláda. Z j a b 1e k :
povidla, huspenina,
sušenky, víno, mošt,
.ocet. Z kdo u I í :
\hrusipenina, zajvaře
!flé plody, víno, pasty. Z v I a š s ký c h
o .ř e c h ů : likér :(ořechovka),

z.avaře

né plody za zelena.
Z toho 1jest viděti,
jak hojným způso 
bem se dá ovoce
zkonservovaii a v
přúpadě vdké úrody
uschovali pro chudé rnky . .Jen chuf
k práci a dobrou
vůli!

Upotřebení

Obr. 102.

nezralých
padaných jablek na výzákrsek jablka Ontario.
tečný rosol
(huspenina, gelée).

Třlletý

Padaná jablka zůstávají, bohužel, vělšinou nepovšimnuta leželi,
nebo se jimi krmí vepř, 'iežto málo kdo ví, jak z·namenitý pokrm se
z nich dá připraviti. Veškerá padaná jablka se olčistí a neloupaná
1
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rozčtvrtí. červirvé a nahnilé částky se vykrojí, jadřinec muze však
zůstali. Rozkrá,jená

jablka dáme do nádoby 1(měděné, mosazné,
em<JiJované, železné neb hliněné)
a přileje se čisté studené vody
tak, aby twchu přesahovala nad
jablka. Nyrní se tak dlouho vaří,
až jsou rozvařená, načež se procedí hustým sítkem nebo plátnem.
Takto získanou šťávu zavaiříme
nyní s cukrem a fo na 4 litry šťá
vy X kg cukru; pěnu sbíráme a
vaříme lak dlouho, až na stude-ném talíři nakapaná šťáva zhoustne a rosolovatí.
Uvařená šfá,va se pak Jeje za
horka do sklenic a neprndyšně
uzavře .

' Obr, 103. Čtyřletý zákrsek hrušky Belle des
Abres v zahradě, p. F. Slavika, statkáře
v Ufeticich.

Pečlivě
zahuštěná
hus,penin.:i
vydrží až do léla, m6 tmavě lče r 
veno11, neprůhlednou barvu a všestranné její upolřebení v ik'ltchyní
hospodyňky znají. Dětem na chléb
neb housk'll jest zdravým a oblíbeným pokrmem. Ze. 25 kg l<rájenýth jablek dostaneme as 5 litrů
huspeniny. Odpadky se daií dobytku.

Do malých zahrad patří ovocné zákrsky.
Poslední dobou se pocínají náležitě uplatňovali zákrsky ovoc11é,
a fo plným právem. A fo nejen v malém počtu, nýbrž celé rozsáhlé
plantáže. V dnešní době, kdy lid se stáv6 do j,i slé miry sobeckým
a nerad sází vysokokmeny, při nichž namnoze musí dlouho čekali
na ovoce, v dnešní době, kdy se hledí vše nejrychleji zipeněžit, kdy
se hledí, aby uložený kapitál se co nejrychleji a co nejvíce zúrokoval, kdy vůbec jest všeobecný chvat a všeho jen rychle - jen
rychle se musí dosáhnouti, uplatní se v ovocnictví zákrsky co nej lépe. Jedině ovocnými zákrsky se dá půda co nejintensivněji využit kovati. V Americe, fode jsou nesčetné ovooné plantáže, každá
o mnoha a ,mnoha tisících stromech, jsou vysázeny hlavně jen
zákrsky.
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Proč

jsou zákrsky nejlepší?

Zákrsky mají toli'k výhod, že každý, kdo Je zná, vysází si do
rnhrádky jen ;zákrsky.

Obr. 104. Zákrsek hrušky "Virgule" ze zahrad p, F. Slavika, statkáře v Úřetlcfch.

Výhody a ipřednostii ,jsou tyto:
1. Zá·k rsky rodí velmi brzo ovoce.

·-·

00

Obr. 105. Vzorná zákrskoÝá a tvarová zahrada ovocná v květu . Podél cest jsou vodorovné kordony, za nimi zákrsky . V pozadí jsou viděti
.
kolmé kordony a palmety.
•

-..:r
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Zákrsky 1jsou mnohem úrodnější.
Ovoce se zákrsků jest mnohem vělší.
Ovoce se zá krsků jest létpe vyvinulé a vybarvené .
Ovoce se zá krsků má lepší aroma .
Záikrsky neza ujmou tolik místa a dú se iimi ludíž půda lépe
vy u ž itk ova~i (sázejí se na 3-5 m od sebei.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ošelřová11í

krsků

ziljest mnoihem

snadnější.

8. česání ovoce
jest pohod ln ější.
ní

9. Ničení a sbíráškůdců jesl snad-

nější.

10. Podpírání iplody obaleiných vělví
jes l snadnější.
To jsou jislě tak
pádné důvody, že
každý
raděiji
dá
přednost
zákrsku.
Jsou však
nčkleré o k o I no sl i,
Obr. 105. Keřovité zákrsky IOleté v neolist ěném sta vu,
~ichž
nutno
vel ·
jablko Boskoopské.
mi dbáti, a !d er(:
hrají při zák rscích hlavní ro li, mají - li majitele uSipokojiti .
DředC'vším jest ,h lavní podmínkou, aby b yly roubovány nc1
pr a v 0_11 zák r s k o v o u pod I o ž k u. Jak známo, roubu1jeme vše
při pěst ování vy s okokme nů a polokmc.nů na ip l áně, t. j. z jader neb
z pecek vypě stované stromečky, poněvadž l yl o mají lu v laslnosl,
že bujně ro~lou .
U zákrsků, jak již jméno samo m1značuje, jde nám hl av ně
o mírný, zakrslý vzrůst a hlavně o brzk ou a hojnou plodnosl. Toh o
lze dosíci j edině r.oubováním na zákrskové podložky, a lo : j abloně
r oubujem e na ,janlčata nebo ina duzeny, hrušky na kdoule i(n ě k o lil \
druhů, kleré budou zvlášf vyjmenovány, t. i. které se na kdouli nedaří, roubujeme též na ipláně) . .Pro slívy, broskve a merunky používáme t. zv. žili0nky, ipro třešňové a višňové zákrsky, pak ma hal0bky.
V dřívějších letech natropil y n ěkteré r;esolidní školkařské závody velmi mnoho zla tím, že prodáv aiy zákrsky na nepravých
pod ložkách, !. 1j. na pláňatech . TakoNé zákrsky pak hrozně buj n ě
rostou u neplodí, a jsou-li hustě sázeny, ženou tak do výše, že
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konečně nezbývá nic jiného, .nez Je vyhódil. A zvlášlě lam, kde
lakové zákrsky se normálně řeží, nedocká se nikdo ovoce.

Bohužel i dodnes se mi slává, že přijdu na mladé, nově vsazené
zákrsky, které jsou na pláňatech š l echlěny. Jest lo ovšem beimezná
nesolidnosl, jesl lo přímo podvod.

Obr. 107. Keřovitý zákr se k jablka v zahradě p. F. Slavika, statkáře v Úfeticlch.

Proto každý, kdo kupuješ zákrsky, žádej vždy výslovně a se ·
zárukou, aby byly šlechlěny na prnvých zá•k rskových podložkách.
Zákrskových lvarů máme celou řadu: jsou lo zákrsky keřovité,
zákrsky pravidelné [jehlan ce), kordony l\olmé, vodorovné, šikmé,
dvojifé, pahnefy zpeřené šikmé, vodorovné, palmely lvaru U (obr.
110.l. Y.erierky, lýry, kalichy, paJmeiy křídlové, svícnové a i. d .,
a i. d . O lěchto se blíže rozepisovali nebudu, poněvadž jsem
o ni ch napsal zvláštní podrobné dílo. Uvedu slručně ;pouze fy hlavní ,
i. i. zál<rsky keřovité, zákrsky pravidelné, kordony kolmé, vodorovné
a dvojilé.
-

Zákrsky keřovité.
Tylo ·doporučuji všude lam, kde majikl nemá ani času ani ch uli
k lomu, aby si osvojil znalost pěstování µraviddných zákrsků a aby
je přesně ošelřoval. Také při pěsfování zá'krsků ve velkém, . na
planlážích doporučuji zákrsky keřovilé. U lěchio iesf ošelřování
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ve li ce jedn odu ché a vz tahuje se pouze na vypěs tován í silné kos lry
vě t v í v [p r vních letech ; pak se pouze zákrsek p r ořezává, aby nebyl
husl ý. Sáze.jí se nej m éně .na 4 m od seb e; pouze druhy se zvlášť
zakr slým vzrůs t em možno sázeti na 3 m od sebe. (Obr. 106, 107.l
Má me-li menší za hra du a vsadíme tam 1-2 vysokokme;1y
ovocné, lu později, když koruny jejich v zrosto u, zakryjí a zaslíní
nám celou zahradu,
a nic se pod nimi
nedaří. U zákrsků
jest jinak. Vysokokmen při vzdálenosti 10 m od sebe
potřebuje pro sebe
100 m 2 plochy !Udo
budoucna); ,z ákrsek
při •vzdálenosti 4 m
potřebuje pouze 16
m" plochy, a vejde
se tudíž na tu p lochu, kterou vyžaduje 1 vysokokmen, 6
· zákrsků. 2e těchto
6 zákrsků dá větší.
výtěžek než 1 vysokokmen, jest samozřejmé .

Zákrsky pravidel né
(jehlance).
Tylo
1so11
neObr. 108. Pravi deln ý zákrsek (jehla nec) v zah r adě p. MUDr.
Dohn álka v Háj i. j ednotlivé serie vě t ví nad sebou jsou zřetelně sporně krásnější o
znát i. Má 5 serií, každ á s 5 větve m i . Plodo nosné ratolesti na
· úrodnější, mu každé vět v i jsou krátké a v ě te v dalšího rozvětveni nemá.
sí se však řádně
ošet řo va li a pěs t ova li , t. j. sp r ávný řez prováděti. Poněvadž o řezu
se nedá n ě k ol ik a slovy napsa l i, poukazuji opět na své ~peoielní dí lo,
které o tom po jedn ává. Tyto zákrsky isou vedeny v seriích, t. j. vždy
40 cm vyso ká čás t km ene jest hol á a pnk 5 větví, stejnoměrně na
všeok y stran y r oz d ě l e ný ~ h . Každá ta to větev 1nesmí míli už žádné110 rozv ě t ve ní , nýlb rž pouze od kme ne až na konec králké p lodonosn é ra to lesti . ,P,ř i správném řezu jest pak kaž dá laková větev
od km ene až na 'k onec oba lena krásnými plody. Ale iak řečeno,
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vyžaduije fo ma losti řezu a peč li vého oše t řován í ; námaha s tím
spo•jená se ovšem vynahradí spous lou krásného ovoce.

Kordon kolmý.
Ko lmý kordon jest jeden z nejvděčnějších a ne;jskromnějších
zá'krslwvých stromů. Sází se pouze na 40 cm od sebe a může se
pm1 tudíž využitkovati lrnž·dé místečk o na d o m ě , na plolech, na ra-
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Obr. !09. Kol mé kordony ovocn é se. sází na
40 cm. od sebe; po celé dél ce kmenu jsou
pl odové ralolesti.

Obr. 1lO. Dvojitý kordon tvaru U.

batec h a záhornech. Může -ludíž mí li lwždý ma.jilel i sebe menší
. za hrá dky (pok ud tam má přístup slunc e) sv oje slromky a sv oje
ovoce. Tento Ivar jest zv l ášť dů l ežilý pro malé dě l nické a úře d n i cké
za hr ád k y, které se nyní ho jn ě za kl áda.jí. !Obr. 109.l
!Kolmý kordon má pouze je-den km en bez dalšího rozvětvení
a na tom to kmenu jso u od spoda až na konec samé plodonosné
rato lesti . Musí se ovšem vo liti správné druhy, které pro ten to tvar
jsou n e j vhodnějš í , a nej d ů l eži tější jest, aby byly šlechtěny na
sp r ávné zá'krskové pod ložce.
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Ošetřování kolmého kord0nu se děje ta klo : v květnu vyrostlé
letorosty se uštLpnou as na délku prsiu ; když z ioholo vyroste
nový lelorosl, zašlí1pn e se oipěl tak a případně i po třelí . Na podzim
- v říjnu se pak sřízne až :k posledním 3 olčkům, z nichž 1 neb 2
1

.
·„_..
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.
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lObr. lil. Kolmý kordon hrušky .Idaho" .
Foto ze zahrad autorových,

Obr. 112. Kolmý kordon hru šky .Amanliská
máslovka". Foto ze zahrad autorových.

js.ou př é měněna na plodonosné puky. To se každoročně opakuje. Hlavní či vedoucí výhon se v léÍč nezaštipuje, nýbrž na
jaře se sřízne as o Ya až Y, celé jeho délky. Opakuji, že kolmý
kordon jest nejjednodušší a nejvděčnější tvar ov·ocných strnmů.
t!Obr. 110.l
Uvažme jen, jaké oihromné množství krásného tabulového
ovoce by se dalo v našich zahradách límto Jvarem vypěstovati . Jak
ohromný národohospodářský výz nam by io mělo , kdyby naše potřeba ovoce se hradila z vlas!ních sirnmů, ze zahrádek a ostatní
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všecko ovoce z alejí, sadů a plantáží se mohlo vyvážet do ciziny!
Jak ohromného přílivu cizích peněz by se tím dosáhlo a jak by se
lím naše republika obohacovala!

Obr. 114. Kolmý kordon hrušky .Ananaska
česká". Foto ze zahrad autorových.

Obr. 113. Kolmý kordon hrušky .Křivice•.

Každý dobrý Čech a reipublikán by měl tot.o velmi dobře uvážili
a pracovati v tomto směru , a lo jak v zájmu svém vlastním, tak
i v zájmu republiky.
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Využitkujte každého místečka na domě, na
zdi všech jiných budov, na ploše a v za·
hradě ovocnými kordony.
Ka~dý

ma,jitel domu, byf měl jen malý dvorek bez zahrádky,
míti vJastní ovoce, když si vysází ke zdi kolmé :kordony
ovocné. Ovoce vlastnoručně utržené mnohem lépe chutná, než
ovoce z tnhu neb od hokynářů, odkudž bývá zaprášené, potlučené,
může

Obr. 115. Palmeta Verierova v květu.
Obr, 116. Kolmý kordon hrušky .Brambořice".
Foto ze zahrad autorových.

ohmatané a nev'k usné. K·dyž si však vysázíme kolmé kordony,
nabudeme hojnosti krásnéh o vlastního ovoce a máme při
tom zábavu a poži,tek pozorovati strom, jak pučí, když kvete,
jak se plody vyv.imijí, vybarvují, zrají; největší požitek, když se
sklízejí a ;požíva jí. lak by byl krás.ný a veselý pohled na naše domy
1
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a 'domky, kdyby byly v lé tě obklopeny svěží krásnou zelení! Na severní stěny se ovšem nehodí; tam však možno s výborným !Prospěchem sázeti 1Palmety výtečné, velkoplodé višně, t. j. A m ar e 1 k u s t i n n o 1u.
Jak 1již vpředu uvedeno, sázejí se kolmé kordony na 40 cm od
seibe : Sázíme-li na dvorek, musíme je chránil1i před drůbeží iírn, že
před ně ·dáme drátěné pletivo neb.o plůtek z hůlek.

Obr. 117. Kolmé kordony hrušky ,Not. Lepin" v zahradě p. F. Slavika, statkáře v Úřeticlch.

Jak jsem využitkoval holé zdi stodoly
ovocnými kordony kolmými.
Jistý oblčan zaslal do redakce č.asopisu »Zahrada ·domácí a
školní« tento dopis: »Ve Vašem časopise bylo již mnohokráte vyzýváno k osazování holých zdí ovocnými špalíry. Poněvadž dobré
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rady vždy rád použiji, rozhodl jsem se holou již,ní zeď své stodoly
(s doškovou st.frchou) osázet.i na zkoušku kolmými kordony.
IDnes, po pětileté práci, mohu říci, že jsem s "výsledkem velice
spokojen. Pokus se úplně zdařil. Letošní úroda 507 skvostných
plodů mne O[Pravdu potěšila, neboť fato holá a nehezká zeď je
ť1čelně využil.kována a pě.kně ozdobena, ale i užitek jest znaoný.
Nasázel jsem kordony na 50 cm od sebe, rpůdu jsem řádně na
70 cm hluboko zr,igoloval; abych ušetřil nákladné kostry, připevnil
jsem po ·délce tři latě a k inim napjal kolmo dráty.
Mohu skutečně ·k až·dému co nejvře:leji doporučiti, aby kde
kterého prázdného místa využitkoval a osázel je ovocnými kor dony, neboť nejenom že vyplní a oluóšli prázdné plochy, ale zísl<él
i hojně už.itku.

Obr. 118. Kordon vodorovný, jednor2menný ; kdy ž dorostou ramena dvou kordon [1 k so b ě ,
převedou se na druhý drát.

Podotýkám j eš tě, že velkou výhodu má střecha, která pře
sahuíe, poněvadž tím jsou listy slák suché a zůstanou prosty
chorob, jako fusicladia , kadeřavilosti, padlí a pod. !1ýl<á se Jak é
broskví a révyl; jest známo, že SiJ)ory ! výtrus y tě c hto hub) potk bují k svému klíčení jistého stupně vi hkosli .

Kordony vodorovné.
Tylo mají 40 cm vysoký kmen a pak buď na jednu stranu nebo
na obě slrany vodoirovně vedený kmen, na němž jsou pa.k ien
samé plodonosné ratolesti, bez dalšího rozvětvení, jako u kordonu
kolmého. Ošetřování jest totéž, jen s Jím rozdílem, že se konečný
či vedoucí výhon nesmí nikdy řezat.i . Tvar tento jest rovněž velmi
vděčný a lze .jím využitkovali okrajů cest a pod. Tylo kordony
mohou býti také ve dvou etážích nad sebou. !Obr. 118.)

Výběr nejlepších odfůd ovocných.
Poněvadž hlavní podmínkou dobrého zdaru ovocnicivi jest
správný výběr vhodných odrůd, uvádím dále seznam osvědčených
odrůd, se zřením na Říhovo české ovoce. Kdo se blíže o popis a

barevné vyobrazení ovoce zajímá, tomu vřele doporučuji nádherné
dílo Říhovo » České ovoce«. Pořad není pod le abecedy, nýbrž podle
doby zrání; ved le jména jest uvedena stručně · přibl1ižná velikost,
.barva, jakost a trvanlivost.

Jablka.
Skleněné

žluté, dosti veliké, žluté, červenec.
Astrachán bílý, menší, červeně žíhané, červenec.
červený, menší, červené, !červenec.
t-ledvábné červené letní, střední, červené, srpen.
Virginské růžové, střední, červeně žíhané, srpen.
Charlamovski, střední, červeně fihané, srpen.
Oranienské, střed ní, n ačervenalé, září, lrzní.
Hagloe Crab, malé, červe n é, září, na víno.
Croncelské, dosti velké, žluté, září, tržní.
fraasovo letní, dosii veliké, žluté, sripc1n, stolní.
Wealthy, prostřed ní , červené, září-prosinec, stolní a tržní.
Evino, střední, žluté, září, hospodářské, trzní.
Gravštýnské, dosti veliké, žlutolčervené, září-říjen, stolní, t1:žní.
Gravštýnské červené, dosti veliké, září-říjen, stolní, tržní.
Kalvil červený podzimní, dosti ve liké„ říjen-prosinec, stolní, tržní.
Řehtáč soudkový, veliké, červenavé, září-pros in ec, tržní.
Rederova reneta, prostřední, začervenalé, září-říjen, hospodářsk é,
k sušení.
Velkovévoda Bádenský, veliké, načervenalé, září-ří1jen, tržní.
Pottův jadrnáč, veliké, žluté, září-říjen, tržní.
Cář Alexandr, ve lmi veliké, červ„ září-prosinec, tržní, hospodářské.
Gdánský hranáč, prostřední , rudé, září-únor, tržní, .hospodářské .
Peasgood, velm i veliiké, če rveně 1prnhované, září-prosinec, stolní,
lržní.
Signe Tillisch, dosti veliké, žluté, září-listopa.d, stolní.
šálové, ve lmi veliké, červeně pruhované, září-prosinec, trž.ní,
ho51Podářské .

Lord Suffield, veli·k é, srpen, žluté, hospodářské, tržní.
Lord Grosvenor, veliké, žluté, září, hospodářsk é, tržní.
Hedvábné, pozdě kvetoucí, menší, zardělé, září-listopad , hospodářské, na víno.
Grahamovo; ·dosti veliké, žluté, září- li stopad, tržní, ozdobné.
Bernské růžové, dosti veliké, rudé, září-vánoce, tržní, stolní.
Nonnefit, pros t řední , červené, říjen-únor, stoliní, tržní.
Holovouské malinové, prostřední, rudé, říjen-vánoce, stolní, tržní.
Ušlechtilé žluté, dosti veliké, září-listopad , tržní, hospod ářské.
Parména zlatá, dosti veliké, červe1ně pruhované, říjen-břez en,
stolní, tržní.
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Landsberská reneta, dosti veliké, žluté, říjen - únor, hospodářsk é.
iprostfodní, žluté, září-duben, stolní, tržní.
Panenské, meinší, če r vené, září-duben, tržní.
Reneta Pomphelia, dosti veliké, červené, ř íj en .-,únor, tržní.
Míšenské, menší, začerven ., říjen-březen, stolní, tržní, hospodářsk é.
Princ Albert, velké, če rv en é, ří<jen-únor, lržoí.
Vilémovo, ·dosti veliké, červené, říjen-duben, stolní, tržní .
Ai:ianasová reneta, menší, žluté říijen-březen, stolní, tržní .
Coxova reneta, menší, !čer ven é. říj en - dub e n, stolní, tiržní.
ttarbertova reneta, dosti veliké, červené, líj en - bř e zen, stolní, tržní.
Cornwallské, dosti veliké, hněd oze l en é, říjen-květen, stolní.
Limburské, dosti vdi·ké, žluté, říjen-duben, stolní, obchodní.
Muškátová reneta, menší, pruhované, říjen - duben, stolní.
Krasokvět žlutý, střední, žluté, říjen-duben. stolní.
Blenheimská reneta, velm i veliké, začerve n a l é, říjein-duben, stolní.
Zuccalmagliova reneta, ,prost.fodní, žl uté, říjen-březen, stolní, tržní.
Kalvil bílý zimní, ve lmi veliké, žluté, 'říjen- dub en , stolní, tržní.
Reneta kožená zimní, prostřední, hn ě d oze l ené, říjen-červenec,
sto lní.
Baumannova reneta, veliké, čer vené, říjen-květen, trž.ní.
Boskoopské, ve lm i veliké, začerve n a l é, říjen -če rven, iržní.
Coulonova reneta, ve lmi veliké, hněděž lul é, říjen-duben, trž ní.
Ribstonský jaderná č, prostřední, pruhované, prosinec-duben, stolní,
tržní.
Citronové zimní, prostřední, začervenalé, říjein-červe n , tržní.
Kmínová reneta, ve liké žlutohnědé, prosinec-duben, stolní, tržní.
červen é tvrdé, menší, rudé, ipros in ec-ičerveinec, lržni.
.
Londýnský jadernáč, ,p r os t ře dní , žluté, prosinec-duben, tržní.
Ontario, veliké, zače r vena l é, l ede n -če rv en, výborné, tržní.
šampaMká reneta, menší, žluté, březen-září, tržní, na víno.
Strýmka, prostř e dní, pruhova·né, březen-srpen, tržní, h ospo d ářské .
Bojkovo, pros lř ední, začervena l é, leden-J(:l o, hospodá·řské .
Punčové,

Jabloně

s obrovskými plody.

!Pro zákrsky a lvaryl.
Alexandr.
Bismarkovo.
Boskoopské.
Blenheimská reneta .
Bedfordshirské.
Celliny.
Croncelské.
Gloria mundi.

Greinadiier.
Josef Musch .
f( mínová reneta.
Královna.
Ontario.
Peasgoodské.
Ponloiské.

99
Brzy úrodné

odrůdy

jablek:

Charlamovski, Skl.eněné žluté, Ananasová reneta, Baumannova
reneta, Parkerův jadernáč, Eviino, Lord Suffield, Lord Grosvenor,
Královnino, \Coxovo oranžové, Ministr J·fammerstcin , Peasgood,
Bernské růž,ové, E. Bosch, Zuccalmag.liova reneta.

Obr. 119. Cár Alexandr. Foto ze zahrad autorových.
Jabloně

Baumannova reneta.
Bos'koopské.
Boiko'lo.
Crnncelské.
Celliny.
Damasonská reneta .
Hanbertova reneta.
Jeptiška.
Krátkoslopka.

pro aleje k !;ihlici.
Kaselská reneta.
Landsberská reneta .
Londýnské.
-Panenské.
Parména zlatá.
šampaňská reneta .
štrýmka.
Tvrdé červené.
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Jablka pro drsné Chorskél kraje.

Astrachán bílý.
Astrachán červený.
Ailexandr.
Boikovo.
Boskoopské.
Baumainno.va reneta .
Celliny.
francouzská šedá reneta .
Gdánský hranáč .
Charlamovski.
Jeptiška.
Krátkostopka královská .
Kroncelské.
!(aselská reneta .
1

Jabloně

Parkerův jadernáč .

Ribstonský jadernálč.
R1ichardovo žluté.
Řehtáč soudkový.
Skleněné žluté.
Strýmfoa .
šálové.
šampaňská reneta .
Tvrdé červené.
Ušlechtilé žluté
Vidinské růžové.
Zuccalmagliova r eneta .
pro suché 'µúdy.
Krasokvět žlutý.
Kaselská reneta .
Lebelovo.
Landsberská reneta .
Oberdieckova reneta.
Parkerovo.
Řehtáč soudkový.
šálové.
šampaňská reneta .
Skýmlka .
Tvrdé červené.
Viržinské růžové.

Astrachán bí1lý.
Alexandr.
Baumannova reneta .
BoskoopSJké.
Bojkovo.
Burchardtova reneta .
Coulonova reneta.
Celliny.
J-larbei,-tova reneta .
Hedvábné pozděkvěté .
Hranáč gdánský.
Cha 1'l amovski.
1

1

Lebelovo.
Laindisberská reneta .

1

Jabloně

Blenheimská reneta .
Croncelské.
Damasonská reneta .
francouzská šedá reneta .
Gr,avštýnslké.
Harbertova reneta .

pro vlhčí pUdu.

Charlamovski .
Jeptiška
La1ndsberslká reneta.
Parkerovo.
Richardovo žluté.
Ušlechtilé žluté.

Jablka k sušení.

Astrnoháin červený.
Bojkovo.
BoskoopSlké.
Blenheimská reneta .
Císař Vilém .
Grnvštýnské.

Harberlova reneta .
Jeptiška.
Kaselská reneta .
Kmínová renela .
Karmelitská reneta .
Krasokvět žlutý.
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Land sber1sk á renda .
Ř ehtá č soudko vý.
šálov é.

šampaňs k á reneta .
š edá reneta zi mní .
Ušlechtilé žluté.

Jablko na víno CmoštJ.
Bo~ko vo .

Baumannova reneta.
Hedvábné poz d ěk v ě t é .
Jeptiška.

K aselská renet a.
Strýmka.
Tvrd é lčervené .

Hrušky.
Magdalénka, menší, zelená, v polou č ervence .
červencová hruška, menší, hnědočerve n á, v polou července .
Giffardova máslovka, pro s tř e dní, začervenalá , koncem červe n ce .
Muškatelka turecká, hn ě do čer v ená, menší, začá t kem srpna, tržní .
Solanka, pros t ředn í, zelená, v 1pol ou sr:pna, tržní.
Máslovka Klappova, veliká, žlutolč eirvená, koncem srpna, stolní,
tržní.
Ananaska česká, menší, ž lut ohněd á , v polou srpna, stolní, tržní,
k su šení.
Ananaska Courtrayská, dosti vel iká, žlutá ; září, tržní, stolní
špinka, menší, hn ědá, koncem srpna, tržní.
Máslovka Guytova, ve liká, žl utá, v polou září, tržní.
čáslavka Williámova, dosti veliká, žlutá, koncem srpna, tržní, stolní
Kon ~r esovka, vellmi veliká, ž lu točerv ein á, začátkern září , silo lní,
'Ťr žn í.

Marillatova, velmi velik á, žlutá, v po lou září, stolní, tržní.
Máslovka Amanliská, dosti v eliká, zelená, začá t kem září, slol1ní,
,1ržní.
Salisbury--ova, d ost1i veliká , hnědá, v září, stolní, tržní.
[e Brunova, velmi v eliká, žlutozel ená, z ačátk em říj n a , stolní, tržní.
Avranšská, pr.ostfodní, žlu to čer ve n á, v polou ř í1j n a, stolní, fržní.
Viennská, velmi .veli'k á , žl utá, v polou září, stolní, tržní.
Hardyho 1máslovka, dosti velik á, hněd á , v polou zář í , stolní,. tržní.
Hájenka, dosti veliiká, žlutohn ě d á, zář í , sto lní, tržní.
Kolomaova máslovka, d0sti v eliká, zelená, koncern zář í, stolní, tržn í
Charneuská, dosti veliiká, žlllJ tavá, koncem zář í, stolní, trž·ní.
Bergamotka anglická, menší, hn ědo če r vt:ná, koncem zář í , stolní,
fržní.
Boscova láhvice, dosti vel iká, hn ědá, koncem září , stolní, tržní.
• Předobrá máslovka, pro s t ře dn í , hn ědá, začá t kem ří jn a , stoln í, 1ržní . '
Mérodova máslovka, ve liká, žlut á, v p olou září , tržní.
Marie Luisa, dostí v eliká, žluto zelená, w č átkem října, stolní, tržní .
Napoleonova máslovka, prostře d n í, žlutá, říj e n -ip ro sin ec, stolní.
Poiteau"'ova, dosti veli,ká, hn ěd oze1l en á, ří jen , stolní. ·
Bezjaderka Říhova, dostii veliká, žlutá, říj en-prosi1n ec, stolní.
Děkanka Robertova, ·dosti veliká, ž lufo, hn ě d á, říij en-pros in ec, sto lní.
1
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Dvorní máslovka, veliká, žlutozelená, říjen-prol5inec, stolní .
Ghelinova máslovka, iprostřední, hnědočervená, říjen-prosinec,
stolní .
Koporečka
žlutozelená, menší, ilistopad - biřezen, stolní, tržní,
k sušení.
Křivice veliká žluločervená · lislopad- prosinec, stolní, lržní.
Zephiri~ka, m~nší, žluiozele~á, · říijen-leden, s'to~ní . ·
Angoulemská, veliká, žlutá, listopad-prosinec, stolní, lržní .
Pastornice, veliká, žluto zelená, lisfopad-únor, stolní, tržní.
Lectierova, velmi veliká, žlutavá, listopad-leden, stolní, tržní.
Dielova máslovka, veliká, žlutá, listopad-prosinec, stolní, tržní .
Blumenbachova máslovka, prostřední, žlu1á, lislopad-iprnsinec,
1stolní, tržní.
Pstružka, menší, žlufolčervená, říjen-prosinec, tržní, slolní.
President Mas, veliká, zelená, listopad-prosinec, stolní, tržní.
Kolmarská zlatá, menší, žlutá, listopad-únor, stol.ní.
Hardenpontova máslovka; prostřední, žlutá, listopad-únor, stolní,
tržní.
fulvie, rprostřední, hnědá, l1istopad-leden, stolní.
Drouardova, dosti veliká, žlutozeilená, listopad-b.ře.zen, stolní, hfoí.
Krassanská, dosti veliká, hnědá, leden-duben, stolní, lržní.
Děkanka zimní, dosti veliká, hnědo1zelená, prosinec-březen, stolní,
rtržní.
Esperenova bergamotka, menší, žlulá, prosinec-duben, sl·olní .
Děkanka červencová, menší, žlutočervená, v polou července, sifolní,
rtržní.
Kozačka, malá, hnědá, v polou srpna, stolní, tržní.
Monchaelardova, dosti velká, žlutá, srpen-září, stolní, tržní.
Baquetova máslovka, veliká, žlutá, z.áří-!·íjen, stolní, tržní.
Ezée-ská, veliká, žlutá, září-říjen, stolní, tržní.
Esperenova máslovka, pro~třední, hnědožtlutá, září-.říjen, si\olní.
Pitmastonská, velmi veliká, žlutá, říjen-listopad, stolní, tržní.
Sixova máslovka, prostřední, zelená. listopad-břernn, stolní, tržní.
Lucasova máslovka, dosti vdiká, zelená, prosinec-únor, stolní, tiržní.
Sterk!llannova máslovka, dosti veliká, pestrá, listopad-únor, stolní,
tržní.
Canalova máslovka, prostřední, žlutá, listopad-únor, stol1ní.
Comtesse de Paris, dosti veliká, zelená, prosinec-únor, stolní.
Mechelenská, menší, žlutohnědá, leden-březen, stolní.
Madame Verté, prnstřediní, hnědá, prosinec-b řezen, stolní.
Olivier de Serres, menší, hnědá, leden-březen, stolní, tržní.
Hrušně

Amanliská.
Avranšská.
Ananaska česká .

pro aleje.
Boscova láhvice.
Bergamotka červená .
Blumenbachova máslovka.

103
Pastornice.
Psiružka .
President Mas.
Solnohradka.
Solanka.
špinka.

Colomaova máslovka.__
Dielova máslovika.
Hardyho máslovka.
C.hanneuská.
Kozačka .

Muškatelka lurecká.
Nová z Poiteau.

,
Obr. 120- Hruška • Viennská". Foto ze zahrad autorových.

Hrušky s obrovskými plody.

[Pro zókrsky a tvary.]
Aibbé Feté\.
Angulémka.
Boscová láhvice.
Dielova máslovka .
Křivice.

Kongiresovka.
Král Karel Virlernb erský.
Láhyice královská.
La 1Brunova .
tlrušně

Ama:nliská máslovka.
Avr.anšská.
Bergamotka červená .

Lecti erova .
Marill atova.
Pasl orni ce.
Presidenl Mas.
Pi tm asl onská.
Triumph de Jodoigne.
Tollebenova .
Viennská.

pro drsné kraje.

Boscov1a láhvice.
Coloma ova másl ovka.
Čásla v k a Williámova.
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červencov'ka

pestrá.

Magdalenka.
Muškatelka velká.
Napoleonka.
Nová z Doiteau.
Dastomice.
Dslružka.
Souvenir de Jules Guindon.
špinfoa.

Děkanka Robertova.
Děkan'ka červencová.

Dvorní máslovka.
Hájenfoa.
Hardyho máslovka.
Charneuská.
Meródova máslovka .

Obr. 121. Hruška ,Pitmastooská". Foto ze zahrad autorových.

Brzy úrodné

odrůdy

hrušek.

Minisir Lucius .
Guyolova máslovka .
Magdalenka lelní.
Marillatova.
Zephirinka .
Konferenz.

Avranšská .
Drouardova.
Čáslavka Will iámova.
Křivice.

Napoleonka .
Kongresovka.
Hrušně

Amanliská máslovka.
Avranšská.
Bachelierova máslovka.
Boscova láhvice.

pro suché

půdy.

čáslavka Williámova.
Colomaova máslovlw.
Děkanka lčerveincová.

Děkanka

Robertova .
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Dvorní.
Hardernpolova máslovka,
t-láj enka.

Mechelinská.
Napoleonlm .
Paslornice.
špinka.

K·ozačka.

- Magdalenka.
Hrušně

A vranšská.
Blum enbachova máslovka.
Dielova másl ovk a.
t-lardyho máslovk a.

pro vlhké půdl'.
C harne uská.
Křivice.

Napoleonka.
Nová z Poileau .

Hrušky k sušeni.
A vra nšs l\á.

Ha rd enpon lo va máslovka.

Běli č k a.

Koporečka.

Boscova láh·.;ice .
Colom aova másl ovka .
Čás l avka Willi ámova .
Di elova máslovl<a.

Naipoleonka .
Nová z Doiteau.
Pastornice.
šp inka.

Velmi úrodné druhy jablek.
Jako při všem, lak i v ovocniclví hledí se dosíci odrůd lakových, lderé co nejdříve rodí, a l o jedna l< proto, abychom nemusili ·dlouho na ovoce čekali, a pak proto, že cena půdy slák
stoupá, aby kdy zúročení by t.o co nej rychlejší a n ejvětší . Jest to
také ina iprospěch ovocniclví, poněvadž, l<dyby mčl majit el stromů
příli š dlouho na ovoce ček. ati, 1
!1u by se zárjem o ovocnictví vailně
nevzmáhal.
Nejprve se musí rozšířiti odrť1 dy dobré, vděčné, záhy a hojně
rodící, mezi nimiž jest celá řada t ěch, jež mají dobrou chul a :jež
se k všeobeonému vysazo vání doporoučejí, I. j., kleré ros tou
v každé půdě a poloze, jsou_- li š l ec htěn y na správné podložce.
Z raných labulových a hojně úr0dných od r ůd jesl l o 1předevš ím
S k 1e ně n é ž I u té ; zraje začál<kem srpna a na trhu jest vei mi
hledáno.
Dále jsou to : Ch ar I a m o v s k i, H cd vábné lč e rve n é,
Lord S uff i e l d a Lord G ros 5 v en o r. Oba posl ední druhy
js.ou velmi veli·ké . N emají sice zv láš l-ní chul i, za lo vša k jsou znamenité k výrobě povidel a vů b ec pro kuchyni jako A I ex a n dr.
V pozdních druzích jest n ejvě l ší výběr. N e j vděč n ě j ší z nicf1
jsou : Evin o j a b I k ó, CI u d i o v o podzimní, Ce 11 in i,
Hl oh o v s k é. Z t ěc h jesl Evin o nejúr odnější a nemá se šlechtili
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na jánče, poněvadž má slabý vzrůst, takže by se strom záhy vyčerpal.

Ze zimních jsou neijúrod:nější: E. I'> o s c h zraje v listopaduprosinci, jest záhy a hajně úrodné; jcsi lo krásné, žluté jerniné ta -

Obr. 122. Pravidelný zákrsek hrušky ,N .• Lepin'. foto ze zahrad p. F. Slavika, statkáře
v Uřeticlch.

bulové jablko. Pr i n c A 1b e r t a P e a s g o o d jsou dvě velice
cenná, vel'ká, krásná a úrodná ,jablka, pro kuchyni. Ad e r s I e bs ký 1k a 1vi11, L o rn d ý n s ký jaderná č a Hamer st e in
jsou velmi úrodná, poslední jest zvláště cenné v teplejších polohách. IP arm é na z 1a t á rjest sice stále ,ješiě velmi · rnnným
jablkem, jest však mnohými jinými již predstižena. Jedním z neicernněiškh jablek ·iest reneta Z u c ca I m a g 1i o v a; jest to OIPHtvdiu
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prvo t říd n í

tabulové jablko, dlouhé trvanlivosk Možno ,je bez roz-

m~šlení nasázeli ve velkém.
Konečně nutno :jmenovati ieště O
O n t a r i o jest označováno za nejlepší

n t ar i o a Jon a I h a n
americké iablko. Americká
jablka vy11i'k ají obvčejně krásnou barvou, úhlednou úpravou v balení, za to však chuti nejsou valné. O n t a r i o .jest na podzim zelenavé, ale v zimě se vybarví nádherně žlutě a če.rveně . Vyniká
zv l áš t ě svou lrvanlivoslí; nevadne a podrží až do léta svoji svěžest
a šťavnatos t . Jeho vůně .jest wamenitá . ] on a Iha n má krásný
vzhled a jest znamenité chuti. Při vhodném uložení se drží až do
léta . Strom jest velice otuž·i lý proti chorobám, což 1jesl zajisté velmi
dů l ež ii é .
Zmínku zasluhu je ješ t ě A 11 in g to n; jest rovněž amerického
původu, ,jest ;k ažd or,očně a hojně úrodné, ovoce jest výborné a
drží se až do dubna.

Hrušky, které i pro zákrsky se musí šlechtiti
na pláně .
)ak již uvedeno, nedaří se všecky hrušky na ·kdouli;

buďto

vůbec špatně srostou, nebo následkem ohromné úrodnosti se záhy
vylče rpa'ÍÍ a zajdou. Tedy na kdouli se nedaří a musí se šlechtili
na pláně lyto : V1iennská, Čáslavka WilliamGva, Angulémka, Kar ~ !

V irlemberský, I'>os<:ova láhvice, Kongresovka, Ouyofova, Grasanská,
Raná z Trevoux, Mechelinská, Olivier de Serres, Angevinská,
Křivice (mezišlechtěníl.

Které odrůdy ovoce trpí silně Fusicladiem
a které netrpí?
často .již bylo poukázáno na lo, že odrůdy fus icladiem lnpící
se mají přeroubovati . Mimo tó ·ma:jí se ipři sázení voliti, takové
cdrů,dy, které neh1pí. Sestavení lakové iisl iny odrůd, které fusidadiiem ŤrlPÍ, a Jderé ne, .jest sice snadné, není však nikleraik smě
rodaJtn é.
Tak na př . lrpí staré strnmy více než mladé. Dále zdravé,
bu jné stromy trp í mnohem méně než churavé, slabě rostoucí. Také
podn ebí jest příčinou !přízn ivé nebo nepříznivé}, .půda !dobrá nebo
špatná!, letní počasí (ieplé nebo . sludeiné a deštivé), hnojení, slovem
vše, co má vliv na z,draví stromu. A t ěchto vlivů jest velmi mn oho.
My můžem e pouze stanoviti, které druhy v nas1 zahrndě nebo
v .našem okolí trpí, ale nemůžeme tvrditi, že hpí i v jiných zahradách.
Pfoce však mail laik ové so11JJpisné l,istiny velký význam, neboť
máme-li takové l1istin y ze všech krajů, můžeme pak snadno sta noviti, které odrů dy jsou ve všech krajích čisté a tudíž fusicladiem
vůbec netrJPÍ.
.Y dalším uvádím odrůdy, r1ozdělen é ve tři skuipiny :
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Jablka.
Plody

čisté :

Omanové, Ha1lderské, Lunovské, Bismarlrnvo, BurchaPdlova reneta, šampaňská reneta, Král Bedřich August Saský, Ušlechtilé
žluté, Grnhamovo 1jubile.jní, francouzská šedá reneta, štrýmka,
Krátkostopka královská, Nathusiovo holubí, Ontario, Řehtáč soud kový, Zuccalmagliova reneta , Hubbalfdstonské, Skleněné žl·uté,
Ohm Paul, Kriigerovo, Parkerovo, še dá muškátová reneta.
Plody slabě napadené:

\

Chadamov•ski, Cliudiovo ,podzimní, Coxova renela, Gdánský
Dílhm arské rajské, Kmdinál bílý pruhovaný, Halberšladské
panen,ské, Lebelovo, Císař Vilém, Kroncelské, Brunšvický libernáč,
La1ndsberská reneta, CeJ.liny, Evino, Co ulonova rmeta .
hr.anáč,

-P l o d y s i l n

ě

na p a d e n é:

Parméila zlatá, Kal vil bílý zi(TinÍ, Londýnský iadernáč, Hildesheimská reinela zlatá, Biesl erfeldská renela, Tranel<j aer, Sign e
Tilish, Pontaiské, Nordhausenské, Boslrnopsk é, Kalvil červený podzimní, Jeptiška, Ribstonsk é, Peasgoodské, Orleanská reneta, Hamerslein, Knížecí zelené, Harberlova reneta, Hlohovské, Kasels l<á
reneta, G.rávšlýns·ké, Blen1heimská rene ta, Lord Grosveinor, Ri chardovo, Kmsokvět žlutý, Doberáinská renc.ia, Bojkovo, Baume nnova reneta, Ananasová rnne la.

Hrušky.
Plody

čis t é:

Alexandr Lucas, Amanliská máslovka, And ré Desporl es, Baroinka, Blumenibachova máslovka, červencovka pestrá, Magdalenka letní, Carpia·umont, Klappova, Comlese de Paris, Conference,
Vévodkyně Eliška, Dr. Jules Guyot, Eva Balte!, špinka, Dvorní,
Marillatova, Paslornice, Mathilde, t-l elmanova melonová.
Pl -ody

slabě

napad e né :

Tongr es'ka , Kři vice, ,Pilmastonova, Poiteauova, Salisbury-ova,
Harde11ponlova zimní máslovka, Esperinlrn, Marie Luise.
Plody

silně

napadené :

Kongresovka, Boscova láhvice, Dielova máslovka, Esperenova, Pslrnžka, Hardyho máslovka, Avranšská, Angulénka , 1-lá-
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jenka, Charneuská, Koporečka, Napoleon_ka, Drnuardova, Bergamotka červená, Děkanka Robertova, Bělička, Čáslavka Villiamova,
Totlebenova, Grumkovská másl., Sixova máslovka, St. Germain,
Děkanka zimní.
Ja'k 1již v předu uvedeno, v každé krajině jsou poměry )'me.
Bylo by záhodno, kdyby mi bylo oznámováno ze všech končin republiky, které druhy trpí a kleré ne, aby se mohlo říci s jistotou,
lderé druhy kde fusicladiem netrpí.

Výběr
(.P

·slív a švestek.

o ř a d p o d I e z r a I p s I iJ

Lovaňská slíva, tmavomodrá.
Admiral .Rigny, sivě zelená.
Zelená renklota, hnědozelená .
Washington zlatožlutá.
Columbie, hnědě rudá.
Jefferson, žlutá.
nahnědlá .
Ontar,io, ze lenavě žlutá .
Anna Spath, modrá.
Oullinská renklota, zelen. žlutá. Nancyiská mirnbelkia, žlutá .
Carská, tmavomodrá.
Viktorie, žlutavě červená.
Meruňková renklola, žlutá, čerWangenheimova švestka, modrá. ·
veně skvrnitá.
Herrenhauská mirabelka .
Montfortská, modrá .
l\irke, tmavomodrá.
.
Esslingská švestka modrá .
Zimmrova švestka, hnedom odrá. Moyretova renklola, rudohnědď .
Zelená renklota raná, žlutozel.. Vlaška, modrá.
D.oJ.anka, modrá.
Althanova renklota, modrav ě
švestka domácí, modrá.
červená.

špendlík katalonský, žlutý.
flotovova mirabelka, žlutá .
Bonne de 5ry, modravě zarudlá.
Bi.ihlská raná, modrá.
Raná mirabelka, žlutá.
Malvazinka zelenavá, růžově

Slívy a švestky vhodné ke lwnservování:
švestka domácí, Vlaška, Buhlskď
Nancyská mirabelka, Zelená rnnldota.

raná,

Mirabelka

mels'ká,

Slívy a švestky k sušení.
Washiington, Nancyská mirabelka, Re.n:k lota
domácí, Vlaška.

zeíená,

šyestka

Slívy a švestky k pěstění ve velkém.
Ontario, Washington, Nancyská mirabelka, Altihanova renklota, Anna Spath, BU.hlská raná, Domácí švestka, Vlaška, Ren ldota velká raná .
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Třešně

a

višně.

Třešně jsou nejskromnější v požadavcích, daří se i v nej vyšších severních ovocných polohách, a ze všech ovocných stromů
-jsou neijotužilejší proti větru a mrazu. Nejlépe se daří v půdě na
vápno bohaté, na Hhovýchodních a jihozápadních svazích. Nedaří
se pouze v půdách příliš bujných, vlhkých, poněvadž dřevo nevyzraje a snadno zmrzá.
Višně jsou ještě s'kromně,jší , a daří se i v písči tý ch půdách, kde
jest vlhký spodek
Stromy při sázení nesmějí býti př eros llé; v některý ch krajinách jest zvykem sázeli plané tř ešně a když urostou, teprve se
roubují.
Výběr třešní.
{číslo

Rychlice

německá

znamená týd en
(první týden

třešňové zra losJ.il.
Libějická raná, 1. hnědá .
Chlumecká raná, 1„ světle červ.
Boppardská rnná, 1., hnědoč erv.

Koburská raná, 1„ čemá.
Lyonská raná, 1., červená.
Tr01Prichtrov,a, 1., černá.
W.inkleirová, 1., čemá.
Výběr
!Pořad

Sladkovišeň

rnná .
Amarel'ka ·k rálovská.
Královna ,Hortensiie.
Ostheimská višeň .
Třešně

třešňové

zralosli.l

Jánovka mšenská, 2., černá.
Lauermannova chrupka, 2„ če rv .
Baltavánská, 2„ světle červená .
Donnissenov.a, žlutá, 3.
Eltonská, 3., červená .
Frommova, 3„ černá.
Hedelfingská, 3. če rn á .
Princeznina, 4„ !če r vená.
Chrupka, černá, 5.
višní.

podle zralostiJ
Gobet.ova.
Chatenayská.
Amarelka stinná.

a

višně

vhodné ke konservování.

I. Třešně s tuhou dužninou :
al červené: Princeznina, Lá,deova pozdní chrupka;
bl černé: Chrupka černá., Germersidorfská velká ;
cJ žluté : Donnissenova žJutá..
II. Višně s měkkou dužninou :
al .sikleněniky: ~rá.'J.ovrna Hortensie, španěl•siká;
bJ v1išně : Ostheimská., Amarelka stinná, Ministr Podlbiels'ki
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Třešně

a

višně

k

pěstování

ve velkém:

al Srdcovky: Cobur5'ká raná, Frommova, Kriigerova černá, El·lonská, Winklerova, Ry.chlice německá, Bopprardská raná.

Obr. 123. Broskev .Haleova raná• s ovocem; dobře fest znáti vyvazované letorosty
a dolů. Foto ze zahrad autorových.

vodorovně

bl Ohnupavky: Donnisseinova žlutá, Oermersdorfská velká, Velká
černá chrupka, Hedelfingská, Princeznina.
-..
cl Skkněnky a višně: Královna Horleinsie, španělská, Ostheimská! Amarelka stinná, AmareJka královská.
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Broskve.
Velmi oblíbeným ovocem jsou broskve a louhou každého m;ijilele zahrady jest, aby měl také ně1ak)· stromek. Ponejvíce se
broskve pěslují na zdi, ve většině případů všaok jest pěstění naprosto nesprávné. Obyčejně bývá lakový stromek s počátku
ošetřován, ale pak se nechá úplně zdivočeti. To jest hlavní a největší chyba. Správným · ošetřováním můžeme strom přinutiti ke
každorotční bohaté úrodě.
Broskve se mohou
sázeti buď jako volné
zákrsky, nebo na zdi.
Jsou-li sázeny na zdi,
jest hlavní podmínkou
vyvazovali všecky letorosty záhy vodorovně nebo dolU, ,[nikdy ne vzhůru] 'a pře
bytečné se odstraní.
Tím se nejjistěji dosáhne plodnosti. Při
rozeně, že to závisí
ještě na řezu, který
jest však velice jednoduchý a jest tPOdrobně
pop!:ián
ve
specielním spise
o
tvarovém ovocnittví.
Přivazujeme-li všecky letorosty, může
me pak také snadno
na jaře strom zas-tíniti, aby časné slunce
nezn ,ičilo květů napadených ipozdním mra~
zem . fObr. 124.l
Broskve
vy,žadují
Obr. 124. Vyvazováni letor~~~~~;~skve na zdi do vodorovně především V .á p ,n e m
1

všecky peckovicel. V těžkých,

studenýcl1,

bohatou
mokrých

půdu

(1jako
se

půdách

špatně daří.

Z ve lmi četných odrůd uvádím ncjdCI!ežitější:
Amsdenova jes,t nejrnně·jší, zraje koncem července.
Alexandrova raná, zraje koncem července.
Beatrice raná, zraje koncem čcrvPnc e, jest mnohem otužilejší.
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Riversova raná, jest otužilá, zraje začátkem srpna.
ttaleova raná, zraje začátkem srpna, jest olužilá i na zahrádce.
Triumph jest velmi otužilá, zraj e v polovici srpna.
Madlenka bílá, jest choulostivější, zraje v .polou srpna.
Bugiodego, jest velmi otužilá, zraje koncem srpna.
Dufourová, hodí se jen na zeď, zraje koncem srpna.
Miluše CMignon) raná, jest velmi vděčná, otužilá, zrnje od pol ovice
srpna.
Purpurová raná, jest veJm[ otužilá, zmije koncem srpna.
Madlenka červená, jest velmi olužilá, ~raje k oncem srpna .
La France, jest velmi. úrodná, zraje kon cem srpna.
Královna zahrad, hodí se nejlépe na jižní zdi, zraje koncem srpna .
Venuše, hodí se jen na zeď, zraje od polovice září.
Zmínku zasluhuje ještě: E 1b e r ta , \V i 1der, G a 1a n do v a,
M e r u ň k o v á b r o s k e v a W i 1I e r m o z s o v a.

O výnosnosti

meruněk

a jich

pěstění.

1Meruňky 1
j sou ovoce hledané a vždy dobře placené; čerstvé
jsou výtečným ovocem stolním, a poněvadž se hodí velmi dobře
k zaw~fování, na marmelády a jiné ještě způsoby zpracování, jest
po nich od h osp od yněk, cukrářů a závodů na zpracování ovoce
čilá poptávka. Přes tento zaručený odbyt pěstí se u nás meruněk
proti spotřebě málo, poněvadž mnoho pěstitelů ovocného stromoví
má za to, že se meruňka u nás dá pěstiti s úspěchem jen při zdech.
Jest pravda, že žádá chráněné, teplé stanoviště, ,ale i tak ových
poloh máme v Čechách 'dosti, hl avně v české nížině a poříčí Ohře .
Zejména vhodné jsou svahy jižní a jihozápadní s přiměřenou ovšem
půdou, kde se meruňky dají pěstiti s dobrým výsledkem na volném
prostranství a to jako zákrsky a IPOlokmeny. Strany otevřené proti
severu a záp adu se nap.rosto nehodí, rovněž ne východní; poněkud příznivější jsou svahy jih ovýchodn í, ač i zde - trpívají mrazy.
Půda jest nejvhodnější p í sčitovápenitá, ne přílíS
suchá, teplá,
úrodná. D.aří se i v půdě špatnější, je-li ovšem dosti ieplá; ovoce
nebývá však tak vyvin uté, a stromy d říve zacházejí než v p ůdě
dobré. Zato však bývají ranější, c ož padá též na váhu.

Jsou-li uvedené podmínk y, týkající se polohy a půdy, a zvláště
je-Ji to v blízkosti většího města nebo lázní a pod., jest meruňka
jist ě n ejvýnosnějším bvocným stromem. K léto výnosnosti př i spívá
hl avně ~ejí hojná, pr,a videlná a brzká úrodnost a dobré zpeněže ní.
Rodí ,již v lřetím roce p o v)1 sadbě a pravidelně přes rok. Cena
nebývá ovšem vždy ·stejná, řídí se úrodou a poptávkou, ale jistě
slušná. Krsky sázíme na 4 m vzdá lenosti, polokmeny na 6 m. Výsadbu p rová d ějme na jaře. Při výsa dbě sřízneme je jako ,jiné
peckov ice, v pozdějších letech omezíme se pouze nu průklest, a
8
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jen netvoří-li se nám doslateičně obrosl na vedoucích větvích,
zkrátíme tylo o jednu čtvrtinu až o jednu třetinu; tento řez ;provádí
se spíše u .krsků inež u polckmenů, a vžd y na jaře. Před sázením
půdu upravíme přidáním kompostu do jam; nemá-li dosti vápna,
dodáme i toto; žádajíf meruňky půdu vápnem bohatou. Někdy se
stává, že při vhodné poloze jest půda studená; v tom případě do~

Ohr. 125. f;l.eruňka • Velká r>ná• s plody. Foto ze zahrad autorových.

poroučí se sazdi meruňky šlechtěné na myrobolánu. Rovněž dose tato podložka i pro Ivary přístěnné, palmely; ~náší na
ní meruňka nejspíše fez. Jinak jsou pro ni podložky: mandloň, v1lastní
semenáč, švestka a žilien:ka !St. julienel . CObr. 125.l
Snad přispějí ty to řádky k ho~nějšímu vysazování meruněk ve
vhodných pro ně ipolahách; v polohách drsných, kde se musí krýti,
musíme se ovšem omeziti jen na využitkování zdi, aile i zde jsou
ještě výnosny. Bylo by to za.jisté jen na prospěch našeho ovocnictví,
kdyby hojnějším pěstěním seznána byla jich výnosnost.
Z velice černých odrůd uvádím jako nejlepší tyto:

IPO.roučí
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\/elká raná, daří se _ve studenějšich krajinách jen na zdi, jinak též
jako zákusek, ,polokmen i vysokokmen. Zraje v polovici června.
Jiolandská rovněž, zraje koncem července.
:Uherská, jest otužilejší, zraje koncem července.
:Svatoambrožská, vyžaduje chráněné polohy, zraie koncem čer-'
vence.
Královská, není tak choulostivá, zrnje koncem července.
tlolubova, není c houl·ostivá, zraje v ipolou !července.
Rostocká, 1jest otužilá, zrnje začátkem snpna.
~Nancyská, jest velmi otužilá, zraje začátkem srpna.
Ananasová, jest dosti otužilá, zraje začátkem srpna.
Broskvová, hodí se na špa.Jíry, zrn.je v polou srpna.
Alexandrijská, zraje v polovici července.
Bussierská, Dámská, Luizetova a Syrská jsou rovněž doporučitdné.
0

Vlašské

ořechy.

Vlašské ořechy jsou užitečné svými plody a velice cenným
Stromy jsou také krásnou ozdobou. 2.ádá vápenitou, teplou
~půdu a chráněnou polohu. Ve v.lhkých půdťich zmrzá . .Připomenouti
dlužno, že česáiní se má díti solidněji. Sadaři, kteří klátí ořechy tyčemi, nadělají velkých škod tím, že omlátí velmi mnoho· mladých
;plodonosných větviček a tím nás ochuzují o úrodu v ;příštím roce.
ejlepší jsou stromy vypěstované z velkýoh vybraných plodů,
poněvadž jen takové nám dají zase velké ovoce.

·dřívím.

Lísko vé

oříšky.

.

V této kultuře jest u nás ještě veliká mezera; a kdyby se vy·užitkovalo v~ech prázdných míst, kterých jinak nelze využÍtkovati,
dosáhlo lby se vbrzku toho, že by se k nám nemuselo dovážeti tolik
lískových ·Oříšků za tak velké sumy roičně.
Keř jest velice skromný; ovšem, čím má lepší podmínky, tím
lépe se daří a jest úrodnější. Nutno však sázeti jen ušlechtilé, velkoplodé odrů dy, a ne pouhé semenáče, někde v lese nasbírané, které
· .obyčejně mají velmi drobné plody. Výborně se dají jimi osázeti
5tráně, okra~e luk, podél pJ.ofů atd., a sázejí se dle jakosti ipůdy na
1-3 m od sebe; čím lepší pů·da, tím větší vzdálenost. Keře se nesmějí nechat zdivočeti a musí se také prořezávali. jsou-li husté,
ženou pří1 l iš do hůry, ovoce se vyvinuje pouze na koncích větví a
'Celý spodek jest neplodný. že jest lískový ořech za hnojení vděčný,
1«ozumí se samo sebou.
Nejhlavnější škůdce, kŤerý zničí velmi mnoho oříšků, jest malý
bro uček d 1o u h o n o s I í s k o v ý. T énlo klade do mladých
<>říšků vajíčka a larva z nich vyrostlá vyžírá jádro. Odstraniti se dá
.oklepáváním keřů a sbíráním a nilčením spadaných broučků na bílou
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plachiu (na jaře a na pod zíml, sbíráním a pál ením předčasně spadaných a navrtaných oříšků, v nichž jsou .Jairvy, a častým přerý 
váním půdy.
Z velkoplodých odrůd jsou nej lepší tylo: Co s for d s ký, C ís a ,ř s ký, J:-1a11 s ký obrovský, Webb ti v, Lambertů v
červený, E d in burský, Barce 11 on s ký, B o 11w e i I e rs ký a i.
Dři sázení se musí přirozeně důkladně sřezali.

Kdoule.
Kdo má rád něco zvláštního, vysadí si aspoň jeden keř velko plodé kdoule. :Diody velice příjemně V'onějí a dá se z nich zhotoviti;.
znamenitá marmeláda, husp enina (rosol - želél a pasty. Tyto výrobky jsou dokonce lepší, než z kteréhokoliv jiného ovoce.
. Z velkop!.odých jsou nejlepší : A n g e r s k á, C h a m p i o n„
B e rec z k i, D o r t u g a I s k á, M a mu t a J.

Mišpule .
Jest málo dosud rozšířena, ačkoliv v každé zahradě b y m ěl
být aspoň jeden keř. Diody se nec)rn,jí na keři tak dlouho, až dostanou první mráz, pak změknou a jsou velmi chutné. Také keř sám
se svými velkými dlouhými listy a velkými bílými květy jest pělrno
ozdobou.

Angrešt (srstka).
Není snad zahrady, kde by nebyl vysazen angrešt. Jest to ob líbená pochoutka ,pro děti a výtečné ovoce pro kuchyň na marmelády, k zavařování za zelena, k výrobě vína angreštového a t. d _
Sází se jako keř nebo stromek. Keř ,jest sice vyda tněj š í , ale pl od y
bývají při siliných deštích postříkány zemí, což u stromků není ..
Mimo fo můž eme ipod stromky pěstovati ještě jahody neb pod „ tak
. že se půda lépe využitkuje.
Ošetřování spočívá hlavně v dobré kultuře: půda se musí pilně
kyipřiti a hnojiti (f éž vápnem); v zanedbané půdě se nejvíce rozrrunožuje zhoubné americké padlí. Keře i koruny se musí proř e
závati, aby nebyly husté, a starší kusy zmladili (důkl adně sřezati).
Odrůd jest přes 500 a uvádím nejdůležitější, podle zralosti :
Wilrnonfova červená raná srstka, Mělnická červená, Minerova čer
vená, Honingova nejranější, Companion, Dans Mistake, červená
veliká, Industrie, Roaring lion, London, Zelená .raná, Neuwiedská
raná, Zelená hruškovitá, Zelená obrovská, žlutá obrovská, žlufánejranější, žlutá kulovitá, Zl atě žlutá kulovitá, Citronová obrovská,
Pleasant, Bílá nádherná, Bílá úrodná, Bílá císařská, Non plus ultra„

117
Triumphant, česká koruna, Lahůdka, Perla, Velvarský skvost, Zlafo„
Jtlav, Crown bob, Maurerův semenáč, Napoleon I., Mai Duke, Keepsake, Early Oreen, Lowetův Triumph, Ringer.
·

Obr. 126. Ryb!]: Holandský

třešňový.

Při sázení se sřízne každý výhon na 2-3 očka.
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Rybíz.
Totéž co bylo řečeno o angreštu, týká se rybízu. Up otřebenf
jeho velmi dobře znají naše hospodyňky, právě tak, jako děli sena červen é hrozni čky tř esou. Také víno rybízové jest znamenité _
O pěstování a ošetřování platí totéž, jako u ang reštu.
Z nej lepších odrů d uvádím tyto : Císai'ský bílý, Holandský bílý,..
Versaillský bílý, Verderský bílý, šampaňský bílý, Bar le duc bílý,...
Goeggingerův hruškovitý bílý, Fayův úrodný červený, ttolandskt
červený, Třešňový červený, Versailský červený, Goeggingerúv
hruškovitý červený, Císařský červený, šampaňský červený, Gop-·
pertův červený, Pomona, Neapolský černý, Leeův černý, Bangup„
Goliáš.
.
'
aby

Po vysázení se krátce
bu~ně vyrašil.

sřízne

-

na 2-3

očka

každý výhon„

Maliny.
V ka~dé zahradě se najde kouteček, kam by bylo možno vy sázeti mtaliny, které nejen, že jsou :příjemnou lahůdk ou v lélě, ai _
malinová šfáva s vodou jesl nejosvěžujícim nápojem.
U malin ~est n ejdůležitější ošetřováni, t. j. malinišlě se nesmf.
necha t zdivolčef. Pů d a mezi malinami se musí kypřiti a hnoji ti..
právě ifack, ~ako přii \i iných kulturáoh. Na jaře .odřeziuijcme nové výhony a neoháme u kiaždé sazenice nejvíce 5 prutů; ostatní všeck ·
se musí o dstranit. Na podzim se ty .p ruty, které měly ovoce, odřeží ,..
aby zbýv~ící měly místo.
Z velkQPlodých odrůd ~ sou nejlepší: ttornef, fastolfova, Knevettova, Marlboro, Superlative, Shaffers Colossal, Royal Church„
Goliáš, Antverpská žlutá, Melská.
Při

sázení se pruty sříznou as na 30 cm dílky.

Ostružiny velkoplodé.
Tyto se u nás velmi málo pěstují. Kdo však viděl jednoUll
velkými černými pl!Ody obalený keř, jistě si nějaký zasází. Hodli
se výborně rke plotu 1(poikrytD, nebo se pěstUJjí na rabatech a př i 
vazuji vzhůru rke kolu.
Nejlepši odrůdy jsou : Arménská, Lucretia, Lawfonova, Kittatiny, Wilsonova raná, Eisberg.
iPo vysázení se ·sřízn e as na 30 cm délky. ·
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Sázejme vinné révy při staveních.
qpakuji zde to, co by io uveřejněno v VILI. ročníku C1913) ča
sopisu Zahra.,da domácí a školní: »Upotřebte holých stěn svých
příbytků; nenechte marně slunce kolem svých příbytků svítiti a vy~
sazujte při stěnách k tomu vhodných vinnou révu, která Vám do~
statečně nahradí vaši práci a okrášlí domy Vaše rouchem ladným,
· oku příjemným.«

Ob·r. 127. Malina

.s~perlativ•.

Kdo cestuje, a to i v krnjinách pro vinnou révu vhodných, naleme bohužel jen výminečně tu a tam révičku; většina stěn j,est
však holých. Tyto nahé stěny vola.jí o šat.
Naší lidé dosud máilo chápou důležitost vysazování, nechápou
dosud prospěchu finančního, morálního a estetického.
Jak ~inak jest v kra:jinách na př. porýnských, které leží s námi
v téže zeměpisné šířce!
O výnosnosti révy budiž uveden příklad: Není tomu tak dávno,
kdy kolovala ve všech cizích časopisech odborných zpráva o výnosnosti révy T [o 11 in s k é v H a m p t o n-C o u r t v AngJi,i.
Královna anglická přenechala totiž princezně Bedřišce Hanoverské užitek z této révy, kteráž dává ročně 1500 hroznů. Jak velký
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io byl příjem, pozná kaž<lý, když uvaz1, že znalci odhadovali výtěžek na 1500 šilinků. Tento obr mezi keři vinnými vsazen byl iroku
1769, dosahuje délky 28 m a vy.plňuje k tomu zvlášť zřízený skleník.
Jaký výnos by réva okolo stavení v Čechách dáti mohla, vypolčítal zemulý ředitel Lam b 1 a v »Národním hospodáři « o tom
svého času napsail toto:
» Rozpočtěme si jen, mnoho-li by réva mohla vy.nášet, k<lybychom upotřebili jenom polední zdi od domů a slavení, nalézajících se v Čechách. Dle statistických záznamů máme v čechách: ·
356 měst, 170 .předměstí, 223 mbtýse, 12.274 vesnic, úhrnem 13.022
míst rozličné velikosk
Dejme tomu, že asi v 1.022 místech příliš chladných není zá ~
hodno révu pěstovati, že v ostatních 12.000 místech je průměrně
jenom 50 stavení a že se nasadí ke každému stavení po 20 vinných
keřích, tož máme 12 milionů vinných keřů, z nichž každý může
dáli, ačli se nál ežitě řeže, přiváže a ošetřuje, nejméně 3 kg hroznů,
tedy dohrom<a·dy 75 milionů k g hroznů. Cena zralých hroznů jest
nyní průměrně 20.- Kč, počítejme však jenom 10 Kč za 1 kg, a
hle, - peněžitá h01dmota činí 750 mil·ionů komn, ·ačkoliv není při
počten ani jediný plot, ani jedina zeď, vystavěná okolo našich
dvorů a zahrad k ničemu nepoužívaná.
Mnohý si asi pomyslí, že to není možno, nebo že nelze upotřebiti všech stěn a zdí na př. v úzkých ulicích, kde jsou dv orečky
vydlážděny a pod. Tuto námitku může snadno vyvrátiti každý,
kdož cestoval po francii v porýnských kra.jináoh, v severní Itailii
a po<l., kdež se skutečně vykořisťuje každé místečko vinnými
keři, a kde zvláště plot y poskytují velkých příjmů.U nás by se musely pěstovati výhradně vinné druhy tabulové
a rané, aby se mohly hrozny prodávati, pokud by se někdo nechtěl
zabývati výr.obou vína.
Kdybychom tedy jen části těchto ploch použi1li pro vinnou
révu a statní osázeli ovocnými kordon:y, můžeme si snadno rozpočítati, jak ohromné množství ovoce tabulového by se .dalo takto
vypě stovali na místech, ·která jinak leží ladem. Jaký b y lo mělo
obrovský ;nárc dohospodářský význam 1
Při révě padá v prvé řadě na váhu volba správných ran..;·ch
druhů a pak hlavně správný řez. Výběr druhů .jest v násile·dujícím
uveden, řez jest podrobně popsán ve spise »O pěstování a řezu
ovocných stromů zákrskových «.
Sázení révy.
Sázení se má díti časně na jaře. Země ·musí býti hluboko
zkypřená a pohnojená ťkompost, vápno). Sázeti se ma.jí jednoleté
zakořenělé řízky, a to tak, aby byl celý spodek až po první očko
v zemi. Př i sázení nutno dbáti toho, aby sazenice byla sázena
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šikmo ode zdi. Obr. 128. Zasazená réva se sřízne na
olčko. letorost se pak přiváže k hůlce nebo k drátu. Dříští .j aro se seřízne
podle toho, .jak slliný výh-0n se vyvinul. Je-li slabý, sří:me se opět
na jedno olďko, je-li silný a dlouhý, sřízne se na 6 oček Řez se
musí prováděti časně na jaře - v 'lednu, únoru, poněvadž při po-i
zdějším řezu si·lně slzí a velice se vysiluje. O dalším řezu a ošefř o vá-ní 1
jest po,jednélno ve svrchu zmíněném spise.
Které

odrůdy

máme sázeti?

~

~

.Především odrůdy rané, aby bobule
~ vyzrály. Sázení ipozdních odrůd nej~ ~ více poškozuje vina.řství, .poněv:adž

~~
~
~-----:~~~:~1 rn~e;~a~ě~;; ~::d:oísou k;;dlu? .

,~.1.~- -=-- -

>-_ i

->=::::~
Triumph,
0

bobule bílé, v .polou srpna.
žluté, v polou srpna.
,' , -=n ~-- 2 WA Muskat zlufy, v polou srpna.
- - "s„_
~ Madlenka královská, žluté 'koncem
=::
'\: rd~
~
S'rpna.
_-'~-=-::: - é Madlenka fialová, modré, koncem
~„, ~ '„,~ "" ~ s1<pna.
Burgund modrý, raný, koncem srpna.
Obr. 128. Sázeni révy u domu .
Sázeti se má šikmo.
Chrupka pařížská, žlutá, v polou září.
Chrupka raná, žlutá, v polou září .
lipské rané, žluté, v polou září.
Chrupka diamantová, bílá, v polou září.
Chrupka muškátová, žlutá, v ipo1lou září.
Portugalské modré, v !POiou září.

~~·-.

1f;i

-~~- :?1,Ma~n?Te~ ra~é,

Mimo to se hodí ještě na zdi: Madlenka raná, liedvábné zelené a ž1luté, lánské rané, Veltlínské rané, Jakubské, B!ussard a j.
Na valbě správných odrůd všecko záleží. Máme-li někde vysázenu révtt pozdní, která nevyzraje, může se přeroubovali, a lo
s velmi dobrým výsledkem.

Jahody.
Tak jako maliny, angrešt a rybíz nechybí v řádné zahrádce
tak i jahody najdeme všude, a to tím spíše, že nezaujmou mnoh~
místa. jaký to požiitek utrhnouti si z rána orosenou, velkou, krásně
červenou ~ahodu! Většinou však se nepěstují správně. Každý s.i
musí uvěd omiti, ·Že .j ah0dy foou nejvýnosnější, rodí nejvíce a největších plod ů první a druhý rok po vysázení. Třetím rokem úroda
i velikos t již ochabuje a čtvrtým rokem jest iiž škoda místa.

122
Nejlépe jest sázeti každý druhý, nejpozději třetí rok. Sázeli se
musí pouze ;jednoleté sazenice, a to na 25-35 cm od sebe. šlahony, které se na sazenicích h0ijně vyvinují, nutno odřezávati (ne
trhati), poněvadž velmi vysil ují.
Nejvhodnější doba k sázení 1jest podzim - od srpna počínaje ,
nebo časně na jaře. Na podzim vysázené jahody ma1jí druhým
rokem již plnou úrodu.

Sázeti je možno na záhony nebo na rabata, nebo
jako obrubu u cest v zelinářské inebo ovocné
zahradě. Vyžadují dobré půdy;
v těžké vlhké půdě příliš
bujně rostou a málo rodí.
Na podzim se rna.jí obložili
zetlelou mrvou, a.by ~ednak
byly kořeny chráněny před
silným promrznutím a pak,
aby se pohnojily. Na jaře
se pak
vymoklá,
zbylá
sláma zaryje.
Na jaře se musí močůvkou
(zředěnou} přihnojova~i, a fo
až do ·doby, kdy se začínají
Obr. 129, Drátěná podpěra jahod, aby plody neležely
.
d .,
na zemi a nebyly pomazány od země.
Q I plody vyv1novah. K• yz zra11,
maijí
se
podlo2liti
buď
hoblovačkami, nebo podepiříti drátěnými
pod,pěrami,
aby
se
plody nezamazaly .zemí. (Obr. 129.J
Za vhodných podmínek jest také pěstování jahod ve velkém
veilmi výno::mé. !Podrobné pojednání o jahodách jest napsáno ve
zv.Jáštním spise.
Každým rokem při.bývají nové odrůdy, z nichž někter é zase
brzy zmiz~í z ·olbchodu, když se neosvědóly. Trvalou cenu maií
dosud z velkoplodých fyfo: Evern, Vítěz, Laxlon Nohle, Kaiserův
semenálč, Meruňka, K.r ál Albert Sasiký, Královna Luisa, Rheingo.l d,
•
Louis Gauthier, Ananasová.
Z m ě s í ční c h jahod, k1eré netvoří šla1hounů, ma.jí menší
plody a rodí celé lélo, •jsou nejdůležitější : Ruhm von Dobelitz.

Reveň-rebarbora.
Není fo sice ovocná rosf,Jina, nýbrž spíše zelenina. Její zužitkování jest však lakové, že nahražuje ovoce. Ze stvolů listových se
dělá ča.sně na jaře, když ještě není žádné ovoce, v'fborný kompot
a marmeláda; oboje jest znamenité jak do pečiva, tak i 4ako příkrm.
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Kdo jednou tuto zavařeninu z rebarbory ,okusil, jistě s1 JI opatří.
Také víno jest dobré. Mimo to má zavařenina z r eba!'bory velký
význ am rpro zdraví 1lidské, a l ékaři ii velice doporučují; působí blahodárně na trávení, rna ledviny, sleziny, žaludek a osvěžuj e nervy.
' Sází se na jaře do dobře v yhnojené k ypré
půdy, spíše lt!,ouběji . Rostlina se musí při
hnojovati a časně na 1ja-ře lehkou zemí při
hrnouti (jako špargll (obr. 130.l, poně v ac!L
se potřebují ,pouze listové stonky, které musí
býti dlouhé, silné a jemné. Toho se dosáhne
přiihmován í m a hnojením. Nejlepší odrůda
jest »Viktorie « s červenými řapíky. Sází se
na 60-100 cm ·od sebe.

Kale n dář prací v ovocné
zahradě.
O vocná zahrada v iednu.
Ovocné špalíry se dají do pořádku.
)es! čas řeza l i rouby z hrušní, třešní a sliv
a až do upotřebení založiti je do stínu.
Obr. 130. Stonky rebarbory,
které se za vařuji.
Kdo chce přesazovati větší stromy, může
tak uičiniti za dnů bez mrazu. čím dříve, iím
léjpe.
Broskvové špalíry chániiti pfod sl,uncem zavěšením látky před
ně. Tepl é poča sí a sluneční p a1Prsk y rvylákají záhy květy a zni!čí
Vedoucí či hlavní výhony na ivarovych stromech (s výjimkou
vodorovných kordonů ) se sřeží a na konci se nechá čípek as 10 cm
dlo uhý, alby se mohl nový l etQfost přivázati .
!Pů du p ro ma·liny, rybíz a angrešt zrigoau:jeme a zároveň pohno,jíme vápnem a Th omasovou mo učko u .
Nezapomeňte, že zimní ni če ní šk ů d ců má mnohem větší ce nu
a význam, než leiní. škůdc e pře d ej í t i .jest mnohem snazší než .pak
ni č it i.

Ovocná zahrada v únoru.
P ůdu pod ovocnými stromy zry,jeme a stromy, které trpí zasych árním šp i ček, p ohnojíme kainitem.
Staré a noorodné v i šně zml adíme.
K eře rybízu .a angreštu 1Prn ř ež e m e, a na kterých jsou mšice
ští tk até, postřík ám e 15% kalf'bolin eem.
špalírové k ostry opravíme a strom y po iřezu vyvážeme. Zvěří
poškozené stromy opa t říme ob vazem ; malé rány naiřem e voskem ,
velké kaší z hlíny a neslamnatého ~ravince.
Jmenovky na stro mech a keřích obnovíme .
1
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Doporučitelné jest natříti písmo janlarovým lakem, čímž se
stane dlouho čitelným.
Mali1ny a ostružiny přivážeme, půdu p od nimi skopeme, po.hnojíme molčůvrkou a je-li možno, pokryjeme krátkým hnojem.
Ovocné komory pilně přehlížeti, nahnilé plody odstraniti a zralé

.spotřebovati.

R·ouby s ovocných stromů řežeme a za1ložíme na stinné místo
do

země .

Třešně můžeme za mírného počasí roubovati kopulováním.
U malin odřežeme suché špičky a zdravé pruty vyvážeme.
Ostružiny na ~palíru stejnoměrně rozdělíme.
Ovocné stromy, kterých jsme loni při sázení n eseřezali, musíme
nyní sřezati.
Révy, které nebyly .přikryty a na podzim nebyly řezány, jest
svrchovaný čas 111yní sřezati.
Všecky ovorné stromy postříkáme 10 % stromovým karbolineem.

Ovocná zahrada v březnu.
Jakmiile půda dovoluje, sázíme stromy a keře.
Obvazy stromů, kfe!fé jsou špatné nebo se zařezáva~í, obnovíme neb povolíme. Rovněž obnovíme špatné koly.
Velko,p lodé šípkové keře prořežeme a 'loňské sřízneme na
polovióku. Jest svrchova·ný čas k ostříhání a zničení hnízd housenky
bekyně zlatořitné a vajíček boiurce prstenčitého. Jednotlivé větve
zákrsků. přivádíme ·d o správné polohy buď přivázáním neb oddálením : U slabých větví ·děláme záfrzy ·Misku okoil·o vsa'zených
stromů pokryjeme zetlelým hnojem neb rnšelinou.
Započneme s přetva.rováním jednoduchých palmet 1
na Verrierky
a tvary U. Mailiny a jahody hnojíme móf. ůvkou; před tím mezi mm1
půdu nakypříme a výhony ·u vážeme. Po hnojení močůvkou jest
dobře pokrýti pů·du tenkou vrstvou králk ého hnoje.
Třešně a ryngle roubujeme; poz·dější slechtění zvláště u třešní
mívá nezdar.
·
špatně· a křivě rostoucí slro~y připeviíujeme ke kolům . Pláňata
o podložky: hrušky, ,jablka, růže atd. sázíme. Pamatujeme na pře
šlechtění špatně rodících stmmů . Jednoduché palme-ty a Yerrierky
ivarujeme.
Za příznivého počasí roubujeme.
Sázíme stromy ovocné; před sázením půdu rigolujeme . Stromky
před sázením správně sřežeme, .jak v korunách, tak v kořenech.
K·do chce pěstovali ovocné zákrsky v hrncích, sází je n~ní.
Přikrývku u br.askví a meruněk poněkud uvolníme, aby tbyl
přístup vzduchu.
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S korun strom ů · o dstraňujeme všechny suché a stočené listy,
v nichž jsou housenky. Stromy stříkáme 8-10% roztokem karbolínoo.
•
Staré stromy, jež minulého roku daly hojnou sklizeň, silně pohnojíme. Jakmile začne prouditi míza, šlechtíme za kůru.
Při každém sázení hledíme k tomu, aby kořeny nebyl y dlouho
vystaveny slunci a vzduchu. škodí- lo velmi.
Ovocná zahrada v dubnu.
'Před broskvové špalíry zřídíme si z plátna záclony, abychom
je mohli v době květu chrániti před mrazem. Husté větve zákrsků
oddálíme dřívky, slabé podporujeme zářezy.
Nyní roubujeme za kůru. Na slabé větve dáme jeden roub,
na silnější 2-3 rouby. ·Řezná plocha pak rychleji zaroste.
Jednoduché palmety můžeme přetvarovati na Verrieirky. Nejsou-li ramena u vodorovného :kordonu stejně s.ilná, vyvážeme
slabší nahoru, silnější ·dolů.
Angrešty, illa nichž byly v loni housenky či larvy pilatky
angreštové, postříkáme roztokem chlorbaryovým, jakmile se objeví
první housenky.
Nově vysázené ostružiny sřežeme a.s 10 cm nad zemí a při
hrneme.
špailíry při zdi důkladně zavodníme; většinou zde trpí suchem,
šp atně nasadí a plo.ďy sházejí.
Roubo va nce třešní zbavíme obvazu a opatříme novým, !der\'
tolik neutáhneme. Také přivážeme hůlku k ochraně roubů.

Ovocná zahrada v

květnu.

Plané výhony na ovocných stromech se odřeží.
Proti mšicím na rybízu, rů žích a j. stříkáme Speculinem nebo
Quassií. Broskve, hrušky a jablka na zdi •hojně zaléváme, aby
v létě listy nepadaly. Jahody na chudé půdě hnojíme. Všecky
vedlejší výhony na tvarových stromech · zaštípneme as v déke
prstu. První výhon pod hlavním výhonem se zakrátí, poněvadž by
rosil na úkor hlavního výhonu. Vedoucí výhony vyvazujeme. Když
vc-doucí výhony u vodorovných kordon•1 rostou slabě, přiváž~nw
je vzhůru na h ůlku. Odnože u malin odřežeme až na 4-5 nejsilnějších . Jahodové sazenice vyčistíme a podložíme rašelinou neb
hobl ovačkami. Slabě rostoucí stromy hoině zalévati a přCinojifi
(na 10 l vody dáme 40-50 gr ledku).
Drát jmenov~k na stromech povoliti, nečitelné písmo obnoviti .
Nejlepší jsou jmenovky porculánové s vypáleným písmem.
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Ovocný sad v

červnu.

V ičervnu, někde 1již koncem kvělno, musíme zaštip.ovati na
zákrscích a tvarových stromech letorosly, abychom je přeměnili
v plodonosné. Nyní možno také posouditi, kolik plodů asi může
7Ól\rsek vyživiti, a podle toho rpřebylečné odstraníme.
Na vysokokmenech ničí úrodu růziní skůdci; a lu nesmíme zapomínat ničiti hned od počátku spadan/~ ovoce. Se zaléváním a
hnojením se nemá :přestati . .Při tvarových slrorríech se musí výhony
sták přivazovati lýkem, aby stromek m ě ! pěkný tvar, a aby nez divočet Na révě se letorosty přivazují a vše se drží v pořádku.
Při lom nezapomínejme ničit škůdce. Vlky a kořenové výhony odstraňovati.

jahody počínají zráti, a proto nutno je hojně zaiévati a podkládati pi'iinami, hoblovačkami a j. ; nejlépe jest pod epříti je drátěnou podpěrou .

Sklízeti se mají z rána, kdy jsou č ershé a mají nej1
l epší aroma.
Angrešty se mohou již nezralé zavářeli . šlahouny od jahod se oře
závají. Na ovocných stromech, zvláště na mladých a tvarových,
musíme pl.ody protrhávati . Révu proti nepravému padlí postfikáme
Y:! % roziukem bordeléské směsi. Pazouchy vylamujeme za druhým
listem a letorosty podle potřeby zaštipujeme, a to dva Jisty za
p osledním hroznem.
Mšicí a Monilií napaidené výhony ·třešní ořežeme a spá'1íme.
Když jahody kvetly ale nenasadily plodů, vyhodíme je.
2ádným způsobem jich nesmíme použíti k množení.
Ovocný sad v červenci.
červenec, :počátek
třešně,

léta, jest měsíc veseilejší, nebof zra11 1JIZ
rybíz a maliny, v druhé polovici pak angrešt a ostrnžiny.

Sklizeň se musí prováděti opatrně, aby se keře nepoškodily,
a po sklizni u angreštu a rybízu se zkracují plodonosné výhony.
Jest velice nesprávné, což mnozí dělají hned po sklizni malin, plo dné
výhony oidříznouti; .rese!fv111í látky, jež listy na nich, pokud 1jsou zelené zpracují, budou prospěšný novým výhonům. Z těchto se
nechá ovšem jen obmezený počet, a to na každém keři nejvýše S
výhonů, IQStatní se těsně u země odříznou . .U angreštu a rybízu se
nemaií trpěti žádné odnože z kofrnů.

Na tvarových stromech pokračují práce z června, a to hlavně
zaštÍJPování a vyva,zování letorostů. Za bujného vzrůstu následuje
v zápětí hned ·druhé zaštipování, a lo hlavně u révy se musí pilně
p.rohlížeti, rpazouchy za prvním listem a plodonosné výhony za
druhým listem za hroznem se zaštípnou.
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Staré jahod y 8e nesmějí zane<lbati; suché a chorobné listy
odřezu ieme a .pálíme, pleveJ odstraníme a ·ie-)i třeba, až do pod-1
zimu zaléváme .
.Postranní výhony u přeroubovaných stromů zaští1pneme :za
až šestým listem a hlavní výhon přivážeme k hů<lce.

čtvrtým

l\~isky okolo alejových stromů obrýváme a s~lně zaléváme.
THké koruny přivazujeme ke kolům. Ovocné stromy, stojící
v blízkosti kompostu a hnoje musíme silně hnojiti vápnem; poněvadž mají mnoho dusíku, a dos tanou snadno rakovinu.
1

Ovocný sad v srpnu.
V sr.pnu se vzrůst již mírní; v zaštipování se pokračuje. Na
ovocných stromech jest nyní nejlépe znáti, které větve se mají
v zimě vyříznouti a tyto si poznamenáme. Větve obalené plody
buď kokosovými provazy přivazujeme ke kmenu nebo použijeme
nejpraktilčtě. jších podpěr t. zv. »fructifer«, aby se větve nerozlámaly.
U mladších stromků :Jmntrolujeme a obncvujeme obvazy a koly.
Ovocné sklepy nutno čistiti; stěny obílíme, podstavce omyjeme.
Angrešty a rybízy po sklizni

prořežeme

a pohnojíme

močůvkou.

Hrozny na révě dáme do sítěných sá•čků, aby jich vosy nepoškodily. Až do polovice srpna se stromy ovocné pi1lně zail évaji
a hnojí, poz<lěji však nikoliv, jinak by dřevo nevyzrálo.
Srpen jest nejvhodnější měsíc k sázení jahod. Hrušky a jablka,
rané druhy, ipoč íniají již zráti a nutno je ~, opatrností česaii, poněvadž rych le hnijí.
Kde nedosáhneme s

žebříku

ani se

vocný sad v

země,

použijeme

česáče.

září.

Na stromech jest .již patrno, že se vegetace zvolna iPřipravuje
k odpočinku; nesmíme ji tudíž žádným zpi:isobem již k dalšímu probuzení drážditi, poněvadž by stromy pak snadno zašly. Z<išlipování
se ukončí. Hlavní práce na ovocných slromech jest oškrnbávání
kůry a mechu, a to zvláštními čisiiči a kartáči.
'Lepkavé pásy se připevňují. La,palče hmyzové se nyní kontrolují,
1larvy zalkuklené umrtví a 1p ásy schova~í. S natíráním kmenů počkáme 1 ještě, až bude v zahradě pobyt méně lákavý, rponěvadž to
zrovna pěkně .nepůsobí.
Ovocem zatížené větve nutno podpíruh. Jednotlivé plody, kieré
na výstavní kusy, nutno pode.příti a zVJlášf

~e mají vyvinouti
ošetřova ti.
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Sk lizeň podzimního ovoce jest v plném proudu a všude, kde
ani s žebříku dosáhnouti, činí nám výbornou službu
česáč, af již jakéholfoliv systému.
Nejlepší jest t. zv. »Greif«.
nemůžeme

Padané ovoce sbírejme a zuž i t k l:l. j m e, nákažené i h n e d
zn i cm e, aby se nákaza příštím rokem nerozšiřova.Ja.
Padavky se však nesmějí dávati do kompostu, čímž bychom
vlastně těm škůdcům, jako obai leč a j., kteří červivost ovoce zaviň ují, jenom prospě l i. Proto jest nutno všecky padavky 51Páliti nebo
dobytkem skrmi ti.
Na starších jahodových záhonech nutno oře zati všecky
šlahouny, záhony vyčistiti, nakypřili a půdu př~k.rýti zetlelým hnojem.
Misky oko>lo stromů nutno zbaviti trávníků, rovněž nyní kypřiti a
pohnojiti .
Hnojení ovocných stromů v srpnu a září j~st nejdůležitější,
poněvadž v tuto dobu se tvoří nové plodové záro dk y pro příští rok.

Ovocná zahrada v

říjnu.

Sázíme rybíz a angrešt, rnvněž pruty zlatého rybízu k pozdějšímu šlechtění.
Provádíme řez kořenů v kruhu u těch stromů, které špatně rodí.
Ovocné podložky sázíme a opatříme oplocení proti zajícům .
Misky okolo stromů (zvláště na alejích) kypříme, aby mohla
vlhkost lépe vnikati.
Ok':esané stromy prořezáv áme; nyní jest nejlépe viděti, kde jest
nějak á větev přebyteč ná, ta se má vyříznouti.
1

Ovocná zahrada v listopadu.
Ovoce jest rjiž sklizeno, uloženo ve sklepích a ovocných komorách. Nyní se musí pilně přehlížeti. Nakažené ovoce nutno ihned
odslraniti, poněvadž se od sněho nakazí zdravé. Zelenina a ovoce
nesmí býti nifody uloženy v jedné místnosti, p oněvadž ovoce dostan e silnou příchuť od rnleniny, čímž pozbývá ceny.
1J-llavní prací v listopadu v oyocné zahradě jest sázení stromů

a

keřů.

Podzimní sázení jest vždy lepší než jarní, a to z mnoha důvodů:
jsou v ovocných školkách zásoby stromků j eště nepřebrané
a možno tudíž obdržeti zboží lepší. Druhý důležitý důvod jest ten,
že časně na podzim v sazené stromky utvcří do zimy ješiě kořínky
nebo aspoň t. zv. kálus [f. j. zavaleninu n'ď kořenech), ·t akže na jaře
vyraší současně s ostatními stromy, kdežto na jaře vysazené stromy

.předně
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vyraší zpravidla pozdě ji a ~ e- li n áhodou suché jaro, musíme pak
pi1lně za lévati, aby stromek neza.hynul. K o ne č n ě t ře tí velice d ůleži t ý
důvod jest ten, že na j a ře jest mnoho jiných d ůležitěj š í ch prací
v za h radě ,i v poili, ta kže zbývá málo č asu.
Ovocné stromy a révu sřežem e . 'Broskve, meruňky, mandlovní'ky a révu sváfome a přikryj eme slam ou a ohvojím; révu zakopeme {}o země. Jsme-li nuceni sázeti až na jaře, připr.avíme si
a spoň jámy. Pamatujm e, že čí m větší jáma, tím lépe pro stromek.
Na z pěvné pták y nesmíme zapomenouti; vyvěš ujeme k rmílka
a sypeme jim potravu v zim ě, ktdy si ji sami hledati nemohou, aby
hladem a .žízní nezahynuli . Odvděčí se nám neúmorným sbíráním
škodlivého hmyzu v z a hrndě. Strnmy obrývejme, a lo co možná
v největš ím obsahu, a celý povrch p ůdy . v .rozloze koruny s tromů
pokry,jeme hno:jem inebo kompostem, aby sníh a dešf z ně ho
vyluhoval potravn í látky. Kdo má hnojůvku, nec hť ji naveze.
!P ři řezu révy nutno míti zření k nevyzralým výhonům.
Nejvělší chybou př i sázení ovocných stromů jesJ, že se sázC)i
pří liš hluboko a nepomýšlí se na to, že se země ještě velmi sesedn e.
t Mub o'l<o vsazený strom chřadne nebo vůbec neroste.
Při sázení nutno vždy kořeny na koncích oslrým nožem
sříznou t i.

Po vysazení se stromky důkl adně zal ijí a IJ)ovrch misky se př i
kryje as 5 cm vrstvou zetlelého hnoje nebo rašeliny.
Staré stromy, které špatně rostou, nebo hrušně, kleré mají
kamenité plody, nutno vyda tně !P ohnojiti.
Nejl epší ,jest chlévský hnůj, hnojůvka, vápno a kainil.
Ovocná zahrada v prosinci.
. Misky okolo slromů se poházejí vápnem, zryjí a .pokry1í hnoje m.
Stromy, které mě l y malé popraskané plody, pohnojíme zetlelým
hnojem ,' vápnem a Thomasovou moučkou.
Proh l ~ dneme koly a obvazy u sJr.omů. Kde jsou na slrumcch
suché pavulči nami omotané listy, lam jso u hnízda housenl, y beky n ě z l a lořitné; nutno je odstřihnouti ct spáli ti. V mokrých zahradách dělati odvodňovací příkopy . Ovocné špa líry nutn o prohlédnouti a vykonati . čeho polřebí.
U vys.okokment"i, k de třeba, vy;něnírn c ko ly. Prohlédneme plot
a opravíme.
Na stromech najdeme ještě housenčí hnízda; ta musíme rychle
odsfraniti .
.R yb íz a angrešt pohnojíme vápnem i.I Thomasovou moučkou
a pů du zryjeme.
Na po dzim vsazené maliny a os lružiny sřízneme na 25 cm od
země a 1přihrn em e zemí.
'
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IPři

rytí vpustíme slepice, aby vybraly larvy a hmyz vůbec .
Které třešně iirpí příliš Monilií, sřeží se a postříkají 10% lwrbolineem; pfi tom se vydatně ipohnojí vápnem a Thomas. moučkou.
IPři lvarnvých. stromec
se ·doporučuje zimní řez; vedoucí výhony se sříznou teprve koncem února, začátkem března . Odnože
a v·lky jsou beze nní příživníci a musí se odstranili.
V ovocné komoře nutno vybírali nakažené plody, aby se od
nich nenak.aziily zdravé.
U n ůp lodných stromů provedeme řez v kořenech a přihnojíme
Thomasovou mouokou.
Staré ovocné stromy zmladíme.
Nerodí-li již stairé lísky, sřeží se až u země; vyraší znovu a
opět rodí.
Kde lz e obdržeti stavební odpadky, navezme je k ovocným
s1romům a révě, kdež se zaryjí a jsou výborným hnojivem.
rlníz·da bource prsfenčitého a mšice nu1no vyřezali a spálili .
Přikryté bmsikve prohlížíme, zda1
li myši neožírnjí poupat.
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Do malých ,zahraid •patiří •OVOCl!lé zákrr-.sky
Prroč jsou zákirsky .nej.le.pší?
Zárk.rsky kefovHé .
Zákr.Siky ,pnaiviide1né (jehlaince)
I\,or.don kolmý ,
Využi1kuj•te kaž,dého músite·čka l!lla domě, 111a rzdi 1všech 1jiných 1bU<diov,
na plotě a v zarhinadě ovoc111ýrni kordony! .
J <uk 1j•sem využHrkoval rholé rzid•i 1slt odoly ovocnými Jmr,dony ilro1mýlmi?
Ko·rdollly 1Vo.do1rov111é
Výběr mej1
le>p'šÍ'ch ·o.drrůid ovoc ných
Jiab1ka
, J,a.Moně s o.brovsrk ými iplo<ly
Brrzy úrodné od.růdy jarb1 ek .
Ja,bwn ě prn •a lej e .k .si1
1ni: i .
J ah1k1a 1pro dnsné (h·orrstké) kira1je
Jabloně 1pno sucihé ipůidy
JaibLoně pno 1Vlrhrčí půdu
J aiblka •k 1s1Uše1ní
J ,a•b1ka na vínro ·(moš•t)
Hrušky .
Hnušiky rp1110 ale.je
Hrušky s obroVísikýuni p1ody
II rnšně pro rd nsné 1k·raj e .
.Bnzy úrodné odrrůdy hm šek
Hrušky •p.r·O vlhké 1pů.dy .
Hrušky k 1su.šení
.
· V dmi Ítl!'od·né odrúdy ~aiblek
Hrušky, kiteré i pro rzá:kr,sky se rnrnsí šileohtHi oo plá 1 ně
Klc.:ré o·drůdy ovoce 1tripí .silmě Fusicladiem ia ktleré n e~·npí? .
Jab1ka:
- Plody čisté:
'
- Pfody 1S11aJbě naipaide111é:
- ,Plody s ilně narp,adcmé:
Hrušky:
- Plody čiJs· lé:
'
- PJ.ody s1aibě na\Paid c.né:
- Plody silně maipad erné:
V ý'běr rs.Hv .a 1š;ves'telk .
'
Sli vy a šve.s·tky vhod né rkc J,·onse1nvovámí
.
Slirv y a •ŠIVe·stky lk sušeiní .
Slíivy ia švestky k rpěstění rve 1ve11 ké1m
Třeš.ně a :v1sne
Výbě.r rt:řešní
VÝ'běr rvi.šní .
T!ře,šně 1a rvišně v rho.dmé ke .konsell"vorvání
Třešně a 'VÍišně k rpěsfo'Vání ve ve1kérm

.Brosrk'Ve
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O ivýino•snosití meruněk a jich 1p ~sitění
Vila:šS!ké oředhy .
L~Sikoivé oiří.~ky .
Kd1oule
~
Mišpule
. „·
Angrešt (&11S'tikia)
Ryibí.1J
.\
Mailiny .
.
.
.
OstrožÍlny velk·oplodé .
.
.
Sáizeijme vinné rél.vy při sbvemích .
Sá1zení -ré<vy • •
• •
Kfaré o drůdy máime 1sáizeiti?
,Jaihiody .
Reiveň~rehanho.ra
1Ka'1en dář

-- ·
-

1prad 'V
Oivoc111á
Oviocná
Oiv.oc·n á
O V\ocná
Ovo cná
Ov1oc:má
Ovocná
O<V10 c1ná
Ovocná
O'V\ocná:
Ovocná
Ovio·c,ná

.ovocné ,z,ahriadě
rza.hraida v lednu
,zahrada v 1únoru
iz.aihrada iv 1břez,nu
z,aihriaida rv d'llJbn:u
:z>aihriada IV lk<Vět nu
•mhrm<la v .če1I1V11u
zahrada v če rv e n ci
.z.a.hnaida 'V .StllPJ:l:U
zahria1da IV září
za.hria•da rv ·ř~jnu
:z>ahr.a.da v listopaidu ·
""~hra da v 1p ro·s inci .
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Dobré knihy:

Ř

í h o v o české o v o c e, n~jdofoornalejší ,dílo v odborné
světové lítera!uře, skvostné hairevné obrazy: hrušky,
jablka, třešně, slívy, broskve, meruňky, rybíz, a-ngrešl;
,maLiny; 5 dílů, vázané
Kč ~)
Dí.Jo tofo by nemělo chyběli v žádné soukromé,
obeoné, 1Uidové l a spolkové knihovně.
Vaněk: české z ah rady: Album plánů zah rard (66
.plá.nu zahrad, 52 -perspektivní obrazy) .
. Kč
·li
Vaněk: Pěstování rostlin se 416 obrazy, vázané l< č
Vaněk:J(větiny v pokoji se 140 obrazy
. Kč
Vaněk: Ovocnářství ve školní z ah radě. !Rozobráno.l
Vaněk: La ti n s k o - český sl o vn í k druhových
j m e n r o st li n. lRozebráinoJ
.
Vaněk: Bot ani c k o z ah radnick ý s I o vn í1k na~
uč 11 ý. (Rozebráno.)
Vaněk
Jak doc í·I í m e ho in o st krá s n é ho
o v o c e. 130 -obrazů
. Kč
·'
Vaněk: Ošetřování a ř cz f var o v ý c h stromů
ovocných. (V tistku.l
Vaněk: Vytrvalé k v ě f in y (pere n y}. :(V iis:ku.l
Vaněk: Z a I ožení a udržo vání z ah rad. !V liskn.l
Vaněk: Bibliografie zahra-,,dnjcká.
. Kč
Vaněk: Kapesní kalendář zahradnický
. Kč
Mikeš: Zušlechťování rostlin
. Klč 1
Bíl{ Z e li n á ř s f v í
. Kč
'
BíJý: Seme o á ř st ví
. Kč L „
Vřeskovický: Léč i v é rostliny
. Klč
<.
Vojtěch-Nedvědický: V a z ač s f ví květ i 11
. Kč
L.. ·
Dr. Smolá!k : Choroby ros t I in
. Kč 28.'
Vaněk: Z ah rad a domácí a š k o In í, neslarší bohatě illusl ·
vaný časopis (m_ěsíčníkl pro majitele a přátele zahrad a kvě. ;
Předplatné Kč 20.-, na lepším rpaipí.ře Kč 25.-. Redaoldor Jo::i
VR:1.11ěk, whrad. arohitek1.

i

Objednávky vyřizuje administrace

Zahrady Domácí a Školní v Chrudimi (Čechy)„

