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Ovocnictví.
V ovocnictvi učíme se pěstovati ovocné rostliny vytrvalé,
jež poskytuji v mírném pásu země ušlechtilé plody, ovoce, po·
znali jeho vlastnosti a bráti z něho náležitý užitek. Rostliny ty náležejí k pěti různým čeledím; my přidržíme se rozdělení dle plodů
a to jsou: t. jádroviny, 2. peckoviny, 3. skořepiny, 4. bobuloviny.
Rozvrh:
V této knize

rozdělena

jest obsáhlá látka ovocnictví takto:

Díl I.
I. Dějiny a význam ovocnictvf.
II. Všeobecný nebo vědecký základ. (Morfologie).
III. Štěpařství, vypěstování, šlechtění, řez stromů a keřů ovocných
ve školce.
IV. Sadařství, sadba, pěstění, ošetřování na trvalém stanovišti.
Díl II.
Část první.

Z p e n ě žen í o v o c e.
A) Sklizeň. B) Třídění. C) Balení. D) Ukládání. E) Zpracováni. F) Konservování. O) Cukření. H) Povidla. I) Ovocné šfávy.
K) Ovocná vína. L) Pálenky a ocet.
Část druhá.

Ovocena v

,

Pomologie.
,

I. DE)INY A VYZNAM OVOCNICTVI.
I

Dějiny

ovocnictvi dělíme na několik období:
1. Období di'vokorostoucích, plodonosných stromů.
2. Období přesazování a první kultury ovocných stromů, asi
1500 roků př. K.
3. Období šlechtitelské; počlo asi 1000 roků př. K.
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4. Období pěstění krsků a jiných umělůstek.
5. Období výdělečného ovocnictví (počtářského)
Počátky a vývin ovocnictví
člověk se trvale usazoval, do

•

'počíná

nyní.

sahají do šedého starověku, kdy
doby neolitické. Třeba že Evino
jablko v ráji, jablko Erisy, jež Paris dal Venuši jako cenu krásy
atd., jsou sice zahaleny mytickou temnotou, m~me přece historické
zprávy ~tarověkých národů, jako Egypťanů, Zidů (dle starého zákona), Reků v básních Homera (800 r. př. K.), jež dokazují, jak
v té době bylo již pěstování ovocných stromů velmi rozšířeno.
Jakmile člověk vystavěl chýši a přivlastnil si kus půdy, objevila se snaha míti stromy, jejichž ovoce by ho někdy občerst
vilo a potěšilo. S e m e n a, která padla při jídle ovoce pod strom,
dala pr~ní stromky mimo ty, jež vyháněly z kořenů stromů a
byly snad první, které byly vykopány a.přesazeny, to byl pr\'ní
krok k umělému výběru, ke štěpařství, jež klade se asi
1500 roků před Kristem.
Poznalo se záhy, že semenem lze sice rozmnožiti druhy, ale ne
odrůdy a tak vzniklo přání pěstovati určité odrůdy stejných vlastností.
Nahodile k zemi ohnutá větev, jež přikryta byvši zemi se v ní
zakořenila, učila člověka klásti o d prut c e a podobně náhodou
do země zastrčená větvička révy nebo fíkovníku h ř í ž e n c e.
Tím množením, kdy přenášely se vlastnosti matečné rostliny nezměněně dále, byl učiněn další krok ve š tě pař st ví.
Dva velmi blízko k sobě rostoucí stromy, jež do sebe zabíraly
korunními větvemi, které se o sebe třely a v místě otřeném
srostly, naučily člověka zpiisobu, jak lze přenésti jednu odrůdu
na jinou a dále pěstovati, první krok ke šl ech t ě n í, které se
klade do 1000 roků před Kristem.
•
Jako jiná' umění, tak i štěpařství mělo kolébku svou v Asii.
Zde byly, jak se dočítáme, nádherné zahrady císařii v Indii,
visuté zahrady v Asyrii a také Persie měla četné ovocné sady.
Mojžíš, první židovský zákonodárce, vydal předpisy o ošetření
stromů ovocných (XIX. kapitola, 3. kniha, verš 23.-25.): "Při
sadbě maji se stromy přiřezati, tři roky potom nerušeně růsti,
ve čtvrtém nesmí býti žádné ovoce ulomeno a teprve v pátém
roc';; jest po~íváni dovoleno."
Zidé za Salomouna měli zahrady slynoucí pověstnou účel
ností. Alexander Veliký byl ve starověJm hlavní rozšiřovatel
štěpařství v Evropě, ovšem především v Recku. Zde žil v V. století, př. K. lékař Hippokrates, jemuž se připisuje nález oč k ov á ní, protože napsal knížku o š I e c h t ě n í o č k o v á nim.
Theofrastus (IV. stol. př. K.) byl !fle Homera první řecký pomol.,9g a
učil pěstovati tvary keřovité. Rímané přijali štěpařství od Reků
asi v 8. stol. př. K: a pěstovil1i ho•horlivě,·jl!lk lze stopoívati ve spi- ·
sech četných spisovatelů latinských (Plinius, Columella, Plutarch
a j.). Klášterníci francouzští učili pěstovati stromy na podnožích
krskových. Arnold z Andilo zavedl pěstování špalírů na zdech.
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Slované hleděli si štěpařství ode dávn a; o tom svědčí četné pověry, písně a pověsti o ovoci. Jablko bylo u Slovanů znakem
·plodnosti a zúrodnění. Bohové a bohyně u Slovanů měli v ruce
jablko. Pradávní předkové měli posvátné stromy, jelikož byli
přírodě blijší. Z řezu jablka, dle prastarého zvyku, hádáme dosavade o Stědrém večeru náš "osud" v příštím roce. Rozřízne
me-li jablko, musí jaderníky tvořiti pěticípou hvězdu. Přemysl
pěstil lískový ořech. Cetná jména obcí nejstaršího původu:
Jabloňov, Ořechov, Hrušová, Lískovec, Vinoř aj. v.; geologické
nálezy v útvaru křídovém a třetihorách svědči o tom, že již
v těvch dobách znalosti ovoce u nás byly~
Stěpařství v dávných dobách bylo v Cechách, na Moravě a
Slovensku bylo velmi oblibeno. Velmi účinným podporovatelem
ovocnictví byl otec vlasti Karel IV. Ve středověku kláštery pe~ovaly o šíření známostí ovocnických. Karel IV. přinesl do
Cech z Francie, kde byl vychován, révu burgundskou a rozši·
sliv· kadlátek. Nejvyššího stupně dosáhlo české
ovocnictvi za Rudolfa ll., bylo prvním v celé Evropě. Nešťastná
bitva na Bílé Hoře a válka třicetiletá smrtelně zranily české
ovocnictví. Pokleslý duch nenalezal obliby ve štěpařství, ano
po čase nevědělo se ani, jak ovocné stromy pěstovati, ač český
emigrant Jiří Holík, napsal ve svém útulku v Německu knihy
o štěpařství a jmenovitě "Oartenbuch". Spis ten dočkal se
11 vydání. Z toho jest zjevno, jaké zásluhy si získal Jiří Holík
o ovocnictví v Německu. V roku 1767 zřízená v Praze c. k.
hospodářsko-vlastenecká společnost starala se o rozkvět ště
pařství. Do počátku XIX. století působil znamenitě děkan Rosl
v Jaroměři a Poděbradech svými školkami. Teprve na počátku
XIX. století počalo sev pilněji přihlížeti ke štěpaření. Roku 1820
počal svoji činnost Stěpařský spolek za vedení znamenitého
pomologa hraběte Canala. Dnes pečují o rozšíření známostí
štěpařských školy pomologické, vinařské i hospodářské všech
druhů; také školy měšťanské věnují mu větší pozornost. Nejvíce
přihlíží se ku ovocnictví popudem zemědělských rad, které mají
řadu odborníků pečujících o ovocnictví, které udílí subvence
na zřizování školek, odměny na výstavy atd. V poslední době
zřízené zem. ovoc. spolky s jejich odbory se plně osvědčily.
Amerikán Wright praví: "Kdo sází a ošetřuje stromy, pracuje pro štěstí a trvání lidské vzdělanosti. Národ, který zanedbává svého stromoví, spěje v záhubu." Jest dosti příčin, aby
se ~vocnictví věnovala náležitá péče.
Stěpařství jest za určitých předpokladů velmi užitečným zaměstnáním. Strom ovocný má význam es t e ti c ký, krášli krajinu, eticky zušlechťuje mysl lidskou, budí lásku k přírodě,
také národ o hospod áj.s ký (viz tabulky 1., ll., III.), strom
ovocný jest mnohonásobně užite.čný ovocem, které lze různě
zpeněžiti a dřív i m, jež získává se při průklěstu korun štěpů
a kácením starých, neplodných stromů ovocných.
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Národl:Jhospodář.• význam ukazuje nejlépe statistika ovocnická

(z r. 1920 a 1928).
Tabulka I.
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36"92 1,237.513
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31'44
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Meruňky

151.098

110.189
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104.346

73.064
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37.874

26.957

Mišpule

10.261

8.276
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3.831
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vlašský

836.921

629.580

.

lískový

556.935

448.9391

12.413

9.6081

Kaštan jedlý
Moruše

253.246

198.475

2,032.894

1,820.507

Angrešt

1,624.738

1,500.177

Maliny

3,034.546

2,957.244

Rybíz
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(3.531)

-

(823.327)

.Dle průměrné roční hodnoty následují jednotlivé země v ČSR takto:
1. Cechy: 496,381.000 Kč, 2. Slovensko: 179,229.000 Kč, 3. Morava: 174,208.000
Kč, 4. Podkarpatská Rus: 41,125.000 Kč, 5. Slezsko: 19,988.000 Kč.
Vývoz ovoce činil (čerstvých j~blek, hrušek, kdoulí): do Německa 6·6 Jl1il.
Kč, do Dánska 2·8 mil. Kč, do Svédska 1·1 mil. Kč. Sušenek: do Německa
7 mil. Kč, do Rakouska 4'1 mil. Kč. Celkem 12·5 Kč.
Čísla v závorkách značí sklizeň v r. 1928.
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Tab u lka ll.
Óena všeho ovoce dle druhů a zemí
v 1000 Kč v roce 1926
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Jablek .

35"18 144.777 34864

4.924 31.634 11.581

Hrušek

36•08

62.797 18.764

3.398 18.444

3.254 106.657

29"52

6L071

2.991

21.420

2.861

115.412

3 796

840

20.072

Třešní

.

27.069

197.150

Višní

26"12

Švestek

26"57 118.910 49.085

1.637 47.680 11.414 228.726

Sliv •

24"74

3.421

4.258

7

12.778

2.486

178

11.408 10.429

1.515

31.031

2.238

124

5.077

1.685

186

3.376

372 15 807

3.966

33.721

Meruněk

17"74

Broskví

14'64

393

1.095

24'32

7.723

5.553

Angreštů.
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T a b u l k a III.
Průměrná
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Tabulka o složení ovoce dle Koniga.
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uhlohydrátů.

Pudu pozemku hospodářského lze ve spodních vrstvách dobře
využitkovati stromem ovocným. Hygienický význam jeví se
tím, že ozdravuje vzduch, protože svým listovím přeměňuje kysličník uhličitý v kyslík, proto má s.táti strom u k~ždého obydlí.
Hygienicky působí ovoce tím, že dává nejen potravu, ale také
občerstvující nápoje, šfávy, lehká ovocná vína, působí jako ék
povzbuzujíc zlenivělou činnost střevní.
MUDr. B. Vacek, ředitel Státního zdrav. ústavu v Praze
píše v Chocnických Rozhledech ro~. XIX. čís. 8. a 9. ve článku
.Ovoce a lidské zdraví" ve velmi stručném výtahu asi toto:
.Otázka správné výživy jest velmi důležitým činitelem lidského
10
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bytí. Ovoce nemá hýti výjimečnou součástí, nýbrž podstatnou
součástí výživy. Dle připojené tabulky o složení ovoce, není
toto žádnou koncentrovanou živinou, jako na př. vejce, které,
při váze 45 g, by nahradil 1 kg jablek, ale vyživnost jeho jest
v souvislosti s biologickou hodnotou živin. Výživná hodnota
musí se hledati ve snadné ztravitelnosti. )sou to vitaminy, jež
tvoří se hlavně v zelených součástích rostlin a doplňují se
kompletinami. Pravidelným požíváním ovoce čerstvého přivádí
se vzrůstajícímu organismu lidskému ony látky, kterých nezbytně
potřebuje ke své existenci. Ovoce némá chyběti v jídelním
lístku mládeže. Lehká ztravitelnost podporuje ztravitelnost jiných součástí výživy. Ovocné kyseliny a aromatické látky po·
vzbuzují šťávy zažívacího ústrojí k čilejšímu vyměšování. To jest
důležito u lidí duševně pracujících, málo se pohybujících, kteří
pak trpívají zácpou, ztučněním, dnou, zkornatěním ·tepen; Ovocem
daly by se zachrániti od předčasné smrti statisíce lidí. Ovoce
jest pro udržení zdraví nezbytné, proto jest naší povinností starati se o to, aby ho vždy bylo dosti, bychom byli soběstační
a nemusili sahati po ovoci cizím, často bezcenném (banány)!
K tomu přiléhá důležitá otázka výstavby chladíren, ve kterých
by se ovoce udrželo až do nového."
Klimaticky působí strom ovocný tím, že chrání půdu od rychlého vysýchání, před odplavením a mírní tak zhoubné účinky
prudkých lijavců a průtrží mračen. Koruny stromů zmírňují podnebí, poskytují útulek ptactvu, jež pomáhá člověku sbírati škodný
hmyz v nedostupných místech a baví ještě člověka zpěvem a
živostí. Květem poskytuJe strom vydatnou pastvu včelám. Strom
clirání člověka v létě před úpalem slunečním a v zimě ukazuje
mu cestu v zavátém kraji. Pěstění stromoví ovocného činí pě
stitele. bystřejším, pozornějším, zušlechťuje mravy a r<Fzmnožuje
blahobyt. To jsou jiné výhody štěpaření.
Konečně lze někdy stromem ovocným využitkovati půdu, jež
by jinak žádného užitku nedala. Práce štěpařské spadají do
doby, kdy v hospodářství jiné pilnější práce není. Ovoce potě
šuje nás v rodině; chce-li matka svému miláčkovi způsobiti
radost, věnuje mu lahodné ovoce.
Jednotlivé druhy ovoce dle svého složení, obsahu cukru a
kyselin působí při výživě tím nebo oním směrem význačněji.
Požívání ovoce jest proto zdravé a mnohému, jež nemá možnosti dosti se poftybovati, nahrazuje ve stáří potřebný pohyb
ve volné přírodě.
Ač nelze upříti, že se nyní věnuje ovocnictví více pozornosti,
než před 50 lety, proto přece jest někdy cítiti nedostatek ovoce
a dováží se na trhy, kde bychom snadně mohli zv(těziti našim
chutnějším ovocem, ov.Qce z Amer.iky. i Au~>traJie. Moderní dopravní prostředky umožňují dovoz ovoce z nejvzdálenějších území
na místa velkých spotřeb za nepatrný obnos peněžitý. Ovoce stává
se potřebnou yoživatinou lidovou, proto lze je všude nabízeti.

\

Ovoce řadíme nyní vedle zeleniny jako potravinu prvního řádu.
Mimo stupňované spotřeby ovoce čerstvého spotřebuje velkou
iást ovoce průmysl ovocnický k připravě povidel, marmelád,
sušenek, ovocných vin, lihuprostých šfav, esenci, likérů atd.
Štěpařství jest vydatným odborem polního ho§podářství, které
jíqa , síli a stává se .SG~9pně!~ soutěže ji~é. Cet~í ·. ho.~.od~i
vidr budoucnost h·ospo<iářsfví v ovocnictví; obilniny lze vždy
dovážeti i z nejvzdálenějších míst země bez všeliké přípravy
na každé lodi, ovoce té dopravy nesnese, lim jest dovoz jeho
obtížnější.

V ý no Sll'Ý m . stane-se o:v~cnářstvLtehdáž,,k<lyž·pěstitei·bude
se pokyny zde uvedenými. Knihy nepíší se pro knihovny,
ale pro pozorné a poslušné čtenáře. Každý spisovatel má za
to, že napsal v dovoleném rozsahu vše nejdůležitější, jest to
jeho osobní názor, ale není přece vyloučeno, že spisovatel jiný
napíše jiné věci, které on zase považuje za nejdůležitější, proto
nikdo nechybí, když přečte a promyslí několik knížek ovocnických.
Nepějme pouze naši národní hymnu: ,. v sadě skví se z jara
květ, zemský ráj to na pohled" ale přičiňme se, aby naše
země skutečně rájem byla.

říditi

II. VŠEOBECNÝ NEBO VĚDECKÝ ZÁKLAD
a přírodopis ovocných stromů (morfologie).
Ke zdárnému pěst~ní ovo~p.ých ~tromitjest
povahu a životni podmínky jejich.

třeba

znáti alesp.oň

poněkud

1. V n it ř n í s t a v b a s Ir o m ů, r o s t I i n.

Nejmenší částečky, řekněme první ústroje, ze kterých jest
strom složen, jsou buňky. Strom ovocný skládá se z miliard
buněk.

B u ň k a skládá se z částečky táhle tekuté látky, p r v O·
I á t k y, protop I a s my. Proto plasma jest tvořivá látka bílkovitá,
jež jest obalena pružnou, propustnou b I ano u buněčnou
(membránou). ·Skoro ve všech, ještě živých buňkách jest jádro
sídlem dědičnosti, jež v podstatě jest zhuštěná protoplasma,
v níž jest několik malých tělisek barviva chromofora. Velikost
buňky jest rozmanitá, činí až 0·001 mm. U mladých buněk jest
blána buněčná· zcela vyplněna, protoplasma se později zhušfúje
a tlači na stěny, při čemž pěni, vystupují z ni k_apalné bublinky,
jež se spojují. Pak zmizí protoplasma zcela. Po zmizení proto·
plasmy naplní se buňky vodnatou š fa v o u buněčnou, v niž
rozpuštěny jsou různé látky. Konečně může i ta zmizeli a vnUřek
buňky vyplní vzduch. Mimo protoplasmy a šfávy buněčné mohou
se vnitř buňky nalézali škrob, kapky oleje, bílkovina, zeleň li·
stová, barviva a různé hraně.
12
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U našich ovocných stromů
sto prsteny pouhým prostým
okem nerozeznáme. Každý lýkovy prsten tlačí na nejstarší a
naopak, houževnatý prsten lýkový tlačí často tak silně na vnitřní
částě, že novotvary z kambia velmi ztěžuje. V tom případě zů
stává kmen v poměru ku svému stáří slabým. Ten tlak se zruší
nebo zmenší, když se prsteny lýkové svisle rozdělí, to stane se
podélným řezem "pouštěním žilou" kmene i větví. Buňky kambia,
ležící mezi korou a dřevem trhají se na jaře v tak zvané druhé
míze koncem července a v srpnu ,velmi lehce, proto se pak
snadno kůra odlupuje a lz:e v té době předsevzíti různá šlechtění.

2. Z á k 1a d n í t k á ň.
a =:JOOOCJOC
,
Ta vyplňuje mezery mezi
buněčnými svazky a hlavní
, ' tkání. Má dle polohy a
úlohy různé vlastnosti. Rozeznává se chlorofylová
(zeleň listová) a bezbarvá.
Obojí přechází do sebe tak, C
že vnější vrstvy, chlorofyl
obsahující, dovnitř ho ztrácejí a vnitřního vůbec neQCJCJ[_
mají. Pod pokožkou a listu d
(obr. i.) nalézající se tkáň b
sluje c mesofyl a má
Obr. 1.
vždy chlorofyl, t. j. zelené
Na
silně zvětšeném průřezu listu poznáváme
barvivo.
vršek a o 2 vrstvách pokožky (epidermis),
M es o fy l dělí se ve: hořejší má voskový povlak (cutícula), pod
a) Palisádový pa- ní nalézá se b a c základní tkáň, sestávající b z podlouhlých buněk, těsně k sobě
renchym b, jež sestává položených,
pod nimiž jsou buňky okrouhlé
z buněk podlouhlých, těsně a prázdné prostory. Ty jsou přímo spojeny
k sobě položených, velmi s dutinkou dýchací u rozštěpu e. Spodní
chlorofylových pod hořenJ pokožka d má rozštěp e do dutinky dýchací.
pokožkou.
b) Houbovou tkáň c, jež sestává z buněk různého, více
méně okrouhlého tvaru, mezi nimiž se nalézají velké, vzduch
vodící prázdné prostory skoro bez chlorofylu.

o

3. Hl a vn í k á ň.
Základní tkáň a tím všecky vnitřní části mladé rostliny jsou
proti vnějším vlivům a vypařování vody chráněny tkání kožní,
pokožko u, epidermis, utvořenou obyčejně jedinou vrstvou
buněk, jež bývá pravidelně bez barvy. Výjimku činí červenolisté
dřeviny, na př. krvavé oříšky. Strana ke vzduchu obrácená bývá
ještě sesílenva a kryta jemnou, ale rovnou pokožkou zvanou
k u ti k u l a. Casto bývá vrchní strana listu impregnovaná voskem
a má pak lesk. Na mnohých plodech, jako slívách a různých
15
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jablkách tvoří se z vosku zrníčka, jež tvoří nádech (chmýří).
Buňky pokožky na hoření straně listů a na jemných kořínkách
jsou těsné, na spodní straně listů 8 na výhonech jsou přetrženy.
nepatrnými p ó r y neboli p r ů d u c hy, pod nimi jsou prázdné
prostory dýchací (dutinky průdušni). Pory ty uzavírají dvě
buňky tvaru poloměsíce, které se dle vnitřního tlaku uzavírají
nebo otevírají a tak podporují výměnu vzduchu vně a vnitř
listu a jsou spojeny s prázdnými prostorami v ho u b o v é tkáni.
Povrch listů, výhonů 8 mladého ovoce jest namnoze pokryt
vlásky, jež vycházejíce s povrchu chrání pokožku. Táké nalézáme mnoho vlásků, jež přijímají vláhu s živinami z půdy. Jak
výhony sílí, trhá se pokožka, odumírá a pod ni tvoří se nová
hnědá tkáň :..__ korek. Korek jest pro vodu přímo neproniknutelný a jest naplněn vzduchem. Pod ním jest ph e ll o gen
(buňky korkové) s vlastnostmi pokožky kambia, tvoři nové buňky
a to ven jako korek, dovnitř chI o r o fy I o v é, zelenou kůru,
kterou dlužno šetřiti na př. při "kartáčování" ocelovými kartáči a p., protože od ní závisí novotvary na korkových částech.
Na víceleté větvi odumírá zcela mimo phelogenu ležící kůra a
tvoří lup nebo koráb, jež u jabloní spadá jako šupina, u hrušní
zůstává trčeti na stromě rozpraskaný ve větší kusy.
Jako tkáň buněčná v zelených částech stromu jest spojena
se >?zduchem pichy, tak u mladších částí kmenu slouží tomu
buňky lenticelové. Ty vytvoří se z pichů, utvoří korkové buňky,
jež docela přesně na sebe nedoléhají, ale nechají otevřeny
prázdné prostory a tak umožňují výměnu vzduchu. K u t i k u l a
povléká jednoroční větve jako stříbrná pokožka, jež často
odprýskává a spadá jako cár.
·

,

4. P ř e h I e d s o u č á s tí s t r o m ů o v o c n ý c h :
List ovocného stromu (obr. 1.) je složen následovně:
1. Horní pokožka a s tabulkovými buňkami, jejichž stěny
k horní části jsou silně zhuštěny, voskem impregnovány a kutikutou povlečeny.
2. Palisadový parenchým b složen jest zpodlouhlých
buněk s množstvím chlorofyllu a nemá mezibuněčných prostor.
3. T k á ň h o u b o v á, složená z okrouhlých buněk c, skoro
bez chlorofyllu s velkými mezibuněčnými prostorami.
4. S v a z ek c é v nebo listových nervů. Na spodku mají část
lýka k vrchu dřeva a jsou objaty vrstvou buněk nepropouštějí
cích vodu.
5. Spodní pokožka má průduchy e a často i vlášení.
Jednotlivé díly větve, jakož i každé osy našich ovoc. stromů,
ať jest to větev nebo kmen postupují od vnitřku ven takto:
1. Dřeň, jádro M obejmuto jádrovou pochvou; skládá
se z volné, kypré, buněčné tkáně.
16
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2. Těl o dřeňové nebo různé roční kruhy ]R. To dělí se
u starších větví na starší jádrové a mladší nebo běl. Jsou
prostoupeny paprsky dřeňovými.
3. Kam b i um Kab odděluje tělo dřevné od kury a z něho
vytvořuje se nová vrstva dřeva a nová vrstva lýka. Novotvary
kambia se obvod dřev. částí zvětšuJe.
4. Kůr a sestává z vrstvy lýka 8, nad ní ležící parenchym
vnitřní nebo zelené kůry a phelogenu, z něhož tvoří se korková
vrstva K, pokožky E, nad níž na jednoročních větévkách pozorujeme občas stříbřitou po·
kožku (kutikulu), jež nepro·
poušti vody ani z vnitřku,
ani z venčí.

Zevní ústroje
stromu.

l

~I!

Znalost těchto, jakož i je··
jich životních úloh jest pro
pěstitde stromů ovocných
\lelmi důležita, proto se o
nich znova podrobněji zmiňujeme.
·
1.

4(

Kořeny.

Kořen jest část stromu,
kterou strom pevně vězí v
Obr. 2.
zemi, dodává mu nerostné
Průřez větve: E pokožka, K kůra, R ko·
živiny, jest jeho vyměšovad rový parenchym, 8 lýko, Kab kambium,
lem a zásobníkem; všecky Of buňky, JR roční prsteny, M dřeň,
kořeny téhož stromu tvoří
Msch její ohraničení.
korunu kořenů. Kořeny jsou
normální u stromů ze semene vypěstovaných a adventivní, pří·
mětné u hříženců, odprutců a ty mají směr přibližně vodorovný.
Koruna kořenů má:
a) Kořen kůlový, jenž jest prodloužením kmene do země;
z něho vyhání kořeny na strany, to jsou větve. Positivním
geotropismem (zeměvratností) vyvinující se kůlový kořen závisí
na druhu ovocných stromů, od jakosti půdy a od štěpaře. Stromy,
jež tvoří štíhlé, vysoké koruny (jako hrušně, vlašské ořechy),
mají za přiměřených poměrů půdy dobře vyvinutý kůlový kořen.
Podobně nalézáme dobře vyvinutý kůlový kořen v půdách hlubokých, nebyl-li přiměřeně zkrácen. Kůlový kořen, jako hlavní,
především strom v půdě upevňuje, neboť vniká do hlubokých,
méně úrodných vrstev, proto snaží se štěpař vyvolati přiřezá·
váním, zkracováním kořene a přesazoyáním za mlada kořeny

z
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pobočné,

jež zajímajíce širší vrstvy půdy, přijímají z nich více
potravy a proto hlavně a účelně strom živí. Postranní kořeny
větve majíce směr více vodorovný, vyvinu jí se ve vrchních,
úrodných vrstvách, kde nejsou tak ohroženy neúrodností a spodní
vlahou jako kořen kůlový. Proto hledí štěpař kořenů těch hodně
vypěstovati. Toho docílí se přesazováním semenáčků (pikirováním)
a ořezáním kořenů při sadbě. Zvláště důležilo jest to u hrušní,
jež mají býti nejméně dvakráte přesazeny, než přijdou ze semeniště do školky. Množství kořenů, ano i jejich poloze odpovídá množství větví
a jejich poloha v
nadzemní koruně,
nebrání-li překážky
volnému vývinu. V
půdě chudé, kamenité vyvine se kořenů málo a dlouhých, v půdě úrodné, výživné vytvoří
se mnoho kořenů
kratších. Z toho plynou také pravidla
pro volbu pozemku
na ovocnou školku.
b) Kořeny postranní, vedlejší větve jež jsou rozvětve
ním kořene kůlové
ho, dosahují někdy
značné délky (až
Obr. 3. Podélný průřez špičkou kořene.
20 m) a bývají sa- '
(Orig. fot. prof. Mrázek.)
my opět rozvětveny.
Hledajíce potravy
v půdě rozšiřují se hlavně směrem, kde jest jí dostatek, a tak
se stává, že při zdech a na silnicích vyvinují se jen určitým
směrem. Podobně chovají se i kořeny adventivní. ~:::,.;
c) Vlasové, malé kořeny jsou hadicovHé a poslední,
nejjemnější rozvětvení kořenů postranních. Každoročně tvoří se
nová rozvětvení tím, že se starší prodlužují a rozvětvují, nebo
že se na starších tvoří nové. Kořeny ovocných stromů tvoří za
jejich špičkou kořen o v é vl a s y, jež při prodloužení kořene
nahrazeny bývají novými, blíže u vegetačního stojanu. Kořenové
vlasy přijímají vodu a ve vodě rozpuštěné živiny. Na špičce
každého kořene A nalézá se k ochraně jemné, vegetační špičky d
čepička kořenová. Jest to odumřelé pletivo, které bývá při
prodlužování kořene postrčeno ku předu neb~ na stranu a dle
potřeby nahrazena živoucí špičkou kořene. Spičku kořene po18
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známe na obr. 3. Mladý válec kořene ve středu jest omezen
řadami buněk, jež mají k povrchu buňky kůry, která má pokožku
a z ní vyrůstají vlasové kořínky. Dole u špičky jest prodloužení
válce dřevového a pod tím nejmladší tvořící se kůra, pod tou
základ pokožky a pod ní jest čepička kořenová.

l

· Těsně pod čepičkou jest vlastní špička kořene neboli ve g e·
ta ční bod, kde nastává prodlužování, tvoření buněk. Vnitřní
stavba kořene jest podobna stavbě kmene, jen jí schází zelené
části. Pokožka sestává z vrstvy korkové; vnitřek jest měkká tkáň
buněčná s těmitéž vrstvami jako u kmene (obr. 4.). Vliv kořenů
na zdar a život stromu jest veliký, proto hledí štěpař všemožnýroj prostředky již od útlého mládí tvoření kořenů podporovati. Cím větší jest plocha působnosti kořenů. tím více živin
přijme, proto štěpař snaží se v té příčině přijíti stromu vstříc.
Plocha kořínky, konci vlasových kořínků a vlasy kořenovými
obložená jest u stromu značně velká, ona těsně souvisí s životní činností, zvětšuje a zmenšuje se a rozhoduje s jinými
činiteli o zdaru stromů. V suchých půdách vyvinují stromy více
kořenů, aby obstarati mohly potřebnou vodu a živiny. Obzvláště
důležitá vlastnost jest jejich pružnost. Starší kořeny korkovatí
a tvoří pak zásobárny různých reservních látek.

2. Č i n n o s t k o ř e n ů.
Každá rostlina skládá se z

prvků,

které jsou v ní

rozmanitě

sloučeny. Především jest to sloučenina kyslík u s vodí ke m,
jež tvoří vodu, odpaříme-li tuto, zbydou prvky, které tvoří s ušinu, spálíme· li tuto, zbydou části nespalitelné- pope I. V tom
nalezneme nejvíce draslíku, pak sodík, Yápník, hořčík, železo,

síru, fosfor, chlor, křemík, ty dají spolu asi 5% sušiny, 90% činí
voda. Tyto látky přijímá strom ve sloučeninách jako živiny, jež
jsou v půdě rozpuštěny, jako soli ve vodě, některé jsou v čá
stečkách půdy nerozpuštěny.

Živ in y přijímají zcela mladé kořeny (ss&cí) a neokorkovaná
spodní část kořenů starších. Zde činny jsou vlasové kořeny,
které vnikají do půdní vody, půdní částky prorostou a z nich
přijímají látky ve vodě rozpuštěné, nerozpuštěné látky rozpouští
výpotky kořenů. Kořeny přijímají půdní vodu diasmosou nebo
difůsÍ, jež působí v celé rostlině. Tak vyvozený tlak kořenů podporován jest stálým vypařováním vody v zelených částech stromů,
pochod ten nazýváme transpirací. Buňky, z nichž jest vypařena voda, stanou se vzduchoprázdné a proto se do nich
ilačí z okolních buněk šťáva. Třetím činitelem jest živá protop I a s ma. Tyt.o tři síly způsobují vztlak vody do nejvyšších částí
stromu. Nestačí·li se voda nahraditi, strom schne. Vztlak vody
jest nejsilnější do těch částí stromu, jež jsou ve směru svislém
nejvzdálenější. Rostlina bere z půdy jen tak mnoho živin, kolik
19
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I R (k obr. 4.)

znázorňující

lépe jednotlivé útvary na větvi. c jednoroční letorost
s listovými pupeny. Plodové pruty: d, dvouletý
(hruškový) plodonosný, s plod. trnem, dl dvouletý s květovými
pupeny, d 3 plodový výhon (jabloň.), d 4 dvouletý (jabloň.) výhon
se zcela vyvinutým výhonem plodovým a dvěma pupeny plodo·
vými, e plodový trn, případně stvol. Rozvětvení plodové: g a:h
s prstenovými útvary, kytičkovými a plodonoši, h u třešní.
(jabloňový

~
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7

může spotřebovati {quantitativní volba) a
řídí dle té živiny, jež se dodává kořenům

že se vzrůst rostliny
v nejmenším množství

(zákon minima).
3. Kmen

I

1

jest proti kořenům nadzemní část stromu, Jež nese větve, ratolesti a má schopnost tvořiti zelené listy. Dle výšky, od které
se větve rozkládají, rozeznáváme vysoké stromy, o výšce
nad 150 cm, polokmeny o výšce 100-150 cm a nízké kmeny
(krsky) o výšce menší než 100 cm. Kmen zprostředkuje oběh
šfav mezi pracujícími částmi stromu kořeny a listím (obr. 1.).
Těm přivádí vodou v n! rozpuštěné živiny, oněm v listech vytvořené hotové stavivo. Sfáva pohybuje se nahoru a dolů. Cím rovnější, hladší a objemnější jest strom, tím snadnější jest oběh šfav.
Kmen má více vrstev, které mají určitou životní úlohu. Postupujíce od středu kmene nalézáme:
1. Dřeň {slřeň) M (obr. 2.a), skládající se z řidkých, mrtVých
buněk. jež u staršího stromu nemají významu.
2. Těl o dře v o v é (dřevní srdce, jádro) obklopující pře·
dešlou, tvoří staré dřevo, jež dodává kmeni pevnosti.
3. B ě l skládá se z prstenů posledních let, přivádí svými
buňkami vodu s živinami od kořenů k listům vzestupujícím proudem transpiračním (obr. 1.).
4. Ob I a na (Kambium, pletivo tvořivé) Kab (obr. 2.) skládá
se z jemných, podlouhlých buněk, nově utvořených, jež dovnitř
utvoří jeden roční prsten dřevní. Utvořené dřevo jest na jaře
houbovité, na podzim hustší. Na vnější straně tvoří se z jejich
buněk lýk o B. Od oblany dovnitř pronikají ke dřevu paprsky
dřeňové, zde stromu v objemu přibývá. Při odloupnutí kůry
od dřeva (při očkování a roubování za kůru), odlupuje se s sebou
také oblana.
5. Lýk o B jest nejmladší vrstva kůřy, skládající se z vazkých,
podlouhlých, ohebných buněk, jež jsou novými útvary oblany
tlačeny ven; jimi sestupuje assimilační proud vedoucí tekuté
živiny z listů ke kořenům.
6. Kůr a R (obr. 2.) tvoří zevnější ochranu stromu a nepropouštějíc vody, chrání kmen od vyschnutí. Nejvrchnější kůra
nazývá se korek K (obr. 2.).
7. Vnější vrstvu kůry tvoří po k už k a E, která u starých
stromů zmizí; za to ji mají mladé stromy a všecky zelené části
stromu a kořeny.
4. H l a v n í a v e d l e j š i v ě t v e
rodí se z pupenů a tvoří kostru stromu, tvar. Lze je považovati
za vzestupné prodloužení kmene. Rozeznáváme hl a vn í, řídící
větve, jež jsou prodloužením kmene, a vedlejší větve, jež
z předešlých vyrůstají, jsou pravidelně silny a na těch jsou:
22

-~----

5. R a to I e s t i.

Tyto, vylvořivše se z pupenů, jsou nositelé určitých útvarů,
listů, květů nebo plodů; jsou přímým prodloužením osy kmene
a větví. Podle postavení, síly a dle jakosti pupenů, jež nesou,
označují se rozmanitě. Rozeznáváme dře v o v é r a I o I es I i, jež
jsou dlouhé a pl o do v é, ty jsou krátké.
a) Dřevové (obr. 4.) jsou: 1. prodlužující (řídící) a,
2. pobočné b, 3. postranní dřevové c, 4. plodní výhony i,
5. předčasně p)odové dej (v druhé míze vyvinuté), 6. trny,
jsou předčasné letorosty gh s trnitými špičkami, jež se příští
rok přeměňují v plodové.
b) Plodové ratolesti. Plodový prut d (obr. 4.) bývá
15-25 cm dlouhá, po·
bočná ratolest, obyčejně trochu zahnutá
a různými pupeny ob·
sazená. Na špičce mohou býti již květové
pupeny, nebo se z
jednotlivých pupenů
teprve vytvoří pI od O·
nosné útvary. Bývají .., y
u peckovin i jádrovin.
Obr. 4.
{Viz přílohu IR.)
Tříletá větévka jadroviny, předešlého roku ořezá·
Různé útvary plo·
vaná. a řídící (vedoucí) výhon, b vedlejší výhon,
dovéznázorňuje obr. 5.
c pobočný dřevový výhon, d plodové pruty, •· plo·
Dřevová větev Hz, pl o·
dové trny, f plodový stvol, g a h rozvětví plo·
dové, i vodní výhon (zloděj).
dová větvička s kvě
tovým pupenem Fr a,
plodová větvička s tvořícím se květovým pupenem na vršku
Fr b, dvouletá větvička plodová Fr 2, plodonoš Fk.
1. Plodový trn (příloha IR) /, bývá kratší, 10-15 cm, a
těchže vlastností. Plodový stvol jest krátký výhon pobočný,
s květovými nebo s tvořícími se květovými pupeny.
2. Prsteno vý stvol vyvinuje se z předešlého a jest od jizev
po listech prstenovitě rozbrázděn; na špičce má buď květový
nebo přechodný pupen.
3. Ratolesti kytičkové (příloha IR) g, h, k objevují se
jako krátké výhony na peckovinách a jsou osázeny četnými,
květovými pupeny, jen na špičce jest očko dřevné, které se za
rok vyvine v letoro:;t, na němž se usadí četně květových pupenců.
4. Plodonoš jest měkký, masný nádor u jádrovin, jež vyhoří se na místě, kde se vyvinul plod. Musí se šetřiti, neboť
jest zásobárnou ovoce na více roků. Rozvětvený plodonoš
nebo větev plodosná (obr. 6.) jest plodové dřevo, osázené čet
nými, plodovými útvary (stvoly prsténkovými a plodovými, plodo·
noši a j.).
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výhony vyrůstají na letorostech, když tento
roste do délky, vyvolávají se odvrškováním. Nejčastěji
nalézám·e je na peckovinách, a tu bývají na nich již také kvě·
tové pupeny; u jádrovin vyskytují se zřídka, a mívají zde jen
dřevové pupeny.
6. Pupeny (očka).
5.

Předčasné

ještě

Ve vinařství se nečiní rozdílu mezi nimi, ve štěpařství nazýváme očkem pupen vyvinutý, sedící v úžlabinách listů. Pupen,
jako počátek dřevných výhonů na ratolestech jednoletých, obje·
vuje se na výhonu
bez listí.
Jsou východi·
skem kmene, větví,
listů a květů.
1. Dle posla·
vení rozeznáváme:
a) Pupen vrch o·
I o v ý nebo terčový
!i·
(terminální), má tvar
u.
b.
kuželovitý a slouží
lil
k prodloužení osy
větve; b) po stran·
ní (laterální) sedí
po délce letorostu,
jest sploštělýa slou·
ží k vytvoření ·postranních prodlouženin; c) spící
(adventivní), také
Obr. 5.
skrytý pupen, na·
Dřevová větévka H" plodová s květovým pupenem
Fr o, plodová větvička s tvořícím se květ. pupenem hodilý, vyvinuje se
pod korou na konci
na vršku Fr b, dvouletá větévka plodová Fr., plodonoš Fr k. (Viz

l

l

·j

.Il
I

!

přílohu

1.)

dřeňových paprsků

na kmeni, větvích
i kořenů a více roků zůstává v klidu. d) P o b o č n é pupeny
objevují se souměrně při spodku pupenu a patky výhonu. Vyhání pouze při silném ořezání výhonu.
2. Podle toho, jaký útvar se z pupene vytvoří, rozezná·
váme (obr. 7.): a) květové, b) listové, c) dřevové.
a) Dře v o v é pupeny c, štíhlého, kuželového tvaru, jsou jak
na vršku, tak po straně výhonů a jsou tu šroubovitě rozloženy,
bývá jich 5, šestý jest již nad prvním. Nejvyvinutější jsou na
na konci výhonu. Z nich vytvoří se výhony při jarní míze, taktéž
i při letní, leč tyto za studeného počasí nedozrávají.
b) Li st o v é pupeny b nalézáme jen u jádrovin, jsou to vy·
vinující se květové pupeny. Listové pupeny vyvinují krátké vý·
hony s hustě vedle sebe sedícími listy (růžice listové). Nazývají
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se také přechodné nebo přípravné pupeny, j~likož z nich
za příznivého pohybu mízy vznikají krátké výhony s květovými
pupeny. Mají·li růžice alespoň 6 lístků, stačí vyživovati pupen
tak, aby se z něho vyvinul pupen květový pro příští rok. Je·li
listů méně, není výživa dostatečná a pupen zůstane v příštím
roce přechodným, výhon stane se prstenovým. Přechodné pupupeny jsou tlustší než dřevové, vyhání s květovými pupeny
před vypučením dřevových (obr. 9.).

Obr. 6.

......
·{""

Rozvětvený

plodonoš neboli

větev

plodonosná.

c) Květ o v é pupeny (viz obr. 7. a Přílohu I. g, h) jsou
dle vývinu a postavení u jádrovin a peckovin různé. U jádrovin
objevují se na špičce dvou a tříletých výhonů, jen zřídka obje·
vují se u velmi úrodných odrůd na vršku jednoročních výhonů.
Mají tvar tupý a jsou tlusté. Vyvinují se v červenci a srpnu;
nejvíce přetvařují se pupeny v listových růžích v pupeny kvě
tové. Za příznivého počasí, když vzrůst dřevových součástí se
zmenšil, vyvinují se ve větším množství. V době od července do
srpna vyvinují se květové pupeny četněji než za studeného a
deštivého počasí. Květové pupeny tvoří při vývinu krátký, kvě·
tový výhon s několika listy a květy. Těsně u základu květo·
vého výhonu nalézají se dva pupeny. Na špici květového vý·
honu jsou výlučně .květy. Květový výhon nese u jabloní 6-8,
u hrušní 8-9 květů, vyvine se tedy z jednoho květového pupenu
6 - 9, vyjímečně více květů.
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3. U p e c,k o vin vyvinu jí se květové pupeny na jednoletém,
dvouletém, nikdy na tříletém dřevě. Nalézají se vždy po
stranách výhonu. Vyhání přímo, bez výhonu květového,. čímž lze
snadno vysvětliti si tak častou holost větví. Jsou buď jednotlivé
nebo pro míseny květovými pupeny. U broskve a m e r u ň k y
nalézá se ve květovém pupenu jen jeden, u třešně, švestky a
slívy dva až čtyři květy. Květové pupeny pro příští rok vyvinují
se již v červenci.
4. U broskve nalézají se květové pupeny na dlouhých i krátkých výhonech. (Obr. 8., 2.) Výhon u broskve může vyvinouti pupeny
květové po celé délce. Kde na broskvi byl pupen květový b a
neměl vedle sebe dřevový a, bude místo prázdné. Dvojnásobné
postavení pupenů, kvě
tového a dřevového
Rl.
Bl
vedle sebe, jest proto
velmi cenné.
5. Dřevové pupeny
u meruněk (obr.8.)
podrží po více roků
schopnost vyrůsti. Oč-.
ka, jež v prvém roce
c.
zůstala spícími, mohou
zpětným řezem
Obr. 7.
býti přinucena vyhnati.
Průřez pupeny: o) květovým, b) listovým, c) poTvoření květových pu·
stranním dřevovým. Na každém průřezu pozorujeme již příští útvar, který se z pupenu vyvine.
penů jest u meruněk
oproti jiným druhům
ovocným velmi bohaté; tyto nalézají se na dlouhých i krátkých
výhonech.
6. U švestky utvoří se květové pupeny při základě výhonů
předešlého roku. Pravidelně vyhání švestky a slívy rády; tvoří '
velmi četné p()bočné větve a nestanou se tak snadno holými
jako broskve a meruňky.
7. U třešni (obr. 8., 1, 4) vytvoří se květové pupeny b na výhonech předešlého roku. Pupeny vyhání velmi rády, krátké výhony bývají skoro všecky kytičkové, jež každoročně se prodlužují,
tak nalézáme pak až osmileté kytičkové ratolesti a tím vysvět
luje se tak význačná úrodnost.
8. U višní tvoři pupeny tenké, dlouhé výhony, na nichž se
vytvoří malé kytičkové větévky, jež se opět prodlužují; tím
charakterisuje se také slabý, velmi rozvětvený vzrůst višní.
9. Vnitřní z a řízení pupenů sestává z více dílů:
a) z jádra neboli vegetačního kužele. TýžjestvnitřnídH
pupenu, přímé pokračování nebo odbočení větve ; b) z lístků
Bl, jež végelační kužel objímají; c) ze šupin, nebo krycích listů,
které pupeny zahalují a proti účinkům počasí chrání; d) ze z ár od k ů pupenů, jež sedí v úžlabičkách listových. Ty zárodky
zřídka
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jsou různé, u dřevových pupenů sestává z
Postavení pupenů jest takové jako listů.

květových

z á r o d k ů.

7.Listy.
List má čepel (plocha listu) a s I op k u. Stopka sesílenou
částí (pochvou) jest spojena s větví zvláštním kloubem. Cévové
svazky jdou z větve stopkou, li st o v ý m žebrem, rozvětvují se
dále listovými žilami. Mezi těmi nalézá se listová hmota, silně
listovou zelení (chlorofylem) zbarvená. Listy na dřevových vět
vích jsou delší než na
plodových. Postavení
listů, ohledně pupenů
v úžlabičku listovém,

a.

jest takové, že 5. list
jest nad prvním a astat- 2 b.
ní 4 mezi nimi utvoří ·--.-.
dvě otáčky kolem b
osy letorostu, jest to
postavení 2/ 5 • Vršek
listu a (obr. 1.) má
2 vrstvy pokožky (epi·
dermis), z nichž ho·
řejší jest potažena vo·
dotěsnou blanou (povláčkou cuticula);
buňky jsou podlouhlé.
Malými otvorye spadni
pokožky d má vzduch
přístup dovnitř ku listu.
Ty otvory jsou utvo-

I
:i

řeny buňkami půlmě·
síčnými a slovou pi·

Větévky

Q

b.

a.

J

a

Obr. 8.
peckovin: 1. třešně, 2.
3. broskve, 4. třešně.

meruňky,

c hy, pod nimi (ohledně nad nimi) jsou prázdné prostory dýchací (dutinky prů·
dušné). Mezi oběma pokožkami jest základní pletivo listu,
skládající se z b podlouhlých utěsněných a volnějších buněk
oblých c. Mezi těmi oblými buňkami c jsou mezery, jež jsou
spojeny dutinami dýchacími a pichy. Buňky podlouhlé b mají
ku pokožce polohu kolmou. Jest to vrstva palis. parencl)ymu.
Buňky základního pletiva jsou vyplněny zrnky zeleně. Uloha
listu jest velmi důležita a vykazuje hlavně trojí činnost: 1. assi·
milační (spodobovací), 2. dýchací, 3. lranspirační (odpařovací).
Při prvé tvoří se assimilály spodobniny - škrob v listech,
ovšem i v ostatních zelených částech. Pochod ten koná se v zeleni listové za spolupůsobení světla a přítomnosti drasla. Při
tom rozkládá se kysličník uhličitý ve vzduchu se nalézající.
Kyslík se vydychuje, uhlík slučuje se s vodou kořeny přijatou
v uhlohydráty - šk~ob. To tvoření se látek ústrojných z neústroj·
27
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ných obstarává nejen tvořivou hmotu rostlinnou, nýbrž jest nutné
i pro celé živočišstvo, jemuž schopnost ta schází. Ze škrobu
tvoří se dále cukr a oleje a přistoupením dusíku á síry bílko·
viny. Tmavozelené listy assimilují rychle a dle toho jsou také
rostliny takové silny. Za slunečných dnů jest assimilace značná
a přeměna škrobu v cukr rychlá, ovoce sladké. Rostliny hustě
stojící a za nedostatku světla jsou světlé, mají málo a kyselého
ovoce. 2. O ý chán í m přijímá rostlina jako zvíře ze vzduchu
kyslík a vydechuje kysličník ukličitý. Dýcháním získává se teplo,
zdroj živoht. a pohybu rostliny. Rostlina dýchá všemi částmi povrchu ve dne i v noci, nejvíce spodkem listu. Assimilace jest
ovšem mocnější než dýchání, proto rostliny přibývá. Při odpařování, jež koná se na celém povrchu rostliny, ztrácí se voda
ze tkaniv rostlin. V listech odpařuje se voda pichy. Koř€ny při·
jaté roztoky stoupají dřevem a zbylečná voda se odpaří. Voda
jest dopravním prostředkem pro živiny a sluje vegetační. Směr
dopravy jest tento: Jeden proud jde v dřevové části kambinální
a mladém dřevě od kořenů vzhůru a pomáhá k tomu, aby kambium např. při šlechtění srostlo s kambiem roubu (očka). Druhý
proud jde od vrchu dolů částí lýkovou a nese assimiláty, jež
byly vytvořeny v listech. Odpařování vody jest v úzké souvislosti
s půdními solemi ve dřevě. Odpaří-li se více vody, než ji kořeny
přivedou, rostlina vadne. Jest samozřejmo, že za větší teploty
jest odpařování mohutnější. Dle toho jsou listy nejdůležitějším ,
orgánem stromu. Zvedají mízu se živinami a tvoří z kysličníku
uhličitého za tepla a světla slunečního hlavní část živin (uhlohydráty) a staviv.

Činnost kmene, koruny a listů. Fysiologické

pochody.
1.

Vypařování

(trans pi r a c e)
vody jako páry z listů do ovzduší. U ovocných
stromů omezuje se na mladé, měkké části rostlin, tedy na listy
a mladé výhony, květy a plody. Tato činnost jest závislá na
množství a sile paprsků slunečních. Působí prodlužování větví.
Chceme-li směr proudu živin k nějakému účeli změniti, uštíp·
neme zelinné konečky výhonu (pincirujeme). Na transpiraci má
vliv teplota, vlhkost a pohyb vzduchu. Když kořeny nestačí dodati odpařenou vodu, rostlina vadne.
Voda kořeny přijatá proudí do listů mladým dřevem kmene
i větví. Té skutečnosti užívali již staří šlěpaři při "zázračném
kroužku", vylupujíce úzký proužek kůry kolem kmene až k mladému dřevu.
2. Spodobování (assimilace).
Vzduch jest směsí 4/ 5 dusíku s 1 / 5 kyslíku a nepatrného
množství vodních par a kysličníku uhličitého. Ten vniká pichy do

záleží v
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uvolnění

mezibuněčných prostorách se pohybuje a setkává se
přivedenými vodou pomocí kořenů a tvoří s nimi
sloučeniny, pochod, ten nazýváme a s s i mi I a c í.
Kysličník uhličitý odevzdává zde svůj uhlík a kyslík se uvolňuje,

listu, zde v
se živinami
nové látky,

uniká z listu a ozdravuje vzduch. Vydatnou podporou assimilace
jsou paprsky sluneční.
3. Z m ě n a I á t e k.

Strom jako živý organismus potřebuje potravy, do které náleží: uhlík, kyslík, vodík, dusík, síra, fosfor, dr~slík, vápník, hořčík,
železo. Tyto živiny jsou pro vývoj rostlin nutny. Na př. železo
jest potřebné ke tvorbě chlorofylu; vápno uplatňuje se při stavbě
a pevnosti dřeva a jest v peckách, semenech a plodech vůbec.
Každá živina má svůj specifický význam. Pak jsou ještě živiny
na př. sodík, chlor, křemík a j., jež nutny nejsou. Uvedené látky
přijímá rostlina jako sloučeniny, buď ze vzduchu nebo z půdy,
ve které jsou základní látky, draslík, vápnik, hořčík, železo sloučeny s kyslíkem, vodíkem, dusíke~, sirou atd. ve soli ve vodě
buď rozpustné nebo nerozpustné. Ziviny, přijaté kořeny z půdy,
setkáveji se v rostlině s látkami vytvořenými v listech a tím vytvořuje se hmota rostlinná.
Látky, jež zde vznikají jsou:
a) Uhlohydráty: cukr, škrob, celulosa, zymy.
b) Bílkoviny, vytvoří se z předešlých přibránim fosforu, případně síry.
c) Tuky a mastné oleje.
d) Kyseliny Oablečná, citronová, vinná a j.).
e) Eledcké oleje v květech a plodech.
f) Barviva, základní jest zeleň listová (chlorofyl).
K vybudování rostlinné podstaty nespotřebují se hned všecky
v rostlině vytvořené látky; ty, které zbudou, tvoří zálohy, jež
přezimují v zásobárnách ve kmenu, větvích, anebo semenech.
Na množství těch záloh spočívá úrodnost, je·li zá~ob málo,
musí se podporovati ralionelním hnojením. Ze záloh ve větvích
živí se výhony, jejichž řezem ubírá se mnoho záloh, proto se
musí týž vykonati včas a správně, jinak větve nedají ovoce a
kmen nesílí. Každá živina má pro strom určitou úlohu.
4. P o h y b 1á t e k.

Spodobováním a změnou látek utvořené sloučeniny nezůstávají
v listech, nýbrž dopravuji se na místa vzrůstu, kde alespoň část
jejich ihned tvoří stavivo pro nové buňky. Jak surová, kořeny
přiváděná šfáva v mladých dílech dřeva stoupá do výšky, stě
hují se staviva, jmenovitě důležité bílkoviny, částečně buňkami
lýka, částečně přeměněny ve h)·oznový cukr buňkami parenchymovými na místo spotřeby. Rez stromů ovocných má jednak
.I
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zříditi při!ok vody a nerostných živin, jinak rozděliti staviva do
rostoucích a jmenovitě plody nesoucích větví. Lze tedy správným
ř-ezem podporovati vývin letorostů listových nebo plodových a
tak vytvořiti rovnováhu větví stavivo tvořícich a spotřebujících.
Všecko stavivo však listy nespotřebují, tak že značná část nahromadí se pro příští generace v plodech a semenech a jiné
k novotvarům jarním. Ta staviva tvoří záložní živiny a jsou
uloženy v částech stromu, ·které nazýváme nádržemi z á l o žních živ in. To jsou paprsky dřeňové, lýko, parenchym, záro·
dečnice, větvové prsteny a kořeny, v nichž po dobu zimní uloženy jsou velká množství škrobu.

5. Dýchání.
Velmi důležitým tímto úkonem životním přijímá rostlina
živočich) z okolí kyslík, jejž spojuje s ústrojnými látkami
v jiné sloučeniny, jmenovitě kysličník uhličitý, který z těla uniká.
Jest to pozvolné spalování ve všech částech rostliny. Jelikož
i kořen dýchá, musíme kypřením půdy pečovati o to, aby mohl
kyslík vniknouti do půdy. Proto musíme býti zvláště při sadbě
stromů opatrní, aby kořeny nepřišly příliš hluboko do půdy,
stromek se "netopil" a tím jeho vzrůst netrpěl. Tímto úkonem
vyvinuje se teplo, jehož strom potřebuje, aby nahradil teplo,
uniklé při odpařování.
·

(i

6.

'.

l

Vzrůst.

Látky, jejichž vwik jsme v předešlých odstavcích popsali,
slouží ke zvětšení těla rostlinného, jelikož se z nich vytvoří
nové buňky, jiné se zdokonalí a vyrostou. To jest vzrůst. Větve
vyrůstají do délky z vegetačního kužele pupenu, u kořene z vegetačního kužele vršku pod čepičkou kořenovou, do tlouštky síří
se kmen, větve a kořeny kambiem. Vzrůst nadzemních částí do
délky jest omezený, protože jak kmen, tak větve dosahují jen
určitou, ~a druhu i odrůdě stromu závislou délku, čímž jednotlivé odrůdy vytvořují zvláštní tvary koruny. Vzrůst do šířky jest
neomezený, pokud kambbm jest životno. Vzrůst jest ročně
omezen zimou a začíná znovu na jaře, když půdní voda jest
dosti oteplena a teplota vzduchu přiměřeně stoupla. Větev, pří
padně mladý strom roste nejdříve zvolna, pak určitou dobu
rychleji a konečně zase pomaleji. Proto jsou pupeny na vršku
a spodku větve k sobě blíže, kdežto ve středu jsou od sebe
dále. Vzrůst do šíře počíná na jaře a trvá do zimy. Vzrůst do
délky u kořenů trvá do zamrznutí a jest v létě větší, v zimě
menší.
7. Vzrůst podporuje:
teplo, světlo, tíže země, vodní obsah vzduchu, obsah vody a
živin v půdě a s tím spojené hnojeni. Vlivem tíže země roste
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vršek stromu kolmo k povrchu země do výšky a kořeny smě
pokud lze, ke středu země.
Vliv hnojiv na vzrůst uplatňuje koruna kořenová, jež Qřijí
majíc živiny, dodává je koruně nadzemní, jejím listům a květům.
Hnojení musí býti přizpůsobeno zdaru a vývinu ovocných stromů.
O tom bude pojednáno později.

ř!JjÍ,

Vzrůst

nadzemních os do délky a jeho vztahy
k řezu ovocných stromů.
1. R o z v it í p u p e n ů.

Prodlužování větví způsobují vegetační kužele vrcholových
(koncových) pupenů, ve kterých přívodem staviva vytvořují se
nové buňky z těch, jež již byly. Vytvořují postupně neúplně
vyvinuté listy, později objevuji se vnitřní listy, které se úplně
vyvinou, nebo objeví se místo nich květy. Květové pupeny
připravují se v červenci a srpnu, jest to účinek teplého
počasí a úrodnosti půdy. Proto po takových letech bývá větší
úroda. Vegetace začíná rok co rok, jakmile ovzduší a
zvláště také půda, případně v ní obsažená voda jest
dostatečně oteplená, v nejkrajnějších dílech, jež v předešlém
období proudění posledně byly utvořeny, tedy na koncích větví
ve vrcholových pupenech, ať jsou to dřevové nebo květové
pupeny, obzvláště ale v posledních.
Teplo působí na různé odrůdy našich ovocných stromů často
velmi různě, mnohé raší již po několika málo teplých dnech,
kdežto jiné teprve po několika týdnech raší. Odrůdy, jež později
raší, jsou obyčejně odolnější proti mrazům. Tuto vlastnost podržují za všech okolnosti. Nepodaří se také, aby raná odrůda,
šlechtěna na pozdě ženoucí podnož, byla přived~Jna k pozdnímu
vyhánění.

2. D v ojí o b d o b í p r o u d

ě

ní mi z y.

Jest obecně známo, že zdravý, silný, listnatý strom má dvojí
období proudění mízy a proto mluví se o jarním a letním mízotoku, ale vlastní příčinu určitě neznáme. Zdá se, že jeho ranější
nebo pozdější ohraničeni řídí se vlivem počasí, a že také ukon·
čené uložení určitého množství živin, které se v listech přetvo
řily, podstatně na to působí. To lze tím spíše přiznati, že ne
zřídka při vlhkém a teplém počasí na podzim ve školkách i třeli
nebo dodatečné proudění se přihodí. Tolik jest jisto, že
když první proudění jest ukončeno, pak všecky listy,
jež byly přes zimu ve vrcholovém pupenu uzavřeny, se
rozvinou, listy druhého proudění však ještě úplně vy·
tvořeny nejsou. Tento občasný vzrůst objevuje se u dřevových
výhonů obyčejně dvakráte, k~žto plodové výhony jeví zevně
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neJVICe jen jeden vzrůst. U nich sestává druhé proudění na
konec ve zvětšení pupenů květových a listových, nebo v přelv<>·
ření pupenů dřevových v listové a pupenů listových v květové.
Přestávka mezi prvním a druhým prouděním jest pro
pěstění velmi důležitá, změní·li se, má to na strom velký
vliv. Když na př. v drsném podnebí odvrškováním na konci
· května proudění, které by v proslřed června se ukončilo, se
probudí a znovu oživí, vynutí se místo květových pupenů nové
výhony. Odvrškováním brání se délkovému vzrůstu výhonů, následkem
toho ukládají se nejen látky v těch
výhonech se nalézající a pupeny
stanou se plnějšími, nýbrž přebyteč
ná míza uplatní se dobře ještě v pupenech sousedních větví. Odvrškování (zaštipování - obr. 9.) nesmí
býti krátké, nýbrž zbývající část výhonu musí míti tolik Jistí, aby se utvořilo dosti živin pro příští období vzrůstu
a musí se státi, dokud letorosty ne·
jsou zdřenatělé, t. j. ve stavu zelinném. Odvrškuje·li se brzy nebo silně,
vyvinou se výhony, které měly vypučeti teprve příštího roku a spotře
buje se více reservních látek, než by
bylo třeba, ke škodě vytvoření květů
Obr. 9.
a plodů.
Zaštipování letorostu.
3. V ý s I e d e k z a š ti p o v á n í (o d v r š k o v á n í, p i n c i r ování) z a ob o u ob dob í pro u dění mí z y.
Jest-li v podletí, za prvého období proudění mízy, odejmeme
vršky výhonům, jež se právě chystají prodloužiti sé, tu rychlé
proudění k oněm částem se zruší, a míza vrhne se do částí
neodvrškovaných, rozdělí se do výhonů spodních a v tom nabízí
se nám nejlepší prostředek pomoci těmto ve vzrůstu.
Když odebéřeme nejkrajnější vršek, tak při mírném proudění
vyvine se teprve později nový výhon prostřední síly, často jen
slabý vzrůst, a posílí se zbylé pupeny, klonící se ke květovým
pupenům. Když se odvrškuje dále, 4-6 cm, tu při mírném
proudění asi za 2 týdny po výkonu, vyvinou se z jednoho nebo
dvou pupenů dosti silné, nové výhony. Při silném proudění vytvoří se nové výhony lak silné, že škodí úrodnosti stromu. Před
pokládali jsme, že výhony odvrškované byly 15-20 cm dlouhé.
Rozhodují zde ovš~m ještě jiné vlivy, podnebí, půda, odrůda.
Když odebíráme vr~ky v druhém období proudění mízy, kdy se
zalomuji, protože výhony jsou již hodně zdřevnatělé, při pravidelném proudění nevyvolají se žádné nové výhony, nejvýše že
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by nejhornější pupen dal malinký výhon, nýbrž postranní pupeny
přetvoří se za zvýšeného působení slunce ,.v pupeny listové a
květové. Jen při velmi silném proudění nebo vlhkém počasí
letním a podzimním mohou nastati silnější dřevové výhony, jež
pak neprospívají, nýbrž poškozují strom. Zalamování a odebírání listi oslabuje vzrůst, proto nutno býti opatrným a správně
volili čas k letnímu řezu. Všeobecně lze říci, že letní řez (řez
zeleně) vzrůst oslabuje a plodnost zvyšuje, kdežto řez jarní
(řez sušin) vzrůst podporuje a brání často plodnosti, jmenovitě
je-li krátký.

Geotropism

(zeměvrat)

a Heliotropism

(světlovrat).

Jest známo, že od krku kořene kmen stromu a kořen rostou
v protivných směrech, výhon šlechlěnce roste svisle vzhůru;
pobočné větve za to nečelí vzhůru, nýbrž tvoří se kmenem,
z něhož vyrůstají ostré úhly, jejichž velikost jest závislá na odrůdě a stupni rozvětvení. Ten pravidelně se opakující zjev,
zvaný negalivním geotropismem (záporný zeměvrat), svádí se
jednotlivě na zcela neznámé podráždění, které na rostoucí
ústrojenstva vykonává tíže země. Přitažlivost země působí při
rozeně také na buňky. Jak ta síla působí a proč vršek hrušně
vždy světle roste do výšky, to nevíme, jest to zděděná vlastnost
rostliny. Vidíme to na všech tvárných slrQmech. Jestliže větvi,
která vznikla první rok po šlechtění, odebereme vrcholový
pupen, nahradí ho ihned nejblíže nižší pupen a vyžene výhon,
který roste svisle vzhůru a poslupně tvoří prodloužení hlavní
osy. Takových příkladů nalezli bychom mnoho, na př. u vodorovných věncoví (kordonů), jejichž koncové výhony musíme při
vazovati k drátu, aby nerostly svisle. Podobné poměry nalezneme
u všech špalírů. Umění pěstitele záleží právě v tom, pot Ia či li tu snah u částí stromů, jejich původní směr (proti
horizontu) o::>ět uplatniti. Když listové větve se skroutí nebo
ulomí, odstraníme mocný účinek záporného zeměvratu, vypařovací
voda bude slaběji než jinak do nich hnána, činnost listí se brzdí,
a větvi se postupně umožní na prospěch jiných listových větví
dáti se živili jinými a přetvoří se v plodo~ou větev.
·
Úlohou pěstitele tvárných stromků jest zříditi protiváhu negativnímu geotropismu.
Mimo záporný zeměvrat působí obzváště zřejmě u špalírů, které stojí u zdi a jsou proto jednostranně osvětlovány,
ještě jiná síla. Pozorujeme, že jejich větve nerostou svisle vzhůru,
nýbrž poněkud ode zdi snaží se růsti a to směrem, odkud za
dne světlo většinou přichází. Tento zjev nazýváme Heliotro·
písmem (světlovratem).
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Rovnováha mezi větvemi
plodovými.
1. Vše

dřevovitými

a

obecně.

Ve stejnoměrném a správném poměru k celkovému vzrůstu
stromu se nalézajícím vývinu vrcholových a postranních pupenů·,
přiměřeně jejich určení za řídící a plodové větve, vězí normální
pravidelnost vzrůstu pokud se týče tvorby dřeva a plodnosti. Na
tom zakládá se nutná vzájemná
rovnováha těch částí, jež jsou
naprosto nutny jak k trvalé úrodnosti, tak k udržení životní síly
stromu. Může se říci, v tom spočívá správný poměr mezi výrobou vyživovacích šfav pomocí
listů a mezi spotřebou těchto
novotvary a plody. Ten správný poměr udržeti a kde b,J
měl býti porušen na prospěch nebo škodu buď vzrů
stu dřeva nebo plodnosti,
znova uprav i ti, jest hla v ní
úlohou ošetřování a péče
našich ovocných stromů a
obzvláště také úlohou řezu stromů. Další povinností toho, kdo
tvárné stromky ořezuje, jest, aby
šetřil zákonů krásy a snažil se
přiměřenou, leč nenucenou pravidelností tvaru, jež má strom
míti, zřídili a udržeti. Pěknou
Obr. 10.
Obr. 11.
rovnoměrnost mezi všemi díly
Obr. 10. Porušený poměr mezi dřevo
stromu docíliti, může býti samo
vými a plodovými větvemi přetvo
seoou pokládáno za úlohu řezu
řením řídící větve na plodovou.
stromu. U vedený správný poměr
Obr. 11. Porušený poměr přetvoře
ním plodových větví v dřevové.
mezi dřevovými a plodovými vět
vemi se poruší:
a) na prospěch plodnosti, když z vrcholového pupenu řídících větví místo nové, řídící větve vznikne plodová
větev (obr. 10.). Zde jest vzrůst řídící větve zcela přerušen a
•místo ní vyroste plodová;
b) na prospěch vzrůstu dřeva, když se nejen z vrcholového pupenu, nýbrž také z více vrchních, pobočných pupenů
řídících větví utvoří dřevové větve (obr.11.). Tyto na rozdíl od vlastních řídících větví nazýváme ne pravé a ve dI ej š í větve; jsou
to dřevové větve a přibližně rovny ve vzrůstu řídícím a jen, jak výše
bylo již. naznačeno, jejich postranním postavením se od nich liší
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2. V y v o 1á n í p ř e m n o h a p 1o d o v ý c h v ě t v í.
Trvalá, převládající plodnost má za následek pozwlné vyčerpávání stromu, jelikož není více potřebných, zásobních živin
k vývinu pupenů dostatek. Jen je-li dosti uložených živin, vytvoří
se květy a plody. Takový převládající sklon k plodnosti objevuje
se obzvláště u ovocných stromů starších nebo jinak nedosti živených, jmenovitě . však u stromů, jejichž přirozený vzrůst polohou jejich více méně vodorovně vedených tvarových větví jest
brzděn jako u špalírů. Sklon k plodnosti může býti také následek
slabosti stromu při nedostatečné potravě půdní; v tom případě
nastává skutečná plodnost jen zřídka, stromy ty kvetou, ale
shodí mladé plody. V tom případě jest třeba strom zmladiti,
t. j. s:lně, zkrátka ořezati celou korunu až do starého dřeva,
tím nahradí se chybící, řídící větve znova se tvořícími, v dů
sledku tím zmenšeným počtem stávajících pupenů úplně uživí
se reservními živinami zbylé pupeny, z nich #vyvinou se mocné
výhony, jež dají dřevové větve. Zmlazení ovocných stromů, seslabených velkou úrodností, patří k nejdůležitějším pracem
v ovocnictví. Správné prokleštěni vnitř koruny se nalézajících
zbytečných a málo kdy plodících starších, špatně živených ~
následkem potlačení příznivě položených větví - plodnost ztra·
tivších, plodových větví, jakož i osvěžení půdy nebo účelné
hnojení působí zde také velmi účelně, ano jest i podmínkou!
mnoha dře v o v ý c h větví.
tvorba dřevová objeví se při občasné nebo
trvalé neúrodnosti a silném řezu. V takovém případě objeví se
vždy silný výtlak vody, jímž postranní pupeny řídících větví,
které by se měly přetvořiti v plodové pupeny a plodové větve,
dají dřevové výhony, načež tvorba plodů pošine se na kratší
nebo delší dobu.
Tak silnou pučivost a s ní spojenou neplodnost nalézáll}e
přede vším u mladých, velmi silných a hoj ně dusík a·
tými hnojivy obdařených stromů, a jmenovitě po velmi
silném řezu řidícich větví na jaře. Všecky prostředky, kterými
se brzdí velmi silný výtlak vody, jsou také pomůckami k obno·
vení porušené rovnováhy a zúrodnění stromů. Takové pro·
středky jsou:
Vypustiti řez větví nebo jen nepatrné ořezání těchto, zvodorovnení větví, zkroucení nebo zmačkání větví, puštění žilou
kmene, odpíchnutí nebo odřezání jednotlivých kořenů, ořezování
v druhé míze. - O těch úkonech později.
3.

Vytvoření pře

Převládající

4. Dosažení ranější plodnosti velmi silně ženouc í c h a t. č. n e ú r o d n ý c h stromů d I o u h ý m ř e z e m.
Řez slromů udává nám však také prostředky a cesty, jak
toho času neúrodné stromy k brzké plodnosti přivésti bez upo- .
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2. V y v o I á n í p ř e m n o h a p I o d o v ý c h v ě t v í.
Trvalá, převládající plodnost má za následek pozwlné vy·
čerpávání stromu, jelikož není více potřebných, zásobních živin
k vývinu pupenů dostatek. Jen je-li dosti uložených živin, vytvoří
se květy a plody. Takový převládající sklon k plodnosti objevuje
se obzvláště u ovocných stromů starších nebo jinak nedosli ži·
vených, jmenovitě . však u stromů, jejichž přirozený vzrůst po·
lohou jejich více méně vodorovně vedených tvarových větví jest
brzděn jako u špalírů. Sklon k plodnosti může býti také následek
slabosti stromu při nedostatečné potravě půdní; v tom případě
nastává skutečná plodnost jen zřídka, stromy ty kvetou, ale
shodí mladé plody. V tom případě jest třeba strom zmladiti,
t. j. s:lně, zkrátka ořezati celou korunu až do starého dřeva,
tím nahradí se chybící, řídící větve znova se tvořícími, v dů
sledku tím zmenšeným počtem stávajících pupenů úplně uživí
se reservními živinami zbylé pupeny, z nich ivyvinou se mocné
výhony, jež dají dřevové větve. Zmlazení ovocných stromů, seslabených velkou úrodností, patří k nejdůležitějším pracem
v ovocniclví. Správné prokleštění vnitř koruny se nalézajících
zbytečných a málo kdy plodících starších, špatně živených ~
následkem potlačení příznivě položených větví - plodnost zlrativších, plodových větví, jakož i osvěžení půdy nebo účelné
hnojení působí zde také velmi účelně, ano jest i podmínkou 1
3. V y t v oř e n í p ř e m n o h a d ř e v o v ý c h v ě t v í.
Převládající tvorba dřevová objeví se při občasné nebo
trvalé neúrodnosti a silném řezu. V takovém případě objeví se
vždy silný výtlak vody, jímž postranní pupeny řídících větví,
které by se měly přetvořiti v plodové pupeny a plodové větve,
dají dřevové výhony, načež tvorba plodů pošine se na kratší
nebo delší dobu.
Tak silnou pučivost a s ní spojenou neplodnost nalézáme
především u mladých, velmi silných a hojně dusíka·
tými hnojivy obdařených stromů, a jmenovitě po velmi
silném řezu řídících větví na jaře. Všecky prostředky, kterými
se brzdí velmi silný výllak vody, jsou také pomůckami k obno·
vení porušené rovnováhy a zúrodnění stromů. Takové prostředky jsou:
Vypustiti řez větví nebo jen nepatrné ořezání těchto, zvodo·
rovnení větví, zkroucení nebo zmačkání větví, puštění žilou
kmene, odpíchnutí nebo odřezání jednotlivých kořenů, ořezování
v druhé míze. - O těch úkonech později.
4. Dosažení ranější plodnosti velmi silně ženoucí c h a t. č. n e ú r o d n ý c h strom ů d I o u h ý m ř e z e m.
Řez stromů udává nám však také prostředky a cesty, jak
toho času neúrodné stromy k brzké plodnosti přivésti bez upo· .
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třebení výše uvedených energických pomůcek. Dlouhým řezem
a zářezy, které se učinily do kůry nad jinak spícími očky roz·
dělíme stávající a plynoucí staviva na větší počet pupenů, které
~e pak brzy vyvinou v plodové výhony a utvoří květové pupeny.
Učinek dlouhého řez u jest tím významnější, čím více se
snažíme současně připínáním dáli větvím plochý směr, čímž
způsobíme nejen volnější pohyb šfav, nýbrž dosáhneme také
většího přístupu

vzduchu a slunce dovnitř stromu, tím podráždí se
každý jednotlivý pupen a tytéž se lépe a úplněji vytvoří a vyvinou. Silný řez vršků vyvolá vývin spodních dřevových větví,
ze kterých vyvinou se později květové.

5. O o s až e ní ranější pI odnos ti u semenáčků.
Chceme-li dosáhnouti rané plodnosti u stromů ovocných, vy·
chovaných ze sémene, vychováváme je, abychom obdrželi hojně
kořání, na počátku v hrncích; tím že musíme tyto stromky často
přesazovati, vyroste hojně vlasových kořínků. Takto vypěstované
stromky přesadí se, aniž by se přiřezaly, do úrodné půdy v teplé
poloze na 1 m od sebe; rostou nyní sice, ale přece tak mírně
a vytvoří jejich výhony tak brzy, že již ve čtvrtém roce lze ob·
držeti plody. Zde neořezáváním nebo jen velmi mírným řezem
vršků ve spojení s teplou polohou a úrodnou půdou a krátkými,
jemnými, ale četnými kořínky, jimž odpovídá právě tak slabý
systém větví, docílili jsme tak brzkou úrodnost, jako nikdy jinde,
jelikož takové semenáčky obyčejně teprve v 10.-12. roce při·
nášejí první plody.
Také šlechtěním pěkných, řídících větví takých semenáčků
na podnoži zákrsků docílíme ranější plodnosti. Balte t doporučuje mimo to, plodové výhony takových stromků v opačném
směru, díváme li se na větev svrchu, na jiné úrodné stromy očko
váním v srpnu šlechtiti.

Řez mladých stromků při sadbě.
Při sadbě mladých, ovocných stromků, obzvláště v zahradách s úrodnou půdou, střežme se silným, krátkým řezem větví
vyvolati přebujnost výhonů. Naopak ořezujme již při sadbě
stromů, obzvláště těch, jež jsou šlechtěny na pláňata a jsou již
vychovány v souměrném tvaru, ořezujme větve jen málo nebo
vůbec ne zpět a zamezme tak objevení se silného výrostu, ohrožujícího plodnost. Pravidlo to platí jen pro jádroviny; u peckovin
musíme všecky řídící větve ořezati také při sadbě, aby větve
nebyly holé.

Plodové ústrojí.
Všecky ovocniny mají většinou úhledný, pěkně zbarvený květ.
Květy (obr. 12.) jsou nejjemnější a proto nejcitlivější roz·
množovací ústroj rostliny.
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Úplný, dokonalý květ ovocný sestává: a) z koruny, b) kalichu, c) prášníkii, d) čnělky.
a) Koruna sestává z vnějších listů c (obr. 12.), jež jsou
u hrušní, sliv, švestek, třešní, višní bílé, u jablek narůžovělé a
broskví růžové. Slouží k ochr~ně vnitřních částí květů a k lá·
kání hmyzu.
b) K a I i c h tvoří pět spodních listů zélených k, jež u jablek
zůstávají i na plodu a tvoří kalíšek.
c) P r á š ní k y a jsou samčí, rozmnožovací ústroje, jež skládají se z tyčinek, na nichž jsou
váčky pylové a z pylu.
d) Č ně I k a a pestík {jest
samičí 10zmnožovací ústrojí,
skládá se v nejvyšší části z b I i z·
ny n, ~čnělky spojující bliznu
s pestíkem a se zárodky se·
mene s, čili semeníkem, ten bývá
svrchní 1., II., nebo spodní III.
i polospodní IV. Při základně
korunních listů k odměšuje se
malými žlazami medová šťáva,
jež láká hmyz, hlavně včely. Je·li
obojí ústrojí, samčí i samičí, spo·
jeno v jednom květu,jest to květ
obojaký. Tento nalézáme u ovo·
ce jádrového, peckového, růžo·
květých malin a ostružin. Má-li
Obr. 12.
květ pouze tyčinky, jest samčí,
Květy se semeníky svrchními I. a ll.,
má-li pouze čnělku, samičí. květ se semeníkem spodním III.,
Mají-li rostliny květy riizno- květ se semeníkem polospodním IV.,
pohlavní na téže rostlině, jsou k kalich, c koruna, 1 pestík, n blizna,
jedno do m é,jako vlašský ořech, s semeník, a prášník, I lůžko, p semena.
líska. moruše; jsou-li květy na
různých rostlinách, slují d voj do mé; mezi ovocnými stromy
jich není. Aby květ úloze své vyhověl, musí býti zúrodněn, opylen,
k tomu jest třeba, aby pyl s prášníku spadl na lepkavou bliznu,
zde vzklíčil, vypustil čnělkou láčku dolů a konečně spojil se
v semenovém pupenu zárodkového váčku s vajičkem. Dle po·
stavení květu jsou různé způsoby zúrodnění. Mluvíme o samozúrodnění v užším slova smyslu, když pyl zúrodňuje vlastní
květ, o samozúrodnění v širším slova smyslu, když není
pyl z téhož květu, avšak jest téže odrůdy, z téhož nebo jiného
stromu a křížové zúrodnění, když pyl jest s jiné odrůdy. Křížení
jest nejlepší a u většiny odrůd jedině možné zúrodnění, protože
pyl dozrává většinou o něco později než čnělka. Pyl přenáší
skoro výhradně hmyz (včely).
Spodní, širší část pestíku slove semeníkem, jest složena
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z plodolistů, které v sobě chovají zárodky semen, t. zv. vajíčka.
Z vajíček po zúrodnění vyvinou se semena. Ta obalena jsou
oplodím a tak vzniká pI od. Oplodí bývá při zralosti tvrdé lískový ořech, nebo měkké - angrešt, borůvka a j. v.; někdy
mívá tři vrstvy: vnějsí, tvoří slupku na povrchu, střední jest
dužina a vnitřní jest tvrdá pecka s jádrem - pec k o viny.
Plody, jež vzniklyrjen z pestíkiijsou pravé; když mimo pestíku
súčastní se tvoření plodů ještě jiné části květu (lůžko) jsou ne·
pravé, malvice ujabloněahrušně. Zevnější známky plodu
(ovoce) jsou: podoba, velikost, kalich, vhloubení kalichu, stopka,
stopkové vkloubení, slupka (jakost, barva), zralost stromová
a požívání, vůně. Ke vnitřním známkám plodu náleží jaderník,
svazek cév, semeno, kalichová roura, maso (dužinfl). Dle toho
rozeznáváme ovocné druhy. Doba květu jest tím kratší, čím
později rozkvétá.

Ovocné druhy.
Die Arlen der Obstbaume. - Les sortes de fructiferes.

Po uvedeném již stručném rozdělení ovocných druhů jel':!
bližších popisů. Uveďme nejdříve jádro v i:. y,
jinak jabloninami zvané, které jsou pro naše hospodářske po·
třeba poněkud

měry nejdůležitější.

1. Jádroviny (Kernobst, Péponifere)
jsou ty ovocné druhy (jabloniny, Pomaceae nebo Pomoideae),
jejichž semena, jádra, nalézají se v kožnaté schránce (jaderníku).
Mají květy s lůžky rozšířenými, po krajích jest kalich, růžová
korunka a mnoho volných tyčinek. Pestíků bývá 5, semeníky leží
v dutině lůžka, lůžko zdužnatí a utvoří oplodí, v němž jest
hvězdicovitě postavený jadřinec se semeny. Celek nazýváme
malvicí. Náleží sem hrušeň, jabloň, kdoule, mišpule.
Začněme jabloní (Pirus malus, Apfelbaum, Pommier). Není
asi pratvar, nýbrž vznikla přirozeně z více druhů, třeba že ji
můžeme sledovati od nejstarších historických dob jako ~ulturní
rostlinu v j. Evropě, přední Asii, Himalaji, Sibiři. Již Rímané
znali více odrůd, nyní by bylo dosti obtížno všecky její odrůdy
spočítati, čítá se jich na 3.500. K d ř ev i n á m j ob l o ň o v i·
tým náleží:). s. hladkým listem (Pirus silvestris Mill); s plsto a tým listem (P. malus L.); s listem s li v ovitým (P. purnifolia);
francouzská paradiská - svatojánče (P. malus paradisíaca) a
doucin (P. malus acerba). K nim patří i divokorostoucí odrůdy.
Jabloň rozmnožuje se semeny, jeho příbuzní, jako svatojánče
nebo paradiska a doucin lze rozmnožovati i mimopohlavně. Jelikož
uvoce jejich nemá. ceny, užívá se jich jako podnoží pro ušlechtilejší jabloně. Odrůdy jabloně věrně lze rozmnožiti jen šlechtě
ním. Dožívá průměrně 60 roků, plodí od 8 r.
3R '

Hrušeň (Pirus comunis, Birnbaum, Poirier) jest také bastard
nepamětnýclt dob dobře známý v záp. Asii, v horských lesích
přední Asie, v Cině. Z malého počtu odrůd známých při Nar.
Kristově vyvinulo se jich nyní jako jabloní nepřehledně mnoho.
Rozmnožuje se jako jabloň. Dospívá i většího stáří než jabloň.
Kdoule (Odule, Cydonia 1 vulgaris, Q!1itte, . Cognassier) do-

od

movem v Orientu (Persie, Turkestan) objevuje se ve více odZ těch nejdůležitější jest j a b I k o v á (var. maliformis
Mill), pro podobu svého plodu tak zvaná, pěstuje se pro pod.nože hrušním a jiným kdoulím, kdežto hr u š ň o v á (portugalská)
se k tomu nehodí, ta dává více ovoce. Ovoce syrové není požívatelné, ale hodí se dobře k zavařování. Jest známa jako
ovocný keř již od r. 650 př. Kristem. Rozmnožuje se více ne·
pohlavně pomocí hříženců, odprutců, kořenových výhonů a p.
Ze semene vypěstovaná nehodí se za podnož pro nízké kmeny,
jelikož rychle rostou a sílí. Nejvíce pěstuje se jako keř, v ně
kterých školkách šlechtí ji mimo na podnož portugalské kdoule
také na hloh.
Mišpule domácí (Mespilus germanica, Mispel, Néflier) pů
vodem z Persie a Kavkazu, kde roste divoce, pěstuje se jako
keř nebo nízký kmen. Zraje v malvici, na jejímž vrcholu jest
prohloubený· terč, kol něhož jest 5 vytrvalých cípů kališních.
Malvice jsou na počátku zelené, později hnědé. Podobá se
jablku, uvnitř má pecku 2-5 dílnou se skořápkou tvrdou. Nejlépe je nechatiy plod zmrznouti a uležeti, pak hniličí a jest dobrý,
navinul~ chuti. Rezu nesnese, protože plody jsou na koncích letorostů. Slechtí se na vlastní pláňku nebo na hrušňovou. V půdě
ne ní vybíravá; jest několik odrůd různé velikosti.
jeřáb obecný (Jaráb obyčajný, Sorbus aucuparia, Eberesche,
Cormier) a sladký (Pyrus aucuparia dulcis, Siisse Eberesche).
J eř á b obyčejný roste v hájích celé Evropy a jest hojně
vysazován podél silnic v horských krajích a znám svými korá·
Iovitými plody. J e ř á b s l a d ký, nalezený na mor. Jeseníku,
ocitl se mezi ovocnými stromy, jelik,9ž jeho poněkud větší plody,
chuti přisládlé, se hojně zavařují. Slechlí se na jeřáb obecný.
Oskeruše (Sorbus domestica, Hauseberesche, Cormier) jest
jeřábu příbuzná a podobná. Plody tvaru hruškovitého jsou žluté,
na sluneční straně načervenalé, na konci bývají hnědé. Roste
divoce v jižní Evropě, u nás pěstuje se někdy v sadech. Plody
se jedí když zmrzly, nebo když se uležely. Pálenka se z nich
vyrábí.
Hloh a šípek nemají pro ovocnictví důležitosti.
růdách.

2. Peckoviny (Sieínobst, Nucifere)
slovou ty druhy, jejichž semeno jest uzavřeno v kamenitém
obalu; náleží k rodu mandlovin (Amygdalaceae nebo Prunoideae).
Ty mají lůžko číškově rozšířené, na okraji 5 lístků kališních,
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5 lupínků korunních, četné tyčinky. Na dně číšky volný semeník
~e 2 zárodky a 1 čnělkou. Ze semene vyvine se jednosemenná.
peckovice. Jsou to keře, nebo malé, nejvýše 5 m vysoké stromy.
Pec k o viny čítané k mandloninám, jsou důležité. Náleží
sem slívy, švestky, broskve, meruňky, mandloně, tyto jsou s plody
ojíněnými, z neojiněných jsou zde třešně a višně.

a) N e o j í n ě n é.
Třešeň (čerešne, Prunus cerasus avium, Kirsche, Cerisier)
kolébkou vv Orientě (Kavkaz) v Malé Asii, i na Balkáně, byla
přivezena Rímany do Evropy a nyní jest rozšířena po celém
světP, kde toho podnebí dovolí. Chrupavky a srdcovky jsou vypěstovány z ptáčnice (planá třešeň, Prunus avium Lin.) a višeň
z višně nízké. Rozmnožují se semeny s dalším šlechtěním; jen
některé višně, ale ještě ne bezpečně, lze se zachováním odrůdy
obdržeti ze semene (Ostheimská višeň).
Višeň (višen, Prunus cerasus acida, Weichsel, Oriote) množí
se také kořenovými výhony, ovšem tehdy, máme-li jisté kořena·
pravé stromy. Za podlože pro třešně a višně hodí se nejlépe
semenáčky a pecky červ~né ptáčnice, pro nízké kmeny Prunus
mahaleb.
b) Ojíněné.

Slíva (Prunus insititia, Pflaumenbaum, Prunier) jest dle kolébky bratrem třešně a nepochází od jedné odrůdy, nýbrž jest
výsledkem křížení odrůd Prunus insiticia a Prunus damascena,
Prunus cerosifera a mirabolanas. Dále jsou známy Pr. syriaca,
světloplodá a Pr. spinosa (trnka obecná).
Švestka (slivka, Prunus domestica, Hauspflaume, Zwetschkf')
dostala se do Evropy z jihozápadní Asie.
Broskev (breskyně, Prunus persica, Pfirsich, Pechere) žádá
větší teploty, leč dá se při vhodné volbě místa a odrůdy pěsto
vati i v polohách mírně chladných. V poslední době pěstuje se
nejvíce ve tvaru keřovitém, staré tvary odrové se ovšem do·
držují, méně pěstuje se jako vysoký a polokmen. Rozmnožuje
se dobře semenem. Jelikož však není přece naprosté jistoty,
šlechtí se ve školkách skoro napořád. Dostala se k nám ze
subarktické severní Ameriky, z Japonska do Sibiře a východní
Evropy.
Meruňka (Marhule, Prunus armeniaca, Aprikose, Abrieotier)
jest méně choulostiva předešlé, ač i ta žádá polohy teplejší.
Vedle špalírových tvarů jsou oblíbeny nízké tvary keřovité, polo·
kmeny a v polohách příznivých i vysok{> kmeny. Tvary umělé
nejsou vděčny, .ielikož často uschne některá větev a tím se
umělý tvar poruší. Při šlechtění na podložce volíme nejraději
očkování, jež se snadněji přijímá než u broskve. Rozmnožuje
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se dosti věrně semenem, leč šlechtí se ve školkách nejvíce na
slívu St. Julien.
Mandloň (Amigdalus comunis, Mandelbaum, Amandier) jest
domovem v Orientu a sev. Americe, nyní jest rozšířen po střední
Evropě. Rozmnožuje se kladením pecek na trvalé vstanoviště;
šlechtí se na slivky, aby byl odolnější proti mrazům. Zádá teplou
a chráněnou polohu, půdu lehkou. · Nejoblíbenější jest chrupka.
Druhů jest několik, se sladkým i hořkým jádrem, s měkkou
i tvrdou skořápkou. Zavařuje se pokud jest měkká a skořápka
nevyvinutá.

~

3. Bobuloviny (Beerenstraucher, Baccifere).

•

Jsou to plody, jejichž kožnatá semena nalézají se v obalu
masitém, šťavnatém. Náleží k více rodům. Na př. k růžokvětým,
jež mají pravidelné květy na stopce džbánovitě nebo terčovitě
rozšířené. Lůžko má četné pestíky, ze kterých uzrávají mnohé
nažky, buď uzavřené ve vzdužnatělém lůžku, jako šípek, nebo
zevně na lůžku, jako jahoda, nebo tvoří četné peckovičky, jak
to nalézáme u malin a ostružin. Jsou to víceleté byliny, nebo
polokeře a keře.
. Z bobulovin (meruzalkovin) pěstují se jako ovocniny angrešt
( egreš, Ribes grosularia, Stachelbeere, Oroiseillier épinent) bílý
(album), červený (rubrum). Odrůd jest velmi mnoito. Semenem
se rozšiřují zřídka, jen hledají-li se nové odrůdy. Slechtí se na
větší podnož rybizně zlaté, jinak pěstuje se jako keř pravo·
kořenný. Rodem z Asie.
· Rybíz (ribizl, Ribes rubrum, Johannisbeere, Oroseillier) čer
vený (R. rubrum), bílý (R. album), černý (R. nigrum) domovem
v Americe, nyní jest u nás rybíz domácí, jedlý. Rozmožuje se
jako předešlý.
Malina (Rubus idaeus, Himbeere, Frambosier) patří k rodu
různokvětých, hojně roste i v lesích u nás, množí se výhony
kořenovými a odřezky kořenů, jest pokládán často za zahradní
plevel.
Její blízký příbuzný ostružina (Rubus frulicocus, Brombeerí",
Rance), u nás jako polní plevel známá, má hledanou odrůdu
v americké; obě mají mnoho odrůd s plody podobnými
i hledanými .
jahoda (Frugmia, Erdbeere, Froisier) vznikla z různých odrůd,
jež jsou v našich odrůdách k nepoznání skříženy. Jsou to hlavně
j. lesní (F. vesca), j. alpská (F. coelina), j. mošusová (F. mošala),
virginiana), j. ananasová (F. grandiflora) a j. obrovská (F. chilensis). Rozmnožuje se nejčastěji výhony, méně dělením starších
rostlin a semeny.
K br usni co vinám náleží borůvka (Vacinum myrlillus,
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Heidelbeere, Myrlille) a brusnice (V. vitis idaea, Preiselbeere,
Airelle rouge).
·
K zim o I e z o vín á m řadíme: Bez černý (Sambucus nigra,
Holunder, Pied de aurea), roste jako keř nebo stromek o silných
větvích, listech stříčných, lichospřežných, květy ve vrcholku bílé,
plod malé, černé bobulky.
Ke dřín o vinám náleží: Dřín obecný (Cornus mas, Kornel·
kirschbaum, Cornouillier, keř nebo stromek, žluté květy rozvíjejí
se před listím. Plod podlouhlá peckovice červená,. chuti pří
jemně nakyslé.
Moruše b ě I op I od n á (Moru s alba, Maulbeerbaum, Murier).
Strom jednodomý o rozmanitých listech hladkých, měkkých,
okvětí Iisé, blizny bradavkovité, plody podobné malinám, chuti
mdle sladké. Mor u š e černo pI od á (M. nigra) má plody tmavočervené, chuti sladkokyselé.
Hloh (Crategus oxya cantha, Hagedorn, Aubepine), dobrý na
živé ploty, někdy jako podnož pro krsky hrušňové, listy laloč
naté, plod červený, podobný malým šípkům.
4.

Skořepiny

(škrupiny, Schalenobst, Conchylifere, arbres
aux coquilles)

jsou druhy, jejichž jedlé, olejovité jádro obejmuto jest pevným
obalem, jenž jedlý není. Náleží sem z ořešin ořech v I ašský,
z habrovin líska o[)ecná, z číškovin kaštan jedlý.
Ořech vlašský (lnglans regia cinerea I., Wallnus, Noyer).
Listy lichozpeřené, složené z 5-9 listů elipčitých, lysých, von·
ných. Jednodomý. Plod peckovice se zelenou slupkou. Domovem
na východě.
Kaštan jedlý (gašlan, Caslanea vesca, Edelkastanie Oarn.,
Chataignes), listy dlouhé, na kraji zubaté, plod kulovitá nažka
v ostnité číšce. Jednodomý.
Líska obecná (lieskovec, Corylus avelana, Haselnuss, Noise·
tier). Mívá tvar keřovitý, kvete dříve než raší. Listy srdčité.
Plod oříšky s obalem zvonkovitým, délky plodu. Jednodomý.
Odrůda: líska trubkovitá (C. tubulosa).

Semeno.
Semena nebo jádra, u peckovin pec kam i zvaná, vznikla -ze
semenových pupenů po zúrodnění. V ovocnictví mají důležitost
pouze pro výchovu podnožek, pláňat a jako druhové znaky.
Semen o skládáJe ze klíč k u, který jest zárodkem příští
rostliny, kolem něho jest b í 1e k, ze kterého předešlý žije a obé
jest obklopeno slupko u (osemením). Na zralém zárodku roze·
znáváme hlavní kořen, kmenovou osu a vegetační kužel, který
udává tvar i povahu příští rostliny. Tělo zárodku a k zárodku
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náležející klíčivé listy, obsahují zásobní látky, které se při klíčení jako potravina spotřebují. Ke klíčení jest třeba určité
teploty (asi 60° C) vody a vzduchu.

Rozmnožování.
Die Vermehrung. -L' augmentalion.

Ovocniny ro1množují se po hI a vně (sexuelně), t. j. semeny,
nepohlavně (asexuelně, vegetativně), t. j. 1. řízky neboli
hříženci, 2. rozvody nebo odnoži kořenovými, 3. šlechtěním. Při
pohlavním rozmnožování dědí se vlastnosti druhu matečního,
ale ne odrůdy. Při nepohlavním rozmnožování zachovávají se
všecky vlastnosti beze změny.
Všecky rostliny, jež pěstujeme pro ovoce, dělíme na: biliny,
polokeře, keře, polokmeny, vysoké kmeny a krsky.
a

III. ŠTĚPAŘSTVÍ.
Obstbaumzucht. -

Výchova

stromů

Pomiculture.

ovocných ze semene.

Erziehung der Obstbaume aus Samen. - La culture des arbres fruitiers
de Ia semence.

1. Škol k a.
Jedná-li se o rozmnožení ovocnin ve větším počtu jakýmkoliv
způsobem, jest nutno opatřiti si zvláštní pozemek, na kterém
by stromy byly soustředěny, pěstěny a zušlechťovány. Pozemek
takový nazýváme škol k o u.
Při zakládáni školky, jež nemá sloužiti pouze ku krytí vlastní
spotřeby jednou nebo dvakráte pro vždy, nýbrž má ročně vypěstovati větší počet stromků, musíme míti plán. Má-li této ~kolce
sloužiti pouze určitý pozemek, zavádíme stříd a v ý plán. Skolka
rozdělí se na 10 nebo ,12 dílů, na kterých se stromky střídaji
s polními plodinami. Na př. 1. pláňata, 2. jednoroční šlechtěni,
3. dvouleté stromky, 4. tříleté stromky, 5. čtyřleté stromky, 6. pěli·
Jeté stromky, 7. zeLené hnojení, 8. zelená pícnina, 9. ozim, 10. oko·
panina na hnoji. Cím více dílů, tím lépe, tím ~nší obava před
vyčerpáním půdy; je· li půda slabá, můžeme střídati i druhy
~tromů.

Jiný způsob tvoří s I ě ho v a v é š k o I k y, pro které jest určen
pozemek, na kterém se pěstují ovocné stromky a v dohledné
době se na díle tom dále vícekráte pěstovati nebudou, takže
na nějaké vyčerpání půdy pro ovocné stromky se nepomýšlí.
Půda pozemku má býti prostřední jakosti, prohnojená, pro·
větraná, bez plevele, nejlepší jest hlínito-pisčitá, má-li vápno,
také humusní slínová půda se chválí; poloha slabě skloněná
nebo rovinná, slune.ční, poněkud chráněná, má míti zdroj vody
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k zalévání v nedalekém dosahu, býti poblíž obydlí štěpaře a
chráněn proti zvěři plotem drátěným nepo úzkým tyčkovým.
Pokud se týče velikosti školky, udává Cech na 500 stromků
2
ročního odbytu 900 m a pro možný nezdar některých stromků
celkem 1 ha. Počítá se s obdobím 6 roků. Kde nejsme místem
omezeni, počítáme plochu dvojnásobnou a vystřídáme po jednom
období (turnusu) stromky ovocné jinými plodinami; při takovém
střídání se stromkům ve školce dobře daří.
Plocha školky rozdělí se na semeniště, pĚstnici a štěpnici,
t. j. školku v užším slova smyslu.
Stromek ze semene vzniklý má, jak již známo, jiné, často
horší vlastnosti než strom matečný, který semeno dal. Když
ovoce dozraje, dá semeno, které nejlépe hned po dozrání zasejeme na záhon dobře zrytý a jemně uhrabaný, v sluneční po·
Ioze a ten nazýváme semen i š těm.
a) Semen i š tě. Semeno ať jest z plodu dobře uzralého.
Velmi dobré semeno jest z pláňat, a z něho vyrostlé pláně jest
nejzdravější, nemocem vzdorující, leč strom bývá štíhlý a ovoce
brzy nenese. Semeno z druhů ušlechtilých není vhodné, nebývá
dozralé, je-li dozralé, jest dobré. Dobré semeno dá ovoce
mestné, které zbývá po vylisování šťávy z ovoce ve výtlačkách
při výrobě ovocného vína. Výtlačky vyperou se na sítě, proprané
semeno se vybere a chceme·li je uschovati na příští rok nebo
k prodeji, zvolna usuší. Jinak lze je ovšem přímo zaseti. Usušená jádra, mají·li se uschovati, dají se do plátěného sáčku a
pověsí se drátkem na vzdušné místo, aby se do něj nepuslily
myši. Koupili-li jsme semeno, nasypeme ho do nádoby, naplněné
vodou, dobré semeno padne ke dnu, špatné poplave na vrchu,
to odhodíme. Z 1 kg jader jablkových obdržíme asi 4000 rostlinek, z 1 kg jader hruškových sotva 1600. Dlužno ovšem při·
pomenouti, že semeno dlouho klíčivost nepodrží. U jádrovin
1-2 roky. u jiných 1 r., u bobulovin 1 / 2 r. Na upraveném záhoně,
asi 1-1·5 m širokém, uděláme napříč járky, směru pokud lze
od východu k západu, asi 1·5-2 dm hluboké a 20 cm od sebe
a do nich na podzim nasejeme jádra. K vyvarování nemocí
omyjeme je roztokem 1% modré skalice, promícháme pískem a
s ním sejeme. Pecky třešňové a slívové (z přezrálých plodů) a
lískový ořech klademe od sebe 5 cm, ořechy vlašské 10 cm,
ty nejlépe sázeli na podzim již na místo, kde trvale zůstanou.
b) N a k I í č e ní (Stratifikace). Obáváme-li se, že by
jádra poctily myši návštěvou, dáme je promísené vlhkým pískem
do květináče, přikryjeme nepatrně p~viženým sklem a zakopeme do země asi 50 cm hluboko. Semeno přes zimu nakličí
a na jaře se zaseje. Tomu naklíčeni říkáme také stratifikace.
Ta jest skoro nutna u pecek švestkových i jiných. Pecky musí
býti z přezrát é ho ovoce a stratifikujeme takto: Semeno
(pecky) promícháme pískem nebo písčitou hlínou a uložíme do
plochých, nevelkých bedniček (25 X 50 X 50), se stěnami pro44

vrtanými a zabedníme víkem také provdaným. Pak je uložíme
do země 20-30 cm hluboko. Jinak připravují se také natlučením slupek (pecek). Klíčeni poťnáhá se také namočením do
vlažné vody na týden. Osvědčilo se posypání semene práškem
páleného vápna a pak postříkáni vodou. Jádra močí se asi
20 hod. ve vodě skyselené kyselinou sírovou (malá lžička na
1 I vody), nebo kyselinou solnou (1 polévková lžíce na 11 vody).
Doporučuje se smíšená setba jader jablkových a hruškových.
Do jora pecky sklíčí, na záhoně by těžko sklíčily. Půda semeniště buď úrodná, nejlépe seti semena po okopanině. Semeno
v járce se hřbetem hrabí přitlačí a kyprou kompostovou zemí
zasype. Proto doporučuje se míli ve školce komposlišlě. Po lé
přikryje se záhon krátkým hnojem nebo listím, aby se neutvořila kůra, kterou jemné rostlinky na jaře těžko prorážejí. Na jaře
se záhon, když semenáčky vyrazily ze země, ohrábne a udržuje
po celé léto ve vláze a v čistotě. Doporučuji postříkati semenáčky
. o·o5% sulikolem.
Jarní vše probouzející paprsky sluneční vykouzlují ze semene
rostlinky, jaderníčky nebo semenáčky zvané, pláňat a. Na
1000 pláňat potřebujeme záhon 15 m 2• Vzešla li semena příliš
hustě, tak se protrhávají. Protrháním získané· semenáčky vsadíme na místa prázdná, aby rostlinky byly asi 5 cm od sebe,
nebo na nový záhon do jineho oddělení c) pěst nic e.
Přesazování, zvané také přepichováním (pikováním), koná se:
1. když jsou semenáčky zelené, t. j. asi v květnu, když mají
2 lístky a sílu sl_abého brku; 2. po ukončení druhé mízy, t. j.
v červnu, to jsou semenáčky dosti vyvinuly a 3. na jař.e příštího
roku, pokud lze brzy.
Při přesazování uštípne se semenáčku kulový kořen, ab)
se vytvořily kořínky postranní. Na jaře seté semeno, které
nebylo přes zimu udržováno vlhké, často těžko vyráží, takže
se někdy ani nehne. V racionelních, velkých závodech pře·
sazují všecky jaderníčky, když mají 2 lístky, i hrušňové a
švestkové se často za zelena přesa:wjí na jiné, stejně upravené záhony pěst nic e, od sebe 5-7 i 10 cm, na řádky
15 cm vedle sebe jdoucí. Zamešká-li se přesazování za zelena,
lze přesazovati i zdřevnatělá pláňata ve vzdálenosti 10 cm do
řad 20 cm od sebe vzdálených. Kořínky zkrátí se na 10-15 cm
a před sázením se ponoří do kaše z hlíny. U jaderníčku se
i kmínek zkrátí o 1/ 8 • Nejdéle zůstanou v semeništi pláňata jabloňová. (2 roky), hrušně se pikují, ostatní se přesadí po prvním
roku. Přesazování koná se velmi opatrně podle sázecí desky,
jest to prkno asi 15 cm široké, které má na kraji půlkruhovité
zářezy, přiměřeně od sebe vzdálené (5-7 cm), pomocí kolíku,
třeba s ohrnutou rukojetí, aby do dlaně netlačil. Jindy sází se
podle šňůry, která se natáčí na 2 kolíky asi 5-6 cm silné,
40-50 cm dlouhé, na hrotu a do země zaraženém okované
(obr. 13 ). Nadzemní konec jest opatřen železnou zdířkou b, aby
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se při zatloukání nerozštípl a pod ní jest prohnán železným
prutem asi 1-1'5 cm silným, 25 cm dlouhým, aby se dalo do
země zaraženým kolkem otáčeli; šňůra jest prošita v žádaných
vzdálenostech (10-15 cm) barevnou, dolů visící nití, neb drátkem. Kolíkem - saďákem - se v naznačeném místě udělá
jamka, do které se vsadí upravený semenáček. Semenáčky se
naběračkou vyzvednou, uštípne se kořínek, :případně- při značné
síle jak jsme uvedli - se seřízne i kmínek, namočí se do kaše
z hlíny, drobného hnoje a vody. Záhon musíme asi týden
zastíniti a denně kropiti. Nejlépe . přesazovati na večer. Takto
přesazené semenáčky mají velmi mnoho kořínků a také práci
a čas jim věnovaný dobře nahradí.
Někteří štěpaři sejí semeno velmi řídce,
aby semenáčky sílily a mohly býti přesazeny
př1mo do školky. Všeobecně to doporučiti
~
nelze, protože to nepřispěje k rozmnožení
kořínků. Připomínám jen, že přepichané seme·
~~::znáčky lze příští rok očkovati, neujatá očka
se v zimě nahradí rouby (druží). Očkovanci
se třídí dle síly a přesadí se do školky.
S I r a t i f i k o v a n é s e m e il o, které na
jaře vyhání klíčky, vsadíme přímo do školky.
Stralifikované skořepiny sazíme bez uštípnutí kořene přímo do školky. Po jarním okopání dá se mezi řádky slabá (2-3 cm) vrstva
krátkého hnoje. Tímto pokrytím udržujeme půdu
čerstvou a vlhkou. Semenáčky přes léto vy·
Obr. 13.
rostlé přesazují se buď téhož roku pozdě nd
Kolík se šňůrou
podzim, po ukončení období vzrůstu (vegek sadbě pláňat.
tace), když opad!o listí, nebo příštího jara.
I pro jaro dobývají se semenáčky po odpadnutí listí; některé druhy, na př. jabloně a myrabolána shazují
listí až za mrazů, máme-li je uříve dobývati, musíme listí
odrhnouti. V kypré půdě se semenáčky snadno vytáhnou, jinde
se musí půda silně zalíti. V půdách těžkých a starší seme·
náčky dobývají se po zrytí. Velmi silné a zralé semenáčky
nezkracujeme. Délka zkrácení záleží také na poloze silného
pupenu, jež má dáti výhon na prodloužení kmene; řez podle
něho, asi 3 mm nad pupenem, buď šikmý. Postranní výhony
se zkrátí na 2-3 pupeny, výhony na krku (t. j. části mezi
kořenem a kmenem) vyrážející, odříznou se zcela. Peckové seme·
náčky, jež pravidelně tvoří dosti hustou korunu kořenovou a
silné kmínky, přesadíme přímo do školky, kořeny zkrátíme, kmínek
nikoliv. Za to hrušňové semenáčky přesadíme nejméně dvakráte
před vysazením do školky, aby měly dostatek kořenů. Nejméně
jednou přesazované (přeškolkované) jabloňky a dvakráte pře·
školkované hrušenky sázíme na podzim druhého roku, když listí
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odpadlo, nebo na jaře třetího
I
z
:
roku do školky. Při přesazování
nezapomeňme na zalévání, i když
i
jestv půda vlhká.
Skalce stačí dobrá, dobře
k
zpracovaná půda zahradní. Ve
školce půdu, jež není dosti pří
{'
2:
hodná a do hloubky asi 60-70 cm
kyprá1 nutno převrstvit i, z r ig ol o vat i.
e
n
d) P ř ev r s t v e ní vykoná se
nejlépe na podzim takto:
D
Pozemek rozdělí se na polovice A, B (obr. 14.). Napříč rozI
Ji
dělí se pozemek na pásy asi
I
1
~
1 m široké. Z jedné polovice
prvního pásu a vyhází se zem
Obr. 14. Rozdělení pozemku,
do hloubky 60-75 cm. Tím vznikurčeného k převrstvení.
ne při a příkop. Hlína zde vy
kopaná převeze se na kraj sousední polovice (obr. 15.). Do a
nahází se zem z pásů b, c takto: Vrchní třetina druhého
pásu b vyhází se přes příkop a na hromadu země z a. Do pří
kopu a nahází se dr uh á třetin a země b 2
na spodek v a, na ní
horní díl země z tře
tího pásu c, pak spodní třetina b 3 na vrch
Obr. 15. Převrstvení půdy.
atd., jak naznačeno na
Díly a, b, c rozdělí se třetiny a a 2 , a,, které se
obr. 15. písmenami.
vyhodí na z a k nim ještě vrchní vrstva b, z dru·
Prospěje, když na dno
hého dílu b. Do a přijdou třetiny b,, cl' b" a po·
příkopu naházíme roští
dobně dále jak naznačeno.
a hnoje a na ně tepne zem. Do vyprázdněného pásu b naházíme na dno (případně
na hnůj a· roští na něm) zem z třetího pásu c 2 , na ní d 1 a pak
spodek c 3 atd.
Druhou polovici pozemku začneme z opačného konce pásu p
stejným způsobem. Do
posledního příkopu i
naházíme hlínu z, z
/
pásu a promíchanou.
Způsob ten jest nákladnější, než obyčej
ný rýčem; také při tom
se rozdělí pozemek na
Obr. 16. Průřez jinak levněji převrstvovaného
dvě poloviny, leč vypozemku: a zem z prvého příkopu, b tři převrsl·
ryje jen příkop 50 až vené příkopy, c hotový záhon, d vyměřený nový
60 m hluboký, 1 m šizáhon, e ornice, f spodina.
1,
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roký, hlína z něho
zůstane zatím na
povrchu a upotřebí
se k vyplnění pří
kopu druhé polo·
viny. Do vykopaného příkopu nahází se hlína ze
sousedního příko·
pu, tak pokračuje
Obr. 17a. Drátěný plot s dřevěnými sloupky v zemi se dále ke konci
opřenými.
první polovice, druhá polovice přeha
zuje se opačným směrem (obr.16). Pozemek pro školku af má polohu volnou, ale nikoliv větrnou, proti místním, mocným větrům chrá·
něnou, ne! drsnou, nejlépe
vodorovnou,
malý svah k
jihu neškodí.
Polohy nízké
a vlhké jsou
špatné.
e) Plot.
K ohraničení
slouží plot,
Obr. 17b. Drátěný plol se železnými sloupky, krajní opřený, který dle mí·
aby měl pevnou polohu, na p~dezdívce.
sta, účelu a p.
jestrůzný.Do·
poručuje

se nejlépe levný plot z dvojnásobného drátu ostnatého,
2·5 mm silného. Stále více užívá se plotu z drátěného pletiva
(obr. 11a), s dřevěnými sloupky, dobře v zemi opřenými:!'~Na

Obr. 17c. Plol z drátěné sítě a ze dřevěných sloupků.

spodku pletivo, nad ním ostnatné dráty. Plot z pletiva aJ:po·
dezdívkou (obr. 11b). Sloupky železné, krajní jest dobře opřen,
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aby měl pévné postavení. Obr 17c. Plot s dřevěnými sloupky
a drátěnou sítí. Sloupy k plotu, nejsou-li kamenné nebo cementové, bývají dřevěné a jsou dvojí: hI a vn í 15 X 20 cm a podp o r ují c í 8 X 10 cm. Hlavní sloupy podpíráme ve směru plotu
podpěrami v úhlu 45° skloněnými a sáhajícími až k hořejšímu
drátu. Zde se podpěra zadrápne a hřebíkem přibije, noha její spojí
se s nohou sloupu kleštěmi nebo protipodpěrou. Koly i podpěry dobře se v půdě založí a upěchují. Hlavní sloupy jdou od
sebe 50 m, mezi nimi po 5 m sloupy podporující. Sloupy ať
jsou 2-2 1/ 4 m dlouhé a ať vyčnívají 1 1/ 4 m nad půdu. Sloupy
a části, jež přijdou do země, se buď na délku 1 1 / 2 m opálí a
ještě horké natrou dehtem a na to pískem ohodí, nebo se na
tuto délku ponoří na 3 dny do vápenného mléka a pak na ně
kolik hodin do 4% kys. sírové, nebo jen do nasyceného roztoku modré skalice. Když jsou sloupy usazeny, poznačí se na
nich místa, přes které bude veden drát. Obyčejně stačí, je·li
první drát 25-30 cm, druhý 55-65 cm, třetí 95-110 cm nad ·
zemí. Plot drátový jest snadno přenosný a to jest důležité, je·li
pozemek pronajatý.
Jindy utvoříme živý plot buď hlohový, ze sazenic 2-3 letých,
které sázíme 30 cm od sebe, střídavě jednu sazenici uvnitř,
druhou vně drátu. Drát vineme po obvodu dokola a pokud neJJlUSÍme, nestříháme ho, raději ho ovineme na rohu kolem sloupu.
Zivé ploty bývají i ze školských šípků a také nízké, bukové. Má
býti zásadou, aby plot a stromy ovocné neměly společného nepřítele. Půdu ve školce rozdělíme na 6 dílů a na podzim na
hrubo zryjeme, na jaře urovnáme a pak vsazujeme.
f) S a db a. Po obou stranách oďdělení zarazíme si kolíky,
jimiž si vyznačíme řádky. První kolík bude od kraje 30 cm, druhý
o 80 cm dále, třetí a každý .další o 80 cm dále, budou tedy
řádky 80 cm od sebe. V těch řádkách, 80 cm od sebe vzdále·
ných, vysadí se z pěstnice semenáčky jádrové i peckové o 40 cm
vedle sebe. První pláně v prvém řádku vysadíme 20 cm od
kraje, v druhém o 40 cm od kraje, v třetím opět o 20 cm a
tak dále.
Obdržíme pak spoj trojúhelníkovou:
V půdách velmi dobrých
0 20 cm 0
40 cm .... 0 .. 40 cm
0
sázíme stromky hustěji, dva
řádky jsou vedle sebe na 40 cm,
třetí na 80 cm, čtvrtý opět
40 cm, pátý 80 · cm jak na
Obr.
18.
o
obr. 19. naznačeno.
Nejlépe vysazujeme podle
známé nám již šňůry, na níž
40 'm ··· 0 vzdálenost 40 cm jest nazna·
0 ..... 40 cm
0 .... 40 cm .... 0
čena nitkami nebo drátky, šňů
rou pro strčenými. Sázíme buď do příkopu asi 30cm hlubokého, nebo,
je·li půda převrstvená a kyprá, do důlku za rýčem. Před sadbou
00
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se kmínek sřízne, silnější více, slabší méně nad pupenem, také
se zkrfttí a přímo před sadbou se kořínky pohrouží do
kaše z hlíny. Sňůru napneme nakraji oddělení, aby znamení byla
v uvedených vzdáleno0-20cm 0-----40cm --0 ---40cm ----0 ---40cm----- stech; pláně postaví se
tak, aby kmínek ve svislé
-poloze přiléhal na znao
....
mení a kořínky byly na
všecky strany roz€slřeny.
Po té se přihodí drobné hlíny, aby mezery v kořání byly vyplněny hlínou,
konečně se kořeny úplně
Obr.
19.
o
zakryjí, z hlíny udělá po·
"'
kličková míska a pláně
jest vsazeno. Co jsme za
0 20 cm 0
40 cm-- --0 -- 40 cm ----0 ---- 40 cm
den vsázeli, na večer z aleje m e vodou, kterou,
vysazujeme-li na jaře, nešetříme. Do léta postranní výhony na
10 cm zkracujeme. Mimo pláňata pro vysoké kmeny, upotřebí
se za podnože pro nízké kmeny u jabloně s vat oj á n č e holan d s k é - čili do u cin (pirus minia milis), jako v požadavcích
skromnější a sice pro větší zákrskové kmeny,
kdežto svatojánče francouzské - parad i s k u (pirus pumila paradisiaca) pro malé
krsky a pro pěstování jabloní v hrncích, na
Obr. 20a.
půdu činí požadavky větší, ale dříve plodí.
Kořání~plá
Kdežto pláně jabloňové (obr. 20a) má koněte ze seřeny dlouhé, mají podnože pro krsky kořeny
mene.
tak rozložené, že na nich patrno, že vznikly
ze hříženců (obr. 20b) nebo odprutců, (obr.
20c) odnožů. - Zmýliti se
ve výběru doucinu a paradisky
jest tak snadné jako nepří
jemné.
Svatojánče holandské (obr.
20d) má na zel€ných částech
plsf. Ačkoliv jemné kořání pře
vládá, objevují se přece sem
tam ne pravidelně silnější žlutočervené kořeny, tak ohebné
jako vláčné. Svatojánče francouzské (obr. 20e) má stejnoměrně jemné kořínky barvy
hnědé, křehké. )ak tylo "tvrdé" podnože se rozmnožují, zmíníme se později.
Jak bylo již uvedeno, obdrželi bychom jen ve velmi řídkých·
případech vyjímaje broskve, meruňky, švestky - na stromku
kořínky
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vypěstěného ovoce dobré, neJcas·
špatnější, plané, chceme-li obdržeti
ovoce určitých vlastností, musíme pláně ze

z jádra
těji

semene získané šlechtiti.
Pláně na jaře vsazené
lze již v červenci očková
ním šlechtiti. K tomu si
připravíme pláně tím, že
dolní vjhony uřezujeme u
samého kmínku, aby bylo
hladké.
g) Hnojení š k o I k y.
Když pozorujeme, že
stromky ve školce vyhání
nedostatečně, tvoříce slabé
výhony, musíme zanedbání
napraviti hnojením. Potrousíme na př. půdu po
okopání kompostem z po·

Obr. 20c.
Kořání

pod·
nože z od·
nože.

Obr. 20b.
Kořání

pod·

hří·
ženců.

nože z

pele a rumu ze zdiva, nebo
nkrálkým" hnojem, nebo
strojenými hnojivy, dále udanými, na př. chilským ledkem před početím vegetace, nebo siranem ammonatým časně před dkopáním
a p. j. Je-li třeba vzláštního
zkypření půdy, pokryje se
záhon starým tříslem nebo
zpráchnivělým
chlévským
hnojem. Z těch látky zúrodňující se deštěm vylouží,
dostanou se tak do půdy
a dále ke kořenům a prospívají vzrůstu stromků. Zakopání čerstého hnoje, ro51

;

.
hovin a p. se nedoporučuje pro snadné onemocnění kořene.
Je·li
půda školky chudá, pohnojí se již při převrstvo·
vání. Dává se asi 10 velkých vozů chlévského
hnoje na 1/ 4 ha. Hnůj
nebo kompost se musí
dobře rozdělili a pak s
hlínou promíchati. \
Chlévský hnůj pů
du kypří, obohacuje ji
bakteriemi dusíkatými a
napomáhá tak rozpustiti
všecky živiny. Kypření
půdy jest nutné,
jelikož vzniklé póry vedou
vzduch, tedy kyslík ke
kořenům, vzduch potře
bují také bakterie. Nejlepší hnůj j€ st směs
Obr. 20d.
Kořání sválojánčete

ho·
!andského, doucínu.

hnoje kravského a koň
ského. Ve školce hnojí se vždy čtvrtý rok.
Dobře působí zelené
hnojení; na jaře, po
řezu a okopání, rozhodíme směs švédského hrachu s trochou ovsa a vikve na
záhon a zahrabeme;
když tato směs jest
v plném květu, sežnou
se vršky a zkrmí se,
spodek se zakope.
K vydatnému hnojení školky doporučují
se tato hnoji va:
Obr. 20e. Kořání svalojánfrancouz. (paradisky).

čele
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Na 1 m 2 plochy se dá:

Kdy?

Hnojivo
hnojůvky (rozpustnou kysel. fosfo·
rečnou) s moučkou Thomasovou . .

1. 5 l

2. 4 l záchod. tekutých

3.
4.
5.

6.

výkalů

s

popelem . . . . . .
10 kg kompostu . . . . .
4'5 kg chlévského hnoje . .
40~60 g Thomasovy moučky
20-30 g chloridu draselnatého
nebo kainitu 70-90 g . .
25-50 g chilského ledku
30-50 g superfosfátu 15%
20_:_30 g chloridu draselnatého
25 g chilského ledku . . . .

"

"

"

7. 250-400 g vápna (dle povahy

I

jaro nebo léto

dřevěným

stromů

"
podzim "
podzim a zima
jaro
podzim a jaro
zima
podzim
jaro
podzim
"

půdy)

chilský ledek lze nahraditi síranem čpav·
kovým 20-30 g nebo vápnodusíkem

Rozmnožování

\

"
"
podzim, zima, jaro

ovocných

Die Vermehrung der Obslbiiume durch Veredelung. des arbres fruiliers par Ia culture.

zima
šlechtěním.
L' augmenlalion

1. Š l e c h t ě ní j es t ú k o n, kterým spojujeme část živoucí
rostliny s příbuznou rostlinou jinou tak, aby obě srostly v jedince
a vzájemně se živily, dělená pletiva srůstají za příznivých okol·
ností dohromady. Srůstu obou částí musí tudiž předcházeli
poranění, aby se mohlo vytvořiti na ranách pletivo závalové,
bez něhož není srůstu. Cást rosiliny příbuzné, kterou chceme
rozmnožiti, jest buď pouhý dřevný pupen s částí kůry- očko,
nebo část výhonu - roub a část rostliny, na níž je připoju·
jeme, nazýváme podnoží nebo plánětem, je·li to rostlina ze
semene vzedší. Při šlechtění musíme vyhověti těmto podmínkám:
1. Obě části, které mají vytvořiti novou rostlinu, af soudobě
počínají a končí vzrůst;
2. af jsou blízce příbuzny a stejně měkké nebo tvrdé, u zá·
krsku jsou vyjímky;
3. aby obě části byly spojeny tak, aby stejnojmenná pletiva
se kryla (lýko na lýko);
4. aby plochy doteku byly pokud lze největší;
5. aby vzduch neměl k nim přístupu;
6. aby se šlechtilo v pravý čas zdravými očky a rouby.
v

53

:I

Příbuzná část žádoucí odrůdy přenáší na podnož všecky své
vlastnosti zevní, tvar koruny, tvar ovoce, jakost listů i biologické,
tedy úrodnost, sklonnost k nemocem.
Také podnož má částečný vliv na roub. Proto volba té části
jest velmi důležitá, čím úrodnější jest mateční strdm (roubu),
tím úrodnější jest i potomek. Volime·li podnož rychle rostoucí,
vyvine šlechtěnec mocnou korunu a úrodnost dostavuje se později, za to jest trvanlivější, u jabloně 60-100 roků. V-olíme-li
podnož málo vzrůstnou (tvrdou), jest koruna malá, dříve plodí,
ale nedosáhne vysokého stáří.
Leč každá odrůda se ani na tvrdou podnož nehodí. V pří
padě tom šlechtíme na podnož tvrdou nejprve odrůdu rychle
rostoucí a na ni teprve odrůdu žádanou. Takové mez i šle c htění užíváme i u vysokých kmenů, jak později uvedeme.
2. bob a š I ech tě ní trvá po celou dobu vzrůstu (vegetační),
dříve často užívané šlechtění zimní se u ovocných stromů nyní
nekoná. l ar ní šlechtění (březen- duben) jest nejvíce užívané,
musí býti rané, počne peckovinami. Letní šlechtěni (červenec
- srpen) provádí se očkováním. Jest rychlé a vděčné. Podz i m ní (od 15./9.-15./10.) šlechtění má před jarním ty výhody,
že se koná v době poloklidu, rouby na jaře dříve vyhání a
tvoří krásné výhony, neujme-li se roub, šlechtí se na jaře znova
bez ztráty času. Doba musí býti včasná, aby pupeny nevyrazily
záhy výhony, jež by pak v zimě zmrzly.
Ke šlechtění u potřebujeme různých nožů, znázorněných obrazy.
Jest více druhů šlechtění, nejdůležitejší jsou:

a) O

č

k o v á ní.

Očkováním se podnoži nejen nejméně ubližuje, nýbrž jest
nejsnadnější a tím i nejrychlejší a nejlevnější způsob
šlechtění. Očkovanci dosahují delšího věku než roubovanci.
Neujme-li se očko, rána se snadno zacelí a pláně roste beze
škody dále. Další předností jest, že lze očkovati v době letní,
kdy jiné pilné práce ve školce není, a na libovolném místě,
při zemi i v koruně, na kmeni i ratolestech, kde jest tenká vrstva
kůry a štěpovati více oček na jednu podnož. Nepotřebuje se
žádné stromové masti. Některé druhy ovocných stromů nejbezpečněji šlechtí se očkováním. Očkujeme·li na počátku druhé
mízy, t. j. ke konci čer

také

vence, v srpnu i záři, spí
oč k o, t. j. nedá výhonu
až do příštího jara, praObr. 21. Nůž k očkování.
víme, že očkujeme na
spí c í o č k o. K očko·
vání tomu opatříme si letorosty, t. j. výhony toho roku, z odrůdy,
kterou si přejeme rozmnožiti, lýko lipové, rafii nebo silnou přízi
a účelný, velmi ostrý nůž (obr. 21.), rovný, se špičkou do vršku,
-

•

54

ey,.

•

~.,

hřbetu sbroušenou. Podnož musí míti dosti mízy, aby se
kůra snadno odlupovala. Letorosty k očkování řežeme přímo
před výkonem, odřízneme čepel listu úplně a ponecháme jen
řapík, za který pak očko držíme. Nejlepší očka jsou na střední
části letorostu .

ke

.Na podnoži, ne přes 3 cm silné vyhledáme hladké místo a
jemu nejbližší výhony odřízneme, ostatní i vršek necháme. Na
tom místě podnože (obr. 22.), pokud lze blízko země uděláme
řez T nebo .L (obr. 22. a), až do dřeva, jeho chlopně se mírně
nazvednou a připraví se očko. Očko vyřízneme z letorostu takto:
Asi 1-1 1/ 2 cm nad oČ·
kem šikmo nasadíme
ostrý nůž a uřízneme
očko (obr. 22. b) s ků
rou · a s tenkou částí
dřeva, abychom duši oč
ka nepoškodili. Duší nazývá se ona část svazku
cevního, jež sa~á ze dře·
va do očka. Rez vede
se tak hluboko, až jest
duše odříznuta. U očka
jest řapík listu. Nyní vsuneme očko, držíce ho za
zbytek listu, pod odchlopené kraje řezu (obr.
22. c), tak daleko, jak
Obr. 22.
jest možno a zbytek pře
čnívající kůry očka uříz

a Příčný a podélný řez na pláněti.
b Vyříznuté očko s kouskem dřeva.
c Zasunuté očko do řezu.
d Očko s řapíkem, obtočené na pláněti rafií.

neme tak, aby její příčný
kraj souhlasil s rovným
krajem řezu. Pak se vsazené očko zaváže. Kousek rafie necháme volně viseti pod řezem
a další částí obtáčíme pláně s očkem, počínajíce nad řezem
dolů tak, aby visící část rafie byla přitlačena a očko s řapíkem
aby vykukovalo a pak konce svážeme (obr. 22. d).
Ten způsob obvazku podržíme u všech dalších způsobů šlechtění. Do 14 dnů poznáme, je-li očko přijato, spadne·li zelený
řapík listu, když se ho dotkneme, jest dobře, očko jest přijato,
jinak uschne a zhnědne. Ze všech druhů ovocných nejprve (dosti
raně) očkujeme peckoviny, ty ovšem někdy ve výši korunové.
U těch vsadíme více oček, aby se koruna rychle vytvořila.
Jindy očkujeme na jaře (v dubnu, květnu, červnu) v prvé
míze, očko to, když jest přijato, dá nám v druhé míze výhon;
často však se stává, že výkon ten neuzraje a v zimě zmrzne,
aby se tak nestalo, zkrátí se, když jest asi 15 cm dl<?uhý,
na polovičku. Očkování to nazýváme na bdící oč k o. Ukon
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očko béřeme s jednoleté, dobře vyzrálé vět
roku, nazýváme ji roubem a ne přímo se
stromu v plné míze, jako předešle.

jest tentýž, jenže
vičky předešlého

b) Rouby.
Rouby bývají jednoleté výhony té odrůdy, kterou chceme rozmnožovati. Nejlépe řezati je se stromů dospělých zdravých,
hojně plodících. K jarnímu šlechtění, očkování, roubování mají
se řezati v lednu, únoru, někdy i v břez
nu, nemrzne·li. Do podnože udělá se
známý řez T nebo _i, s roubu uřízne
se očko, pupen, jako štítek; asi 1 cm
pod očkem se nasadí nůž a táhne se
asi 1 1/ 2 cm nad očko. Pod očkem seřízne se s sebou tenká vrstva dřeva.
Očko se vsadí a zaváže. Poznáme·li,
že bylo očko přijato (neuschne) a mírným tlakem ho nesešoupneme, odříz
neme vršek podnože asi 10 cm nad
očkem ten zbylý kousek nazýváme
"čípkem" a slouží později jako opora
k vedení výhonu z přijatého očka (obr.
23.). Obvazy po očkování musíme asi
za 4 neděle uvolnili. Při letním očko·
vání peckovin ve školce, u země, doporučuje se úkon až od polovice srpna,
kdy podnože (Prunus mirabolana) již
slaběji rostou a očka se lépe ujímají.
Někdy se očkuje také i jen pupen kvě
tový, aby se strom přiměl ke plodnosti.
Rouby řezané tedy v době, kdy
ještě míza živě neproudí, ukládají se,
aby neoživly, ve chladném, průvanovém
sklepě do říčního písku, nebo do hlíny
ve stinném místě zahrady. Nařezané
rouby nemají mrznouti, ale nvemají také
Obr. 23.
přijíti do teplé místnosti. Režeme je
Výhon šlechlěnce přiváže se s jižní strany stromu, jelikož jest zde
k čípku o, aby se neulomil, dřevo a pupeny n~jzralejší. Rouby svápozději se čípek a při b
žeme do otýpek asi po 50 kusech a
šikmo odřízne.
dle odrůd opatříme cedulkou sej menem
odrůdy a pak založíme. Nejlépe užíti cedulek zinkových a psáti
na ně jména zvláště k tomu připraveným inkoustem nebo zvláštní
tužkou, aby se nesmazala. Před upotřebením musí se rouby
dobře očistiti. Roubů potřebujeme nejen při jarním očko·
vání, nýbrž i při všech jiných způsobech jarního šlechtění,
na př. při:
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c) Družení.
Družiti lze v zimě i na
máme-li dobré spící
rouby. Podnož a (obr. 24.) se
šikmým, dlouhým řezem zbaví
vršku a na ni položí stejně
sříznutý roub b o 2- 3 pupenech. Jest dobře, když spodní
pupen b leží proti středu řezu.
Druhý konec roubu se šikmo
dolů, asi 3-5 mm nad vrchním pupenem seřízne. Pak se
roub nějakým vazivem přiváže
k podnoži a spoj i vršek roubu
se natrou mastí stromovicí.
Aby roub nesjížděl, nařízne se
roub i podnož jak na (obr. 25.)
naznačeno, opatří se naříznu
tým jazýčkem (obr. 25.), na·
zýváme to družením a n g I i ckým.
S Ir o m o v i c í rozumíme
mast k natírání ran stromů,
tedy také k natírání místa,
kde jest spojena podnož s
']I[
I
rr
roubem. Nejlépe, a nyní skoro
Obr. 24.
výhradně, hodí se nám slroDružení obecné: a podnož, b roub.
movice za s tu d ena tekutá,
jež připraví se, když rozvanme 1 kg bednářské smoly (nebo
lesní pryskyřice) se 150-170 g vče
lího vosku, do toho přidáme, když
rozvařená směs poněkud ochladla,
3 lžíce dřevěného oleje a při stálém
míchání z v o 1na přidáváme 50 g
90° v I až n é ho I ih u. Stromovici na·
lejeme pak do nádobky s úzkým
hrdlem, jímž volně protáhne se menší
štětec ze štětin a hrdlo lze zátkou
dobře zacpati, aby lih ze stromovice
nevyprchal a ona tak neztvrdla. Vyschne-li stromovice a pozbude-li tekutosti, pak se musí rozvařiti a při
ochladnutí přidati vlažného lihu a
smísiti.
Máme-li od podzimu podnože zaObr. 25. Družení anglické:
ložené ve sklepě, případně i na vhoda podnož, b roub, c spojení.

jaře,
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ném chráněném místě v písku v zahradě, muzeme družiti po
celou zimu a uděláme tak mnoho a dobré práce v době, kdy
není jinak pilno; šlechtěné, ve svazky provázkem nebo drátem
spojené a jménem odrůdy,
jako u roubů označené odružené podnože založíme na
příhodné místo a na jaře vsa·
díme do školky. Jest patrno,
že roub i podnož musí býti
stejně silny, řezy stejně dlouhé, aby přilehla "kůra na
kůru, lýko na lýko" a tím způ
sobem přeřezané cévy podnože nalezly prodloužení v cévách roubu. Není·li podnož
úplně stejné síly, stačí, aby
roub na podnož přiléhal alespoň na jedné straně obvodu.
Není-li roub dosti silný,
nařízneme podnož jen se strany, aby roub na podnož při
ložený kryl řez alespoň na
Obr. 27. Sedélkování.
jedné straně; pravíme, že b očím e nebo plátkujeme (obr.
o podnož, b roub, c spojení. Roub jest
dole šikmo seříznut a zapadá pak na
26.), nebo sedélkujeme,
stejně naříznutou podnož; má pevnější
když roub malým zářezem na
polohu.
podnoži sedí (obr. 27.). Je-li
podnož velmi silná, stačí řez, jen až ku ob laně. Rafií nebo
lýkem přivázané rouby se zatrou stromovicí. Vyskytuje·li se ve
školkách mnoho odpadků kořenových po přiřezávání kořenů
stromků, k prodeji určených,
lze i tyto odpadky kořenů
šlechtiti. Ovšem jěst třeba,
aby kořeny šlechtěné měly
dosti vlasových kořínků.
Takový způsob rozmnožování stromů ovocných, pře
devším jádrových, jest velmi oblíben v Americe. Výhony z pupenů vyrostlé musíme později podepříti, aby
přímo rostly a neulomily se.
Družení příbuzné způ
soby šlechtění, jež se nám
hodí zvláště u starších stromů (přeroubování) nebo u
velmi silných podnoží, jež
Obr. 28. Roubování do
Obr. 26:
očkovati a družiti nelze,jsou:
rozštěpu se 2 rouby.
Bočení.
58

d) Roubování.
Roubování v užším smyslu slova jest úkon, při němž spojujeme roub s podnoží různé síly. Doba příhodná jest před
, rašením. Nejdříve na jaře roubujeme třešně, pak slívy, hrušně

.!
e

Obr. 29a.

Nůž

·

•

o

k roubování s 1 želízkem a mosaznou vložkou.

Obr. 29b. Žabka s želízkem k roubování a k očkování, s mosaznou vložkou.

a na konec jabloně. U peckovin neradi roubujeme, protože při
vyvoláme tok klovatiny.
Rozeznáváme: 1. Roubování do rozštěpu (rozkolu
- obr. 28.) užívá se u silných větví starších stromů. Na urovnanou podnož položí se ostřím nůž (obr. 29.), na který se kladívkem tluče, a tak se podnož rozštípne a rozštěp udržuje se
otevřený klínkem nebo zvláště k tomu sestrojeným nožem. Užívá
se také nože, majícího podobu klínku. Nůž, jéž se při rozštipování dolů stlačil, se vytáhne. Na obě strany rozštěpu (obr. 28.),
t. j. na obou stranách klínku zasadí se roub se dvěma nebo
třemi pupeny, šikmo, mečovitě dolů seříznutý, na straně proti
ostří roubu nechá se kůra do rozštěpu.
Obyčejně se dají rouby dva (obr. 28.),
někdy i čtyři (obr. 30.), dle toho, jak
jest podnož silná; po té klínek vytáhneme. a roub se stranami rozštěpu sevře
tak pevně, že málo kdy jest třeba ještě
obvazu. Zamažeme-li styčné části, řeznou
plochu i konce roubu a obvaz stromovicí, jsme s výkonem hotovi.
2. Roubování do polorozštěpu.
Při rozštěpu (obr. 28.) a polorozštěpu
větev nebo pláně se pilkou seřízne a
ostrým řezem nožem srovná. Nůž se
ostřím nasadí na podnož a pozorně se
přitlačí, takže se kmen jen přes polovici
rozštípne. Zde přijde zasaditi jen jeden
roub, proto lze podnož na straně proti
Obr. 30. Roubování do rozroubu seříznouti šikmo, aby se rána dříve
štěpu se 4 rouby.
zacelila. Nůž ponechá se v rozštěpu. Po
opozdění
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přiřízne se roub
dovnitř čelícím

se dvou stran šikmo mečovitě, s pupenem
a zasadí se do rozštěpu, který slabým zakroucením nože trochu se rozevře, aby se roub snadněji vložil
tak, aby dolehla kůra na kůru a lýko na lýko. Když se nyní
vyifhne nůž z rozštěpu, dolehnou na roub strany rozštěpu tak,
• že jen málokdy třeba obvazu, jež však nikdy neškodí; pak třeba
jen přiléhající části, řez a konec roubu stromovicí zatříti.
Obou těch posledních způsobů, jako velmi násilných, užíváme neradi a zdar není vždy jistý. Řez, lépe řečeno rozštěp, šel
obvykle středem podnože a tím trvanlivost podnože byla ohrožena, proto zaved M. Ballet
rozštěpy m i m o stře d a
za3adil rouby na kraje rozté

štěpu.

3. Další snadný způsob
šlechtění, nejlépe jen pro
jabloně a hrušně jest roubování za kůru(obr.31.).
Za kůru roubujeme, když
lze kuru od dřeva odloupnouti, tedy v době hGjné
mízy, kdy očkujeme. Vršek
podnože a se zkrátí, seřízne
se trochu šikmo a pak vyberou se na slabším roubu
3-4 zralé pupeny (b, c),
pod dolním pupenem ze
spadu nasadí se nůž kolmo,
pak se seřízne roub dolů,
jako by se řezal k družení
nebo sedélkování. Na okraji
Obr. 31. Roubování za kůru.
seříznutého roubu ořízne
a Podnož s odchlíplou korou. b; a c upra·
se kůra až k zelené. Na
vené rouby k zastrčení za kůru.- d Podnož
se zastrčenými rouby.
podnoži rozřízne se kůra
a na hořením konci se špičkou nože (případně upravenou kostičkou) odchlípne a do tak
vzniklé mezery zastrčí se tenkým koncem roub tak hluboko, aby
dolní pupen (reservní) vykukoval mezi rozštěpenou kůrou podnože. Po té se roub vazivem převáže, při čemž dolní pupen prokukuje vazivem. Spoj, řez i koneé roubu se natrou slromovicí.
Pupen dolní jest reservní. Ulomí-li se náhodou roub, zbude
alespoň reservní pupen, ze kterého se výhon vyvine. Když vyhnal
výhon, připevní se na přivázanou podporu (prut) (obr. 28.). Ten
způsob šlechtění má i nevýhody; nejvýhodněji upotřebí se při
přeroubování.
Pupen podobně bezpečně položený jest dobře voliti i u jiných
druhů šlechtění. Když pupeny vytvoří výhony, to bývá asi za
6 neděl po družení i roubování, obvazy se uvolní a odstraní.
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Dají-li všecky pupeny výhony, nechá se jen nejsilnější, ostatní
se zkrátí, když dosáhly délky 15 cm, na polovičku. Později se
řez na tutéž délku opakuje. Totéž učiní se také při družení.
Doporučuje se roubování za kůru
u třešní za zelena od polovice srpna
do polovice září. Jakési zlepšení záleží v tom, že se kůra nadzvedne·jen
na jedné straně (obr. 32.) a tam se
roub, na té straně kůry zbavený, zastrčí. U velmi silných podnoží může
se kůra bez podélného řezu nožem
jen nadzvednouti a do tím vzniklémezery se roub, na špičce kůry zba·
vený, zasune. Sem náleží také Titelův
způsob roubování.
Ti t e l Ů v z p Ů s o b r o u b o vánÍ
Obr. 32. Zlepšený způsob
(obr. 33.). v poslední době hojně doroubování za kůru.
poručovaný, hodí se u všech druhů
ovocných stromů při šlechtění pod kůru. Chválí si ho jmenovitě
při šlechtění velmi silných větví, pokud lze rouby zasunouti pod
kůru. Roub drží pevně a nepotřebuje ani obvazu. Strom, podnož,
seřízne se v koruně asi Jako při roubování pod kůru a řez zahladí se ostrým nožem. Roub se 3-6 očky, dle toho jak mnoho
jest místa k volnému vývinu letorostů, zařízne se jako při sedlování kolmo na délku pod očkem, a pak táhle dolů (obr. 33a).
Proti tomu řezu, řekněme na hřbetě, seřízne_ se kůra, ale jen
tak, aby se nezasáhlo dřevo; stejně učiní se i po obou bocích
(obr; 33b ), takže zůstávají jen malé proužky kůry. Nyní se na
hladké části kůry podnože učiní dva souběžné řezy, úměrné velikosti roubu, které se uvnitř trochu rozbíhají (obr. 33c). Tak
získá se jazýček v kůře, která kryje při silnější větvi zasunutý
roub úplně. Je-li
kůra tenká, musí se
proříznouti tak dl o u·
ze, jak dlouhý jest
roub v části seříz·
nuté, aby kůra ne·
praskala, jinak stačí
řez 1'/. cm. Když jest
zářez hotový, oda.
chlípne se nahoře
poněkud
kůra
a
Obr. 33. Tilelův způsob roubování.
roub
se
zasune
a Přiřezané rouby s boku. b Tytéž s předu. c Upra·
(0br. 33d). Pii zavená podnož. d Zasunutý a přikrytý roub na podnoži.
souvání roubu se
jazýček zářezu přidrží, aby se neodloupl. Na větev do 5 cm
stačí roub jeden. Větší počet roubů, souměrně rozložených,
u větví silnějších, slouží také k tomu, aby se spotřebovala při·
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tékající míza. Rouby srůstají zde jako při jiných způsobech na
ploše zHušťovací, jež jest zde poměrně větší (boky, hřbet). Je-li
kůra slabá, ováže se dobře lýkem, aby za horkého počasí vosk
nezatékal, při silné kůře stačí pečlivé omazání štěpařským voskem.
4. Roubování na kozí nožku upotřebuje se při velmi silné podnoži, ale 'i
roub nesmí býti ve lm i slabý. Do podnože
uděláme ostrým nožem pravouhlý nebo
trojboký zářez (obr. 34.), do kterého se
vloží stejně přiříznutý
roub. Někde užívají k záfl'lií\
7
řezu zvláště upraveného
b 35) 1 b
Obr. 35. Nůž Kozí
noze O r.
· • a e ez nožka ku šlechtění
velkých výhod. Zlepšený do úhlového řezu:
způsob roubování na kozí
nožku záleží v tom, že roub jest po jedné
straně rovně zaříznut a nahoře kolmo, aby
Obr. 34. Roubování na
na podnoži lépe seděl.
kozí nožku.
5. Roubování do boku vyznačuje
se tím, že roub zasazuje se do boku, aniž
by bylo třeba stromek seříznouti (obr. 36.). To přihází se na př.
u krsků při zaroubování plodových větviček a při šlechtění
rybízů a angreštů na rybíz zlatý. Aby roub lépe držel, zařízne
se na dolním konci šikmo a podnož se k tomu taktéž upraví.
Máme ještě jiné způsoby roubo·
vání, jako při s s á vání, před
p ř ahá ní, m ůs tko vání, kte·
rých se však málo užívá.
Když se rouby ujaly a bujně
rostou, musí se obvaz rozříz
nouti na opačné straně roubu
(obr. 37.) a aby se neulomil, ne·
jen při silném větru, ale také
·ptáci se výhonu toho zachycují,
přiváže se k podnoži hůlčička
(obr. 38.) a k ní výhon. Zamešká·
me-li obvaz roubu včas uvolniti,
místo to se stáhne a živoří (obr.
39.), takže nutno později k se·
sílení podnože učiniti na něm
podélný řez. Ochranu šlechtěnců,
jmenovitě na větších stromech
v koruně, poskytuje oblouk z vrbo·
vého nebo lískového prutu, nebo
Obr. 36. Roubování do boku.
silnější opora (obr. 39., 40.).
Roubování do blány a za zelena se málo upo1řebuje,
neboť jest takové roubování dosti choulostivé.
v
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e) Podnože.
Při volbě podnože musíme býti velmi opatrni, protože má
velký vliv nejen na vzrůst, ale i na jiné vlastnosti šlechtěnce
na př. stáří, přizpůsobivost půdě i ušlechtilost. Podnož, mimo
blízkou příbuznost s roubem, má míH pokud možno i zevnějšek
přibližně stejný, sílu kmene, list a p.
Pokud se týče podnoží, činí se nyní tyto požadavky:
O I e i s b erg žádá: 1. Typy pro různě bujně rostoucí odrůdy,
po případě pro různé tvary ovoc. stromů. 2. Jest žádoucí mož·

Obr. 37.

Rozříznutí

obvazu.

Obr. 38.

Zabezpečení

roubu.

nost značnější tvorby výhonků za účelem rychlejšího rozmnožení.
3. Vyžaduje si silný vzrůst jednak do tlouštky, jednak do délky
již v prvém vegetačním roce. 4. Vývin pobočných kořenů budiž
uspokojující a stejnoměrný na všech výhoncích určitého kmene.
5. Tvorba kořání po přesazení a šlechtění má býti mohutná.
6. Nemá se zapomínati na odolnost proti živočišným a rostlinným škůdcům, na. př. proti mšici krvavé.
Kamen i c ký klade cíle zušlechťování podnoží takto: a) Biologická vyrovnanost (životozpytná); b) uspokojivý vzrůst; c) pokud
možno všeobecná příbuznost (universální affinita) ke všem odrůdám téhož druhu; d) snadná přizpůsobivost symbionta*) k růz*) Dva ústrojenci žijící pospolu tvoří symbiosu a každý z nich jest symbiontem.
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ným půdám; e) odolnost, hlavně vzhledem k mrazům a dočas
nému nedostatku půdní vláhy.
Podnože domácí jsou lepší než cizí, jmenovitě jsou· li z poloh
teplejších. Podnože vypěstované z jader osamocených, planých
stromů ovocných jsou lepší než ze šlechtěných. Při volbě podnože
rozhoduje také to, jestli šlechtěnec má tvořit kmen vysoký nebo
nízký, krsek. Volíme pro vysoké kmeny odrůdy a, pro krsky b.
1. Pro jabloně: a jaderníčky nebo·li semenáčky jabloňové,

Obr. 39. Škodlivý následek nerozříznutí
obvazu.
svatojánčata holandská
těžší a vlhčí půdy.

b

Obr. 40.

Zabezpečení
v koruně.

roubu

pro sušší polohy a francouzská pro

2. Pro hrušně: a semenáčky hrušňové, b výminečně hloh,
pro vlhčí, těžké, mělké půdy kdouli jablkovou, v nouzi semenáčky
z pláňat hrušňových.
3. Pro třešně a višně: a semenáčky z pecek ptáčnic červe·
ných i černiček, b višeň tureckou (mahalebku).
4. Pro slívy a švestky: a semenáčky z pecek sliv a švestek
nebo školkované odkopky (odnože kořenové) a hlušici (St. )ulien),
především pro slívy, nebo psí oko (Prunus insititia) a seme·
náčky mirabolány, b trnku obecnou, mandloň hořkou a semenáčky
malé, žluté mirabelky. Podnože mirabolány jsou dosti choulostivé,
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proto je musíme šlechtiti u samé země, aby při hlubší sadbě
pod zem.
·
·
5. Pro meruňky: a semenáčky z pecek meruněk, mirabolán,
mandloň hořkou v pro půdy a polohy lepší, z pecek slíva dalmazin
(ve východních Cechách nazývají je také sedmihradkami), plody
jsou velmi sladké, ale neloupají se od pecek. )sou velmi vzrůstné
a rouby na nich velmi rychle a silně rostou a hlavně St. Julien
do všech půd i studenějších; b trnku obecnou. Trnku při šlechtění
nejlépe roubovati a to dříve než kvete, očka nesnadno přijímá.
6. Pro broskve: a semenáčky broskví - fy dosahují vy s o·
kého věku - a podnože u meruněk uvedené.
7. Pro rybíze a angrešty: a rybíz zlatý (trpívá amer. padlím).
přišly

ě n í.
velmi ostrý, výkon rychlý, aby plochy dotekové neoschly,
jsou všeobecné podmínky zdaru ujmutí. Pro roubování za kůru
a očkování žádáme také, aby odnož měla dosti mízy, není-li jí,
počkáme, až nám pomůže vydatný déšt nebo zalejeme sami.
Plochy dotekové buďtež co největší a podnož dříve v míze než
roub, neb9 stejně. Vzduch a voda nesmí míti k místu spoje
přístupu. Slechfíme pokud lze blízko u země, obzvláště jest
nízké šlechtění důležité u krsků, citlivých při šlechtění pro stu·
dené polohy a kde jsou ohroženy mrazy. V případě tom hleďme
stromky při sadbě tak hluboko vsaditi, aby byly krsky až k místu
spojení (šlechtění) v zemi. Při šlechtění můžeme také mnohý
křivý strom narovnati tím, že šlechtíme na vhodném místě (očka,
roub), aby výhony z nich vyrostší rostly přímo vzhůru. Při šlech·
tění třešní a višní se zesilující výhony odřezávají postupně.

f) V š e o b e n é p o z n á m k y k e š l e c h t

Nůž

g) P l a n é k m e n y
pěstujeme do korunové výše jen pro peckoviny, obzvláště pro
třešně a višně, kde se pak šlechtí. Dosavad se v některých
krajích udržel zvyk pláně vysaditi na trvalé stanoviště a po ujmutí
a zakořeněni ho šlechtiti. Stromy takové bývají odolnější. Třešně
dá pláně silné, ve třetím roce jest již ve výši korunové, kdežto
šlechtěná roste volněji, mívá pobočné výhony, kmen není tak rovný.
U j a b Ion í a hr ušní naopak, pláně, semenáček roste
zvolna, jest slabý, bývá křivý a doroste výše korunové za 5 roků.
Postranní výhony jsou tvrdl$, trnovilé a těžko se ořezávají. Odo·
lává však lépe nemocem, jest zdravější a dosahuje většího stáří.
Třešně šlechtí se raně, v únoru a březnu. Rouby řežeme

již v prosinci nebo lednu. Družení se vyhýbáme. Velmi rané
odrůdy můžeme šlechtiti již v září.
Jabloň a hr u š e ň šlechtí se na pláně v koruně, když jsou
určeny do studených, větrných poloh a pak při nutném upotře·
beni dvojího šlechtění. Vysazují se na místa, zvláště všemu zlu
vystavená. Nyní po tuhých mrazech 1929 doporučují se velmi
četně pro všecka místa. Mnoho zkušeností ovšem ještě není.
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Rostlinné nebo-li vegetativní rozmnožování
stromů ovocných,
(Vegelative Vermehrung der Obstbaume - L' angmenlation vegelative
des arbes fruitiers)
t. j. rozvody, řízky, odnoži kořenovými (odkopky).
a) Roz_vody
klademe nejlépe na jaře, když stromy nepučí, nebo na podzim,
když jest vzrůst ukončen, ale také v létě. Rozvod jarní (obr. 41.)
nasadí v létě hojně
kořínků a bývá příští·
ho roku (jara) stro·
mem samostatným.
1. K rozvodům
skláníme do země vět
vičky nejvíce dvouleté
s tenkou korou, jež vy·
rážejícím kořínkům neObr. 41. Rozvod jarní.
klade velkého odporu,
jinak mohou býti
větvičky dosti silny.
Ve školkách, ve
kterých se rozvody
stále rczmnožují,
jsou mateční keře
ve zvláštním oddě
lení dosti hluboko
vsazeny a asi 4 m
od sebe, aby ke
Obr. 42. Čínský způsob kladení rozvodů.
sklánění
větviček
do země bylo dosti
místa. Na jaře zvolí se
v každém keři nejsilnější
a nejvhodněji vyrostlé
jednoleté větvičky a, skloní se obloukem k zemi
a zde upevní v malých,
asi 8 cm hlubokých jam·
kách, dřevěným nebo že·
lezným háčkem h, nebo
dvěma kříženými kolky k,
Obr. 43. Rozmnožování kopčením.
aby konec větvičky nad
půdu vyčníval. P,o té
jamky naplní dobrou, kyprou zemí a vyčnívající část větvičky
přiváže k nějakému do země zaraženému količku b, aby mladá
rostlinka rovně rostla. Další slabé větvičky, jakož i nevhodné,
hladce uřízneme a v létě postranní výhony zkracujeme. Roz·
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vody rozmnožují se svatojánčata a kdoule, aby z nich byly vypodnože pro krsky jabloňové a hrušňové. Jiné ovocné
druhy, jako srstky, rybízy, maliny, lískové ořešáky a vinná réva
rozmnožují se rozvody v mladé rostlinky, věrné vlastnostmi keři

pěstěny

matPčnímu.

Čínský způsob rozmnožování rozvody znázorňuje obr. 42.

Seříz.ne se na
jaře kmínek stro-

mu asi 16 cm nad
zemí, aby vytvořil
hojně postranních
výhonů a podobal
se keři. Příštího
roku na jaře, nebo
třeba již v červen·
ci prvního roku,
jsou-li výhony přiměřeně silny, při·
hrne se hromádka
dobré hlíny, jíž se
letorosty zasypou.
aby jen polovicí
vyčnívaly nad kuželovitě nahrnutý
kopeček, případně

záhon (obr. 43.).
Výhony se v místě,
kde přijdou do země, trochu zkroutí
a tím trochu poraní. Jinde výhony
kroužkuji, t. j.
vyloupnou tenký
prsten kůry na výhonu.
/
a.
b
c
Záhony se po L _ ·~celý rok dostaObr. 44. Různé řízky zralého dřeva:
teč~ě zalévají a
a doiJCinu, b kdoule, c révy, d rybízu, e angreštu.
příštího jara lze
již výhony od mat·
ky odděliti, jelikož mívají dostatek kořenů. V létě vyvinou se
kol matečního stromku nové výhony, jež se stejně v nové
stromky, podnože, vypěstují, rozmnožují se jen ty druhy, jež se
snadno okoření, t. j. svatojánče, doucin, kdoule, rybíz a angrešt.
b) Hříženci, řízky (obr. 44.).
Za odpočivající nebo velmi slabě proudící mízy, t. j. v listopadu, prosinci, lednu a únoru nařežeme letorostů (jednoletých
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výhonů) na polední straně stromu, který chceme rozmnožovali,
čím bujnější strom, tím delší hříženec; seřízneme je tak, aby
na horním konci svém byl letorost seříznut šikmo nad pupenem,
kdežto při základně
seřízneme

jej vodo-

rovně pod pupenem.
Při spodním konci letorostu necháme třeba
patku, jež mívá v sobě

mnoho spících pupenů, z nichž snadno
vznikají kořínky, mimo
to konec ten lépe hnilobě vzdoruje. Hřížence klademe nejčastěji
na jaře, ve velmi dobrých půdách lehkých také na podzim;
jinak lze klásti hřížence po celou dobu odpočinku rostu. Naře
zané letorosty uschováme přes zimu jako rouby buď ve sklepě
nebo ve stinném místě zahrady. Pro sadbu platí táž pravidla
jako pro školku.
Záhony půdy výborné jakosti pro pěstění hříženců se dobře
zryjí a zkypří, ale mají býti chráněny proti výsušným větrům;
tedy vlhčí, stinné polohy. Aby hříženci při sázení .na spodním
konci se nepoškodily, sázejí se buď do hlubokých brázd (obr. 45.),
nebo za kolíkem do děr 15-20 cm hlubokých, ze hřízence má
vyčnívati pouze jeden, nejvyšší pupen. Dle toho má býti hříženec
15-20 cm dlouhý. Jest prospěšno hřížence namočili asi 12 hod.
před sadbou do měkké vody. Okolní hlína se dobře přitlačí na
letorost a vysazený záhon se pokropí. Aby půda rychle nevysýchala, pokrývá se tenkou vrstvou plev, pilin nebo hnoje. V létě
Obr.:4s. Rozmnožování hříženci.

Obr. 46. Odkopky nebo odnože kořenové.
Švestka vyhání snadno odnože, z nichž vznikla, z těch některé se kopčí, aby
se lépe okořenily, t. j. výhon z kořene se nad zemí zahrne kopečkem dobré,
kypré hlíny.

se záhon· kypří, čistí a zalévá~ V příštím roce na jaře lze hří
žence přesaditi do školky. Slabší, malými výhonky se jevící hří
žence necháme ještě rok na místě, nebo je přesadíme do pěst68

nice. Kde nejsou

poměry příznivé,

mohou se

vypěstovati

v pa·

řeništích; hřížence angreštu a rybízu klademe výhodně již na
podzim. Když dřevo letorostů dozrálo, odejmeme jim veškeré

listy až na dva nejvyšší; které na
nad půdu. Aby se ujaly,
paprsky slunečními.

vyčnívají
nili před

c) Odnože
od

Některé
kořenů

kořenové,

hříženci do země zastrčeném
třeba je po 8-14 dní chrá·

odkopky (obr. 46.).

druhy stromů a keřů, ženou ,-elmi mnoho výhonů
(obr. 46 ), kterých lze velmi výhodně užíti k rozmno·

----.-

Obr. 47. Rozmnožování jahodníku šlahouny.

žování stromů ovocných. Nej více se tak rozmnožují slívy a švestky,
odnož kořenový se vyrýpne ze země, ostrým nožem se kořen
upraví, kmínek se as o 1/ 3 zkrátí a pak se vsadí do pěstnice
a školkuje se. Po dvou telech mívá odnož tolik kořenů, že
ho lze přesaditi do školky. Aby se odnož více okořenil, při· •
hodí se k němu kopeček hlíny, jež se občas zaleje. Stromy
z kořenových výhonů vypěstěné vyhánějí rády zase odnože, jelikož větší část jejich kořenů nalézá se blízko u povrchu půdy,
koulových kořenů nemfljí.
d) Další

způsoby

rozmnožování.

1. Šlahouny (obr. 47.), f.j.výhony,kleré vypouští jahodník
krátce po ·nasazení plodů. Na kolínkách těchto prutů tvoří se
kořínky, jež přicházejí ve slyk se zemf, uchytí se a dávají vznik
nové rostlině, která se snadno osamostatní a slouží k rozmnožování.
2. Trsy (obr. 48.) maliníku, ostružiníku lze roz d ě 1i ti v ně
kolik samostatných rostlin. Trs (keř) vykope se ze země, kořeny
vyprostí se ze země a nožem rozdělí se v tolik dílů, kolik jest
výhonů od kořene, aby však na každém dílu byla část kořene.
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Pak zkrátí se vršky výhonů,
se na příslušné místo. Tak
lískov. ořešáku.

kořeny
dělí. se

se upraví a rostlina vsadí
též keře angreštu, rybízu,

Výchova kmene a koruny.
Die Erziehung des Stammes und der Krone. et de Ia courone.

La cullure du fronc

Musíme pamatovati na to, že nejdříve kořeny působí na
nadzemních částí a později nadzemní části na kořeny!
Silný, z dra ~ý stromek vychováme takto:
vzrůst

Obr. 48. Rozmnožování

dělením trsů.

a) U stromů jádrových.
1. Kmene. Spící očko dá nám např. příštího jara výhon
(obr. 49.). Jakmile začne na jaře pučeti~ seřízneme celý kmínekp,
nechavše nad pupenem pučícím čípek č asi 15 cm dlouhý, na
němž se pup~ny i výhony hluboko vyříznou. Kmínek lze zkrátiti
již na podzim nebo počátkem zimy, kdy není jiných prací.
K čípku č přivážeme lýkem zelinný výhon v z pupenu, když
dosáhl délky asi 15 cm, aby přímo rostl a nezlomil se. Podobně
ošetřujeme výhon z očka bdícího, ovšem teprve v srpnu.
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Všecky výhony, které z plané části kmene vyrůstají, odřezují
se týdně hladce u samého kmene, osta!ní výhony se i vícekráte
zkracují, když dosáhly délky 15 cm. Cípek č se v červenci,
když výhon v zdřevnatěl, šikmo u samého výhonu odřízne a řez
se zatře stromovicí.
Na družené a roubované podnoži dáme růsti nejsilněj
šímu výhonu v, ostatní dle síly a počtu zkrátíme na 10 cm (obr. 50.).
Výhony z plané části rašící stále odřezujeme jako u očkovance,
suché pahýly, jaké se vyskutují u silných podnoží při drúžení a

Obr. 49. Výchova kmene u jádro·
vin: Výhon v ze spícího očka na
kmínku p se přiváže k čípku č.

Obr. 50. Roubovanec při vývinu
ve kmen: p podnož, v hlavní, pro·
dlužující výhon, b pobočný.

roubování, pozorně odřízneme a ránu zatřeme stromovicí. Zde
není čípku, proto hledíme k tomu, abychom výhony, které nerostou rovně, buď hůlkou podepřeli (jak příkl. vidno na obr. 38.,
str. 63;) až zdřevnatí, nebo zkrácením nad přiměřeným pupenem
přiměli k rychlejšímu do:aání. To samé platí i o roubovancích
v koruně (obr. 51.). Když jsme tak opatřili šlechtěnce prvý rok,
vychováme kmen dále dle toho, jak bujně šlechtěnec roste.
Některé odrůdy, jako zimní zlatá parména, zelinka, červená
meruňková sliveň a j. tvoří výhony, které rostou přímo, jsou
silné a dobře dozrávají. takže z nich bez velké práce za 3 až
4 léta, dle půdy, vychováme kmen až do výše koruny, 180 až
200 cm (obr. 52.). U těch stačí zkracovati postranní, sesilující
výhony toho roku s, když dorostly délky 10-15 cm. Větvičky
dvouleté d se hladce u kmene odříznou a rána se stromovicí
zatře. Ke zkracování užíváme nůžek (obr. 53.), k ořezávání ostrého
nože, silně hákovitě prohnutého - žabky (obr. 54.).
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Chceme-li však míli odrůdu jinou, jež lak mocně neroste
jako výše uvedené, nezbývá než takovou vzrůstnou odrůdou vypěstěný vysoký kmen v žádané výši koruny šlechtili podruhé,
zvolenou odrůdou, způsob té výchovy nazýváme m e z i š 1ech·
t ění m. Stěpař sám musí pozorovati odrůdy, které mu dávají
pěkné, silné kmeny, protože má na stromek rozhodný vliv i půda,
poloha, kraj. N ěkteré odrůdy, kterým říkáme kmen o t v orné,
jsou již vyzkoušeny. Z j a b Ion í na př. Renetta kaselská, Ober·
dickova, Harbertova, Virginské
růžové, Strymka,
Normandské
mestní jablko,
Frierské vinné,
tvrdé červené,
zlatá zimní par·
ména (vrcholný
pupen často vyv

mrzá). Pro hrušně: Brambo·
solnohradka, pláně z Chlum·
ce, Kiefnerův semenáč, Luxemburská mestnice a j. Pro s 1í vy:
Krásná z Loven, Halarasova, tulouská, duranče a p. Kdyby náhodou některý rok konec kmínku
nedozrál, musí se zkrátili násle·
řice,

Obr. 51. Roubovanec v koruně ·při·
vázaný k hůlce jej podpírající.

dují~ím střídavým řezem.
Rez střídavý. Odrůdy, jež
nedávají kmene dosti silného a rovného, vychováváme řezem
stříd a vn ý m neboli Dittrichovým. Zásada: Soustřediti co nej·
více živin na jedno místo pomocí sesilujících výhonů a zpět·
ného řezu. K tornu cíli výhon kmen prodlužující se každý rok
zpětným řezem zkracuje, silný o 1 / 3 , slabý o 1/ 2 (obr. 55.).
V té výšce vybere se zdravý pupen na opačné straně té,
na .kterou vyrostl výhon předešlého roku, jinak, aby se nalézal
vždy nad loňskou "ranou". Nad tímto pupenem vyloupneme
ještě asi 3-4 pupeny a tím získáme čípek č, ostatek kmenové
ratolesti uřízneme. Když pupen o dal výhon asi 15 cm dlouhý,
přivážeme ho k čípku č (obr. 55.), aby rovně rostl a čípek
v srpnu, když výhon zdřevnatěl, u samého výhonu šikmo uříz·
neme a ránu stromovicí zatřeme. Výhony pobočné, sesilující b,
když dosáhly délky asi 15 cm, zkrátíme na 3-5 listů a zkra72
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cováni to opakujeme, když znova přerůstají. Silné, postranní
větvičky dvouleté i jednoleté v říjnu, nebo, není-li času, na jaře,
hladce při kmeni uřízneme, ránu stromovicí zatřeme a necháme
pouze zkrácené, slabší. Takovým
postupem v dobré nebo hno·
jené půdě vychováme rovný,
silný kmen (obr. 55.) e za 3 až
4 roky do výš2 koruny. Výška
kmene do koruny je závislá na
účelu, kterému má stromek slou.
žiti. Do domácích zahrad a do
sadů jen ovocnictví věnovaným,
doporučuje se kmen výšky asi
1'2-1'5 m, do polí, k silnicím,
na pastviska musí býti kmen vy·
soký 2-2·2 m.
2. Vy pěstění koruny. Když
dospěl šlechtěnec žád8né výšky,
odpočítá se od toho místa výše
6 pupenců (obr. 56a.), šestý pu·
pen b jest na téže straně jako
první 1., z 5 pupenů pod 6 vy·
tvoří sé koruna a 6. dá výhon
(kmenotvorný) prodlužující, proto
se nad ním nechá ještě čípek č
s vyloupanými pupeny, ostatní výhony se odříznou u samého kme·
ne. Nad třemi dolními pupeny 1,
2, 3 (obr. 56 b.), uděláme stře· c~l
chovité zářezy 1, 2, 3, (obr. 56 b),
·:a
aby všecky výhony koruny stejně Obr. 52. Výchova kmene u odrůd
rostly a sílily (obr. 56c.). Těch silně vzrůslných: o z očka vyrostlý
vyvinuvších se 5 větviček tvoří kmínek roční; b týž v druhém roce
se sesilujícími výhony s; e týž ve
první rozvětv:ení - patro třetím roce se sesilujícími výhony d;
-etage, větví koruny; druhé roz·
d týž vyvinutý ve čtvrtém roce.
větvení způsobíme také tak asi
o 40 až 50 cm nad prvním. Tak vytvoří se jehlancovitá ko·
runa plná, jež sice neplodí tak brzy jako koruna uvnitř prázdná,
tak zvaná kotlová,
jež se více proře·
zuje. Ve většině na·
šich školek vychová
se koruna jestě tak·
to: V žádané výšce
Obr. 53. Obyčejné nůžky stromové.
kmene se stromek
nůžkami

seřízne.

Tím zkrácením :o~: vrcholných pupenců vyženou výhony 2, 3, 4, 5.
Ke koruně potřebujeme nejméně 3 výhony, bývá jich však více,
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4, nevíce 5. Pod těmi zvolenými korunovými větvemi vyraztvsi
výhony slouží jen k sesílení kmene, zaštipují se v délce 10 až
15 cm v srpnu. Příštího roku na jaře se odříznou. Skolkař hledí
pak vypěstiti korunu v přiroze
ném tvaru druhu.
Na obr. 57.
znázorněn
jest
řez koruny vysokokmene v druObr. 54. Křivák-žabka k ořezávání výhonů.
hém roce. Při a
v

se větve zkrátí, pod nimi
vyhledají se pupeny b,
které by daly vý~ony
k prodloužení větví. Cást
mezi b a a slouží za ČÍ·
pek, který poslouží k při
vázání z b vyrazivších
výhonů, aby měly žádaný
směr přímý, proto se v
části a b všecky pupeny
vyloupají. Na středním,
kmen prodlužujícím jest
naznačen pupen c, ze
kterého se má vyvinouti
výhon prodlužující a nad
ním čípek přivázání prodlužujícího výhonu.
Na polokmenu (obr.
58.) jest obraz koruny ve
třetím roce. Na středním,
kmen prodlužujícím výhonu jest vyhledán pu·
pen b, z něhož vyvinuvší
se výhon bude míti směr
opačný směru výhonu
roku předešlého, pod ním
jest vybráno 5 pupenů
pod sebou, ze kterých
vyvinuvší se výhony položí základ příštímu rozvětvení ( etagi) 3. Ostatní
postranní výhony seře
zují se dle pravidel již
v předešlém odstavci popsaných. Postranní výhonky na větvích prvního
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Obr. 55. Výchova kmene

řezem

střídavým.

u V prvém roce vytvoří se kmínek a čípek é

se odřízne.
b V druhém roce jest čípek na druhé straně
a proto i prodlužující výhon jest na téže
straně; postranní výhony b se zkracují.
c Ve třetím roce čípek c a prodlužujíCí výhon
jsou opět v poloze prvÉ', postranní výhony b
se zkracují.
d jest týž ořezaný.
e jest kmínek o rok prodloužen.

rozvětvení

zkracují se za zelena jak na obr. 59. naznačeno. Pak
se již jen zaštipují.
K ul ovit o u korunu vypěstují, když na př. čtyři ponechané.
větve zkrátí na stejnou délku se 4-5 pupeny. Při. tom musí
dbáti polohy pupenu, ze :kterého má se vyvinouti ,prodlužující
e
I

Obr. 56.

Vypěslění

koruny:

a prodlužující kmínek. b Základ koruny po·
mocí zářezů. c Vypěstěná koruna.

výhon, volí ho tak, aby nad ním zůstal
čípek, ze kterého se pupeny vyloupnou. Při tvaru jehlančitém (hrušně,
třešně), nechá se výhon kmen prodlužující co nejdelší, ostatní zkrátí
se více (postupně vždy o 2-3 pupeny), takže: spodní 4. má nejmenší
počet ponechaných pupenů.
Polokmeny začínají s korunkou
ve výši 1·2-1·5 m; ty hodí se přede
vším do poloh větrných. Hnak shoduje
se výchova s předešlými, vysokými
kmeny. V rozsáhlejších šk<'lkách pě·
slují se na zvolených záhonech stromky
stejné korunové výše.

Obr. 57. Vysokokmen, na"němž
na jednoleté koruně naznačen
řez pro druhý rok.

b) Výchov a vy s o k o kmenů třešňových.
Semenáčky z pecek třešně ptáčnice mají pravidelně vzrůst
přímý, rovný a jelikož vrcholový (terčový) pupen jest dobře vyvinut, nezkracujeme výhonu kmen prodlužujícího. Postranní výhony v červnu a červenci nad 6.-7.listem zaštípneme a koncem
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srpna a v září hladce u samého kmene odřízneme, zřídka se
stane, aby byl kmen křivý a terčový pupen nezralý, stane-li se
to, tak se na jaře
prodlužující výhon
;->no
dle zásad známého
i
střídavého řezu se1

•
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řízne.
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Když dochováme kmen do nále·
žité výšky, 180 až
200 cm, šlechtíme
ho (očkujeme) žádanou odrůdou v
létě, nebo družíme
v únoru a březnu.
Další výchova jest
jako stromů jádrových, jenom řídící,
prodlužující výhon
se obyčejně nezkra·
cuje a také čípek
se ovšem nenechává. Třešně vychová·
vají se velmi zřídka
v jiných tvarech.
Volný špalír, keřo
vitý tvar a nízký
kmen šlechtí se u
samé země (očkuje
se na mahalebku).
U polokmenu, jako
u vysokého, jest
nejlépe časně z ja·
ra, v únoru, družiti
na podnož ptáčnice.
Když se rouby neujaly, lze šlechtiti
za kůru, pilně zalévati a místo šlechtění obložiti vlhkým
mechem.
c) Vy:sokokmeny
švestky

Obr. 58. Polokmen s naznač. řezem ve třetím roce.

pěstujeme

šlechtěním

letá pláňata z dobře
mácí, nebo pláňatům
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buďto

na dvou·
vyzralých pecek St. )ulien a švestky dodobře rostoucím dáme vyrůsti do výše ko·

runové ay v m Je šlechtíme, řídíce se jinak zásadami již vyslo·
venými. Slechtíme buď současně se třešněmi, nebo přímo po
nich. Velmi často vychováváme švestky z odnožů kořenových,
odkopků, třeba se obecně způsob ten doporučiti nedal. V pří·
padě tom nutno však jednoroční výhony kořenové vykopati na
podzim, přebrati, dobře okořenělé vsaditi buď hned nebo na jaře
do školky a pěstovati pak řezem střídavým do koruny.
d) Vysokokmenné slívy a renklodky (ringle)
pěstíme šlechtěním na podnožích u švestky uvedených
řezem střídavým. Mi r a b e I k y šlechtíme teprve ve výši

e)

a 'pak
koruny.

Meruňky

a broskve
vysokokmenné
pěstují se pouze ve krajích vino·
rodých a šlechtí se na podnože již
uvedené, ve výši korunové. V jiných
krajích (chladnějších) pěstují se ve
tvarech nízkých, jak jsme již uvedli.
U peckovin odřezují se zesilujicí
výhony dříve než u jádrovin, leč ne
mnoho najednou. Broskve se očkují.
Očkování semenáčků koná se raně,
na konci června nebo počátkem čer·
vence, ale i později koncem srpna.
Pupeny af jsou bez dřeva. Broskev
se vůbec dosti nesnadno očkuje.
Lépe šlechtí se v létě, než na jaře.
f) 0 ř ech v l ašský
Obr. 59. Řez pobočných větviček
vychovává se jako třešeň, ale ne·
za zelena.
šlechtí se.
g) N í z k é k m e n y
vypěstují se takto: jednoroční šlechtěnec se ve výši 40 cm nad
zemí, těsně nad dobře vyvinutým pupenem seřízne. U očko·
vanců má se voliti ve výši asi 45 cm pupen proti řezné ploše •
čípku, který se ovšem odřízl. Pět výhonů, které se vyvolaly způ·
sobem již známým z nejvyšších pupenů, tvoří korunu. Ty větve
podrobí se řezu. První rok (v druhé zimě) se větve ty zkrátí
o 1/ 3 , u peckovin, jmenovitě u třešní, bývají vyvinuty tak, že jich
netřeba zkracovati. U ořechů se vůbec nezkracuji, výjimečně
jen tenkráte, když se vynucují korunové větve. Nejlepší čas
k řezu nastane, když listí opadlo. Pupen, u něhož zkracují se
korunové větve, jež nazýváme nyní ři dí cí, buď řádně vyvinut
a směřuj ven. Z toho pupenu vyvine se nový, prodlužující výhon,
vedle toho vyrostou i jiné pobočné- výhony, jež nejčastěji smě
řují dovnitř koruny. Prodlužu.fící výhon se týmž způsobem v třetí
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zimě zkrátí, jemu nejbližší se zcela unzne, aby prodlužující
výhon se nezeslabil, ostatní výhony se zkrátí na d~a pupeny.
Objeví-li se u základu větve krátké větvičky, netřeba jich
ani zkracovati. Jsou-li prodlužující výhony slabé, nechá se nad
vyvoleným pupenem čípek, z něhož se pupeny vyříznou a prodlužující výhon, když dosáhl délky 10-15 cm, se přiváže k čípku.
V třetím roce objeví se větev ve tvaru novém. Pokud se týče
nového, prodlužujícího výhonu u nových výhonů řídící větye
z předešlého roku, opakuje se práce předešlá. Tyto práce opakují ~e při každém dalším ročním přírůstku. Utvoří se obyčejně
brzy nějaké, obzvláště silné výhony. Rostou-li do koruny, tak se
uříznou při základně (patce). Mají-li však postavení příznivé a
ven, můžeme uvažovati,
nehodí-li se k vytvoření
nové, hlavní větve, v takovém případě se neuříz·
nou, nýbrž přiřezují se
dále jako jiné řídící větve.
Tím řezem se především
založí tvárná, řádná koruna, a mimo to zkraco·
váním řídících větví (zpětný řez) vytvoří se na
{
spodních částech hoj no st --::::1. ;;=
_ _;_..,.=:;:-:_::---~~
dřevových útvarů, které
Obr. 60. Keřovitý tvar.
se časem promění v dře·
vo plodové a konečně 1. Řez jednoroč. šlecptěnce. 2. Řez v druhém
sílí tím hlavní větve a
roce. 3. Tvar ve třetím roce.
tak stanou se schopny
.
v pozdějších letech nositi značnou tíži ovoce. - Některé od1
růdy mají velmi slabé výhony, ty zkracujeme o / 2 • )iné odrůdy
mají větve skoro vodorovně položené, u těch volíme pupeny
k prodlužujícím výhonům dovnitř koruný směřující, abychom docílili koruny do výšky se pnoucí. Po 4-5 letech se s praví·
delným řezem přestane a zřídíme jen nevhodné, bezúčelné větve.
Ostatek až při "Hledění starších stromů".

..

h) Keřovitý tvar
vypěstuje se jako nízký kmen, leč má skoro pravidelně podnož
tvrdou. U některých odrůd, které na tvrdé podnoži těžko se
ujímají, šlechtí se nejprve odrůda snadno přijímatelná a na ni
ve výši 35 cm teprve odrůda žádaná. Někteří štěpaři mají za to,
že se má tvar ten nechati volně růsti. Názor ten jest ovšem
naprosto špatný. Keřovitý tvar jest vlastně zanedbaný tvárný
strom jehlance a musí se také dle toho ošetřovati. Proto bude
zajisté lépe, když jej alespoň 2-3 léta ošetřujeme, jako korunu
nízkého kmene (obr. 60.). Keřovitý tvar na tvrdé podnoži, také
nepravidelným krskem zv3ný, dá ovoce dříve a lépe vy18
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-----
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zimě zkrátí, jemu nejbližší se zcela unzne, aby prodlužující
výhon se nezeslabil, ostatní výhony se zkrátí na d~a pupeny.
Objeví-li se u základu větve krátké větvičky, netřeba jich
ani zkracovati. Jsou·li prodlužující výhony slabé, nechá se nad
vyvoleným pupenem čípek, z něhož se pupeny vyříznou a prodlužující výhon, když dosáhl délky 10-15 cm, se přiváže k čípku.
V třetím roce objeví se větev ve tvaru novém. Pokud se týče
nového, prodlužujícího výhonu u nových výhcinů řídící vělye
z předešlého roku, opakuje se práce předešlá. Tylo práce opakují :;;e při každém dalším ročním přírůstku. Utvoří se obyčejně
brzy nějaké, obzvláště silné výhony. Rostou-li do koruny, tak se
uříznou při základně (palce). Mají·li však postavení příznivé a
ven, můžeme uvažovati,
nehodí·li se k vytvoření
nové, hlavní větve, v takovém případě se neuříz
nou, nýbrž přiřezují se
dále jako jiné řídící větve.
Tím řezem se především
založí tvárná, řádná koruna, a mimo to zkracováním řídících větví (zpět·
ný řez) vytvoří se na
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Obr. 60.

Keřovitý

tvar.

vo plodové a konečně 1. Řez jednoroč. šlecrtěnce. 2. Řez v druhém
sílí tím hlavní větve a
roce. 3. Tvar ve třetím roce.
tak stanou se schopny
v pozdějších letech nositi značnou tíži ovoce. - Některé od1
růdy mají velmi slabé výhony, ty zkracujeme o / 2 • Jiné odrůdy
mají větve skoro vodorovně položené, u těch volíme pupeny
k prodlužujícím výhonům dovnitř koruný směřující, abychom docílili koruny do výšky se pnoucí. Po 4-5 letech se s pravidelným řezem přestane a zřídíme jen nevhodné, bezúčelné větve.
Ostatek až při "Hledění starších stromů".
h) Keř o v i t.ý t var
se jako nízký kmen, leč má skoro pravidelně podnož
tvrdou. U některých odrůd, které na tvrdé podnoži těžko se
ujímají, šlechtí se nejprve odrůda snadno přijímatelná a na ni
ve výši 35 cm teprve odrůda žádaná. Někteří štěpaři mají za to,
že se má tvar ten nechati volně růsti. Názor ten jest ovšem
naprosto špatný. Keřovitý tvar jest vlastně zanedbaný tvárný
strom jehlance a musí se také dle toho ošetřovati. Proto bude
zajisté lépe, když jej alespoň 2-3 léta ošetřujeme, jako korunu
nízkého kmene (obr. 60.). Keřovitý tvar na tvrdé podnoži, také
nepravidelným krskem zvaný, dá ovoce dříve a lépe vyvypěstuje
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vinuté. Pěstování tvarů keřovitých ovocných stromů rozšířilo se
u nás z Ameriky, kde jest ten tvar při tamních poměrech velmi
oblíben, a nyní se u nás dosti ujímá, třeba měl i odpůrce, kteří
žádají řez pravidelný, obvyklý u stromů tvárných. K pěstování
třeba ovšem nejdříve vyplniti základní podmínky, ly jsou: úrodná
půda, dosti hluboká, přiměřeně vlhká a teplá. Také každá odrůda
není vhodná, všeobecně asi ty odrůdy, jež hodí se vůbec na
podnože tvrdé, jež uvedeny budou později.
S I í vy pěstují se velmi zřídka ve tvarech keřovitých, jelikož
jejich ovoce není lak cenné; poblíž velkých měst jen některé
odrůdy, jako: Meruňkovitá, Královna Viktorie, Jerusalémská a pod.
nalézají větší obliby.
Třešně se pro tvar ten nehodí, za to višně, jako Ostheimská,
. Amarelka stinná a královská, královna Hortensie a pod. pěstují
se sem tam poblíž továren na konservy.

Vykopávání

stromků

ovocných ve školce

Ausheben der Obstbaume in der Baumschule - Le
des arbes fruitiers dans Ia pepiniere

ďeracinement

koná se velmi pozorně buď na podzim, v říjnu, nebo počátkem
rostu na jaře, rýčem a motykou, při největším šetření ko·
· řínků. V půdách lehčích stačí záhon zrýti a pak stromky vyla·
hovati. V půdách těžších postupujeme opatrněji. Nejlépe vyrýti
na jedné straně řady stromků asi ve vzdálenosti 25 cm příkop
40 cm hluboký, do něho stromky ohnouti, pak kořeny přeřezati
a stromky zvolna vytáhnouti. V půdách velmi těžkých udělá se
příkop jen 25 cm hluboký a s té strany se nasadí rýč, stromek
se nadzvedne a pak vytáhne. Stromky vykopané chráníme od
slunce a mrazů tím, že kořeny zakryjeme zemí, nebo je dáme
do chladné, tmavé místnosti a postřikujeme kořeny občas vodou.
Mají-li zůstati založeny přes zimu, vykopeme asi 1 m hluboký
příkop, do toho stromky pozorně, kmenem ven položíme, pak
kořeny prohodíme drobnou zemí, aby mezery mezi nimi byly
vyplněny a po té je pokryjeme vrstvou země, nejméně 40 cm
vysokou. Stromky k zásilce na větší vzdálenost svazují se v b3·
líkách na třéch místech, v kořenech, na pních a koruně, buď
povříslem nebo kokosovým provazem ručně nebo strojem; v ba·
líku bývá 25 kusů. Prázdná místa v kořání vycpou se drchanou
slamou nebo mechem, jež se pokropí, aby kořínky nezaschly.
Pak se udělá široký svazek snopové slámy, rozprostře se hvězdo
vitě, do středu postaví se balík stromků kořeny dolů a sláma
se zvedne přes kořeny ke kmínkům a převáže se na více místech
povříslem. Jde li o dopravu na velké vzdálenosti, svazují se
kmínky i koruna slamou. V poslední době mají větší školkařské
závody stroje na svazování balíků. Způsob vazby udává závod,
stroje dodávající.
·
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Výběr stromků.

I při největší opatrnosti a péči školkařů mohou se některé
stromky ve školce nezdařiti. Těch bývá až 1/ 5 • Ostatní třídí se
dle zdraví, vzrůstu a síly kmene. Stromek první jakosti má měřiti
ve střední výšce v obvodu asi 10 cm, míti zdravou, tuhou kůru,
býti pěkně rostlý, nemíti mnoho ran od řezů a poškozenin, míti
korunu 4-5 větevní, 2 letou, četné, řádně rozvětvené, nepoškozené kořání. Stáří 5-6 let. Stromek druhé jakosti jest sice
zdravý, trochu slabší, s méně vyvinutou korunou i kořeny. Rozumný pěstitel vybírá stromky prvé jakosti, nebof jen ty bez·
pečněji slibují žádaný výdělek.

O zdaru ovocných
Ober das Oedeihen der Obstbaume -

rozhoduje a)

půda,

stromů

De Ia prosperité des arbes fruitieres

b) podnebí, c) poloha, d)
e) obchodní stanovisko.

osvětlení,

Bylo již uvedeno, že výnos ovocnictví záleží na určitých
Tyto jsou:
a) Půd a. Půda jest vrchní část kůry zemské. Tvoří se zvětrá·
ním kamene, působením kyslíku, kyseliny uhličité, vody, stří
dáním mrazů a tepla, rušícím i tvořivým účinkem vody, zvířaty, ,
rostlinami a jejich zbytky. Nejdůležitější kameny jsou žula, rula,
syenit, porfyr, čedič, slidovec, trachyt, dolerit, slídová a artonová břidla, vápenec, dolomit, melafyr, slín, pískovec, jíl, hlína
a jiné usazeniny.
S o uč á st k y půdy. Přirozená půda poskytuje malý útulek
malým rostlinám, jež zahynou a tvoří s odpadky zvířecími půdu
vegetační nebo kulturní, která má více nebo méně jemné půdy,
čím více jemné půdy, tím lépe se na ní daří rostlinám. Z nerostných součástí bývá v půdě nejčastěji jíl, vápno, křemen.
Součásti ve vodě rozpustné tvoří soli. Součást půdy, vzniklá
zetlením rostlinným a zvířecích látek jest humus, který dobře
působí na fysikální vlastnosti půdy, jež působením vzduchu a
bakterií vytvoří živiny. Další součástka půdy jest voda. Půdám
naplaveným dáváme přednost před prvotními. jelikož vývin bakterií
jest v nich čilejší. Na zdar rostlinstva mají vliv tyto vlastnosti
půdy: Specifická váha, ta závisí na humusu a vzduchu, čím
více jest obou, tím jest lehčí a lepší; těžká půda se dá zlepšiti přívozem humusu. Barva půdy má vliv na teplotu dle známých
vlastností barev. Půdy bohaté vápnem, fosforem a draslem jsou
teplejší a proto lepší pro ovocnictví.
S o udrž no st (kohaese) jeví se v odporu proti vnikání kořenů a nářadí do půdy a jest tím větší, čím jemnější jsou součástky. Vod a jest důležito-:.I složkou půdy a jest nejpříznivější,
má-li 40"/o dle váhy.
předpokladech.
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Schopnost (absorpce) po hIcování plynů (uhlík, dusík,
kyslík) a připoutání pevných hmot a roztoků jest důležitá. Největší schopnost pohlcování mají půdy hlinité, nejmenší písčité.
Lze ovšem jakost půdy přimíšením určitých součástí, intensivním
hnojením a pilným vzděláváním zlepšiti, leč když výlohy ty, při
nadměrném užívání, činí takové obnosy, že užitek stává se po·
chybným. nutno se omeziti.
Zakládá-li se sad, musí se především hleděti k tomu, aby
půda byla přirozeně dobrá a vhodná. Především žádáme, aby
hloubka kulturní půdy byla dostatečná. Pro školky, nízké,
zakrslé stromky a bobuliny žádáUte hloubku 40 cm. Hloubka ta
stačí ještě pro lísku a kdouli. Svestka, jabloň, ořešák vlašský
žádají hloubku 70 cm, hrušeň až 1 m, broskev a meruňka 50
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Obr. 61. Usýchání
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vršků při mělké půdě

a nepropuslné

spodině.

až 60 cm. Kulturní hloubka, t. j. síla půdy, kterou proniknouti
mohou a musí kořínky, může býti sem tam význačně omezena,
když pod ní vyskytnou se vrstvy, jež jsou neproniknutelny nebo
pro jiné vlastnosti jsou kořenům nepříznivy.
V obr. 61. jest naznačen průřez stromořadí na polní cestě,
kde vrstva neproniknutelná jest naznačena čárkami. V místě, kde
cesta klesá, jest vrstva kulturní tak mělká, že stromy nemohouce
kořeny zapustili do hloubky, trpí usycháním vršků. Stav ten lze
sice hojným hnojením zmírniti, ale ne odstranili, leč je-li neproniknutelná vrstva velmi tenká a lze ji prohnati vrtáky nebo
roztrhati. Takové vrstvy objevují se dosti často. V horách bývají
to buď skály nebo droliny, jež bývají zatmeleny tuhou hlínou
nebo vápnem.
Takovou tmelovinu tvoří v rovinách drobný štěrk, častěji
však tuhá, mazlavá, za sucha se trhající, modrošedá nebo žlutá
maznice, nebo také slepenec. Velmi často tvoří podobnou pře
kážku vysoký st a v s p o dní v o d y, kterou leckdy lze odvésti,
jak později vypíšeme.
Jestli nadbytek vody škodí, jest potřebné množství vody základní podmínkou zdaru ovocných stromů. Nejmenší množství
vody, při kterém ovocným stromům se ještě daří, činí 500 mm
ročních srážek vodních, ze kterých musí v době letní padnouti
nejméně 200 mm. V takových krajích, kde ovocnictví jest důle6
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žitým činitelem v hospodářství, v těchto případech nutno pomýšleti na povodňování. Ovšem každý druh ovocnin činí jiné
požadavky na vlhkost půdy, nejmenší třešeň, největší jabloň.
Mezi nimi jsou višeň, ořešák, meruňka, broskev, hrušeň, švestka
a slíva.
Méně význačná jest výživnost půdy, neboť i dosti výživná
půda se vyčerpá a musí se brzy hnojiti. Ovšem že požadavky
na hnojení jsou u půdy samo sebou chudé značně větší. Dů
ležitější než výživnost jsou fysikální vlastnosti půdy a vlhkost.
Lehké, písečné půdy snadno vysýchají, zvláště mají-li na spodku
silnou vrstvu snadno propustného písku, jež jako cedník vodu
propouští. Zkušenost učí, že suché půdy bývají převahou neúrodny. Jelikož lehké půdy bývají také málo úrodny, vyhýbáme
se oběma při zakládání ovocných sadů. Také velmi těžké, tuhé
půdy nejsou oblíbeny pro jejich hustotu a chladno, jakož i pracné
a drahé obdělávání. Proto nejlepší jest půda písčitohlinitá. Za
malých poměrů lze ovšem ·půdu zlepšiti přívozem přimě·
řených součástí. Půdě těžké přimísíme písku, rašeliny, humusu,
kompostu, nebo hojným přidáváním chlévského hnoje, bláta
z cesty ji zlehčujeme a p., půdě lehké přidáváme slínu, nebo
uhličitanu vápenatého. Kde jde o větší plochy, jejichž fysikální
vlastnosti, mají se zlepšiti, jest nejlépe zlepšovati ze I e n ý m
hnojením, jež opakuje se asi 2-3 léta. K zelenému hnojení
nasejí se některé motýlokvěté rostliny (lupina, vikev, bob, hrách,
jetel) nejlépe snad směs vikve a svinského bobu, čím více dají
zelené hmoty, tím lépe se hodí. První seč zeleně, před květem,
zkrmíme a druhou při prvých mrazech poválcujeme a mělce
zaořeme. Zaoraná (jetel) zeleň zahnije a utvoří humus, čímž se
stává půda lehčí a vodou prostupnější. Na půdách těžkých lze
zeleň zkrmiti, neboť jde zde hlavně o to, aby motýlokvěté rostliny, které ženou hluboko kořínky, učinily půdu přístupnější
vzduchu, k tomu stačí kořínky i bez vrchních částí. Na půdách
lehkých se i zelené listoví zaoře, ale zcela nezaklopí, neboť
zde má větší důležitost humus ze zahnilých částí zelených se
tvořící. Jest pozoruhodno, že jen ta půda, jež byla delší dobu
zpracována, tedy vystavena účinkům vzduchu, se hodí k pěsto
vání, kdežto půda, jež po léta vzduchu přístupna nebyla, má
pranepatrnou, ne-li žádnou cenu pro výživu rostlin.
Menší, stávající zahrady, jejichž půda není právě zvláště
přiznina, mohon k pěstění stromů ovocných býti dobrými, jelikož
melliorace lze zde s menším nákladem podniknouti a zúrodňu
jící vliv chlévského hnoje se zde spíše vypláci, protože se mezi
stromy obyčejně i zelenina pěstuje a tak intensivní zužitkování
i větší náklad snese.
b) Nesmíme však zapomenouti poměrů podnebí. Krajiny
mezi 30°-60° šíř. severní jsou povšechně vhodné. Jest dosti
krajin, kde o průměrné roční teplotě 5-6° C se ovocnictví
daří a jiné, kde o průměrné teplotě roční 11° C se některé
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odrůdy nedaří. Půdy teplejší jsou lepší pro ovocnictví. Jsou
kraje, v nichž doba vegetační později začíná (květen) a dříve
končí (padáním listí) a tím se o 4-6 týdnů zkrátí. O teplotě
pii"dy rozhoduje i složení; půdy s rychlými pochody chemickými
jsou teplejší.
Ty poměry musí býti vzaty v úvahu při volbě odrůd, z nichž
mnohé k plné zralosti potřebují delší doby vegetační než jiné.
O tom ještě později.
c) Značný vliv na zdar ovocnictví má mí st ní po I o ha, svahy
k severu se povšechně k ovocnictví u nás nehodí. Přijde na
to, jak na ni působí větry a bouřky. Ony škodí, když stále určitým
tlakem působí, tyto když neočekávaně s velikou prudkostí vpa·
dají, plody sráží, ano i rostliny samy poškozují.

Obr. 62. Ochrana sadu živou zdí smíšeného lesnítío porostu.

Když polohy k jjhu skloněné jsou nejlepší, pochopíme, že
na př. v severních Ce~hách jest mnoho poloh k pěstění ovoce
výborných, v jižních Cechách naopak, pro svah k severu. Morava jest celkem pro své svahy jižní ovocnictví velmi příznivá.
Celé Slovensko, majíc jižní svah od Dunaje až po Bilé Karpaty
a nízké Tatry, jest pro ovocnictví velmi dobré, protože jest také
od severu chráněno horskými pásmy. Chráněná údolí nebo jižní
svahy pohoří dovolují pěstovati se zdarem i ovoce ušlechtilé,
velkoplodé.
Povahové pro tu kterou krajinu jsou převládající plodiny,
dle toho rozeznáváme kraje vinorodé, pšeničné, žitné a ovesné.
Udáním hlavních plodin jest vyjádřeno vše, půda, podnebí, poloha, ano i převládající povětrnost.
Vítr působí tak, že korunu jednostranně zmenšuje a strom
v určitém směru nachyluje, takže strom živoří. Větrné polohy
lze dobře poznati na jednostranných korunách v okolí. Vliv ten
lze zmenšiti ochrannou sadbou, jak na obr. 62. naznačena, která
založí se ve směru proti větru. Na takovou ochrannou sadbu
hodí se smíšené porosty z topolů, smrkú, jedlí, borovic, polních
javorů, dubů a pod., jež nemají křehkých větví s hustým podrostem. Ty ochranné sadby jsou také nejlepším prostředkem
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proti mocným bouřkám, kterými trpí mnohé krajiny, zvláště
krátce před sklizní. I zde pomáhá volba vhodných odrůd, z nichž
.. mnohé mají ovoce pevně na stopce držící; obzvláště hrušně
dlužno pozorně voliti. ·
Ještě na jiné místní vlivy nutno míti zření. Jsou místa, kde
co rok objevují se krupobití, jiná kde občas vyskytují se ve
velkém množství chrousti, kteří vše zničí, jinde objevují se polní
myši nebo jiný zhoubce. Jest mnoho výborných míst, která za
podobných vlivů jsou nepotřebna, jež však pilnou rukou a svědo
mitým hubením škůdců lze odstraniti.
d) Vliv o s vět len í uplatňuje se jmenovitě u špalírů. Vyjímaje vinné révy, nemiluje žádný druh ovocný úpalu slunečního.
Nejvíce snese sluneční polohu zimní hrušeň a v druhé řadě
zimní jabloň, ne, jak se obecně za to má, broskev a meruňka.
Severní poloha svědčí letním hrušním a jabloním a především
dlouhé skleněnce Lotově. Stupeň osvětlení není takového vlivu
při polohách vodorovných; také mírný svah k severu může
s dobrým výsledkem býti osázen odrůdami, jež potřebují dosti
světla a tepla. Přednosti těší se polohy mírně k jihu skloněné,
jelikož zde působí slunce celý den. Toho musí dbáti především
ten, kdo pěstuje ovoce rané, na trh, jelikož v příznivých polohách ovoce dříve dozrává, tím dostane se dříve na trh a lépe
se zpeněží. Pomíjíme-li pěstování ovocných stromů na zdech,
nebude u nás většinou nikde-nadbytek světla a tepla.
e) Konečně nesmí se zapomenouti i na obchodní stránku
podniku, neboť není jen o to, ovoce vypěstovati, nýbrž také ho
zpeněžiti. Podrobně budeme o věci té jednati později, zde jen
všeobecně.
Pěstování

bobulovin, peckovin a snadno zkázou trpícího raného ovoce lze doporučiti tam, kde není odbytiště daleko, nebo
jest velmi příznivá doprava. Dlouho trvající doprava snižuje
cenu raného ovoce jaderného, měkké ovoce snadno se kazí,
tlak a otřásání snižuje jakost. Daleká doprava bývá ovšem také
drahá a tím se výnos tržby zmenšuje. Zimní ovoce vydrží delší
dopravu a ovoce tabulové, které se dráže platí, snese i větší
výlohy dopravní. Kde začíná se racionelně se záchůvkami, tam
'.ze nadíti se i většího odbytu ovoce. V případě tom jest ovšem
dobře uzavříti smlouvu o dodání ovoce na více roků. Musí se
ovšem přijíti továrnám vstříc a pěstovati odrůdy, jež se jim dobře
hodí. Nelze nikderak přehlédnouti ani výšku mzdy a cenu půdy.

IV. OVOCNÉ SADY
Obstbaumpflanzungen -

Les verges

jsou místa, kde pěstuje se větší počet ovocných stromů. Podmínky pro sady jsou ty, jež byly uvedeny v odstavci "0 zdaru
ovocných stromů".
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Hlavní účel každého vysazování stromů ovocných mimo ozdobu
krajiny, af je jich málo nebo mnoho, jest bráti z půdy přimě·
řený užitek. Dle místních poměrů a dle připojení na jiné odbory
polního hospodářství, lze rozeznávati víCe odborů sadařství, jež
těžko od sebe přesně odděliti.
Podstatně lze rozeznati:
1. Sad a ř s tví r o In i c k é nebo hospodářské jako odbor
rolnictví ve spojení s jinými odbory rolnickými, polařením, lu·
kařením a j.
2. Sad a ř s tví z ah radnické jako samostatný odbor živ·
nosti sadařské.
V obou těch skupinách rozeznáváme dle způsobu založení,
dle zvoleného tvaru stromů a dle vedlejších účelů, různá sadařství.
1. Rolnické

sadařství

lze roztříditi: a) sady ovocné s užíváním travné plochy, b) sady
ovocné v polích, c) sady ovocné na . pastviskách, d) ovocná
stromořadí, e) ovocné sady na veřejných místech, stráních a j.
úklonech.
Účel rolnického sadařství jest především ten, přičleněním
jeho k ostatním odborům rolnictvi získati z půdy větší užitek.
Aby však užitek ten dalo, musí se mu věn~vati táž péče a pozornost, jako jiným odborům, třebaže nevyžaduje tolik výloh a
práce sadařské vpadají do doby, kdy jiné pilné práce v hospodářství není.
a) Sad a ř st ví na I u k ách, jež nejsou zvláště vlhké, vyskytuje se a jest dobré, zvláště v krajinách, které vedle dobré
hlinité a slínové půdy mají v létě dosti vodních srážek. Kde
těch není, škoda nákladu, neboť husté kořeny travin těžko propouští vláhu do spodnich vrstev. Nějaké odchylky vyskytnou
se v zahradách s trávníkem, jež lze doporučili jen v polohách
poněkud vlhkých.
Louky posázejí se stromky tak, aby vývinu travin pokud
lze neškodily a ty daly hlavní užitek. Proto volí se vzdálenost ·
stromů dosti značná, u stromů 10 m, u řad 20-30 m, takže na
1 ha vsadí se asi 44 stromků. Při té vzdálenosti také nemoci
tak nevystupují. Hlavním stromem na lukách jest jabloň a z odrůd
především renety a hrušně k · moštu, v krajích horských ren.
podzimní, na lukách vlhkých parmena zlatá.
Pro ovocné louky doporučuji travní směs.e, jež daří se i ve
stínu a současně kvetou. Do vysokých a suchých poloh dopo·
ručuji pro 1 ha: 9'5 kg metlice (ovsa) francouzské, 7 kg srhy
laločné, 4'5 kg lipnice obecné, 5 kg metlice vlašské, 2 kg kost·
řavy luční, 5 kg lipnice luční, jako vrchní traviny, 1 kg psinečku
výběžkatého, 2 kg pohanky obec., 5 kg ovsíku zlatového jako
spodní traviny, dále 1 kg ledence obec., 1 kg jetele polního,
4 kg štýrského červ. jetele a o·s kg bílého jetele.
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Pro střední polohy a vlhké půdy doporučuje se 9'5 kg metlice
francouzské, 7 kg srhy laločnaté, 3'5kg lipnice obecné, 6 kg metlice
vlašské, 4 kg psárky luční, 5 kg lipnice luční, jako vrchní traviny a 1'5 kg ledence obec., 1 kg pohanky obec.,
1'5 kg ovsíku žlutého, jako spodní traviny, dále
1'5 kg ledence obec., 4'6 kg štýrského červe·
ného jetele a 0'5 kg bílého jetele z jetelovin.
U zatravněných z ah rad jsou traviny vedlejší
a ovoce hlavní plodinou. Stromy mají zde míti
vzdálenost 10 m od sebe, mezi nimi mohou
býti první dobu švestky nebo krsky. Naše zahrady
jsou na 90% stromy ovocnými přecpány. Připo·
mínáme zde jen mimochodem, že i v ovocnictví
jest třeba zavésti střídavý postup. Při zakládání
vyskytují se často chyby: 1. Pro půdu a podnebí
nevhodné odrůdy i málo trvanli'ťé. 2. Zanedbané
kypření půdy (2 krát ročně). 3. Spatná, obyčejně
hluboká sadba. 4. Nedostatečná ochrana stromků
při záplavách ledem a proti dobytku. 5. Husté,
neprokleštěné koruny. Stromy v domácích za·
hradách chrání budovy. Na domácí zahrady mu63 · Ochrana
síme se dívati J'ako na rozšíření bytu, dle toho Obr.
kmene v poli.
je zaříditi pohodln€ a ozdobně. Nesmí kaziti
výhled a musí poskytovati milých zákoutí.
Při volbě tvarů rozhodují také požadavky
estetické. Druhy a odrůdy ovoce mají býti
voleny tak, aby pokud lze opatřovaly stůl
potřebným nebo žádoucím ovocem. Rozdě
lení zahrady na ozdobnou a užitkovou řldí
se osobními názory majitele.
b) Sadařství na polích jest spojeno buď s pěstováním polních plodin nebo
zeleniny. Stromem využitkují se zde spodní
vrstvy půdy a pomáhá se zvýšiti výnos její.
Zpracováním a hnojením role pomáhá se
také ovocnému stromu. První čas působí
škodlivě plodiny na zdar ovoc. stromů,
později naopak. Velikost vlivu záleží na
plodině.

Hlavní užitek dává ovšem polní plodina,
proto i zde volí se vzdálenost řad velká
20-30 m a stromy s širší korunou v řadě
Obr. 64. Ochrana kmene od sebe 10 m; druhy jako: švestky, slívy,
na pastviskách.
meruňky, břoskve lze sázeti hustěji, až na
5-6 m. Až zavede se motorisace do ovocniclví, připadne sadbě v polích přední úloha v ovocnicví ve
velkém rozsahu.
~
Po deseli letech může se v sadě založiti pruh trávníku 2 až
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3 m široký, kterým jest umoznen příchod ke stromům. Nejvýhodnější spodní plodiny (nehledí-li se k výnosu těchto) jsou
okopaniny, zimní obilniny, pak sladké pícniny molýlokvěté, jež
současně přivádějí kořenům dusík, nejhorší jsou vytrvalé pícniny,
jako na př. vičenec, vojtěška a jetele vůbec, jelikož brání vzduchu
přístupu do půdy. Není li jinak možno, vynechá se alespoň po
obou stranách stromů pás 2 m široký, na němž pěstuje se zelenina, případně i jiné plodiny. Pokud se týče odrůd, volíme

5ířka 35-ltO cm.
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Dvojitý drát, za fcaždým
prutem zl<roucený.
Obr. 65. Ochrana kmene na veřejných místech a
silnicích lafkovým oplocením.

Obr. 66.
Ochranný koš do
sadů.

odrůdy s
pouštějící

korunou vysoko se pnoucí, kořeny do hloubky za·
a dozrávající po sklizní polních plodin. Při úzkých,
dlouhých polích třeba domluvy sousedů. Na rolích o šířce 15
až 20 m jest možná pouze jedna řada ovoc. stromů a to buď
na severní nebo západní straně, od hranic 3-4 m. Pruh ten
může býti po,;ději zatravněn. Na některých velkostatcích, kde
pracují strojně, se role ohraničí jen stromky.
c) Sad a ř s tví na pa st vinách i na cestách k nim lze
dobře doporučiti, stín ovocných stromů chrání dobytek před
úpalem. Někdy sázejí stromy jen na obvodu pastviska. Celkem
podobá se pěstění to onomu na lukách. Jako vhodné odrůdy J
lze doporučiti ovoce hospodářské, otužilé, s vysokými kmeny.
Sází se ve vzdálenosti 10-15 m a chrání se různě.
Och r a na kmene jest dle místa a hrozícího nebezpečí
různá. Venku v po li chráníme kmen na př. třemi kůly, které
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jsou na horním konci, pod korunou spojeny příčkami (obr. 63.).
Str.~:~ by zde snad i obal z trní, šípkových prutů, větví jehlič·
r..'ll~ch stromů (chvoje), leč nevytrvají dlouho a někdy stanou
se shromáždištěm škůdců, proto se po roce odstraňují. Ty stahují
se asi na 3 místech silnějším drátem, jehož konec se stočí.
Obal slámový, povříslem asi na 3 místech svázaný stačí proti
zajícům, kozám, leč vytrvá jen jednu zimu, i proti mrazům. Na
pastviskách musíme kmeny lépe, pevněji chránili a opatřiti
i drátem ostnatým, aby se dobytek o kůly nemohl otírati (obr. 64.).

Obr. 67.

Správně

osázená silnice

jabloněmi.

Na silnicích a místech více navštěvovaných chráníme kmen
obalem z latěk (obr. 65.), jež jsou na třech místech staženy
drátem dvakráte stočeným. Jindy dávají se mezi laťky menší
špalíčky, aby laťky až k sobě nepřiléhaly a nebránily po celý
rok přístupu světla, vzduchu i deště a provléká se jimi i laťkami
silnější drát, jeh ž konce se zkroutí. Laťky mohou býti i obar·
veny. Konečně e veřejných sadech stavíme kol kmene koše
z drátového P. etiva (obr. 66.), natřené olejovou barvou. Dopo·
ručuje se. p staviti koš na 3 kameny, aby od země nerezavěl.
d) S ad a s tv í n a s i 1ni cích, c e stá c h a p o d é l r eguI
y c h řek a pot o k ti.· Ovocná stromořadí podél cest,
silnic a toků vodních lze doporučiti nejen z národohospodář
ských stanovisek, nýbrž také i jako povzbuzující příklad. Stromořadí vytyčují silnice, oživují a krášlí krajinu, budí smysl pro
ovocnictví, předcházejí krádeži ovoce a pomáhají krýti výlohy
na cesty. Správně osázené stromořadí na cestách znázorňují
obr. 67., 68., kde stromy oddělují chodník pro pěší od vlast88

ního těla silnice, vozovky a obr. 69a, kterým znázorněn jest
způsob sadby a na silnici s odrazným kamenem k a 69b vedle
silnice za příkopem p s kůlem směřujícím do pole, aby chránil
stromek při orbě. V okolí Kaselu zaplatí sklizeň ovoce ze slro-

Obr. 68.

Stromořadí,

kterým odděluje se chodník pro
silnice (mostovky).

pěší

od

těla

mořadi ce~ou

režii silnice. U nás vypočítali u stromořadí čistý
výnos 1 stromu 5-6 Kč. Aby se toho dosáhlo, pěstujeme poblíž
velkých měst ovoce rané, jež se dobře zpeněží a ovoce není
předmětem loupeživých výprav z měst na ně podnikaných.
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Dokud jest koruna slabá, má se květ odstřihati. Ve větší vzdálenosti od měst vysazujeme stromy s ovocem podzimním. Vzdálenost stromů činí 15 m, aby silnice rychle vysýchala. Také při
úpravě řek a potoků mělo by se více pamatovali na sadbu stromů

Obr. 69.

Stromořadí silniční:

vedle cesty za

a sadba na silnici, b sadba
příkopem

p.

ovocných (jabloně, švestky), neboť stromy mají zde dosti vláhy
a vlhký vzduch pomáhá velikosti a chuti ovoce. Způsob vysazování vedle regulovaných toků znázorňuje obr. 70. Předpokládá se,
že nejsou vystaveny záplavám. Stromy na cesty mají miti: 1. silný
vzrůst, tvar jehlance; 2. odrůdy vytrvalé, ne lákající; 3. často a hojně
ploditi; 4. plody pevně na stromě visící; 5. zrající koncem září.
e) Ovocné sady na v o In ý c h mí stech ú k Ionů a
svazích hor, k nimž nahodile přicházíme a není pro ně jiného upotřebení, krášlí krajinu, zmírňují podnebí a podávají ma·
lého užitku z míst, jež by jiného užitku nedala. Volná místa na
návrších, dvorech a j. osázena ovOCIJými stromy poskytují stínu,
chrání stavení při bouřích a požárech. Spatné půdy dají se snadně

-·

Obr. 70.

Stromořadí

podél regulovaného loku.

zlepšiti. Meze a úklony se výborně hodí k sadaření a mnohé kraje
děkují těm polohám většinu svého ovoce, zvláště mestného. Na
vedlejší užitek při malém nákladu lze dobře počítati. Podobně

'")
\

)

i stráně a svahy horské hodí se místy k pěstění mestného ovoce,
jakož i třešní a ořechů. Na svazích, úklonech pěstujeme na nejvyšších místech višně a ořechy, kterým se zde dobře daří, doleji
pěstujeme třešně, ve středu hrušně, je·li půda dosti hluboká,
pod ně jabloně a na úpatí slívy a švestky. Polohy k jihu jsou
sušší, k severu vlhčí. V těch polohách doporučuje se obvázání
kmene, při sadbě namáčeni kořenů do kaše hlíny a hnoje. Pokryti míst kolem stromu hnojem. Silný zpětný řez v 5.-6. roce.
Lehké puštěni žilou k sesílení kmene. Volba vhodných odrůd
polokmenů. Na obr. 71. vidíme na průřezu svahu, jak na nejvyšším místě radí se osaditi višně, k jihu pak ořechy. Po svahu
dolů by pak přišly třešně, hrušně, jabloně, švestky, slívy, pří
padně i liskové ořechy, není-li velké mokro, které líska nesnáší.

Obr. 71. Stromy ovocné na úklonech a svazích.

N a n á s p y ž e l e z n i č n í se v poslední době vysazují polokmeny jabloňové buď do pánvovitých zářezů, nebo na terasy.
V lesích podél širokých cest, na krajích lesů a mýtinách lze
pěstovati jabloně i hrušně na podzim zrajícf. Mimo to ovšem
lesní ovoce, mišpule, jeřáby, lískové ořechy.
2. S a d a ř s tv í z a h r a d n i c k é
jest rozmanitější předešlého, jest to samostatné odvětví, jež
vyžaduje většího kapitálu závodního a provozovacího, více práce,
více známosti a zručnosti, jest zde intensivnější a cílevědomá
správa. Do něho můžeme čítati někdy také domácí z ah rady,
pokud mimo zeleninu pěstují se krsky, školní zahrady a
z ah rád k y s tvarnými, ovocnými stromy v rukou odborníků.
Leč přece 1.1lavními zástupci zahradnického sadařství zůstá
vají ovocné pIan táže, sady vysokých, polo vysokých, keřovitých
i tvářných ovocných stromů a jiné specielní kultury.

PI a nt á že.
Podmínky ovocného plantážnictví jsou:
1. Příznivé poměry podnebí pro pěstění určitého druhu a odrůdy.
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2. Jakost půdy, odpovídající dané kultuře a spracování a
hnojení neztěžující.
3. Příznivé poměry vlhkosti nebo možnost za sucha· sad
snadno a levně zavodniti.
4. Dobré odborné známosti, k nimž později připojiti se musí
ještě obchodní znalost.
5. Přiměřený kapitál provozovací, aby případný nezdar při
sklizni snadno se vydržel.
Způsoby ovocného zahradnictví bývají různé: I. Intensivní a
II. extensivní.
I. a) Bývají řady vysokých nebo polokmenu 0 (obr. 72.A), mezi
nimi jsou jehlance nebo keřovité tvary o, obojí mohou býti jak
jabloně, tak hrušně, které
0--0--0
0 o 0 o 0 o 0
jsou také středem řad,
o o c c o o o mezitěmimohoubýtipeco--o--o
0 o
koviny. Mezi všemi vysa0--0--0
0 0 0 0 0
zují sej eště bobuloviny -,
o--o--o
ooooooo jež jako spodní rostlina
0--0--0
0 0 0 0 0 0 0 jsou nejvýnosnější; Doporučuje se střídati jedA)
Obr. 72.
B)
notlivé tvary i odrůdy.
b) V jiném případě intensivního sadařství (obr. 72.B)
máme na př. řady vysokých nebo polokmenu jabloňových a
hrušňových 0 jako hlavní sadbu, mezi nimi jako mezisadba jsou
tvary keřovité nebo jehlančité různých odrůd o. Půda sama
muže býti první čas po sadbě ještě jinak využitkována.
A)
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Obr. 73. A) B) C).
tvar, + bobuloviny (angrešt, rybíz),
-- jednoletá plodina.

keřovitý

+
+

+

C)

o

+

0

+

o

+
+

o

+

o

c) Keřovité tvary v sadech při intensivním zahradnictví jsou od sebe i v řadách vzdáleny 4 m, nejméně 3 1/ 2 m.
Na počátku pěstují se mezi a pod nimi bobuloviny a zelenina.
(Viz obr. 73. A), 8), C.)
. • • • • • •• • • •
Ke konci ještě několik
. © ..
· 0 · © • 0 • .© • • 0 poznámek. Prvá léta po
· •
•
•
sadbě nelze ovšem počítati
• • • • • s nějakým čistým výno·
o • o • • o • • o sem, teprve asi tak po 8
·O ·O
. • • • • • • • až 10 letech. Zvolili jsme
jako spodní plodinu rybí z~
•
•
•
0
"'dl
: © • • O • • © • • O dává zatím ten slušný vý. • • • • • • • nos. Má· li býti hospodářství
o • • o • • o • • o ovocné výnosné, musí se
·O ·O
• • • • • • • voliti přiměřené odrůdy do·
mácí nebo zdomácnělé, vynikající hlavně zdravím, trvanli·
o
o o o O . vostí a průměrnými výnosy, vedle
krásného tvaru, jež nalézaji dob·
c o o o rého odbytu. Po dobré sklizni
jest nutno dobře hnojiti. L. Spath,
známý sadař a majitel ovocných školek u Berlína rozeznává
také sadařství intensivní a
extensivní. Intensivní jest
to, kde pěstují ovocné stromy
vysoké i polokmeny, nebo také
zákrsky
a bobuloviny, ale žádné
o
o
rol ní, spodní plodiny. Ex I e n·
s i vn i sadařství klade hlavní nebo
o o
i
stejnou váhu na polní plodiny
o· o
o
nebo zahradnické plodiny a pak
~
ovocné stromy. Navrhuje se na
o
o
př. obr. 74. 1), 2), 3) a obr.. 75.
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I., II., III.

Mluvili jsme sice již částečně
některých požadavcích, jež činí
Obr. 74. 1), 2), 3).
sadařství na půdu, ale přece jest
lntensivní zahradnictví dle Spatha. nutno k otázce té se ještě vrátiti
Zde značí:
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U •
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©
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o

podrobněji.

polokmen jádroviny
keřovlnu

·~

maliny
angrešt 8 lybíz
jedn.olelou plodinu
Vzdálenost sazenic Počel sazenic na t ha
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t4o

4 m
1X1 m

476
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3. P o ž a d a v k y j e d no tl i V ý c h
druhů stromů ovocných .

PO k U d Se tÝČe PŮdY dluž·
no uvážiti, že skoro každá od·
růda ovocnin činí na půdu jiné
požadavky.
1. J a b I oň žádá půdu svěží,
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dosti úrodnou a prostředně hlubokou, ve svobodné poloze,
spíše lehčí, vlhčí a studenější, než suchou a teplou, ale spodinu
propustnou. Pokud se týče polohy svědčí jí dobře svahy severozápadní a severovýchodní; na severních svazích pěstujeme pouze
odrůdy rané. Jabloni daří se i v polohách drsných, horských,
volíme-li přiměřené, otužilejší odrůdy. Snese tuhé mrazy; v r. 1929
za - 40° C nejlépe vzdorovala.
2. Hr u š e ň nežádá půdy tak úrodné jako jabloň, ale teplejší
a hlubší, nesnese tolik vlhkosti jako jabloň, ale v půdách suchých
a vlhce studených dává ovoce špatnější. Jemnější odrůdy ovoce
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Obr. 75. 1., II., III. Extensivní zahradnictví dle Spiitha.
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I.

Vysokokmeny jádrové
Vysokokmeny peckovin .
Maliny
Chřest

Vzdálenost

Počel

kus6 na 1 ha

15 X 10m
15 X 10m
2X 1m
1'2X0·4m

64
64
3488
14400

15 X 15m
7'5 X 7'5 m

48
144

10X 10m
3'3 X 10m

120
192

II.

-\lysokokmeny jabloňové
Slivoně

III.
Vysokokmeny jádrové nebo peckové .
Keřoviny

sluneční širokých údolí, proti drsným
větrům chráněné. Svědčí jí svH.hy jihovýchodní a západní, pro
zilnní odrůdy svahy jižní. V polohách studených, drsných, lze
pěstovati pouze odrůdy letní a podzimní.
3. Třešeň miluje půdy hlinito vápenité, nežádá půdy úrodné,
ale hluboké, teplé a rie vlhké, spokojí se s půdou hrubou,
písčitou i kamenitou, ale vápenitou. Náleží mezi druhy nejvýnosnější. Višeň jest ještě skromnější, i v půdě písečné a drsné
poloze se dobře daří. Svahy jižní, zvláště stráně teplé jim velmi
dobře svědčí.

tabulového žádají polohy
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4. Švestky a s I í vy dávají přednost svobodné, sluneční
poloze, je-li do st a tečně v I h k á, ale i propustná; v úrodné
půdě dávají plody větší a lepší; jinak daří se i v půdě horší,
mělčí, jen není·li suchá a chudá solemi nerostnými. Svahy severní,
severo-západní i východní jim svědčí; v polohách studených,
vyšších lze pěstovati pouze odrůdy rané.
5. Meruňky a br o s k ve řadí se v požadavcích svých
k slívám, ale žádají poloh teplejších (vinorodých); v polohách
studenějších lze je pěstovati pouze v ústraní chráněném, na
podnoži švestky. V půdách chudých vápnem, draslem a kyselinou fosforečnou se nedaří. Svahy jihovýchodní i jihozápadní
jim svědčí. Meruňka jest skromnější broskve, spokojí se i s pů
dou těžší, vazčí, ale hlubší.
6. K a š t a n y j e dI é a oř e š á k v I a š s ký milují zvětralou
půdu prahorní, basaltovou a vápenitou, hlubokou, pol<?hu svobodnou a volnou. V nížinách úrodných škodí jim jarní mrazy,
protože brzy kvetou. Vysazují se raději do poloh vystavených
větrům.

7. Lískový ořešák miluje silnou, humusovou, písečnou
hlinku; půda teplejší mu lépe svědčí, než studená a vlhká.
8. Ryb í z a a n g r e š t libují si zvláště v mírné, úrodné,
humusové a nerostné půdě, trochu vlhké a teplé.
9. Malina a ostružina daří se i ve výškách až 1000 m
n. m., spokojí se s každou polohou a půdou, není-li ve větší
nadmořské výši mnoho zastíněna.
10. Mi š p u I e a kdo u I e žádají půdy lepších odrůd hrušní,
ale jinak spokojí se s každou polohou.
4. P o d m í n k y z d á r n é h o s a d a ř s t v í v ý n o s n é h o.
Má-li .se pěstovati ovocné stromoví se zdarem na jistý odbyt
a tím i jistý výtěžek, ne tedy pouze pro domácí spotřebu, pak
také jako každý jiný odbor polního hospodářství, na př. dobytkářství, musí se diikladně u vážiti okolnosti, kterým dlužno vyhověti. Ty jsou:
1. Sadaření má býti rozsáhlé, nejsou-li půda a pracovní
síly drahé. Zdraženi stouplo u všech potřeb o 100-1000%,
u ovoce dosud průměrně jen o 60%.
2. Větší až velmi velká množství ovoce odrůd stejných, stejně
velikých a stejně pěkných barev. odrůd tabulových a tržních
vůbec. Každého druhu ovoce nejméně dvě odrůdy, nejvice tři,
časově blízko sebe rozkvétající.
3. Pozorné česání, rozdružení, balení a zasílání ovoce činí
je pro prodej výnosným.
4. Udržení stálého odběratele.
5. Sváděti vkusnou úpravou ke všemožnému upotřebení ovoce.
6. Pronajímati ovocné sady dobrým nájemcům n~ delší dobu.
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7. Nelze·li veliká množství ovoce tabulového dobře zpeněžiti,
nebo před krádeží uhlídati, pěstujme ovoce hospodářské, jež
dozrává ležením.
8. Přímý prodej čerstvého ovoce spotřebovatelům a postupné
družstevní zpeněžení ovoce jest nejvýnosnější.
9. Nesmí se vysazovati na místa nejhorší.
10. Nizké tvary (polo- a třičtvrtěkmeny) a výminečně keřovité tvary, jsou v polohách ovoci věnovaným, nejlepší.
11. Na počátku jsou spodní plodiny nutny pro výnos.
12. Odborné známosti a zkušenosti.
13. Znalost jakosti a potřeb trhu.
14. Velmi důležitá jest nejen volba odrůd, ale i druhů, a to
proto, že není všude a vždy dosti pracovních sil. U velkých
ovocných druhů (jablek, hrušek a p.) činí výlohy česání jen
6-8%, u bobulovin až 70% ceny z česaných pl'Jdů, mimo to
jest doba česání u těchto poměrně krátká, žádají dělníky zručné,
školené, v dostatečném množství, nebof přezralé bobuloviny
nelze zasílati do větších vzdáleností.
15. Rozhodnouti se pro ex t ens i v ni nebo in ten s i vn í sadaření. Při tomto zahradnickém ovocnictví třeba mnoho zapracovaných dělníků, proto se vyplácí poblíž velkých měst, při onom
musí se voliti vhodná spodní plodina, tráva škodí, jen na vlhkých
místech lze ji trpěti, jinak druhy, které dávají stín, jako keře
rybízů, ty ovšem nesnesou delší dopravu. Vhodné by byly chrupky
barvy tmavší, keřovitého tvaru, nebo nízké kmeny.
16. Začíti v rozměrech menších a pamatovati na možné rozšíření. Viz také "Plantážnictví".
Dle statistiky o dovozu a vývozu ovoce v letech 1922 - 1926
bylo vyvezeno ovoce a ovocných výrobků o 10.812 vagonů více
než dovezeno, ale při tom končilo se p a s i vně. V roce 1921
byl vývoz ovoce aktivní (lepší) o 28 mil. Kč. V dalších letech
1922-26 byl pasivní (horší) obnosem 112 mil. Kč. Když od
pasivních 112 mil. Kč odečteme aktivních 28 mil. Kč, zbude
schode k 8 4 mil. Kč. Dovezeme· li jižního ovoce ročně za
90 mil. Kč, t. j. za 5 roků 450 mil. Kč, činí vše s hořejšími
84 mil. Kč 534 mil. Kč, t. j. přes půl milliardy ztrácíme. Jižní
ovoce není potravina, jest to zbytečný přepych. Roční spotřeba
syrového ovoce a domácně zpraco,vaného odhaduje sev na
106.000 vagonů, z nichž připadá při 14'5 mil. obyvatelích v CSR
na 1 obyvatele ročně 74 kg, nebo-li 213 g denně. Výroba marmelád, kompotft, kandisov. ovoce a povidel činí na 1 obyvatele
a rok 700 g a pouhých 21 / 2 g na den.
Z čísel těch plyne, že na š e o v o c e n e ní do st i c en ě no, t. j. ne ní vždy a všude dobře jakostné, a že spotřeba
ovocných výrobků jest nepatrná. Také spotřeba syrového ovoce
u nás v CSR není daleko taková jako u Němců (jimž z našeho
vývozu jádrpvin připadá 650fo), u Angličanů a Francouzů. Zdá
v
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se, že z těch 106.000 vagonů ovoce pro naši spotřebu připa
dajících, vše ani nespotřebujeme, mnoho znehodnotíme, necháme shníti, skrmíme dobytkem a j. I při té poměrně Ptalé
spotřebě nalezneme v městech obecenstvo, které neuvažujíc a
nemyslíc, dává přednost ovoci cizímu, proto že jest cizí! Stává
se ovšem, že nabízí se u nás ovoce naprosto neupravené, ne·
stejné, špinavé, potlučené v pytlích nebo koších zaprášených,
rozedraných, pak se nedivíme. V menších městech doporučuje
se obchod nabídkový dle dodaných menších, zaplacených vzorků.
Ve větších městech třeba sadaře přímo spojiti v tržnicích, kde
by byla také menší, vhodná skladiště k pronajmutí, se spotře·
bovatelem. Zde mohly by se konati i dražby na ovoce. Známým
podporovatelem ovocnictví a zpeněžení ovoce jsou výstavy
ovoce spojené s prodejem případně i dražbou ovoce. Ty spo·
jují výrobce se spotřebovatelem přímo bez meziobchodu.
Kde toho není a nelze docíliti, jest třeba obrátiti se na solidního obchodníka, který ovšem za svou práci žádá býti odměněn
a musí nésti i risiko ztrát. Při vývozu se bez sprostředkujícího
obchodu neobejdeme. Takový sprostředkovatel rád obchoduje,
když mu dodáme ovoce pěkné a dobré jakosti. Při vývozu mu·
síme počitati s konkurencí cizí, kterou musíme vytrvale potírati, třeba na počátku i se ztrátami; naše kraje mají všecky
podmínky pro zdárné ovocnictví, jest jen na nás, jich využitko·
vati. Pro stálého odběratele jest rozhodující vnitřní cena ovoce,
dužnina, chuť ap., pro obchodníka i cena obchodní. Ovoce exportní
musí býti pěkné, vzhledné, přímo lákati kupce, čisté; vyrovnané
velikosti, dobře upravené, balené a trvanlivé, aby sneslo i delší
dopravu, jakož i ne dosti opatrné zacházení v meziobchodě.
Třeba volili k vývozu vhodné odrůdy, volené buď dle vlastní
zkušenosti nebo na doporučení odborníků nebo odborných ústavů
a knih. Hledá se ovoce barvy červené.
Domácí spotřebě pomohly by i poučné přednášky o tom,
jak požívání ovoce působí blahodárně na zdraví lidské. (Viz
Ovocnic. rozhledy roč. XIX. 1928, čís. 8. a 9., článek p. MUDr.
B. Vacka řed. zdravot. ústavů v Praze, Vinohrady.)

Zakládání ovocných

sadů.

Uvedli jsme sice, že skoro každý strom činí na
požadavky, ale přece mají všecky některé požadavky

půdu jiné
společné.

a) Půda.
zlepšení půdy způsobí již zelené hnojení několikráte
opakované, kterým se půda značně větrá. )iná příprava půdy
záleží v převrstvení na hloubku 75 cm způsobem již uvedeným.
Pokud se týče zpracování a přípravy půdy, sluší rozeznávati tři údobí.
Značné
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1. Pro hI o u be ní při z a ložení. 2. Podzimní (zimní).
3. L e t ní z p r a c o v á ní.
Jako nadzemní, tak i podzemní koruny kořenové tvoří
silné výhony větve korunové i kostru a upevňují strofu v půdě
a případně přivádějí vláhu, kdežto malé kořeny, silně rozvětvené,
slouží k přivádění živin. Tvorba těch malých kořínků jest větší,
když jest půda kyprá, má dostatečnou, stejnoměrnou vláhu,
strom roste, jest zdráv a úrodný. Předpokládáme-li, že pěst O·
vání spodních pI od in podmiňuje přímo výnosnost sadu,
jest třeba:
2. Zpracování podzimního, to žádá hlubokou orbu
mezi řadami stromů, tím podporujeme také tvoření krátkých ko·

Obr. 76.

Spuštění

a propustná, kulturní

vody do propustného spodku.

b nepropustná vrstva, c propustný spodek,
vodní nádrž, e propustka.

půda,

f

řenů, které se snadněji vyvinují, protože odpor zkypřené půdy
jest menší, také zde lépe dýchají a podporuje se přijímání
surovin. Mimo s tím spojené přihnojení vyvrhují se zde na povrch spodní vrstvy, jeji~hž suroviny vlivem vzduchu a Jmenovitě
mrazů se uvolňují. Učinek jest lepší, když má půda hrubou
brázdu a slámový hnůj po zorání vyčuhuje z ní a dá vniknouti
mrazu a vzduchu do ní. Další účinek jest ten, že se zásobí půda
vláhou. Ta vláha přivádí do země mnoho kyslíku, více než letní.
Podzimní zpracování půdy ničí plevel, obohacuje půdu vláhou
a kyslíkem a spojíme-li s tím hnojení chlévským hnojem nebo
zelení i umělými hnojivy, nabýváme humusu a surovin stromových.
Jarním, I etní m zpracováním půdy připravujeme půdu pro setbu
nebo sadbu, pak má udržeti zimní vláhu, která vše ovládá. Vláskovitostí dostane se vláha ze spodních vrstev vzhůru, kde ji vzduch
odnáší, tím více, čím jest teplejší; v důsledku této vlastnosti
vysychají jemné písečné půdy lépe než hlinité a hrubého písku.
Letní srážky vodní všeobecně nezásobují rostliny vláhou, tu si
musí vzíti ze spodní vláhy a proto jest ta zásoba zimní vláhy
velmi nutna. Při letním (jarním) zpracování nejdeme do hloubky,
spokojíme se jen povrchním zpracováním kultivátory, branami,
třeba i při spolupráci s válcem. Nutno·li však na jaře orati, tak
se rozoře jen tolik, kolik se dá ještě týž den srovnati hraběmi
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nebo branami. Tak činí se i při dalším, letním zpracování. Jen
mokré, studené půdy lze na jaře překopati nebo přeorati a
hroudy necháme nějaký čas ležeti, aby se zbavily vody. Po letním
lijavci utvoří se kůra, která se zase roz·
drobí. Pod ní udrží se dobře vláha. Kůra
ta by bránila nejen činnosti kořínků, ale
i činnosti půdních bakterií, které jest vše·
možně podporovati, neboť ony uvolňují
půdní živiny, upravují v půdě rozklady, vy·
tvořují humus ze zahnívajÍ·
cích látek. Bakterie potře·
bují mnoho vzduchu, stejnoměrnou vlhkost, ty získáme
uvedeným zpracováním pů·
dy. Mělké kypření půdy pro·
vádíme celé léto, pokud
rostliny nechají půdu pro·
kukovati. Jen k podzimu
může býti záhodno přestati
kopali, když pozdní léto a
půda jsou samy sebou vlhké.
Necháme úmyslně půdu
sušší, aby vzrůst stromů pře·
Obr. 77. Jáma na svahu.
slai a dřevo dobře dozrálo.
Při převrstvení neškodí pohnojiti do zásoby kainitem a Thomasovou moučkou ve vrchní vrstvě a není třeba býti co do
množství úzkostlivým; hnojíme po ha: 2-3 q Thomasovy moučky
a superfosfátu; 40% hnojivé soli draselnaté asi 2 q, síranu amon·
natého 3 q.
V pozdějších dobách stačí mírná dávka chilského ledku, nebo
jiného dusíkatého hnojiva, aby strom v plodné síle byl zachován.
Potřeba kysel. fosforečné jest tím větší, čím větší jest plod,
větší semeno a čím ušlechtilejší odrůda. Jádroviny milují
především draslo. Velmi dů·
ležitou součástí jest i vápno.
Přidává se do těžkých půd
žíravé, do lehkých uhličitan.
Na převrstvený pozemek lze
ihned sázeti a není třeba velikých jam, jinak tam, kde
pro velké rozměry všecku půdu
Obr. 78. Spona trojúhelníková s mísami, převrstviti nelze, tam
musí
stružkami spojenými.
býti jámy alespoň 3/ 4 m hlu·
boké.
O přihnojení platí hořejší. Při velikých plochách, mnoho ha,
vyplatí se zorati pozemek motorovým nebo parním pluhem, dobrou
službu vykoná zde traktor. Kde vysazují se krsky, tam stačí
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obyčený pluh na hlubokou orbu, jež obrací půdu na 30 cm a
v brázdě se půda prohloubí rýčem ještě o 20 cm. K velmi hlubokému kypření upotřebíme amoniálu.
Doporučuje se před započetím půdních prací na nejvyšších a nejnižších místech
dosti časně vykopati jámy asi
1 m hluboké na vyzkoumání
poměrů vrstev půdy, zvláště
spodiny a spodních vod. Narazíme·li na vrstvy nevhodné
a nepropustné, musímé se starati o prostředky, jimiž by se
pronikly. ObjevHi se v jamách spodní voda, může býti
Obr. 79. Spona čtvercová s mísami,
stružkami spojenými.
užitečnou, jestli v době letní
a hloubce 60-70 cm nevydrží déle než 4-5 dní. Ve hloubce 1 m nemá býti nikdy stálá
spodní voda. Nesmíme se ovšem dáti zmýliti vodou dešťovou,
jež se ráda v jamách v těžké půdě nadrží. Vysoký stav vody
v zimě neškodí. I nivy v zimě na 1 m vodou zatopené nejsou
špatné. Kde spodní voda stojí vysoko, tam nutno odvodniti.
Nejlépe drenovati do hloubky 1·2 m. Odvodňování předpokládá
přirozený, dostatečný odpad, není-li, musí se voda sváděti do
sběren a z nich čerpati a tu již třeba vážně počítati, snese·li
založený sad ty výlohy. Otevřené, odvodňovací příkopy mají zde
tu jedinou výhodu, že když jsou
stromy starší, hladina vodní sama
klesá; ježto stromy potřebují
velké množství vody pro sebe,
tak pozemek vysušují, že někdy
to vysušování až škodí.
V otevřených příkopech lze
navezením hlíny do příkopů zvýšiti půdu a tak i hladinu vody.
Jelikož otevřenými příkopy ztrácí
se mnoho plochy a to zvláště
u menších ploch bývá závažno,
užíváme raději kanálů krytých, na
jejichž dně, až 40 cm širokém,
položí se otepi proutí, jež se pak
se hlínou zakryjí. Mají tu výhodu,
že proutí zahnívá a tím se od·
vodňování samo menší, za to
rostoucí stromy potřebují stále
80. Jáma s kůlem dole opále·
více vody a tak doplňují ubý- Obr.
ným o a zajišťovací příčkou p opa·
vající schopnost příkopů odvá- třeným, s přis!aveným stromkem s,
děti vodu. Tak'ě jsou dobré pří- s ořezaným kořáním a přihnojením h.
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kopy na spodku kameny vyložené, i ty zanášejí se nánosem a
tak schopnost odváděcí se menší.
Někdy bývá příčinou vlhkosti položení půdy, jak na obr. 76.
znázorněno. V takových případech pozorujeme na jednotlivých
místech i za suchého počasí mokro, jež se za deštivého počasí
mění v zátopy. Spodní uložení půdy, těžce vodu propouštějící
b, tvoří při b 1 prohlubeň (pytel), který se, nemaje odtoku, na·
plňuje stále vodou a voda stoupá až k a a tak ornou plochu
ve f může zaplaviti.
Jelikož pod nepro·
pustnou vrstvou jest
propustný štěrk c a
vrstva nepropustná
jest pod b 1 slabá, lze
malou námahou propustkou e vodu z
pytle spustiti dospod- ....,
ku a tím místo vysušiti. Proto jest vždy
výhodno, než se při
kročí k pracim odvodňovacím,
zkoumati spodinu jámami.
Pokud se týče opatření vody, ke zdaru
ovoc. stromů nutné,
osvědčil se nejlépe
způsob pokrápěcí.

Obr. 81. Přiřezání kořenů naznačeno čárkami.

~.

b) Sadba stromů ovocných.
Před sadbou musíme pamatovati na tyto přípravy: 1. Volba
druhů a odrůd ovocných. 2. Výkaz stanoviště, místo sadby. 3.
Příprava půdy. 4. Opatření kůlů. 5. Objednati sazenice.
Kdo musí stromky kupovati, ať nešetří a koupí pouze dobré
zboží, "láce za láci, peníze darmo" se říká, a vyhledá je ve
školkách osvědčených a dá si poraditi, není-li sám dobrým
znalcem, od odborníků nebo i od majitele školky. Lépe jest
kupovati stromky ovocné na podzim. Dobrý stromek má míti
nejvíce tříletou korunu, býti zdráv, nepoškozen hmyzem, koruna
ať má pravidelně rozložených 5 postranních větví a přiměřeně
ke koruně množství kořínků silných a dosti bohaté vlášení ko·
řenové. Také kořeny af jsou zdravé, nepoškozené a ne krátké.
Až do sadby ať jsou stromky založeny v zemi, na stinném místě.
Před sadbou musíme míti připraveny k ů I y, přiměřeně vysoké,
oškrabané, 6-7 cm v průměru, opálené a za tepla odehtované.
1. V._,. o v i n ě. Vsazová ní stromů ovocných řídí se tím, kde
vsazujeme; vsazujeme·li na svahu nebo v rovině, vsazujeme-li
v domácí zahradě, zakládáme-li samostatné sady, nebo vsazu101

jeme·li na luka či pole. Velký vliv na další vyvm má období
mezi vyjmutím stromků ze školky a sadbou. Ptáme se, jak daleko maji býti stromy od sebe. O tom jsme se již částečně
zmínili při rozvrhu sadařství zahradnického.
Všeobecně poučí nás o přiměřených vzdálenostech tato
tabulka:
Nejmenší vzdálenost ovocných stromů činí:
Samostatné
slromosady

Ovocný druh
a tvar stromů

Jabloně:

I

Vzdále·
nos!
vm

I Počet

Vzdále·
nost
na ha
v ni.
kusů

vysokokmeny 10X10
polokmeny
6X6
keřovité
3·5 X3'5

100
277
747

Hrušně

Višně:

vysokokmeny

eox2o
10X30

100
500

IPočet

Vzdále·
nos!
na ha
v m

1

-

-

83
62
-

-

-

41
50

e2X20
10X20
-

-

110

6X 15

747
400
416
500
747

66
44
-

ex1s
8X20

I 400

V domácích zahra·
dách, odrůdy s ma·
lými korunami

kusů

-

156
400
625
747

: vysokokmeny sxs
polokmeny
5X5
keř. na pláni
4X4
na kdouli 3·5 X3'5
"
Třešně: vysokokmen
10X10
keřovité tvary 4·5 X 4·5

Slívy a } vysokokmeny 5X5
švestky: keř. tvary . 3·5 X3·5
}5 X5
Meruňky: vysokokmeny l4X6
polokmeny
4X5
keřovité
3·5 X 3·5

Na lukách
a polích

-

-

-

-

-

-

kusů

na ha

sxs
6X6
3'5 X3·5

156
277
747

sxs
4X4
4X4
3·5 X 3·5

156
625
625
747

10X10
4·5 X 4·5

100
500

5X5
3 s X3·s

I 400
747

5X5
4X5
3·5 X3·3

400
500
747

5X5
3·5 X3·5

400
747

keřovité

5X5
3·5 X3'5

400
747

Vlašský

ořešák

12X12

70

-

-

Kdoule

keřovité

3·5 X 3·5

747

-

-

3·5 X3·5

747

.13·5 X3'5

747

·-

-

13·5 X3·5

747

Mišpule
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IPočel

6X 15
-

I

-

-

-

Líska

2·s X 2·5 1600

-

-

-

-

Rybíz

1·5 X 1·5 4444

--

-

-

-

Angrešt

1·2 X1·2

6937

-

-

-

-

Malinník

0·5 X 1·0 2000

-

-

-

--

Ostružinník

o·5 x 1·0 2000

-

-

-

-

o·5 xo·5 40.000

-

-

-

-

'\Jahodník
Menší
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čísla značí

• 1

vzdálenost

stromů

v

I

řádku, větší čísla značí

I

vzdálenost

řad.

Vzdálenost stromů ovoc. řídí se podnebím, tvarem a odrůdou.
Cím chladnější, vlhčí a chudší světlem jest podnebí, čím vý~ivnější, vlhčí a chladnější jest půda, tím silnější jest vzrůst a
proto také tím větší vzdálenost stromů ovocných od sebe. Při
spodních plodinách řady 20-25 m, stromy 12-15 m. Pěstují-li
se keřovité tvary a mají se pěstovati spodní plodiny, musí býti
do rozvětvení 70-80 cm vysoké.
2. Mírné s vah y (viz obr. 71.)
málo půdy,
v

Obr. 82. Koruna právě sázeného
stromu. Prodlužující výhon 11 a
(5) u, b, o, s, r vedlejších zůsta·
nou, další se hladce odříznou.

odřezání vět·
viček zbytečných s nazna·
čením, kde se zbylé

Obr. 83. Koruna po

zkracují.

ježto se dolů splavuje a jsou zde suché, proto zde vsadíme
třešně a višně, je-li spodek rozpukaná skála, vsadíme třeba
ořechy vlašské a jedlé kaštany. Níže pod ně vsadíme hrušně,
pod ně jabloně, na ~patí slívy a švestky, případně meruňky a
broskve. Kde jsou svahy velmi příkré, zakládáme terasy, musíme
ovšem pozorně počítati, neboť náklad na ně musí býti nejen
zúrokován, nýbrž i umořen. Kde by se náklad takový nevyplatil,
vykopeme do stráně vodorovný stupeň (obr. 77.), do něhož se
jáma vyhloubí a po té se strom vsadí. Míse se dá spád do
zadu (ke stěně), aby voda nesbíhala rychle dolů, mísy spojují
se spolu stružkami (obr. 78. a obr. 79.). Musíme ovšem dříve,
než začneme jámy kopati, pozemek rozměřiti a místa pro jámy
vyznačiti kolky.
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Stromy vsazujeme buď do spony trojúhelníkové (obr. 78.)
nebo do spony čtvercové (obr. 79.), řady
výhodná při pěstování spodních plodin, ona
jest více obecná. Pravidla ta platí pro zahrady, role, pastviny;
na meze, kraje luk, chodníky sázíme stromy ve vzdálenosti 10
až 12 m. Na cestách a silnicích ještě přidáme (15 m), aby silnice
po dešti rychle vysychaly.
3. Sadbě stromořadí na silnicích nevěnovala se dosavade
náležitá péče. Hlavní vady mnohých stromořadí byly nedosti silné
(pod 2 cm středního průměru) a nedosti vysoké (pod 2 m) stromy,
řady střídavé,
souběžné, ta jest

-

·~
.l

Obr. 84.

Ořezaná

koruna stromu
obr. 82.

Obr. 85. Koruna s naznacenym řezem
postran. větví. S se nechá, 6. se odřízne.

mnoho odrůd nestejně dozrávajících a ke krádeži svádějících
(velmi barvité).
Koruna má býti řídká a vysoká. Každý strom buď opatřen
silným kůlem a odrazníkem (kamenem) ke středu cesty. Na
širokých silnicích (8 m) vsazujeme stromky po obou stranách
(obr. 69.) ve spoji trojúhelníkové, na úzkých (6 m) jen na jedné
straně (jižní). Vsazujeme buď na silnici, na širokých cestách,
asi 2 dm od krajnice příkopu a stavíme ho za kůl a od osy silnice
(obr. 69), aby byl chráněn před povozy, nebo na ú~:ký pruh
trávníku za silniční příkop (po dohodě s vlastníkem pozemku)
a stavíme jej (obr. 69) b od kůlu na stranu k příkopu. Do sil·
ničního příkopu zasazujeme jen výminečně, když to silnici ne·
škodí. Pruh trávníku bývá oddělen od pozemku živým plotem
moruše, mirabolány, někdy i angreštů (chlupáčků). Mezi hlavní
vysokokmeny vsaditi lze na pruh silnici krsky, na silnici vy·
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sokokmeny švestek, jež dříve dospějí a pak se vykácejí a to
v té době, když hlavní vysokokmeny Gádrové) dosahují plné plodnosti. Tím přišli jsme až k otázce, které odrůdy
ovocných stromů na silnici nejlépe se hodí.
Vyloučíme-li stromy s ovocem, jež dříve dozrává než plodiny
na poli pěstované (třešně), zbudou nám jen nevzhledné, t. j.
málo barvité jabloně a hrušně, jelikož slívy a švestky, nejsou·li
dosti vysoké, na silnici se úplně nehodí, ale ovšem vedle silobyčejně

I

1
I

r
I

-·

Obr. 86. Koruna s menším
počtem postranních větví a
naznačeným řezem.

Obr. 87. Narovnání prodlužujícího vý·
honu přívazein k hůlce a naznačení
dalšího řezu.

nice, za příkop jsou výborné, jelikož stejně dozrávají; máme
taková veliká stromořadí švestková!
Máme li vyměřeno, kam který strom vsadíme, přistoupíme
ke kopání jam.
lámy pro vsazování podzimní vykopeme v létě, pro jarní na
podzim. Sadba podzimní jest výhodnější tím, že stromek do jara
rány na kořenech a kmeni i větvích způsobené zacelí a na jaře
plnou silou žene. Nelze-li vsazovati na podzim (je-li země tuhá
a mrzne-li), sázíme na jaře, jmenovitě v polohách horských a
půdách těžkých. Při jarní sadbě doporučuje se stromky
namočiti asi na 12-24 hodin. Při vykopávání jam nelze šetřiti,
zde jest to lakomost.
] á ma (obr. 80.) má býti 70-75 cm hluboká, 1'25 m na dně
a 1 mi 1·25 m u vršku široká, podoby komole kuželové, ale může
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býti a bývá i válcová. Vyhazujíce jámu, dáme vrchní hlínu na
p r a v o u, s p o dní n a I ev o u str a n u jámy nebo '7 podobě
věnce kol~m jámy; při zahazování jámy dáme vrchní hlínu do
spodku a naopak, ponechavše si dobré hlíny pouze tolik, kolik
třeba ke kořenům. Tvoří·li vyházená země věnec, shrnujeme do
spodku jámy hlínu vrchní. Je·li půda špatná, musíme ji zlepšiti
hlínou lepší, kompostem a pod. Na dno můžeme naházeti roští,
stonků, listí a jiného zbytečného hloží, kterým můžeme třeba
i hlínu k vyplnění jámy sloužící promíchati. Do jam v těžkých
půdách se toto vyplnění spodku
jámy všeobecně doporučuje.
Blízko povrchu přihnojíme h. Při
sadbě na silnicích, aby se zabrá·
nilo možné nehodě, z jámy vyko·
panou zem obrácenou zase do ní
naházíme. Do vykopané jámy za·
razíme kůl, dole přišpičatělý, do
výšky 1 1/ 2 m opálený a za horka
podehtovaný nebo impregnovaný
jako koly k plotu. Kůl má býti asi
8-10 cm v priiměru, kůry zbavený
a ta..k dlouhý, aby sahal pod korunu
stromku (2'5-2'8 m). V části, kterou bude v zemi, opatříme jej příč·
kou, přihijeme ji, aby nemohl býti
vytažen. Zarazíme v přímé řadě
kiil první a poslední (viditelný) a
ostatní vtyčíme, t. j. všecky mezi·
lehlé kůly nesmí býti viděny mimo
přímého paprsku z prvního na po·
slední kůl vedeného, pak jsou všecky
Obr. 88. Koruna bohatě rozvět·
vena s naznačeným řezem, aby
v řadě.
větve šly přímo ze kmene.
4. P ř í p r a v a s tr o m k ů. Večer před sadbou ořežeme kořeny
a namočíme třeba do vody, aby se stromek nasytil vodou.
Qdřežeme kořeny odřené, polámané a šetříme kořínků vlasových.
Rez af jest krátký, hladký, a směřuje dolů k zemi (obr. 81.).
Větší rány zatřeme dehtem. Množstvím kořenů řídí se i velikost
koruny, málo kořenů vyživí jen malou korunu. Také v koruně
odřežeme nejprve větvičky nahodile nalomené a nepotřebné
(obr. 82.), po té zkrátíme o třetinu až polovinu řídící větvičky,
jak čárkou naznačeno. Hlavní, prodlužující výhon p a pět řídí·
postranních o, s, r, a, b zůstanou (obr. 83.), dále vedlejší, na
předešlých rostoucí, jsou-li na 10 cm, a odřežeme všecky,
jež se buď křižují, nebo k tomu směřují. Výhon kmenotvorný p
se zkrátí o polovinu až třetinu, aby byl delší než postranní
a je·li slabý, nechá se na něm čípek jako u šlechtěnců
(obr. 23.). Rezy u řídících větví konají se přímo nad pupenem
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šikmo, aby poslední pupen směřoval nahoru, když větvička se
sklání, aby směřoval ven, mají-li větve směr svislému velmi při·
bližný a tvořily by korunu úzkou, hustou. Zkrátka řídíme se pra·
vidly u řezu koruny uvedenými. Jestli u jádrovin na řezu při
sadbě velmi mnoho nesejde, musíme býti u peckovin velmi
opatrni a přiříznouti všecky řídící větve na vhodný pupen, je·
likož peckoviny řezu vícel~tého dřeva nemilují.
5. Zásady řezu: 1. Rez při sadbě buď kratší, jelikož již
v prvém roce všecky pupeny musí vyhnati, té schopnosti po·
zbývají v druhém roce. 2. Dbej·
me především vývinu v koruny
ve tvar jehlancový. 3. Rez buď
na polovici, u dlouhých leto·
rostů až na třetinu. Silné leto·
rosty uřežeme pod míru, slabé
necháme delší. Obr. 85. zná·
zorňuje řez řídících větví postranních, 6. větev jako nad·
početná se odřízne, ostatní
se zkrátí; vyskytne-li se méně
než 5 říd. větví postranních
(obr. 86.), hledíme některým
vhodným, vedlejším počet doplniti. Kdyby prodlužující vý·
hon se zkazil, hledíme některý
vedlejší, který jest příznivě
položen, zpřímiti (obr. 87.) a
přivázati k hůlce. Ostatní ří
dící postranní zkrátíme a pobočné na nich seřízneme na
- -3 až 4 pupeny. Je-li koruna Obr. 89. Sadba s pomocným prknem.
bohatě vyvinuta (obr. 88.), hle.
v
díme k tomu, aby všecky větve vycházely ze kmene. 4. Rídící
větve u peckovin se nezkracují, jelikož výhony z koncových pu·
penů jsou nejsilnější.
Mezitím, co přiřezáváme, nahází dělník do jámy připra
venou, zkompostovanou nebo· horní zem z jámy kolem kůlu a
utvoří z ní kopeček tak vysoký, aby stromek, postavený na něj
kořeny, byl o 15% hloubky jámy výše než kraj jámy (asi o 10 cm),
neboť nikdy ne smí stromek přijíti hlouběji do země, než byl
ve školce. Dobře si pomůžeme prknem, ve středu délky na
kraji zářezem opatřeným (obr. 89.), které položíme přes okraj
jámy tak, aby zářez byl ve středu jámy, kam asi postaví se
stromek; na tak položeném prknu poznáme, je-li stromek ve
správné výšce. Když jsme na dno jámy položili roští, můžeme
dáti stromek o něco výše. Správně vsazený stromek znázorňuje
obr. 90., nesprávně, vysoko obr. 91. Hlubší sadbu dovolujeme
jen u stromků šlechtěných na podnože, jež nejsou vy·
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chovány ze semene, jako krsky. U jam, jež byly zaházeny před
sadbou (na silnicích) a v půdě zvrstvené bez jam, uděláme
kořenům přiměřené jamky. Stromek postavíme na kopeček tak,
aby jej kůl chránil před nejsilnějšími větry a obrátíme n ej-

Správně

Obr. 90.
vsazený stromek.

Nesprávně,

Obr. 91.
vysoko vsazený stromek.

vyvinutější část koruny na stranu severní. Pak rozprostřeme na kopečku keřeny na všecky strany souměrně. Nyní
přihodí dělník, potřepávaje lopatou, asi 15 cm silnou vrstvu
kypré země na kořeny, aby mezery mezi kořeny vyplnily se

hlinou a zaleje vodou. Ta práce opakuje se, až jest jáma plná.
Jinde vycpou hlinou mezery mezi kořeny rukou, někde stromkem
při přihazování hlíny potřásají, ale tak, aby kořeny nepřišly ze
své polohy. Když jest jáma plná, trochu hlínu pozorně přitláp·
neme. Vsazoval jsem všemi způsoby se stejným výsledkem. Na
jaře zaléváme hojně, na podzim méně, jelikož strom tolik vláhy
v zimě nepotřebuje.
Po té přiváže
se stromek ke kolu
zcela volně vrbovým prutem nebo
povříslem. Stromek
musí míti vůli, aby
se zemí sléhající
se klesal ssebou a
"neoběsil se". Asi
za 3-4 neděle se
země slehne, jáma
se nyní doplní hlinou, stromek při· Obr. 92. Kopčení v, polohách s vlhkým nebo neprováže se pevněji asi
puslným spodkem.
na třech místech,
pod korunou, ve středu a dále asi 2 dm nad okolní
~ zemí a kolem stromku udělá se z hlíny plochý vršek
s kruhovitou rýhou, jako poklička, aby kořeny byly
10R

zakryty. Aby strom o kůl netřel, udělá se obvaz ze slámy s prostrčeným vrbovým prutem podoby osmičky 00, uzel ať leží
na k ů I u. Je· li pří vaz z vrbového proutí, kokosového provazu,
popruhu nebo i řemene na kůl přibitého, rákosu a p. j., musíme
dáti mezi kmen a kůl hrst mechu nebo koudele, aby se o sebe
netřely. Kůly dáváme také k polokmenům i k nízkým kmenům.
U jádrovin jest prospěšno, než se upraví vršek u paty stromku,
dáti kolem stromku
vrstvu rozdrobeného,
kravského hnoje, po·
krýli ji hlinou a upraviti.
6. V p o I o h á c h
s v I h kým ne b o ne·
propustným spod·
kem, n emůžem e-li
jinak, vsadíme na
kopeč-ky (obr. 92.).
Kolem kolíku, jež vyznačuje
místo pro
stromek, vyryje se ze·
mě v průměru asi 3 m,
dle vlhkosti do hloub·
Obr. 93.
ky asi 4S cm, kam
Zalloukadlo kůlů. až sahá stálá vlhkost.
Neukazuje-li se voda·
v hloubce 120 cm, není třeba ko·
pečku. Na dno nejlépe dáli vrstvu
proutí, stonků a pod., asi 20-30 cm
vysokou.
V každém případě nutno vsazený
stromek zalíti a pak teprve nahazovati dobrou hlínu. Zarazíme nejdříve
kůl, naházíme kopeček hlíny, aby stromek byl krkem 75-100 cm nad dnem Obr. 94. Vsazený stromek se
jámy. Pak naházíme na kořeny kypré
třemi obvazy.
hlíny a kořeny se ní ucpou; do jámy
nahází se tolik hlíny, aby se vyplnila; hlína buď dobrá, kyprá,
promíchaná, stromek se přiváže volně ke kůlu, zaleje se
a asi za týden upraví se kolem stromků mí s a; kopeček
(obr. 92.) se na úpatí a po stranách obloží drnem. Kůl konservovaný opatříme v části, jež bude v zemi, příčkou, aby nemohl
býti snadno vytažen (vyvrácen). Je-li spodek velmi vlhký, můžeme
se strany dáti drenážové trubky, nebo svazek proutí, kterými se
vzduch svádí ke kořenům. Kdyby se stromek neujal, netvořil
totiž nových výhonů, můžeme jej v červnu vykopati, kořeny
znova přiříznouti, namočiti asi na 24 hod. do sudu naplněného
vodou; do vody se dá kaše hlíny a trochu setlelého hnoje a
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tak připravený stromek znova vsaditi a týdně dobře zalíti. Někdy,
není·li času k zalévání, namažeme kmen kaší z mazné hlíny
nebo obvážeme mechem. Aby se při zatloukání plochý vršek
kůlu neroztřepil, přidržíme na něj kousek prkna, na který tlučeme
Obr. 95.

Obr. 96.

Obr. 97.

Obr. 98.

Přívaz

stromku ke

kůlu

vrbovým prutem.

a po zaražení okraj kůlu nožem zakulatíme. Někdy užívají kůlu
na horním konci ostře zašpičatělého, na ten ovšem tlouci ne·
můžeme. K jeho zarážení do země užíváme zatloukadla nebo
přílože takto zařízeného (obr. 93.). Vezměme asi 25 cm dlouhý
kousek kulatiny, rozštípneme ji, na rovné, vnitřní ploše uděláme
žlábek, přibližně rozměru obliny kůlu, vnější oblou část směrem
dolů kuželovitě obsekáme. Ještě potřebujeme k tomu řetízek.
o něco málo delší než obvod příložky s kůlem. Položíme přílož

Obr. 99.

Obvaz provazový.

Obr. 100.

kůl, přetáhneme přes obé řetízek až pod. přisekanou část
přilože a spustíme dolů asi 1 m nad zemi, řetízek zadrží nyní
zašpičatělou část přílože a tlučeme li na horní rovnou část
přílože palicí, leze kůl do země.

na
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Konečně třeba stromek ke kůlu přivázati. Po vsazení jedním
obvazem, povříslem volně, aby stromek mohl se s hlínou sesa·
diti a nepověstl se. Asi za 4-6 týdnů se připevní lépe. Nejlépe
na třech místech, pod korunou, u země a ve středu (obr. 94.).
K obvazu užíváme vrbových prutů
košikářských; způsob vazby na·
značuje obr. 95.-98. Nejdříve
se prut přiloží (obr. 95.), pak se
stočí (obr. 96.), na to zkroutí
(obr. 97.) a spojí (obr. 98.). Není·li jiného vaziva, stačí namokřené povříslo, které otočí se kolem kmene a pak v podobě
osmičky kolem kůlu, aby se stro· Obr. 101. Kovový Obr. 102. Kovový
mek o kůl nedřel. Toho osmičkoobvaz holý.
obvaz ovinutý.
vého vázání upotřebujeme všady.
Na obr. 99. a 100. znázorněn úvaz provazem (kopřivákem), na
obr. 101. obvaz kovový, holý, jehož konce se přibijí na kůl a na
obr. 102. týž, ale s ovinutou částí kovovou, která přiléhá na strom.
K obvazu hodí se na př. prodřené hadice hasičské a p. j.

c) O š e t ř o v á n í s tr o m ů p o s a d b ě.

Jako každá jiná kulturní rostlina, vyžaduje také ovocný strom,
aby o něj bylo pečováno. Práce s tím spojené nejsou četné,
jsou lehké a lze je vykonati v době, kdy jiné pilné rolnické
práce není. Především pečujme o kořeny, jež potřebují vzduchu,
vody a živin. Vzduchu dostane se kořenům kypřením, pletím a

Obr. 103. Výhodné okopání

většího

stromu.

okopáváním půdy kolem stromů (2krát za rok), o km e n odře
záváním výhonů, jež vyrážejí u krku a na pni stromu, z a l é·
váním když nastane delší dobu trvající sucho, o pěstění ko·
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runy a ochranu kmene. Čistotou, pletím a okopáváním (obr.103.)
půdy kol stromu usnadňujeme, aby vzduch a vláha mohly na
kořeny blahodárnými svými účinky působiti. Obzvláště nutno
jest to tam, kde stojí strom na zatraObr. 104.
věné půdě (louky, pastviny). Voda má
Zavlažování
rozpouštěti živiny v půdě se nalézající,
stromů do
děr. Ty hodí
aby je mohly kořeny pojp10uti. Proto
se i ke hno:
jest třeba, není-li dosti
jení.
živin v půdě, také o ně
se starati hnojením.
Mísy kolem stromu
okopá vají se v prvních
desíti letech ne j méně
jednou ročně. Mísa bývá
1-1'5m v průměru, v suchých polohách jest prohloubena, v mokrých má
tvar kopečku. Kde pěstuji se mezi stromy spodní plodiny, oko·
paniny, není třeba zvláště stromy okopávati; jetel, jako spodní
plodina dobře nepůsobí, proto se mu v prvních letech vyhýbáme.
Ve velkých sadech, kde se spodní plodiny nepěstují, kypří se
půda orbou potahy nebo motory. Na podzim se hluboko zkypří,
v létě se však s plevelem 2-3kráte
mělce oborá. Za suchých roků působí
dobře mělké okopání půdy pod stromem a zalé~ání do děr (obr. 104.) kol
stro!llu, obzvláště v půdách hlinitých.
Rez má, jak všeobecně známo, veliký vliv na přirozený vývin stromů.
Dle doby rozeznáváme:
.
Rez zimní usměrňuje vzrůst a
tvoří korunu, letní přispívá k vytvotení podonosných, krátkých větviček. IQ..
Rezem má se ovládnouti poměr mezi
kořenem a korunou, mezi pupenem
sterilním (vegetačním) a květním ((ertilním) a mezi květem a listem. Cástěmi odřezanými ztrácí se všecky
látky, které jsou v odřezaných částech
obsaženy, porušuje se rovnováha stro·
mu. Pupeny a to právě nejvyvinutější a nejplnější se ztrácejf. Následek
toho jest, na jaře slabý vývin listů a Obr. 105. Různé způsoby sou·
pupeny pozdě vyhánějí. Rez stromu
držnosti větví.
zpožďuje tedy vývin listí na jaře a ruší ·
v
vzrůst stromu tím více, čím častěji a více se řeže. Rezem
dráždí se nadzemní vzrůst, neboť soustředěním mízy na menší
počet pupenů dřevných dají tyto mocné výhony, kořeny se oslav
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bují a tím i celý strom. Zpětným řezem nutí se také pobočné
a dosti vzdálené pupeny ke tvoření delších i kralších výhonů,
nejméně ke tvoření listí. Tak zmnoženým lisf<Jvím zvýší se tvo·
řivost a způsobí se sesílení kmene i větví. Rezem způsobí se
tedy sesílení jednotlivých dílů kmene i větví, zřídí se koruna na
účet všeobecného vzrůstu.
Samy sebou tvoří pěkné, vysoko se pnoucí koruny pouze ·

Obr. 106.
Podpěry ovocem
obtěžkaných
větví.

větví
tyčemi.

Obr. 107. Podporování

2 svázanými

třešně, ořechy, jedlé kaštany a některé odrůdy mestnich a hospodářských hrušní. Ostatní potřebuji. k utvoření řádné koruny býti
vedeny řezem. Odstraňujíce řezem jednotlivé části, nutíme
celou sílu vzrůstu do zbylých částí, které velmi sílí. Rezem se
proto úrodnost opozdí, ale současně se předejde předčasnému
vysílení stromů. K ošetřování stromů ovocných náleží též spo·
jování jednotlivých větví pomocí skob železných se šroubem
(obr. 105.) a, nebo dřevěných b, nebo drátem c, aby se neroz·
trhly. Podpírání větví prostřednictvím dřevových křížků nebo
posuvných, vnitř objímky ozubených háků (obr. 106.) h, nebo
pomocí 2 na hoření částí svázaných, případně na sebe sbitých
tyčí

(obr. 107.).
Ř e z p e c k o v in.

O řez u pec k o vin, před začátkem
čátku března, pI a tí a s i tato p r a vid I a:
8

vegetace, až do po·
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a) Řez kratší než u jádrovin, jelikož prvý rok musí vyhnati
všecky pupeny, druhého roku pozbývají schopnosti vyhnati. Při
dlouhém řezu sna,!lno zůstávájí větve holé a způsobí snadno
mezery v koruně. Rez omeziti co nejvíce, ve špatných poměrech
klimatických a půdy, netřeba při sadbě vůbec řezati, někde řezají
1
provisorně a odejme se řídícím větvím jen asi /s celkového
· vzrůstu. Teprve druhý rok provede se vlastní řez.

Obr. 108. Jehlancovitá koruna pravidelná.

b) Při řezu, jako u jádrovin, berine v úvahu korunu jehlancovitou.
c) Ořezujeme nejvíce na půlku, u dlouhých pod polovici až
na třetinu; silné větve ořezujeme zkrátka, slabé necháváme
delší.
d) Š~estky a slivy, aby měly pěkné koruny, ořezujeme 2 až
3 roky~ Rídící větve zkrátíme tak silně, že vyženou pobočná očka,
aniž by vyvolaly velmi silně rostoucí dřevěné výhony.
e) Vysokokmeny, nízké kmeny i keřovité broskve po prvním
řezu nejlépe neořezávati, nýbrž tvorbu koruny přenechati přiro
zenému vývinu a pečovali jen o průklest.
f) Také třešně, jež samy od sebe tvoří pěkné koruny, se
mírně seřezují jen při sadbě.
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tyto

g) Řez volně rostoucích meruněk trvá tak dlouho, pokud
tvoří dlouhé výhony dřevové, jinak omezuje se řez jen na

průklest.

h) U třešní a broskvi lze v létě nepravidelně umístěné a
velmi se množící větve odřezati.
i) Dlouhé větve zůstávají v příštím roce holé, podmiňují široké, řídké koruny, jež bývají snadno poškozeny bouřemi a
obtěžkáním ovocem, proto nutno před nimi varovati.

~,

0\

Obr. 109. Kulovitá koruna.

Rez koruny.
a) Jehlancovité. Koruna, jak jsme již uvedli, záleží z ří·
dícího, kmenotvorného. prodlužujícího výhonu, z 5 řídících větví
postranních a větviček pobočných, jež rostou na předešlých.
Podle toho, jak tvárný strom míti chceme, ořezujeme. Obyčejně
jen řídící větve zkrátíme, jsou-li silné o '/s, jsou li slabé o 1/r,
boční větvičky zkracujeme u 5.- 6. listu; ostatní větvičky, které
se křižují, nebo které by se později křížily, jakož i ty, které do
koruny směřují, odříznou se u základu. Postranní větve smí se
teprve v délce 80-100 cm rozdvojiti. U peckovin musíme pamatovati, že plody jsou na j e d n o l e t ý c h letorostech, kterých
šetříme, ale při tom dbáme, abychom řezem jejich nové dřevo
vynutili. Víceleté větve u peckovin odřezávali jest nebezpečno,
dostavuje se případně tok klovatiny.
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Vyšší větve v koruně~ druhá poloha, etage (rozvětvení) větví,
má býti nad spodnější o 40-50 cm výše, na téže straně.
Tak vytvořená koruna, dbá-li se souměrnosti, bývá pěkná,
jehlancovitá a zdravá, vzdoruje dobře povětrnosti a lze ji přede
všemi ostatními dáti přednost.
Chceme-li však vychovati tvárnější strom, necháme u pro·
dlužujících výhonů řídících větví čípky, k nimž se nové, prodlužující výhony přivazují, aby rovně rostly a vytvořujeme korunu,

Obr. 110. Kollovilá koruna.

kde všech 5 řídících větví postranních vybíhá téměř z jednoho bodu, tvoříce takto patro (rozvětvení, etage). Pro druhé
rozvětvení patro - vybereme ve výši 50 cm nad prvním
rozvětvením 6 pupenů, tak, aby 6. pupen byl na opačné straně,
na které se vyvinul předchozí prodlužující výhon, nad firn šestým
vyloupneme několik pupenu a tak utvoříme nový čípek. Ze 6.
pupenu vyroste nový prodlužující, kmenotvorný výhon. Z ostatních 5. vytvoří se nové patro; nad třemi spodními pupeny utvo·
říme známé střechovité zářezy A, aby se z nich vyvinuly řádné
výhony a rozvětvení bylo pravidelné a stejnoměrné (obr. 108.).
Nyní se upouští od zakládání druhého a třetího rozvětvení obzvláště u peckovio, ale i u jáderníků se k tomu nehledí. Jest
to pohodlnější. Řez nutno přizpůsobili povaze stromu. Rozezná116

váme špatně rašivé, které již z mládí málo výhonů tvoří, pak
prostředně a konečně dobře rašivé. V prvé skupině seřízneme
prodlužující výhon na 5 pupenů a při tom hledíme, aby se
kmen nekřivil, postranní, řídící výhony (5 do počtu) zkrátíme,

Obr. 111. Zanedbáním sestárlá koruna, vhodná ku

průklestu.

vrchní tři na 3-4 pupeny, dva dolní na 5-6 pupenů. V dalších
letech řez mírníme. Prostředně rašivé mají již řez delší. Pro·
dlužující výhon seřízneme asi na 1/3, bočné výhony na '/,. Rašivé žádají dlouhý řez po tři roky, prodlužující výhon se zkrátí
o 1/4-1/s délky, postranní asi o 1/3. Vytvoří se dále pravidelné rozvětvení na 5 stran, jen spodních větví a pak se hledí koruna
udržeti v pravidelném tvaru nejvíce jen průklestem, rozpěráky,
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vyvázáním. Zářezný, zdravý pupen má dáti výhon na žádanou
stranu.
Vedlejší, boční výhony, tvořící souvětví či garnituru, zkracují
se u špatně rašivých dolní na 3-4 pupeny, hoření na 2-3 pu·
peny, u dobře rašivých na 5-8, ohledně 4-5 pupenů.
U peckovin,
není-li nutno, se
řídíeí' větve nezkracují, protože
koncové pupeny
dají nejsilnější
výhony. Tak postupujíce vytvoříme více méně
pravidelnou korunu, dle toho,
kolik péče jí vě·
nujeme.
b) Kulovitá
koruna (obr.
109.) nemá větve
kmen přímo pro·
dlužující, nýbrž
záleží z více rozvětvujících
se
větví, o jejichž
počtu rozhoduje
místo a prostor.
Její větve se na·
v tájem zastiňují,
bývají na spodku
holé, nevpouštějí
dovnitř
koruny
tak snadno slunečního světla a
ulomí-li se někte·
Obr. 112. Předešlá koruna po průklestu.
rá větev, bývá
tvar zohyzděn.
Také nevzdoruje tak dobře větrům a bouřkám i líii sněhu jako

předešlá.

c) Kotlovitá koruna (obr. 110.) má větve s jednoho
místa kotlovilě se rozkládající, proto jest větev kmen prodlužující vyříznuta. Další popis až u krsků.
Při dalším poslupu čištění, pozvolna řez zmenšujeme nechávajíce řídicí větve bez řezu, ostatní se stále méně zkracují,
ořezují se konečně vždy po 3 letech. Někdy se šlěpař bojí oře
závati větve s plodonosným dřevem, aby mu neušlo ovoce, leč
sluší uvážiti, že po řezu ostatní ovoce se lépe vyvine.
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Jiné ošetřování stromů záleží v ochraně kmene od úrazů.
O ni jednali jsme již na str. 86. a 87.
Ozdobnější jsou košifly proutěné nebo drátové, nejlevnější
jest obal kmene z trní nebo šípkových prutů, jež se asi na třech
místech drátem stáhnou. V nejjednodušším případě stačí obal
ze slámy nebo chvoje. Dobře prospěje, zejména proti mrazům, nátěr vápenný na strom
před tím okartáčovaný; když stojí strom
v poli, přidáváme kus mazné hlíny, výměty
kravské i lidské a rozvařené lejno čertovo
(asafoetida), jež udržuje zajíce v uctivé

Obr. 113. Řezy větví.
~ez D jest šikmý a proto dlouhý a špatný.
Rez BC jest dobrý, nad BC nesprávný.
Rez A jest dobrý.

Obr. 114.
U a řez dlouhý, na ovoce
(plodnost), řez b krátký,
na dřevo.

vzdálenosti. Usazují·lisena strom mechy a lišejníky, musíme
je za vlhkého počasí oškrabati, nejlépe kartáčem ocelovým a
pak natříti kaší vápennou, která obstará, aby se opět na kmen
stromu neusazovaly. Stačí také kartáč rýžový (podlažní), jež namáčí se do louhu dřevěného popele. Při velké úrodě podpíráme
větve, jak bylo již uvedeno, aby se neohnuly, případně neulomily,
nebo je přivazujeme ku prostřední větvi nebo ke kmeni povříslem,
provazem kopřivovým, kokosovým a j.

Řez stromů odrostlých.
V moderních ovocných sadech, plantážích obmezujeme se
jen na prořezání (průsek), prosvětlování hustě stojících,

obyčejně
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provazem kopřivovým, kokosovým a j.

Řez stromů odrostlých.
V moderních ovocných sadech, plantážích obmezujeme se
jen na prořezání (průsek), prosvětlování hustě stojících,

obyčejně
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sebe rušících, troucích a nemocných větví. O řezu jsme se
částečně již zmínili v odstavci 4. "Příprava stromků" a "Řez
koruny".
a)

Při prořezávání

korun dbejme

těchto

zásad:

1. Kostra stromu buď tak utvořena, aby teplo, světlo, vítr,
dešf, měly ke všem částem dostatečný přístup.
2. Strom ovocný bez ohledu na tvar měj pouze tolik dřeva,
kolik jest nutno, aby byla jeho kostra utvořena.

f

I

Obr. 115. aj.

Obr. 115. b).

Obr. 115. a) a b) znázorňuje odřez v'ětví.
Obr. 115. a) řez správný, nejdříve se zkrátí u A', pak se odří~ne u A". Plocha
řezu u E jest příliš velká, po ulomení jako by nastalo u P. Rez u D se musí
vykonati jako u A, jinak by zaschl jako B. Obr. 115. b) znázorňuje při A po
správném řezu zarůstající ránu, při B zasýchající silný pahýl po nesprávném
řezu, c udává správný směr řezu.

3. Kostra stromů ovocných buď celá porostlá utvary plodovými.
4. Roční řez omezuj se na nejnutnější ořezáni '/,výhonů pře·
dešlého roku.
5. Odstraňujme větve, jež by činily korunu příliš hustou nebo
se o sebe třely, t. j. ty, které rostou do koruny mezi vnějšími
větvemi a prostřední nebo ze vnějšich větví.
120

...

6. Odstraňujme z větví, jež jsou rovnoběžny a nejsou od sebe
vzdáleny ani 50 cm tu, která má méně vhodnou polohu.
7. Zkracujme větve řídící, jež na úkor ostatních příliš sílí,
úměrně k ostatním.
8. Příliš ke svislému směru rostoucí
větve hleďme

rozpě

ráky vpraviti do polohy šikmé a vodorov·
né větve přfvazy taktéž.
(Obr. 116., 117.)
9. Pobočné, dřevo·
vé větve se k sesla·
bení řezají nad 3 -4.
pupenem, vedlejší, ří
dící větve dovnitř, s vis·
lé (kolmě stojící) větve
nejlépe jest úplně od·
říznouti.

10. Zbytečné, nemocné, nebo odumře·
lé větve a výhony musí
se odříznouti.
11.Zůslává-li kmen
ke koruně slabý, musí
se podélným řezem
sesíliti.
12. Stromy odrostlé, asi S roků po zasazení, ořezáváme po
3 letech.
Obr. 116. Koruna o 2 rozvětveních měla špatně
rozložené větve, které se dráty stáhly do náležité
polohy a rozpěrkami oddálily.

b) Kleštění a čiš tě·
ní stromů starších.
Kleštěním, průkles

tem nesmí se porušiti
normálně správný poměr mezi látkami surovými a tvořícími, který
obstarává množství kořenů a větví (obr. 111. a 112.).
Kleštění opakujeme asi po 3 letech. Mimo prořezávání v pře
dešlém odstavci uvedeném, odřezujeme větve do sousedních
korun a zahrad rostoucí
a vlky (zloděje). Vlkem
nazýváme bujně rostoucí
výhon na nežádaném místě, který, maje hluboký
základ, jest silný a sbírá
živiny i z okolí a proto
"zlodějem" ho nazývají.
Obr. 117. Dřevěné rozpěrky.
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Nářadí.
Příloha.

k Pilka do
koruny.

a Ocelový

kartáč

na

kůru.

Různé

h
druhy škrabáků na

c

11

Vrták na dělání
do země ke závlaze a hnojení.

děr

d

122

e

kůru.

nůžky a d háček k navlečení na tyč
prořezání korun větších stromů.

a

Vlky mají: 1. vyžilé stromy, ty se musí zmladiti; 2. mladé
stromy při nedostatku živin, ty se musí účelně pohnojili; 3. stromy
normální při špatném řezu; 4. u přeroubovaných, když na větvích
přeroubovaných vše ořezají.
Ponecháme vlky postranní na spodních
částech a dolů směřující, jež zkracují se zálomem 2 až 3krále. Plodové dřevo na střed
ním výhonu se také odřeže. Některé větve
k udržení pravidelného tvaru koruny nutno
zkrátiti. Větve velmi dolů skloněné, jmenovitě
na stromořadích silničních, se také odřezují.
Korum.1 prořezávati lze za každé doby, nejlépe se k tomu hodí u jádrových stromů druhá
polovice října, kdy jest vzrůst malý, ale rány,
jež se řezem způsobí, přece se v krátké době
zahojí a netrpí zimními mrazy. Mimo to v té
době mívá strom ještě listí, takže jest dobře
viděti, kde jest koruna přehoustlá a kde jest
řídká. Silnější větve ořezujeme pilkou a řez
ostrým nožem uhladíme, slabé vetve uřežeme
ostrým nožem (žabkou) přímo u vzniku větve,
k o 1m o na její směr (aby plocha řezu byla
nejmenší) a když rána oschla (asi za 2 dny),
zatřeme dehtem (obr. 113. a 114.). Silnější
větve nejdříve podřízneme, aby se při řezánívneulomily. (Obr. 115. g, b).
•·
·Réz větví. (Obr. 113.) Rez D jest velmi
~ikmý, dá velkou plochu řeznou, proto špatný.
Rez pod BC jest lepší, řez nad BC jest
špatný, zaschl by. Rez A jest dobrý. Na obr.
114. znázorněn řez dlouhý a (na plodnost) a
b krátký (na dřevo). Obr. 115. a}, b) znázor·
ňuje odřez větví. Větev A (obr. 115.a) se
nejdříve uřízne u A', aby se neulomila jako
u P a teprve pak uřízne se u A". Plocha
těsně u kmene uříznuté větve E jest příliš
velká a podobně jako P ulomená, protože se
nepodřízla; u D se provede řez správně, nej·
dříve se podřízne a pak se teprve pahýly po·
stupně odstraní, jinak by zaschly jako u B.
p
Na obr. 115 b) vidíme jak po správném řezu
Obr.
118.
Pochodeň
rána A zarůstá, kdežto u nesprávného řezu B na spalování
housen·
zasýchá, ač oba řezy, A i B byly stejné. U c čích hnízd ve vyšších
znázorněno, jak se má větev odříznouti kolmo
polohách.
na směr větve.
Náfadí. Na podzim, když opadalo listí, oškrábeme strom přimě
řeně sestrojenými škrabáky (viz přílohu "Nářadí") nebo ocel. kartáči a, tím zbavíme ho odloupávající se kůry, pod níž velmi často
v
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ualézá útulek množství nepřátel stromů ovocných a jejich vajíček.
Skrabky se smetou a spálí. Pak se strom, jak bylo již uvedeno,
natře řídkou vápennou kaší, jež nejen zničí zbylý hmyz, ale chráni

Obr. 119.

Jabloň před

omlazením.

ještě strom od účinků mrazů. Účinek ten jest hlavní a důležitý
zvláště

u meruněk a broskví tam, kde panují občas tuhé mrazy; nyní
užívá se k témuž na postřikování stříkaček s hustilkou. V poslední
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I

době doporučuje se při čištění místo vápna louh,
světlé barvy, od mrazů stromky tak nechrání.

K

ošetřování

ovocných

stromů

jest

zapotřebí

který nernaje
následujícího

nářadí (viz přílohu na str. 122.): a ocelový kartáč rovný, na
kůru, bývají také oblé, aby lépe přimkly se tvaru kmene nebo

Obr. 120. Táž

jabloň

po

řezu

omlazovacím.

větve; b škrabáky na kůru, také tylo mají různý tvar; c nůžky
k nastrčení na tyč pro odřez větví ve vyšších polohách, do otvoru
ramene se přiváže provaz, za který se při řezu táhne. K témuž
účelu slouží také nůžky /, zařízené podobně k navlečení na tyč.
d jest ostrý háček k odřezu a k pilka na řez v koruně stromu.
v jest vrták k dělání děr do země ke závlaze nebo pro hnojení.
p (obr. 118.) jest pochodeň ke spalování housenek nebo jejich
hnízd ve vyšších polohách, případně i k natírání jedovatými
kapalinami nepřátel (škůdců stromů ovocných).
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c) Omlazování

jest zpětný řez až na staré dřevo. Vykonáváme ho na stromech,
jež ochabují v plodnosti ovoce, ale jeví přece sílu v tom, že
vyhánějí na četných místech vlky. Jiná pohnutka může nastati,

Obr. 121. Táž

jabloň

3 roky po omlazení.

když byl strom kroupami nebo škodlivým hmyzem napaden a
léčení jinak provésti nelze než ořezáním částí špatně přístupných.
U peckovin lze ho také upotřebili ke zvýšení plodnosti, neboť
se jim vyvolává mnoho mladých výhonů, které u peckovin nesou
ovoce. Hleďme, pokud lze, zachovati tvar stromu. (Obr.119.-121.)
U většího stromu rozdělíme si práci na 2-3 roky. Větve uříz·
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neme u nějakého ohybu, kde jest nějaká slabší větvička, nebo
lépe vlk, aby ráně byla přiváděna voda a ta se brzy zacelila.
Rány se ostrým nožem uhladí a suché zatrou dehtem. Začneme
při omlazování hořejšími větvemi a postupujeme dolů. Při tom
současně strom oškrabeme užívajíce již uvedených škrabáků,
okopeme půdu pod stromem a vysílenou půdu nahradíme kompostem nebo silně pohnojíme.
Z výhonů, na ořezaných částech se utvořivších, vyvolíme nejsilnější a nejvhodnější, ku prodloužení se hodící a ostatní zkrátíme. Obr. 119,120 a 121 znázorňují postup a výsledek omlazení. Nejvhodnější doba ku
omlazení jest podlim. a jaro.
Jádroviny omla:wjeme pravidelně po 15-20 letech, peckoviny opatrně ke zvýšení úrodnosti; ořechů vlašských neomlazujeme, kaštany jedlé ano.
Keře srstkové a rybízové omlazujeme silným seřezáváním
větví a vydatným pohnojením.
S omlazováním kořenů v objemu koruny (obr. 122.) byly
učiněny různé zkušenosti,
patrně závislé od toho, jak Obr. 122. Omlazování kořenů. Kružnice
opatrně se to vykoná, řezy
značí postup.
musí .býti hladké a od půdy,
v lehčích půdách se daří lépe než v těžkých. Opakuje se za
3-4 roky. Kde se dobře a účelně hnojí, necítí se toho potřeba.
ještě

d) P ř e s a z o v á ní s tar š í c h s t r o m ů
koná se, kde toho třeba, v zimě. Nejprve se do žádaného tvaru
ořeže koruna. Poté se vykope v průměru 1"50-2 m kolem
stromu kruhovitá struha, asi 50 cm široká a 100 cm hluboká,
kořeny, na něž se narazí, se směrem dolů pilkou přeříznou a
uhladí. Mrzne-li, tak se válec kořenový pokropí, voda zmrzne a
tím drží hlínu pohromadě.
Tak připravený strom se pákou vytáhne nad úroveň půdy
okolní a je·li půda zmrzlá, převeze se na místo, kde jest pro
něj vykopaná jáma. Jáma musí býti dosti prostranná a dosti
hluboká, aby se pod strom, na dno jámy, mohla dáti vrstva kompostové země. Kolem balíku stromu v jámě usazeného napě
chuje se dobrá hlína a strom připevní se delšími provazy ke
třem kolům, v okolí stromu zaraženým.
e) Ph'roubování
konáme, když máme v zahradě stromy, jež nám nedávají ovoce
žádané odrůdy a jakosti, buď proto, že jsme odrůdu neznali,
127

nebo že nám byla chybně dodána jiná odrůda, nebo jsou málo
úrodny v důsledku stáří. Strom, je-li starší, nejdříve omladíme
a pak na omlazené větve naočkujeme nebo naroubujeme odrůdou
žádanou. Aby z oček nebo roubů vyrostlé výhony nebyly ulomeny, tnusíme je chrániti buď tyčkami b, obr.123/a, nebo obloučky
a, z ohebných prutů vrbových nebo lískových a p. j., jelikož ptáci
na mladých výhonech těch rádi sedávají a váhou svou je ulomí.

o)
a)

Přeroubovaný

Obr. 123.
b)
strom. b) Tentýž strom během léta, s vyrašenými rouby.

Jako omlazení rozdělíme také přeroubování na 2-3 roky. Řezy
větší af mají sklon, aby se na .nich nezdržovala voda. U mlad·
ších stromů ovocných, které mají slabší větve, můžeme ovšem
přeroubovati přímo větve bez omlazení. Obr. 123/b značí týž
strom přeroubovaný v podzimu téhož roku. U velmi mladých
stromků, 5-6 cm silných, roubujeme pod korunou do boku
kmene (obr. 36.), můžeme při lom, je-li výhodno, vhodnou volbou
místa i kmen narovnati. Na témže stromě může býti i několik
odrůd ovocných, ale jest třeba, aby ve stejnou dobu zrály.
f) Přím e n í s t r o m ů.
Někdy nalezneme v sadech stromy silné, bujně rostoucí, ale
k někt~ré straně schýlené, o které se za mlada nikdo nestaral,
ale nyní jest třeba postaviti je do svislé polohy. (Obr. 124.)
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Nejdříve zarazíme do země dva silné kůly, trochu šikmo na
straně opačné sehnuté. Pak otočíme pod korunou stromu silný
provaz, ten podložíme nějakou měkkou podložkou (hadrem), aby
se strom neodřel a za konce provazu mocně táhněme, až stojí
strom přímo. V té ooloze jej pomocí jiného provazu přivážeme
k zaraženým již dvěma kůlům. (Obr. 125.) Nestačí-li síla rukou,
zarazíme mezi ony dva kůly ještě kůl třetí a pomůžeme si kladko·

Obr. 124.

Přímení

stromu.

strojem, jehož jednu polovici připevníme pod korunou stromu
a druhou ~ onomu třetímu kůlu a spojíme je pak provazem kol
kladek vsunutým a táhneme. Po napřímení přivážeme strom ke
prvním d věrna kůlům. Provazy se musí podložili, aby se nezadřely a strom se nepoškodil. Když strom stojí, upraví se půda
kolem stromu. Mezera vzniklá pod koieny vyplní se dobrou
zemí. Po nějaké době, nebo u menšího stromu, zarazí se dosti
hluboko silný kůl, ke kterému se zpřímený strom přiváže, aby
jej v té poloze udržel.

Hnojení.
Strom ovocný, který na svém stanovišti několik desíliletí vytrvá, dosáhnuv pravidelné plodnosti, žádá, by mu bylo pravidelně
pohnojeno, nemá-li se na smrt vynositi, neboť živiny, jež tvoří
se zvětráním půdy, nevystačí ve složení obyčejně daném na delší
dobu, vždyf i vodou dešťovou a sněhovou se odplavují. Ovocné
9
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stromy zasazené do chudé půdy vyžadují hnojení již od počátku,
mají-li řádnou korunu vytvořiti. Hnojením ušetří se síla stromu,
staviva a zvyšuje se tak možnost plodění. O hnojení platí posavad předsudky. Mnohý zaostalý řekne: však strom nese i tak
bez hnojení, ale tím ohrožuje se jeho zdraví, strom brzy hyne,
ovoce se ani řádně nevyvine. Neúhoříme-li na roli, nesmíme

Obr. 125.

Zpřímený

strom se uváže,

později

se zarazí

úhořiti ani v ovocných zahradách nebo sadech.
videlně sklízeti, musíme pravidelně hnojiti.

.

Chceme-li pra·

ke hnojení jest po sklizni, v říjnu .
Jest otázkou, čím a jak hnojiti. Hlavní užívaná hnojiva jsou:
A) při roz e n á. }a ko hlavní představitel těch o jest hnůj chlévský.
B) umělá nebo strojená. Chlévskému hnoji nemiižeme
upříti některé výhody jako nosileli účinných baHerií a proto
nedivme se, že nejoblíbenějším a proto nejčastějším hnojivem
jest hnůj chlévský, nebof jest hnojivem nejstarším a nejnápad·
nější účinek jevícím, člověk to pozoroval na místech, kde do·
tytek zanechal výkaly. Snadno lze vypočítali, že není hnojivem
nejlevnějším, jak se někdy předpokládá. Kde nepočítá se dovoz,
jeho obtížné a drahé rozvážení a rozdělování, tam ovšem jest
laciný. Jeho účinek závislý jest také na jeho stáří, uleželý hnůj
a)
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Příhodný čas

kůl.

jest jako živina účinnější. Omezuje se obyčejně jen na vrchní
vrstvy, jelikož jest do hloubky těžko zadělatelný. Dali-li jsme si
tu práci, nepůsobí tu vždy dobře, nebof jako nositel půdních
bakterií, jež jsou jeho nejdůležitější složkou, jelikož živi,•y v půdě
obsažené zmineralisují a znitrifikují, působí příznivě jen tam, kam
jest dostatečný přístup vzduchu pro bakterie. V těžkých půdách
dává se do hloubky 10 cm, v lehkých do 15 cm pod povrchem.
Neuplatní se chlévský hnůj zcela nikdy, nebof ze svých zásob
uvolňuje živiny jen postupně. Onen účinek, který jest chlévskému
hnoji vlastní, totiž zlepšení fysikálních vlastností půdy, lze u strojených hnojiv doplniti zeleným hnojením, kterého ale všude
upotřebiti nelze.
Výborným hnojivem domácím jest také směs všeho hnoje
chlévského se sádrou, vápnem, popelem, slepičím trusem, se
všelijakými odpadky v domácnosti, jako peří, vlny, chlupů, vlasů,
kostí, krve, mýdlové vody, hlíny atd. Tyto látky shromažďujeme
třeba v nějaké jámě a provrstvujeme je hlinou, směs tu nazýváme kompostem.
b) Ke kompost u, jehož cena jest různá dle součástek
v něm obsažených, lze přimísiti i strojených hnojiv. Hnojivo to
jest nejlepší, jelikož současně nahražuje hlínu. Strom se pod
okrajem koruny i o metr dále okope a hlína se s kompostem
smíchá a zakope, tak rozmnožujeme i humus půdy a poskytujeme vděčné pole bakteriím. Proto, že chlévský hnůj i kompost
neobsahují všecky živiny v žádaném složení, užíváme i strojených hnojiv a máme zcela ve své ruce účelně, zcela dle své
vůle a potřeby hnojiti a doplniti tak hnůj chlévský, nebof stro·
jená hnojiva obsahují obyčejně jen jednu živinu, nej vice dvě.
V tom J)rávě vězí nedostatečnost strojených hnojiv. Rostlina ke
svému zdárnému životu potřebuje větší počet prvků, chybí-li jeden,
byf ostatních bylo více než dostatek, skomírá. Proto nutno dávati strojená hnojiva ve směsi a sestavy jejich jsou dosti obtížné,
abychom některého nedali více než třeba a toho se pak nevyužilo, naopak některého málo.
Dalším přirozeným hnojivem jsou:
c) Hnojů v k a (močůvka) jako kapalina jest velmi vhodným,
třeba ne nejúčelnějším hnojivem. Nerozředěná hodí se jen k novým základům v libovolném množství. Její složení neodpovídá
poměru živin ovocných stromů, má málo kys. fosforečné a vápna,
které se případně přidávají. Na 1 m 2 plochy dává se 5 I hno·
jůvky. Dřevěným popelem se velmi dobře doplňuje. Dává se
na 100 l hnojůvky 10 kg dřevěného popele. Ke hnojení mladých
stromků se přidává 5 kg slepičího trusu nebo záchodových výkalů. Hnojí se do děr na okraji koruny asi 1 m od sebe vzdále·
ných, v únoru-dubnu, nebo říjnu•listopadu.
d) Záchodové výkaly nalézají jen případně upotřebení
a účinek jest asi týž, jako u hnojůvky. Musíme býti opatrní;
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soustředěné výkaly snadno vyvolají "spálení". Rozředěných, jako
hnojůvky, lte upotřebiti i v riistu při rašení na jaře a po odkvětu,
asi 3 l záchodové hnojůvky na 1 m 2• Strom se obryje a má na
obvodu okraj, aby se hnojivo nerozběhlo. (Obr. 126.)

e) K přirozeným hnojiviim můžeme počítati také hno·
jení ze I e n é, kterým přivádí se do půdy množství rostlinstva, jímž
zužitkuje se dusík vzduchu a jež se zaorají nebo zakopají před
tvořením semen; zmnožuje se tím humus a dusík v půdě. Jsou
k tomu rostliny motýlokvěté. Hnojením zelení zbavuje se tedy
pěstitel ovocnin starosti o dusík, tedy součást, která přispívá
hlavně k vývinu listoví a tvorbě dřeva. Nejlépe hnojí se písečnou
vikví a jetelem nachovým, pak přijde
jetel červený, další
odrůdy vikve, hrách,
žlutá a modrá lupina. Vikev setá v
srpnu a září málo
do podzimu uroste,
zato na jaře bují a
bývá vprostřed máObr. 126. Obrytý strom pro tekuté hnojivo.
je tak urostlá, že ji
lze zaorati; tak upotřebí se dusíku jejího ještě téhož roku. Podobně i jetel nachový.
-Pokavad je sad mladý, hnojíme každému stromu pro sebe,
když jest vzrostlý, takže koruny téměř do sebe zasahují, hnojí
se sad jako celek.
Další otázkou jest, kterých druhů strojených hnojiv
máme upotřebiti, nebo-li kterých živin rostlina ve zvláštní míře
potřebuje, aniž by jinak v dostatku byly v půdě pohotově, jsou
to tedy pouze doplňky hnojiv přirozených. Strojená hnojiva obsahuji: dusík, draslo, kysel. fosforečnou, vápno.
Pokud se týče účinku jednotlivých součástí hnojiv, působí
dusí k na vývin 1i st o ví, této dílny na zpravování surového
staviva, jež vyvolá mocný vzrůst výhonů a pomáhá vzrůstu plodů,
ve kterých vlastnostech mimo piidních bakterií pomáhá vydatně
draslo. Kde .test vzrůst bujný, bylo by vyhazováním peněz hnojili dusíkem. Za to přihnojíme draslem a kys. fosforečnou.
Je-li mnoho ovoce nasazeno, lze vždy dusí ke m při hnojit i,
nebof dobře vyvinuté ovoce se lépe zpeněží. Převládá li ve
hnojivu kyselina fosforečná, tvoří se hojně plodového dřeva;
má-li z květu býti dosti pěkného ovoce, potřebuje se dusík, aby
vytvořivší se tím hojné listoví mohlo působiti na větší vývin
ovoce, jež se lépe zpeněží a ovoce pak také nespadá. Strom
bohatý listovím vzdoruje lépe nemocem a hmyzu. K účinkům
dusíkatého hnojení náleží také ten, že· opožďuje uzrání dřeva
i plodu, to bývá někdy škodlivo, jelikož tou!o prodlouženou čin132

ností dřevo nevyzraje, v zimě konečky zmrznou, strom neukládá
zásobních lát~k a příští rok jest špatný.
Dusík se dodává chilským ledkem, t. j. dusičnanem
sod na tým, ten se snadno vyplaví; jiným dusíkatým hnojivem
jest síran amonnatý, který se tak snadno nevyplaví.
f) Kyselina fosforečná podporuje tvoření plodového
dřeva, květu, nasazení ovoce a vývin jeho, jakož i semene. Pak
nedivme se tomu, že v půdách fosforem chudých nedaří se
peckoviny a skořepiny, kdežto jádroviny dají ještě dobrý užitek.
Nejvíce potřebují fosforu broskve, meruňky a pak teprve slívy
a švestky velkoplodé. Kde kys. fosforečné dosti nenf, lam uvedené druhy často odumírají. Kysel. fosforečnou s draslem
dá se ovoce vynutiti, ovoce jest dospělejši, má lepší chuf, dříve
dozrává. Přihnojením kyselinou fosforečnou nutí se odrůdy silně
do dřeva ženoucí k plodnosti. Ke stromům s tvrdými podnožemi
toho prostředku doporučiti nelze bez nebezpečí poškození dalšího
vývinu. Užívá se superfosfátu o 16-18% kys. fosforečné nebo
Thomasovy strusky o 14 "fo kys. fosforečné v citronové kyselině
rozpustné.
g) O rasl a ve 40% draselné soli nebo kainitu se 12-13%
potřebuje nejvíce jabloň, pak třešeň a další peckoviny, ty žá·
<!,ají také dosti vápna, které jest obsaženo také v Thom. strusce.
Cím jemnější podnož, tím více a spíše žádá draslo. Proto po·
zorujeme nedostatek ten nejdříve na zákrskách s podnoži dou·
cínu (svatojánče holandské), listí bývá zkroucené, zahnědlé a
později odumírají letorosty.
Ty vyvinují se na počátku zásobních látek dosti silně, později,
když jsou látky ty vyčerpány, po větší své délce zanikají. V dalším postupu nastane usýchání vršků a konců řídících větví. Silně
rostoucí stromy vzdorují všemu lépe, jelikož současně rostoucí
hojné kořání si v půdě lépe pomáhá. Velmi temné, až černě
zelené listy svědčí o nedostatku drasla. U.vedené známky ne·
dostatku některého hnojiva umožňují odčiniti ho. Dá-li se ně·
kterého hnojiva nadbytek, pak se jeví jeho účinek nápadně. Kyselina fosforečná s draslem vyvolává květové pupeny, nasazení
a vývin jejich. Přidáním dusíku lze strom, málo listí a výhonu
tvořící oživiti, aby neshazoval květu a tvoře hojnost listí stal se
schopným plození. Draslem otužuje se strom proti mrazům. Velmi
významné jest hnojení v á pne m, jehož velké množství spotře
bují jmenovitě peckoviny.
h) Vápna, obyčejně drobně umletého, spotřebuji stromy pro
svou stavbu pramálo, ale vedlejší účinky vápna, velmi důležité,
jsou asi tyto:
1. Vápno neocenitelně zlepšuje pudu. Uhličitan vápenatý
činí lehké, nadměrně propustné pudy těžší, vaznější, vodnatější,
žíravé vápno těžké půdy teplejší a propustněj~í.
2. Vápno ozdravuje pudu, váže v půdě nashromažděné hu·
musové kyseliny a výpotky kořenové, takže při nadbytečné vlhkosti
133

půdy odkyseluje,
třebení zamE-zujE>.

mírní

půdní vyčerpanost

a

při včasném

upo-

3. Vápno škodí četným plevelům a škodlivému hmyzu, jakož
i mnohým nakažlivinám.
4. Vápnem mění se surové živiny v lehce přijímaný slav,
otvírá látky, jež by jinak nebyly zužitkovány, váže škodlivé, vedlejší součástky strojených hnojiv, škodlivé rozkladiny ústrojných
hnojiv a umožňuje zužitkování těchto způsobem, .že ze všeho
toho lze postaviti pravidlo:
V á p n ě ní m á b ý ti z á k I a d e m k a ž d é ho hnoj e n í.
Vápno ovšem rozevírá mimo hnojiva také v půdě odpočí
vající živiny, takže se bohatství těchto látek brzy vyčerpá, když
se často vápní, aniž by se současně jiné živiny přidaly. Takovým způsobem půda chudne a tak platí dosud staré přísloví:
vápno obohacuje rodiče, ale ochu~uje děti. Dle toho
se má s vápněním spojiti hnojení vůbec. Zíravým vápnem hnojíme za 3-5 roků, uhličitanem za 7 roků.
Při hnojení strojenými hnojivy uděláme na obvodu koruny
do země díry (zemní vrták) asi 30 cm hluboké a do nich nasypeme strojená hnojiva, nebo se okope, hnojivo se rozhodí a
zahrabe.
Abychom ustanovili, mnoho-li kterého hnojiva má se půdě
dodati, musíme znáti, kolik a kterých živin ovocný strom z půdy
vyčerpá. Bylo zjištěno, že z jednoho hektaru odebéře:
Všemi

I

Druh

I

váha
čerstvá

Jabloň

lástěmi

I

(ovoce, listoví, ml. dřevo)

voda

odebéře

z 1 ha v kg

Idusík I~f~~-~ draslo Ivápno Ihořčík

65"446

54'796

66•8

17"9

71•5

73"4

30"1

Hrušeň

26"019

21"583

33'6

8"1

37"8

43"5

12•3

Broskev

31"333

24"776

84•9

20"4

81"9

129"7

33·9

Slíva

12"511

9"730

33"9

10•2

43"5

47"1

14"7

Kdoule

24"317

19"060

51•6

17'4

64"8

73•8

21"6

.

I
I

i) O b s a h ž i v i n v p l o d e c h, l i s t e c h a d ř ev ě.
1. Největší obsah všech živin obsahují listky, nejnižší
plody, střední obsah má dřevina. 2. Pec k a jest bohatší živinami než dužnina. 3. V plodu jest nejvíce drasla, pak následují dusík, kys. fosforečná a vápno. 4. V listech a dřevě
převládá vápno a pak následují dusík, draslo a kys. fosforečná.
5. Kdoulové dřevo má nejvíce drasla, o něco chudší jsou
v tom slívy a broskve, hrušně, nejchudší jsou jabloně. 6. Listy
kdoule jsou vápriern nejbohatší; listy slívy, broskve a jabloně
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o mnoho méně nemají, u hrušně mají vápna nejméně. 7. Obsah
dusíku jest největší v listech jabloní, menší u broskví, kdouli,
sliv a hrušní. 8. Kysel. fosforečná jeví nejmenší rozdíly, listy
kdoule mají jí nejvíce, broskve nejméně, podobně dřevo kdoule
a broskve.
k) Odběr ž i vin z 1 ha. Byl·li zjištěn obsah jednotlivých
živin, které spotřebuje ovocný strom na stavbu dřeva, listí a
plodů v 1 létě, vypočítáme snadno potřebu živin na 1 ha, když
spotřebu tu, naznačenou v této tabulce:
Ob s ah ž i vin v e v š e c h

čá

st e c h 1 o v o c. strom u:

v 1000 dílech
váha čer
stvých součá
stí (plodu, li- voda dusík 1
stí, ml. dřeva)

1

čerstvých

soulástí

f~1~;·.1 draslo 1vápna 1hořčík

=========~======~==~===*==~==~==~~==!
Jabloň

654"458

837"11

1"02

0"27

1"08

1"12

0"45

Hr-ušeň

86"731

829"48

1"29

0"34

1"33

1"61

0"47

Broskev

104"441

790"73

2"70

0"65

2"61

4"13

1"27

Slíva

41"703

777"68

2"70

0"81

3"47

3"76

Kdoule

40"529

783"78

2"12

0"71

2"66

3"03

.

1"171
o·88

násobíme počtem ovocných stromit stojících na 1 ha sadu, to je
100 jabloní nebo 300 hrušní, 300 broskví, 300 slív, 600 kdoulí,
obdržíme množství živin, které téže ploše od různých druhů bylo
odejmuto.
Z těch čísel poznáváme:
1. Nejvíce čerstvé součásti dá jabloň. Množství živin tím
odvedené není však tak velké jako ono, jež spotřebují broskve
asi v polovici těchže čerstvých součástí.
2. Rychle rostoucí broskev má největší potřebu živin, po ní
jabloň; oba činí velké požadavky na půdu a žádají hojné hnojení, jestliže zásoba živin v půdě nestačí.
3. Slíva, hrušeň, kdoule jsou spokojivější. Nápadná jest malá
spotřeba živin u hrušně; dle tabulky, vysvětluje se to tím, že
výpočet byl proveden u hrušní velmi m 1ad ý c h (10 -20 r.),
jež plochu úplně nezaujaly. Jádroviny nerostou rychle a nemohou proto tak brzy plochu sadu vyplniti, jako broskve a slívy.
4. Broskev přijímá největší množství vápna, jest zásadně žádostivější vápna než slíva, jež se i ve vápnem chudých půdách
daří, byf i plody zde vzrostlé nebyly daleko tak dobré jako na
vápnité půdě. Kdoule i jabloň činí také větší požadavky na vápnitost půdy, skromnější jest hrušeň.
5. Spotřeba drasla a dusíku jest přibližně stejná. Broskev a
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jabloň zde vedou; kdoule, slíva a hrušeň jsou značně skromnější. Největší množství drasla spotřebují plody; dusíku největší
část padne na výstavbu li slů.
6. Spotřeba fosforu u všech druhů ovocných stromů jest vůči
ostatním živinám velmi malá. Broskev spotřebuje nejvíce kys.
fosforečné, kdežto slívy sotva polovici. Jabloň a kdoule odnímají půdě příbližně tolik, jako broskev, nejspokojivější jest
kdoule. Na základě těch pozorování doporučuji k jednomu ovoc-

nému stromu pro
1m 2 plochy nejmé·
ně 7•5 g dusiku, 5 g
kys. fosforečné, 15
až 20 g drasla, obyčejně se bere až
dvakráte tolik. Hnoje chlévského, setlelého dává se 2 kg.
Každý třetí rok se
vápní, dává se 20
dkg prášku vápen·
ného. Dobře působí
zmíněné již hnojení
zelené, rostlinami
motýlokvětými,j6ko

lupina, vika, hrách
a j. Nejvíce doporučuje se vika piObr. 127. Míchání umělých hnojiv.
sečná a jetel nachový, semena na·
sejí se pod korunu v srpnu a září. Na podzim jsou malé, ale
na jaře rychle vzrůstají, takže v polovici až konci května jsou
vyvinuty a mohou se zarýti, hnojí a větraií současně. Tím využitkuje se jejich dusík ještě téhož roku. Okopávání jest poloviční hnojení, jelikož zvyšuje množení dusikuplodných bakterií.
Pokud se týče doby, dává se chilský ledek na jaře ke stromům
staršim, superfosfát také na jaře, Thomasova struska na podzim,
draselnatá sůl na jaře, kainit v zimě.
Mají-li se strojená hnojiva podávati ve směsi, musíme věděti,
která lze smíchati, nebo která se podávají každé pro sebe a po
sobě, dle obrazce 127. Hnojiva spojená silnou čarou nesmí se
navzájem mísiti. Hnojiva spojená vlnitou čarou možno mísiti
těsně před rozhozem. Hnojiva spojená slabou čarou možno
mísiti kdykoliv.
Hlavní pozornost nutno věnovati hnojivům obsahujícím vápno,
jako dusíkaté vápno nebo Thomasova moučka a vápnu samotnému. Tato hnojiva nesmí přilíti do styku se superfosfátem,
síranem amonným, mrvou a močůvkou. Hnojiva draselná, t. j. kainit
a 40% sůl draselnou možno mísiti se všemi hnojivy.
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Prostřední

procentní složení následujících hnojiv:

Druh

Čerstvý hnůj

"

"

"

"
,,

holubů

slepic

1"76
1'63

hus

0"54

kachen
"
Člověčí výkaly čerstvé
moč čerstvý

"

.

Směs

obou (záchodová)
Čerstvý hnůj se stlaním, koňský
"

"

"

"

"

"

"

"

"

Obyčejný

"

"

"

Hnojůvka

0'17
0'26

0'84
1•7

o·25
o·2

0"62
0'62

0'21

0'09

0"53

ovčí

0"83

0'23

0'67

0"45
0'39
o·5

0"19
0'18

0"60

o·o8

0'45

0'26

0'63
o·5

0'49
0•7

"

I
I
a hobliny .
dřeva
dřeva

Síran amonnatý

I

1'09

o·6

0'62

svinský

saze

Thomasova
Superfosfát

1:0

1'6
2'4

0'21
0'31
0•33

silně

z jehličnatého
"
Chilský ledek

0"54
1'4

I

0'40

trochu rozdrob.

Popel z listnatého

1'0
o·85
0•95

0'28
0•16

Guano z Peru
Dřevové

1'78
1"54

0"34

Krev volská
Kostní moučka
moučka

I

vápna

hovězí

Močůvka hovězí

Rohová

drasla

fosforeč.

1'0

0'70
o· 58

"
" "
chlévský hnůj čerstvý

"

kysel.

dusíku

moučka

Saze z kamen. uhlí
Kaini!
Síran draselnatý
...
Chlorečnan draselnalý
Soustředěné drasel. hnoj.
Síran draselnatohořečnatý

o·58

0'3

0'15

0'01

0"38

0"01
0'04
23•2.

I
I

o·88

0'49
o·8o

-

0'03
0'01
0•01
31•3

3"2
3'8
7•0

I 10•5

10'2

5·5

--

6•6

1'3

0'4
3'5

2'4

10'0

-

10'0

-

2'5

6'0

15'5
20'5

-

-

30'0
35'0
0•2

-

o·5

-

--

16-20
16-20

o·2
4'0

I

I

7•0

-

48'3

-

24-26

1'3

0'4

2'4

10'0

-

-

12'4

-

-

-

-

-

48"6
50·5

-

-

40'0

-

-

-

25'9

-

-
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Hnojí·li se hnojivy, jež se nesmějí míchati, musí mezi roz·
hazováním jednotlivých hnojiv uplynouti delší doba (10-14 dnů).
Hnojí·li se chlévskou mrvou a páleným vápnem, tu se vápní
ihned a teprve za 3-4
týdny hnojí se chlévskou
mrvou.
Jak hnojiti. Tekutá
· hnojiva naléváme do děr
pod obvodem koruny do
půdy udělaných. Užíváme
k tomu vrtáků (viz přílohu
nářadí na str. 122.), kle·
rých jest celá řada, jsou
spirálovts, duté, šroubo·
vé a j., nebo přišpiča·
tělých

kůlů,

nejraději

tvrdých, na horním konci
příčkou opatřených. Také
jamky vyhozené lopatou
(obr. 128) k účelu tomu
úplně postačí. U mlad·
ších stromků stačí vy·
kopati mělké mísy kolem stromků, do ní hno·
jivo nalíti a. dáti vsák·
nouti. Při hnojení pevný·
mi hnojivy musíme dbáti
Obr. 128. znázorňuje hnojení do děr, které se
někde vyplnují hliněnými, otvory opatřenými
toho, aby byla co nej·
rourami (dle prof. )ablanciho), do kterých se
blíže mladým ssavým ko·
teprve nalévá roztok hnojiva; jindy slouží také
řínkům. Případnou úpra·
k větrání půdy Roury bývají 40 cm dlouhé a
vu mís pod stromy zná·
7-9 cm ve světlosti.
zorňuje obr.129.: o) kru·
hovitý příklop pro hnojivo s paprskově se sbíhajícimi odboč·
kami; b) prstenovitě zakopané hnojivo; c) otevřený příkop pro
hnojivo.

Volba

odrůd.

O čistém výnosu ovocných sadů rozhodují velmi význacne
ovocné druhy a odrůdy v sadě, jak bylo již uvedeno v odstavci:
Podmínky zdárného sadařství výnosného. O volbě rozhoduje
především účel sadu. Velmi dobrou pomůckou při výběru tvoří
různé "normální" výběry, vydané po dlouholetých z~ušenostech
a pokusech, na př. Ovocnickou společností pro kr. Ceské, nebo
českým odborem zemědělské rady moravské, ovocný sortiment
na Slovensku 9d st. inspekt. V. Buchty, výběr tržních odrůd
ovocných pro Ceskoslovensko od Dr. K. Kamenického, pak se·
znamy pěstovaných odrůd v pomologických ústavech, státních
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školkách a j. Odborně poradí učitelé těch ústavů, okres. za·
hradnici, případně i někteří ředitelé soukromých školek.
Než přistoupíme k výběru, musíme si uvědomiti obvyklé již
roztřídění odrůd, rozeznáváme: ovoce tab ul o v é, tím rozumíme
odrůdy jemnější, vynikající také velikosti a krásným zevnějškem;
ovoce hospodářské. t. j. odrůdy upotřebitelné ke všem
účelům v domácnosti. Ty rozdělují se dále na tržní, hledanější,
barvitější a průmyslové, hodící se dobře ke zpracování v to·
várnách.
1. V domácích zahradách pěstujeme ovoce buď jen pro
domácí spotřebu nebo také k prodeji. V onom případě volíme
odrůdy postupně dozrávající, abychom byli zásobeni ovocem
po celý rok. To by byly odrůdy v Ovoceně poznamenané na
konci popisu písmenou D.
Doporučením těchto odrůd vybraných z různých dobrých vý·
běrů, není řečeno, že by se neměly pěstovati staré, ovědčené
domácí odrůdy, které
se dle m í s t ní c h po·
měrů dobře daří a je·
jichž jména dle místa
jsou různá. Pokud se
týče počtu, pravíme
dle staré průpovídky:
v
t,UJ• o d ruod mo·
.<.
J·
~·
P es
lo, bude tobě požehnáno.
2. Zcela jinak mu·
síme pohlížeti na volbu odrůd, když zakládáme sady hospodář·
ské pro o b c h o d, ly
musí býti nejen úrod·
ny, ale ovoce musí
býti dobře odbytné,
t. j. tržní, obchodní.
Velké obecenstvo na
tlhu sahá pravidelně
po ovoci větším, až
velkém, pěkně barveném, červeném, zlatožlutě červeném a teprve v druhé řadě ptá
se po trvanlivosti
při ležení a dovozu,
jež jest pro sadaře Obr. 1 ?.9. Na obraze a jest kruhový příkop s od·
bočkami, sbíhajícími se ke kmenu; při b jest
nejdůležitější, protože
hnojivo v kruhovém věnci zakopáno; při c jest
odbyt jest stejnoměrn}
kruhový otevřený příkop, kterého užívá se
a jistý, a cena tak ne·
na lukách a pastviskách.
:••

l
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kolísá, jako např. u raného, a po chuti. -Skoro každý kraj má
své oblibence, které známy jsou dlouhá léta, dovedou se ceniti
a také se dráže platí. Tu zvýšenou cenu dobude odrůda jen
každoročním obesláním trhu, jest to tedy odrůda, jež si domá·
cího práva dobyla, buď již domácí, stará, nebo již zdomác·
ně I á, na kterou se musí bráti náležitý zřetel.
Pak sluší uvážiti, mají-li pěstované odrůdy býti rané nebo
pozdni. Zde uplatňují se často i místní vlivy, poloha. Za urči·
tých podmínek lze počitati i s ranými odrůdami nejen bobulin,

Obr. 130. Krsky rovinné.

nýbrž i jádrovin, i při nebezpečí, že rané odrůdy jsou vystaveny
pozdním mrazům jarním, dávají přece pravidelnější a bohatší
sklizně, než pozdní odrůdy. Lze si to_ vysvětliti tím, že odrůdy
ty mají na podzim času nabrati sil pro příští rok. Všeobecně
jsou rané odrůdy velmi dobře placeny, ale ovšem ceny ty udržují
se jen krátkou dobu a pak rychle klesají, takže jen první zboží
užije vyšších cen. Za krátký čas nastane velká soutěž, trh bývá
zaplaven uzrávajícím raným ovocem podzimním, které často nelze
ani odbýti. U bobulin a peckovin bývají odrůdy pozdní někdy
také i bezcenné. Broskev v druzích velmi pozdních dociluje
ještě lepších cen.
Obyčejně pozdní jahody trpí cenami raných třešní a pozdní
třešně cenami raných meruněk atd. Odběratelé honí se vždy za
novinkami trhu. Z toho plyne, že rané odrůdy jádrové má pě
stovati jen ten, kdo první mezi prvními může obeslati trh. Podobně i u ostatních druhů vyplatí se rané odrůdy za uvedených
podmínek. K pěstování raných odrůd třeba přiměřených poloh
jižních. Další podmínkou jest, aby bylo tržiště velmi blízko, aby
buď vozem, nebo jinak prodejce ·rychle trhu dosáhl, protože se
rané ovoce rychle kazí. Kde těch podmínek není, tam ať pěstují
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se trvalé odrůdy zimní, zvláště jablka, jež jsou nejodbytnější,
jelikož nejhledanější, jak výkazy prodejen ovoce ujišťují. Při
volbě těch odrůd musí se přihlížeti k tomu, aby se daly dobře
rozvážeti; všecky odrůdy, které i při malém tlaku prstů se otlačí,
a místa ta pak snadno se poznají - obyčejně hnědnou - mají
se z pěstování vyloučiti, ač-li nejsou zvláště oblíbeny jako místně
na př. Cář Alexander a )adernička. Ale onen jest již i vylučován

Obr. 131. Palmeja (rozděj) se šikmými rameny a návrhem ~tečkováno)
na nový tvar obr. 133.

jako degenerovaný. Jinak musí ty choulostivé odrůdy býti velmi
pečlivě česány, baleny a opatrně dopravovány, pak se tou pří
pravou velká část výnosu ztrácí. Velmi důležito jest pamatovali
při výběru ovocných odrůd také na ony hledané továrnami ovocných záchůvek, kterých se i nyní ještě velmi mnoho dováží, ač
mají naše továrny nyní dosti příznivé podmínky výroby.*) Vyvážíme laciný cukr, vyvážíme levně ovoce, ale kupujeme draho
naším cukrem upravené naše ovoce nazpět a platíme z něho
ještě clo. Platíme draho cizí krabice. To snad přece jednou pře
stane! Svůj ke svému.
V příčině volby té jest zajisté nejlépe dorozuměli se s nejbližší továrnou na záchůvky (konservy), případně uzavříti s ní
smlouvu na dodávky . .Jsou známy i případy, kdy továrny poskytly
*) Žádá se nyní aby k výrobě té dodával se cukr levnější, nezdaněný, za
cenu vývozní, aby mohly konkurovati v cizině.
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půjčky rolníkům aby založili ovocné sady a zavázali se k od·
běru ovoce. Konečně musíme pamatovati na odrůdy mestné,
neboť potřeba vyráběti ovocná vína, která těší se stále větší
oblibě a doposud se k nám dovážejí, jest stále zjevnější, že při
stále množících se chorobách révy, bude spotřeba ovocných vín
ještě větší. Také ceny vína se tím stanou střízlivější.
Jsou-li určité kraje, kde samovolně ujaly se určité, jednot-

Obr. 132. zobrazuje víceletý, svislý kordon
(vřeteno) u zdi.

!

livé odrůdy, jako
na př. na Hoři~ku
"Malináči", na Cá·
slavsku "Pstružky",
není závady, proč
by se jinde nemohly
ujmouti odrůdy jiné;
pro obchodování by
bylo dobré, aby celé
obce, i celé obvo·
dy sjednotily se na
pěstování jen ně·
kolika málo druhů
a odrůd a hleděly
je společně, snad
ve družstvu, zpe·
něžili. Leč tu znova
dlužno zdůraznili,
že pozdní letní a
rané podzimní od
růdy nesnadno dobře se zpeněží. Ne:
chybíme, když u
volby odrůd pora·
díme se s nějakým
okresním zahradní·
i s majitelem ob·

kem, tedy zkušeným odborníkem, případně
chodní školky ovocné.
Zde možno zmíniti se o dlouho sporné a zdánlivě nerozře·
šené, ale pro odborníky jasné otázce jednotné sadby v sad ech
a stromořadích. Klademe si zde některé otázky:
1. ] est z hospodářského hlediska správ no doporučiti
pro určitý ob v o d, o k r es, žup u, je n jednu odrůd u kaž d é ho
druh u ovoce? Zde není vhodno bráti si příklad z Ameriky, kde
jest v prvé řadě o vývoz do velkých vzdáleností v určitém období
postaráno. U nás musí se trh zásobovati ovocem po celý rok
a ne jednou odrůdou. Laciné ovoce hromadné nesnese dalekého
dovozu. Čím vzdálenější jest trh, tím menší jest množství odrůd,
s nimiž může velkoobchod počítati, aby bylo balení jednotné.
2. Jest možno z ovocnicko-technických důvodů do·
poručili pěstování jen jedné odrůdy určitého druhu pro
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každý okrsek? Ač pěstění hromadného, f. j. hospodářského
ovoce, jež nečiní tolik nároků, jako jemnější, tabulové ovoce
se doporučuje, přece jen třeba počítati nejméně se dvěma odrůdami, lépe ještě se třemi, k vůli oplodnění a tím i výnosu. Některé ovocné odrůdy oplodí &e vlastním pyJem, když blizna
a prašníky současně zrají, jest to samooplození, nazývají je
samosprašné (samofertilní), taková partenocarpiejest dosti
vzácná, vyžaduje současné uzrání prášníku a blizny, známy
jsou z jabloní: Reneta Baumanova ~
a Coxova, ]onathan, zimní zlatá
Parména, Ribstonův jadernáč, žluté
skleněné; z hrušní~ Angoulemka,
Boscova lahvice, Cáslavka Wiliamova, Hájenka, Křivice; z třešní:
velká dlouhá Lotovka; ze sliv a
švestek: Kriilov. Viktorie, The Czar,
Giant, renkloda, švestka domácí a
vlašská, oulinská. Jiné odrůdy potřebují k opylení cizího pylu ovšem
odrůdy příbuzné, časově blizké, slovou samo sterilní, těch jest ovšem
většina, jest fo křížení. Tři odrůdy
proto, že velmi často, průměrně,
naše ovocné stromy bohatě kvetou
jen ob 2 roky; ·nutno tu pěstiti odrůdy současně kvetoucí, střezme
se v tom případě pozdních odrůd.
Musíme poskytnouti možnost cizího
Obr. 133. Nástěnný tvar
opylení hmyzem, včelami. Kde toto
trojitého U.
opylení neni možno, příkladně popoblíž lesů, mohou stromy sice hojně kvésti, ale nedají ovoce.
3. Jak dalece a jakým způsobem I ze omeziti počet
odrůd? Tu třeba i větší obvody rozčlenili a takové, jež hodí
se především pro rané, podzimní a pozdní ovocné odrůdy a pak
takové, jež pěstují ovoce pro blízký trh a takové pro vzdálený.
Rané ovoce pěstuje se v klimaticky příznivějších polohách a
pro blízký trh, protože nesnesou daleké dopravy. Podzimní
pěstuje se také pro bližší trhy, pozdní pěstuje se pro oba trhy.
Hospodářské (rolnické) sady budou asi počítati s trhy vzdálenějšími a proto s odrůdami pozdními.
Pro hospodářské sady a vzdálenější trhy stačí 2 odrůdy
a ne vice jak 4 a to především pozdní; pro bližší trhy stačí
základní 2-4 odrůdy a fy lze rozšířiti 2-3 odrůdami ranými
případně podzimními. K podpoře toho měly zemědělské rady
doporučiti asi 6 základních odrůd. To provádí na státních školkách na Slovensku, p. ovoc. inspektor V. Buchta, kde se k prodeji pěstuje jen úzký výběr odrůd.
Ministerstvo zemědělství vydalo výběr tržních odrůd ovocných
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K tvarovým stromům hodí se nejlépe jabloně, hrušně a
broskve, ostatní neposkytují žádných výhod, naopak.
Nejlépe jest tvrdou podnož očkovati na spící očko.
Očkovanci ve všech případech
dosahují vyššího věku než roubovanci. Příští jaro, když výhon
z očka má délku asi 20 cm,
zkrátí se na 10 cm a přiváže
se na čípek, aby rostl přímo
a nechá se volně růsti až do
příštího jara, jen čípek k podzimu odřízneme. Ovocné krsky
pěstují se ve tvarech přiro
zených nebo pravidelných či
umělých: a) prostorových, b)
rovinných či plochých. Do
skupiny a) náleží krsek keřo·
vitý, krsek řezaný, jehlanec
Obr. 137. Základ k palme!ě se šikmými obyčejný nebo německý, tvar
pohárovitý či kotlovitý. K umě·
rameny.
lým tvarům rovinným b)
náleží věncoví či kor·
dony a rozděje či pal·
mety, jež znázorňuje
obr. 130.
Pro nezahradníka doporučuje se nejlépe dvoui víceramenný roz d ě j
(palmeta - obr. 131.)
nebo svislé věncoví (kordon~ vřeteno- obr. 132.).
Palmeta se šikmými
rameny bývá obyčejně
základem pro další tvary,
její rameno se snadno
vpraví do polohy vodorovné i svislé. Na obraze
131. jest právě naznačeno
(tečkováním), jaký h'ar
několikanásobného U se
z ní má vytvořiti.
Má-li býti rozděj na
Obr. 138. Zahoužvená větévka.
zdi, přibije se na zeď .
buď dřevěná kostra (obr. 131.) dle toho, .iaký tv~r má se vyvinouti. Obyčejně se nejdříve přibijí na zeď 2-3 vodorovné latě
v síle 5 X 4 cm, 1'5 m nad sebou. Na ty přibijí se tenké (18 X 25 mm)
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lafky svisle a na tak sestrojené mřížoví přivazují se větvičky.
U vřeten (obr. 132.) jsou po stranách sloupky a mezi nimi jsou
napjaly dráty v poloze vodorovné. Na kraji drátu jsou utahováky
k napínání drátů.
1.
2.
3.
4.
Obr. 133. znázorňuje
rozděj trojí U, vytvořený
z šikmé palmety (obr.
131.).
I v ovocných zahradách rozšiřuje své pole
železo. Na zeď přibijí se
na kraj ve v~dálenosfi
asi 30 cm nad zemi a
Obr. 139. Zářezy u pupenu.
v řadě nad sebou želez·
ná očka, podobně na dru~
hém kraji zdi lak, aby provaz, drát nebo laf na první očka po·
ložená měla směr vodorovný. Mezi souhlasně zaražená očka
navlékne se drát na jednom konci pevně přitažený, na druhý
konec se pevně připne utahovák (obr. 134.), který pomocí krát·
kého drátu připne se na krajní očko a pomocí klíče a (obr. 135.
z Ieva) se napíná. Jinde postaví na kraje železné, připadně
i dřevěné (ty ovšem impregnované
z tvrdého dřeva) sloupky s otvory pro
drát. Aby se draly neprohýbaly, zarazí
se do zdi vždy po 2 m železná očka c
(obr. 135. z prava), nebo háčky b
(obr. 135. ve středu), jimiž se dráty
protáhnou. Dráty jsou železné, pocínované, 2-2'5 mm silné. Dráty se
utahovákem a klíčem a napnou a pak
se na ně ve svislém směru připevní
dřevěné lafky (obr. 136c), ohoblované,
příp. i obarvené, rozmf.rů 18 X 23 mm
drátem sldbším napříč (obr. 136 a)
a jsou od sebe vzdáleny 30-40 cm.
Aby se práce urychlila, uřeže se míra
(obr. 136b) příslušné délky. K rychlé
úpravě stRčí 2 dělníci. Když jsme
upravili mnžovi (odry), zkypříme půdu.
Je-li špatná, musí ~e vybrati do hloubky
80 cm a šířky 2-3 m a nahradili
Obr. 140. Železná kostra vol- dobrou zemí kompostovou. Pro krsky
ného mřížoví, k rozdělení
stačí v dobré zemi vykopati jámu
stromků po obou stranách;
asi 45 cm hlubokou a ·širokou. Při
vsazování dbejme toho, aby stlusf
(místo, kde byla podnož našlechtěna) byla jen asi 5 cm nad
zemí a stonek asi 30 cm ode zdi. Jak daleko stromky od sebe
vsaditi, záleží na tvaru, který chceme stromku dáti, a míslu. Při
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svislém věncoví dají se stromky od sebe 40-50 cm, při rozději
3-4 m. Doporučuje se zeď opatřiti malou stříškou, ne proti
dešti, nýbrž proto, aby se na ni zavěsily zástěny chránící stromky
za jarních mrazů od zmrznutí květů, nebof bez opatrného zavě·
šování se květy mnoho ulamují. Zástěny nechrání květů od zimy,
nýbrž ráno, po mrazu, před slunečními paprsky.
1. Přechod od tvarů přirozených k umělým tvoří věj i ř o v á

Obr. 141a. Palmeta s rameny šikmými.

palmeta. Jest to vlastně nízký keř, j€hož větve netvoří koruny,
nýbrž, pokud lze, byly upevněny na zeď nebo Jafoví. Jednoroční
šlechtěnec seřízne se ve výši 35-40 cm nad zemí na tři, pokud
lze blízko sebe vyvinuté pupeny, ze kterých nejvyšší af směřuje
ku předu, oba ostatní af čelí na protilehlé, bočné strany. Z těcb
tří pupenů vyraší výhony, ze kterých střední, nejvyšší prodlužuje
kmen, oba bočné utvoří první rozvětveni (patro, etage). Střední
přiváže se ke svislé lafce, bočné přiváží se ve stavu zelinném
šikmo nebo vodorovně. Prodlužující výhon svou svislou polohou
roste mocněji než bočné výhony a na útraty těchto. Těm má
se pom,od tím, že se střední prodlužující výhon odvrškuje (pinci·
ruje). Ukon provede se tím, že se zelinný výhon za třetím nebo
čtvrtým listem nehtem palce a ukazováčku odštípne. Toho zpŮ·
sobu užívá se u všech tvarových stromů ovocných, někdy stačí
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částečné
může se

odlistování letorostů. Nestejný vývin bočných výhonů
napraviti různou sklonitostí výhonů. Vyrovnané bočné
letorosty usměrní se do polohy 45°, v té poloze se upevní
k lafkám a položí tak základ k palmetě pyramidové se šikmými
rameny (obr. 137.). Když rok na to sehneme výhony do polohy
vodorovné a pak je přivážeme, položíme základ k palmetě PY·
ramidové s vodorovnými rameny. Vyskytnou·li se pod rameny

Obr. 141b. Palmela s rameny vodorovnými.
nějaké

vyhony, odřfznou se. Na jaře příštího roku seřízne se
hlavní, svislá ratolest králce, na 2-3 pupeny, ve prospěch
vzrůstu vedlejších šikmých (vodorovných) ramen, jež se pouze
asi o třetinu zkrátí. Vypučené letorosty těchto 3 ramen přiváží
se v daných směrech dále. Při silném vzrůstu neseřezává se
hlavní ratolest králce, nýbrž až ve výši 35-40 cm, kdež založi
se nové, třiramenné rozvětvení, ovšem že v neprospěch vzrůstu
spodních ramert: Vyvolené zde tři pupeny mají míti stejnou po·
lobu jako předešlé spodní. Všechny postranni letorosty na rame·
nech. se za 3.- 4. listem od vrš kují neboli pincírují, aneb zahoužvi
(obr. 138 ). K vedení rozděje, má·li tvar býti zcela přesný, mu·
síme si utvořiti kostru z latěk. U té jsou svislé tyče 70 cm od
sebe, poloha ostatních, skloněných v úhlu 45°, řídí se vzdále·
ností ramen nad sebou, která činí u jadrovin 35 cm, u broskvoní
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až 50-60 cm. Obě ramena, proti sobě ležící, tvoří patro
(etagi). Když výhony dosáhly délky 15 cm, přivazují se blízko
·u patky a pak po každých 15 cm dále. Jestli výhony rostou nestejně,
zkrátíme ten, který bujněji roste, naopak napřímíme do svislé polohy ty, kterým chceme
----- ------ pomoci k bujnějšímu
vzrůstu. Když
dosáhly
rovnováhy, přivážeme je
;.
zpět do 45° úhlu. U ramen,jež zkracujeme zpět
ným řezem, dle síiy, silnější o polovinu, slabši
o třetinu délky, nechá
se vždy jeden pupen
k prodloužení ramena,
ostatní řez řídí se pravidly společnými. Řez ten
se pro každé další patro
opakuje. Aby ramena
spodních pater nezůstala
mnoho pozadu, pomáháme jim zářezy (obr.139.)
pod pupenem, abychom vzrůst zmírnili, nad
pupenem,
chceme-li
vzrůst sesíliti. Takové zá·
řezy působi jako stavidla,
neboť se jimi přerušuje
mízotok, míza soustře
ďuje se kolem místa stavidla, a z toho přirozeně
tyje pupen a silněji vyráží. Od levé k pravé
straně následují: 1. jednoduchý příčný, pak 2.
půlměsíční, který působí
více a ještě více 3. stře
chovitý, 4. křížový, tento
Obr. 141c. Palmeta tvaru U se středním
dělává se také pod oč·
výhonem.
kern. Jarní zářezy účinkují lépe. Když se vytvo·
řilo poslední patro, není ovšem třeba pupenu k prodloužení
kmene. Tvar ten lze ovšem vésti i ve s v ob od n é, v o In é
po 1o ze, za přiměřené podpory; jako takové užívá se nyní
také železných sloupků dutých s očky pro drát. Jednoduché za·
řízení takové podpory znázorňuje obr. 140. Rohový sloupek a
zacementovaný a podepřený, b vnitřní sloupky, d dráty a latě
jsou dle potřeby dlouhé a ty jsou k vodorovným drátům přivá·
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zány slabším drátem křižmo. Drát vodorovný, železný pocíno·
vaný bývá 2'5 mm silný. Při delších drátech dává se za každým
5. metrem· sloupek s očky k provlečení drátu. Ovšem takové
odry mohou býti i jiným způsobem zkonstruovány, hlavně aby
byly pevné a budoucí tvarové stromy podporovaly.
Do třetího řezu vedou se ramena v· šikmé poloze (obr.141a)
a teprve od třetího řezu, je-li třeba, se upevní (palisirují) do

Obr. 142. Palmeta trojnásobné U, také Verrierka zvaná,
užívaná.

hojně

u broskví

vodorovné polohy a ostatní vyšší patra se vedou pak přímo
do polohy vodorovné (obr. 141b).
Jestli konce vodorovných ramen ohneme za stavu zelinného
do svislé polohy a v té poloze upevníme, obdržíme tvar pal·
mety U (obr. 141c). Ten tvar jest u zahradníků a milovníků
umělých tvarů velmi oblíben a bývá různě kombinován. Jedno·
duché U (obr.141c),dvojnásobné U, trojnásobné U atd. (obr.142.).
Tvary takové nazývají se také Verrierky. Všecky ty tvary, mají-li
býti pravidelně vyvinuly, vyžadují umělých podpor, jak naznačeno,
ze dřevěných latěk, nebo půlených bambusových holi. K obloukovým kolenům užívá se podložek vrbových, nebo lískových,
půlených a zahnutých holí, někde i plechových, železných, měl·
kých žlábků.
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2.

Věncoví,

nebo·li kordony.

Pouze ve svobodné poloze za přiměřené p9dpory drátu vodí
se věncoví vod o rovné (kordon obr. 143.). Slechtěnec jedno·
rooní nechá se první rok volně růsti, příští jaro se ořeže, ohne
a přiváže se k vedoucímu drátu. Drát
na těžký kámen vze·

mi

připevněný,

VO•

dorovně

~

i

vedený upevní se na hlavy
kolů na kraji šikmo
do země zaraže·
ných. ve středu svis·
Obr. 143. Kordon (věncoví)
lých (obr. 144.), na
vodorovný
jedné straně má
drát utahovák (ra·
diseur).Jakrameno, roste přivazuje se k vodorovnému drátu. Nyní
doporučují se také dva souběžné dráty vodorovně vedené od sebe
10 až 15 cm vzdálené, k nímž se přivazují pobočné výhony,
tím se ušetři mnoho práce při řezu. Svislé věncoví (obr.132.)
vytvoříme snadno, když jednoročního šlechtěnce vsadíme, dáme
mu prvý rok volně se vyvinovati a druhý rok na jaře zkrátíme
střední výhon o 1/ 3 délky a zkracování to další roky opakujeme,
bočné výhony se zkracují na vytvoření plodového dřeva. To začíná asi 40 cm nad zemi. Výhony ke zdi rostoucí, se těsně
u kmene odříznou, výhony do předu rostoucí nechají se nejvíce
15 cm dlouhé, bočné asi 30 cm. Svislé věncoví víceleté znázorňuje obr. 132.
Ve v o 1n é pol o ze, ne u zdi, jako předešlý, nechají se
všecky větvičky bočné, ze svislého kmene vycházející, stejné,
asi 20 cm dlouhé. U věncoví šikmého (obr. 145.) se střední
výhon ve výši 40 cm ohne a přiváže. Nejlépe ohýbá se ve tvaru
zelinném, při čemž někdy dobře pomůže, když se kolem své osy

r

1

Obr.

144.

Kostra k vodorovnému

věncoví

(kordonu).

trochu nakroutí (obr. 146.). )indy se střední výhon v žádané výši
nad pupenem uřízne a rameno kordonu vytvoří se z postranního
letorostu, který vyroste z bočného pupenu a upotřebí se k vodo·
rovnému, nebo šikmému kmeni věncoví.
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Ve volné poloze pěstují se velmi často nízké tvary j ehlanco vé (kuželovité, obr.147.), ke kterým největší náklonnost
jeví hrušeň. Jednoroční, dosti silný šlechtěnec (obr. 148.), asi
1 m vysoký, se·
řízne se ve výšce
40-50 cm na
6 pupenů, nad
vrchním a se ne·
chá slepý čípek,
z něhož se pupeny vyřezaly. Z
vrchního pupene
vyvine se prodlužující výhon, z
ostatních 5 vyvi ·
no u se výhony na
založení 5ramenné hvězdy. Nad
ponechanými třemi spodními pupeny udělá se 1 cm nad pupenem půlměsíční zářez ""• aby se všecky výhony vyvinovaly stejno·
měrně. Jinak dosáhneme stejnoměrnosti, když bujnější větve
přivážeme ve sklonu k hůlkám kol stromku zaraženým a po
5-6 týdnech je uvolníme. Jinak stejnoměrného vzrůstu dosáhneme také tím, když silněji rostoucí výhon zbavíme jedné tře
tiny, je·li třeba i více listí až k řapíku. Na podzim obdržíme
stromek (obr. 135. D).
V iíjnu, případně na jaře, zkrátíme u jehlance v druhém
roce po vsadbě (obr. 149.)
všecky výhony u příhodných
pupenů asi o 1 / 2 délky, pří
padně na tolik pupenů, o nichž
můžeme bezpečně souditi, že
se vyvinou ve výhony. Bývá
to 6-8 pupenů a na nich necháme čípky a, k nimž se letorosty příštího. roku přivazují;
čípky na podzim jako nepotřebné odřízneme. V třetím
roce ukáží se na prvních, ří·
dících větvích větvičky bočné,
jež se v červenci na 3 až
4 pupeny zkrátí a v na podzim
Obr. 146. Nakroucený zelinný výhon,
opět se uříznou. Rídící větve
aby se lépe ohnul.
zkrátí se o 1 / 8 , při slabém
vzrůstu o 1/ 2 • Na obraze značí a
loňské čípky, c řez toho roku, b až c jsou letoší čípky, které
se oslepí. Na obr. 149. vidíme pyramidu se 2 rozvětveními.
Druhé roz.větvení (etage) větví vytvoří se stejným způsobem za
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2-3 léta 50-80 cm nad prvním. V té výši vybereme zase
6 pupenů tak, aby 6. pupen (horní), z něhož se má vyvinouti
prodlužující výhon, byl na opačné (střídavé) straně, kde vyrostl
předchozí prodlužující výhon. Obr. 147. znázorňuje jehlanec se
4 rozvětveními (patry).

3. Kotlový, nebo pohárový tvar
koruny se hodí nejlépe jabloni (obr. 150.). Abychom tvar ten
získali, seřízneme šlechtěný, jednoroční výhon na· 2 pupeny nad

Obr. 147. Jehlancový tvar se
4 rozvětveními (s~riemi).

Obr 148. Řez na tvar jehlancovitý;
B a C jsou jednoletí šlechtěnci, D jest
vytvořená koruna.

místem šlechtění. Letorosty z těch dvou pupenů vyrostší se
nehtem zaštípnou, jeden, když dosáhl délky 35 cm o 3 cm~
druhý asi o 10 cm. V druhém roce na jaře se slabší výhon
přímo u kmene odřízne, silnější seřízne se na místě zaštípnutém.
Nyní vyraší z pupenů pod řezem silné výhony, ze kterých se
6 nejsilnějších a vhodně rozdělených vybéře a ostatní se hladce
uříznou. Aby se zachovala rovnováha při vzrůstu těch 6 výhonů,
musí se přiměřeně odlistovati. Každý z těch 6 výhonů se třetího
roku na jaře seřízne na 2 pupeny, výhony dají celkem 12 letorostů. Ty hledíme udržeti ve stejnoměrném vývinu. Ve čtvrtém jaře
zkrátíme všech 12 výhonů o 1 / 3 a připevníme fe ve stejných
vzdálenostech na obruč, která se po roce může odstranili. Další
léta seřezují se řídící větve (12) tím mírněji, čím silněji rostou
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a naopak. Pobočné větvičky zkracují se jako u předešlého tvaru
na 3-4 pupeny. U vedením těch několika základních tvarů ne·
vyčerpali jsme ještě tvarů ostatních, jako jsou oboustranné věn
coví, viceramenné věncoví, vřetenáči, svícníkový a křídlový
jehlanec, šroubový tvar a přerůzné jiné tvary fantastické, které
jsou čistě libůstkou je otlivce. Vypisování těch musí býti úkolem
knihy, třeba že trochu vtipný štěpař i dle
odborné, samosta
zde naznačený
tvarů ostatní si vytvoří sám.

Obr. 149. Seriový jehlanec
ve 2.-4. roce po přesazení.

Obr. 15 . Kotlový tvar ko·
runy dle Ootheho.

4. V š e ob e c n é p o z n á m k y k řez u str o m ů n a o dr ech
a krsků.
Řez ten lze rozděliÚ ve dva oddíly:
a) Řez prodlužujících větví. Účelem jeho jest udržeti
tvar a rovnováhu mezi jednotlivými větvemi, rozděliti mízu tak,
aby mezi tvořením dřeva a plodností panoval správný poměr.
Vysoko v koruně se nalézající a svisle postavené větve, jakož
i silně vyhánějíd a dobře živené stromy, hodí se k vývinu dlouhých výhonů; v koruně níže se nalézající a šikmé větve slabě
rostoucích odrůd a špatně živ~ných stromů mají sklon ke krátkým výhonům. Aby se posoudilo, zda řez byl správný, lze po·
znali dle výsledku řezu Ionského. Zůstalo·li nějaké místo na
větvi holé, jelikož některé pupeny nevyrašily, byl řez dlouhý;
ulYořily-li se převážně dlouhé výhony, byl řez krátký.
1. Dlouhý řez konejme na slabých a krátký na silných, prodlužujících výhonech při zimním řezu.
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2. Slabě rostoucí větve se na koncích i celé vzpřímují do
výšky (obr. 151.), silně rostoucí se ohýbají dolů.
3. Na sl~bých větvích se pobočné větvičky nechají ve větším
množství a špičky se dosti
/
I .'
pozdě uštipují. Na silných
i
částech se pobočné výhony
krátkým řezem potlačují.
4. Silné větve se časně
. přívazem upravují v umělý
tvar, slabé se nechají po·
kud lze nejdéle r-us ti. Mocně
rostoucí stromy, jež nemaji
Obr. 151a. Vodorovný kordon s nestejnými
květových pupenů nebo velrameny.
mi málo, případně i jednotlivé větve, jež nejeví plodnosti, ale jinak mocně rostou, lze uměle k plodnosti
přivésti zázračným krouž.
kem, Poenickovým pásem
a pod.
5. Jednotlivé větve 1ze
síliti buď podélným řezem
nebo střechovitými zářezy
nad větví, jež má síliti;
Obr. 151h. Jak vzpřímené slabé rameno
hlou~ka zářezu jest ohme·
téhož kordonu záhy zesílilo.
zena (obr. 152.) a činí u silnějších větví asi 1 cm.
6. Na silně rostoucích částech nechá se všecko ovoce vyvi·
rtouti, kdežto na slabších se brzy po odkvětu oláme.
7. Podobně, má-li se silně rostoucí větev seslabiti, ostříhá
se na ní 1/ 3 listí až k dolní po·
lovici.
8. Činnost listu lze omeziti
a dosíci seslabeni jednotlivých
dílů zastíněním silných částí na
jaře za rašení nebo v době letní
za 8 dní.
b) Řez plodových útvaru
a jejich ošetřování.'
·fil~
Z postranních pupenů řídících
výhonů vyvinují se dle přitoku
mízy různě dlouhé výhony. Pokud
jsou to krátké výhony, jako: plodové pruty, plodové stvoly a trny, ·: Obr.152. Hloubka řezu: a nesprávná,
b správná.
není třeba jim věnovati zvláštní
pozornosti, zato musíme pečovati o dlouhé výhony a proměniti
je v plodonosné dřevo. Péče o plodové dře~o jest u všech tvarů
stejná, řídí se jen dotyčným druhem, odrůdou a poměry vzrůstu.
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Aby se úrodnost stromu zvýšila, užíváme všech těch
jimiž se proud mízy brzdí. To se stane:
i'~ Dlouhým řezem řídících větví u jádrovin, tu rozděluje se
síla\ mízy na větší počet pupenů a tím tvoři se krátké výhony.
J(do není v řezu stromů ovocných ještě obeznámen, tomu
porhohou tyto poznámky:
prQstředků,

I

II

Jabloně

!

Řez "te·IŘez plo·
doucích dových
věl"tí

•ět-,i

Hrušně

IŘez

'fC·tez plo·
doucích dových
'fěl'fí

'fěhí

1/ Zimní zlatá parména dlouhý krátký

i

Ananasová reneta
Charlamovka
Baumanova reneta
Cář Alexander
Reneta kanadská .
Krásné boskopské
Muškátová reneta
Champaňská reneta.
Bílý Astrachán
Velká reneta kaselská
Bílý zimní kalvill .

Křivice
krátký krátký
dlouhý Kolomaova podzimní dlouhý
"
"
..
krátký Dielova máslovka
dlouhý
"
krátký
. Esperen. bergamotka "
"
dlouhý dlouhý Avranchéska
krátký
"
krátký Hardenpontka másl. .
"
"
dlouhý Děkanka zimní
"
"
"
krátký
Napoleonova másl.
krátký
"
"
dlouhý krátký Angoulemka
dlouhý

"
-

"

Čáslavka

"

"
"
"
dlouhý Gellustrova máslovka dlouhý krátký
krátký
Olivier de Serresi
"

I

2. Odvrškováním, odšpičkováním, zahoužvenim bočných
výhonů dřevových k plodovému dřevu vyvolených. Když
dosáhly výhony délky asi 20 cm nebo šesti až osmi listů, to
souvisí s odrůdou, odštípnou se zelinné konce na 4 spodní listy.
Silné výhony se napřed krátce předštipují. (Obr. 153.-155.)
Při tom pamatujme: a) první rok po sadbě se velmi málo
od~rškuje, jen výhony nepotřebné, příliš do dřeva ženoucí.
b) Ukon koná se postupně jak výhony sílí, v obdobích asi14denních.
Po prvé, když jednotlivé výhony utvořily 6-8 listů. c) Plodové
větvičky mají býti od sebe 8-10 cm, aby neubíraly potravy a
světla. d) Po druhé odvrškují se výhony prvým odvrškováním
vyhnané. Při tom se všecky předčasné dřevové výhony odříznou,
jen spodní se nechá a odštípne se na 4 listy. e) Další odšti·
pování koná se na jeden list, nad místem druhého odštipování.
f) U slabých stromů a těch, jež předešlý rok měly mnoho ovoce,
se mnoho odštipuje. Podobně u slabých větví. g) }e·li nutno
většinu pobočných výhonů odštipovati najednou, nechá se jeden
výhon s savý státi. Odvrškují-li se dřevové výhony v květnu, vyhoří se více výhonů, z nichž se všecky odříznou až na nej·
spodnější, nejslabší. Ty nechají se růsti na 10 cm a pak se
o polovinu zkrátí. Ostatní výhony na řídících větvích a pak ty,
jež se vyvinuly na větvích se spícími pupeny, se zkrátí až na
spodních 3-5 listů. Později odvrškují se i ty. Zanikající ,krsky lze
přivésti k nové plodnosti zmlazením, t. j. silným zpětným řezem.
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3. Letním řezem odstraníme všechny výhony, kterých není
k vytvoření plodového dřeva třeba. Jest v úzké spojitosti s odvrškováním.
Všimněme si např. větve (obr.156.). Na prodlužujícím výhonu
uděláme čípek, z něhož odstraníme kůru, a k němu přivážeme
tvořící se nové prodloužení, a čípek na podzim uřízneme. Postranní výhony, když dosáhly délky asi 10 cm v naznačeném
místě seřízneme na 4 listy, zde do počtu připadl i malý výhon,
který ftdyž dosáhl délky 10 cm, se zkrátí jako předešlý.
4. Rez plodových větví v zimě.
1. Krátké výhony nepřerostši délku 15 až
20 cm se nezřezují.
2. Pobočné výhony, určené k plodovému

Obr. 153. uvádí první
<1dvrškování čárkou a.

Obr.154. naznačuje druhé
odvrškování čárkou.

Obr. 155. zobrazuje
odvrškování.

třetí

dřevu, zkracuji se dle síly na 4-6 oček, slabé kratčeji, silné
více.
3. V prvém roce nezkrácené útvary plodové nezkracují se
také ani v druhém roce, jen když vyvinulo se mnoho květových
pupenů, nebo vyrašilo-li. V onom případě, zkrátí se na 4 nejspodnější květové pupeny, v tomto pokládají se za prodlužující.
4. V předešlém roce zkrácené pobočné, dřevové výhony oře
zují se růwě dle síly výhonů: a) při vývinu jednoho delšího a
více kratších výhonů se onen zkrátí na 4-6 oček a ostatní se
nezkracují. b) Při vývinu většího počtu delších výhonů se všecky
odříznou až na nejspodnější, který se zkráti na 4-6 oček, ostatní
se šetří. c) Třetí řez jest krátký na 1-2 očka nad druhým ře
zem. d) Dokud na plodové větvi nejsou alespoň 3 hotové kvě·
tové pupeny, musejí se vždy seříznouti na dřevový pupen, aby
utvořil se nahoře dlouhý výhon a spodní očka dala krátké
výhony. e) Plodové větve se 4 vyvinutými květovými pupeny
mohou se seříznouti nad nejhořejším krátkým výhonem s k\'ě·
tovým pupenem. f) Plodové výhony s mnoha květovými pupeny
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mohou se případně seříznouti na nejspodnější krátký nebo
dlouhý výhon ke zmlazení. g) Bohatě vyvinuté kytičkové výhony
se při zimním řezu prořezují. h) Bohatě rozvětvené plodové
dřevo bez květové násady se zmladí a učiní se nové rozdělení.
5. Pozdním, zimnim řezem, za ženoucí již mízy k jaru, podporuje se tvoření plodového dřeva.
6. Prořezujeme li jen jeden rok, rozdělí se míza na mnoho
pupenů a tím se vyvolávají krátké výhony s květovými pupeny.
7. Odříznutím některých větších kořenů na jaře u silně ženoucích jádrovin omezí se proud
mízy a strom tvoří plodové dřevo.
c) U peckovin jest řez podobný, jen u řídících větví neradi
výhonů zkracujeme a stačí jediné odštipování,jelikožse kvě
tové pupeny
snadněji
vytvoří. Odštipování jest
dvojí: dlou·
h é, když jednoleté k plodovému dřevu ustanovéné výhony dosáhly délky 30-35 cm,
tu odvrškují se asi na 25 cm, a
krátké, jež se provede na výhonech 15 cm dlouhých, na nej·
Obr. 156. Větvička ze špalíru.
spodnější dvě očka, při čemž
obě očka předčasně tvoří výhony.
Vyšší předčasný výhon uštípne
se opět na dvě očka, při tom
se zase vyvinou dva předčasné
výhony, jež se opět na dvě očka odštípnou. To se opakuje, nej ·
spodnější odštipuje se teprve při délce 20-50 cm. V zimě se
dřevové výhony zkrátí na dvě očka, vadné výhony se odříznou.
d) Velmi pečlivého řezu vyžaduje broskev, kterou vsa·
zujeme nejraději na jižní stranu zdí. Musíme vždy pamatovati,
že plody jsou na dvouletých větvičkách. Postranní výhony musí
s větví řídící tvořiti páteř rýhy. V říjnu se řídící větve a také
silnější postranní zkrátí o 1/ 2 letorostu. Větve se na podzim
uvolní, zbaví hmyzu a znova přivazují. Jarním řezem chceme
na velmi slabých postranních výhonech vyvolati nová rozvětvení,
jako náhradu za vytvořivší dřevo plodové. Ty ořežeme všeobecně
o 1 / 3 délky, nad znatelným dřevovým pupenem. Silnější, jednoroční, postranní výhony ob jeden se odříznou. V čermu, když

Prodlužující výhon jest přivázán k číp·
ku a nikdy se neodvrškuje. Postranní
výhony, vytvořivší se po odvrškování,
se zkrátí v naznačeném místě.

postranní výhony dosáhly délky 30 cm, se vždy 1/ 3 vše<;:h od
spodu počínaje odvrškuje asi o 5 cm, nebo zahoužví. Nově
vyrazivši výhony se až na nejspodnější výhon, jenž se odvrškuje,
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odříznou. V říjnu se popsaný řez opakuje. Řez broskvoně, ne-

vychovává-li se ve tvaru volného rozděje, který mu velmi dobře
svědčí, jest dosti obtížný. Nejlepší jest nepravidelná verierka
s VQlným středem.
Rez letní ukážeme pouze na obr. 157., 158. a 159. Větvička
(obr. 157.) zkrácena v A na 30 cm; čípek B, pod kférým vět
vička vyhnala, se odstraní. Výsledek jest zobrazen na obr. 158.
Větvičky vyrostlé 1. a 2. se nad a odstraní, hořejší větvička B
se přiváže vodorovně a při c se na 30 cm zk1átf.
Na obr. 159. jest plodonosná větvička A, jež se po dozrání
plodů odstraní. Větvička B bude ploditi příští rok a zkracuje

Obr. 157. Zkrácená větvička
broskve (náhradní).

se na 30 cm u C. Z prvního očka větvičky B vypěstuje se vět·
pro příští rok, kdežto B bude ploditi. Výhony D se za·
štípnou, g se zcela odřízne.
Obr. 160. znázorňuje broskvoň tvaru U. Na levé straně jest
řez naznačen čárkami a výsledek toho řezu znázorňuje pravá
strana. Při a se zaštipuje na 30 cm, při b na 20 cm (někdy na
30 cm). Výhony s plody zaštipují se v c nad třetím lístkem.
Pro meruňku a slív u platí skoro táž pravidla, ale lépe
se jim daří ve volné poloze.
Z v i š ní a t řeš n í hodí se málo k odrovým tvarům a také
se málo pěstují. Na svahu severním pouze stinné amarelky a
višně se doporučují.
Tvarové zahrady předpokládají dokonalý řez odborného za·
hradníka. Jest to buď řez Oaucher-Pekrun, kterého jsme se
částečně drželi, nebo Loret. Onen vypěstuje lepší tvary. V pod·
statě jest to trojí pincírování a řez letní a zimní. V poslední
době kloní se přízeň odborníků řezu Lorettovu.
Lorettův řez plodového dřeva, např. u hrušní v po·
slední době znova uváděný, jest velmi jednoduchý a uš.etří se
jím mnoho práce, na př. pincírování v létě a zimní řez. Záleží
v těchto úkonech:
vička
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1. V zimě ořezu jí se jen prodlužující výhony; k udržení rovno·
váhy sřezují se dlevznámých zásad slabé větvičky dlouze a silné
udržují se krátké. Rídíci větve ořezují se dle možnosti dlouze.
2. Pincírováni (přištipováni) odpadá, to zastoupí letní řez
plodového dřeva, takto vykonaný:
a) Od počátku až do polovice července (přímo před po·
čátkem vzniku pupenů plodových pro příšti rok) zkrátí se všecky
dřevové letorosty v síle tužky, 25-30 cm dlouhé, jež narostly
po stranách řídících a plodových větví na 1- 2 cm. Doporučuje

Obr. 158. Vzrostlá větvička,
znázorněná obr. 156.

těch pahýlech 1 nebo 2 listy. Nenalézají-li se
při základě těch výhonů listy, zůstanou výhony holé.
b) Ctyři týdny po prvém řezu, t. j. od počátku do poloviny
srpna provede se druhý řez, při němž se opět letorosty síly
tužky a délky 25-30 cm (vyjímaje větví řídících) zkrátí jako za
prvního řezu. Krátké dřevové výhony seřezují se na tři listy.
Plodové stvoly, jež vytvořily listové růžice, se neseřezují.
c) Při prvním řezu v polovici července zkrácené dřevové
výhony způsobí vývin postranních oček z prstenů. Kdyby jednot·
livá z těch oček vyrašila, seřezují se vyrostlé výhony při druhém
řezu také na pahýly 1-2 cm dlouhé. Toto zkrácení musí se
i tehdy vykonati, kdyby letorosty nedosáhly dostatečné síly a délky.
d) Vyskytnou-li se dřevové výhony ještě po měsíci srpnu,
musejí se rovněž seříznouti na délku 10 cm nad prstenem.

se nechati na

c) Prodlužujíci výhony větví řídících se v době letní nezkracují.
3. Po oplození a jakmile se plody počnou vyvinovati, pod·
nikne se prosvětlování plodové násady tím, že se na každé plo·
11
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dové větvi ponechají jen některé plody. Při tom šetříme co nejvíce li~tí, jelikož velmi prospívají plodu.
4. Vzdálenost jednotlivých větví buď dosti veliká; u Loretta
činí vzdálenost rozvětvení (etage) 50 cm.
Loretliiv řez zdůrazňuje takto:
Utvoření květových orgánů jest podmíněno určitými před·
poklady. Především jest třeba, aby utvořená staviva (assimilační
látky) převládla v koruně surové živiny, přijaté z půdy. To stává
se především v tom případě, když při slunečním počasí činnost

Obr. 159. Vyvolaná plodonosná

větvička

z obr. 156.

listoví jest příznivější a malé vodní srážky zmenšují přijímání
živin z půdy. Krátké stvoly plodové s růžicemi plodonosnými
o mnoha listech tvoří přirozeně mnoho staviva a jest známo,
že růžicemi listovými sevřené pupeny nejdříve přemění se v pupeny květové. Při Lorettově řezu plodového , dřeva odříznutím
všech dřevových větví přímo před tvořením květových zárodků
pro příští rok zbrzdí se výživa stromu. Příjem půdnich živin
náhlým odstraněním velmi četného listoví se značně omezí a
tím vyplní se jedna část podmínek tvorby plodových pupenů:
zmenšiti příjem půdních živin. Připojí-li se ještě druhá část
podmínek, t. j. aby přetvořená staviva (látky assimilační) uložila
se do částí, které zůstaly, tu převažují již půdní živiny a pak
jsou ovšem dány základy pro vytvoření plodových pupenů.
d) Pokud se týče volby odrůd, doporučují se ke šlechtění na podnože krskové dle přehledu tyto:
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U hrušek značí pláně p. mezišlechtění š. Doporučují se také:
letní: Děkanka červ., Robertova, Amanliska ·a Triumph de
Vienne. Z podzimních: Kongreska, hájenka, Merodova,
Ze zimních: Com lese de Paris, )eane ď Are., Mad. Verle.
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Obr. 160. čtyřletá broskev tvaru U. Vlevo řez dvojitý, vpravo jednoduchý;
a = řez na plod, b = řez na dřevo, c = šipky pro výhony vedou cl. Plodné
větvičky
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v roce následujícím se

odříznou

v bodech c.

Pro hrušky musí býti piida taková, ve které se daří kdouli.
Broskve se daří velmi dobře a volí se odrůdy rané, postupně
dozrávající, jako: Amsden, Alexandrova raná, raná z Beatric,
Riverova raná, hallská, velká líbezná. Slívy a švestky se
málo v těch tvarech pěstují, někdy vyskytuje se královna Vik·
torie, Jerusalemská, Královská, Althánova. Ještě nejvhodnější
tvary dobře rostoucích zákrsku je jehlancovitý tvar a ke krytí
zdí rozděje či palmety. Ořezují se jen co nejnutněji v zimě,
k prosvětlení koruny. Pěstují se: Coche pere, raná bilská, Wagenheimova raná, velká zelená renklodka. Z v i š ní bývá zde:
višeň Ostheimská, Amarelka stinná, amarelka královská, královna Hortensie.

V hrncích a kbelích
pěstují

se pouze stromky na podnožích pro krsky určených,
tvrdých. Až do počátku plodnosti ročně přesazované stromky
vsadí se na podzim do kbelíku o světlosti nahoře 20-30 cm,
dole u dna 17-22 cm a hloubce 30 cm. Později volíme kbelík
o 10-15 cm větší. Otvor ve dně se přikryje střípkem, na dno
se dá vrsiva 2-3 cm silná malého štěrku a na tu dobrá, kyprá
hlína. Stromek se do hlíny ve kbelíku vsadí dle obecných pra·
videi a u vršku nechá se asi 2 cm hluboká mísa, aby se stromek
mohl zalévati. Ročně hnojíme na podzim 30-40 g složeného
hnojiva, ve kterém jest 10% dusíku, 3% kyseliny fosforečné
a 14% drasla; na jaře 9% dusíku, 3% kys. fosforečné a 11%
drasla. K močůvce přidáváme, jako k záchodovému hnojivu,
7% kys. fosforečné a 25% drasla. V létě zalévají se stromky
večer. Dobré jest, pokrýti hlínu v hrnci proleželým, krátkým,
chlévským hnojem. Někde přesazují stromky ročně do dobré
hlfny, jinde odrýpou vrchní země asi na 8 cm, na obvodu llsi
7 cm a nahradí kompostem. Jabloňky, hrušeňky, třešinky i sli·
veňky mohou přezimovati venku, buď se zapustí i s hrncem
nebo kbelíkem do země, nebo se vsadí s balíkem kořenovým
do země a pokryjí se asi 10 cm silnou vrstvou hlíny a na jaře
se zase vsadí do kbelíku - hrnku. Stromky choulostivé ne·
cháme přezimovati ve světlé, netopené místnosti· nebo v paře
ništi. V létě, když jsou stromky venku, jest jim nejlépe, když
se zapustí do země asi na 3/ 4 výšky.
Do hrnků doporučují se tyto odrůdy:
Ja b I k a : Cář Aleš, růžové virginské, česká míšeň, reneta
orleánská, bílé tafetové, reneta zlatá.
Hrušky: císařská, Jiří z Poděbrad, děkanka zimní, šedá,
vévodkyně z Angoulemu, panovnice.
Třešně a v i š n ě: královna Hortensie, obrovská badaesonská,
velká princezna, velká skleněnka, chrupavka velká, královská
amarelka, srdcovka Kriigerova, velserovská, Vlkova.
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Sl i v o v é a švestkové odrůdy: Esperenova zlatá, fialová
diapree, královna Viktorie, Kirkeova, meruňková slíva, vlašská
švestka a j. v.
Meruňky: Ambrosie, de Nancy, ananasová, uherská.
Broskvoně: Královna zahrad, červená Magdalénka, Prsa
Venušina, purpurová, nektarinka a j. v.

Bobuloviny.
(Beerenobst. \

Baccifere).

Velká snadnost pěstění bobulovin, jejich rané vyvinutí, jisté,
bohaté sklizně v době, kdy nemají jiného soutěžníka mimo třešně,
jakož i mnohonásobná upotřebitelnost plodů činí pěstění jejich
při malém základním kapitále nejvýnosnějším a při nezadržitelném
vývinu prŮilJyslu na zužitkováni ovocnin nejlepším odborem
ovocnictví. Ciní na půdu i polohu velmi skrovné požadavky.
Dávají ročně jistou sklizeň, o nějaké špatné sklizni nelze skoro
mluviti. Plody jsou velmi zdravé, občerstvující chuti, jest to
první ovoce na trhu a pochoutka jmenovitě pro děli. lntesivnímu
hospodaření dávají přednost. Vskutku také jest pěstění jejich
k vlastní spotřebě a ve velkých rozměrech k obchodu rozšířeno,
u nás však ne tak, jak by býti mělo a mohlo. Pomýšlí·li se
pěstovati bobuloviny ve velkém, musí se ovšem uvážiti všecky
okolnosti prodeje: spotřeba a obchod čerstvým ovocem poblíž
velkých měst, letovisk, lázní a j., rozesílání, továrny záchůvek.
V průmyslu na zužitkování ovoce mají bobuloviny vynikající
podíl při výrobě marmelád (povidel), ovocných vin, které při
nadvýrobě cukru jsou výhodným i velkým jeho spotřebovatelem
a jmenovitě při výrobě ovocných šfav s příslušnými vedlejšími
odvětvími, aby se jimi vytlačily všelijaké zdraví ohrožující náhražky. Pěstění jest jednoduché, potřebné dovednosti naučí se
každý brzy. Bobuloviny lze pěstovati s jinými ovocnými druhy.
Jako jinde mluví i zde k výnosu volba vhodných odrůd, při·
hlížejíc k půdě, poloze i podnebí.
K bobulovinám čítáme především rybíz, angrešt a ostružinu,
někdy také jahodu a žoravinu. V nejŠirším slova smyslu náleží
sem také moruše, dříšfál, bez, ano i hrozen vinný.
1. R y b í z a a n g r e š t.
Rybíz (Johannisbeere, Grosseile) s plody červenými a čer
nými, dávno známý, jest domovem v severní části Východu,
Sibíře, severni a střední Evropy, kde divoko rostl. Od konce
15. století jest pěstován v zahradách. Nyní máme různé odrůdy
rybízu, jež rozeznávají se barvou (červený, černý, růžový, bílý,
pruhovaný) a velikostí.
Angrešt (Stachelbeere, Groseille verte) roste divoce v celé
Evropě, severní Africe, na Kavkazu, Himalaji i na půdě kamenité. K jeho pěstění v domácích zahradách přikročilo se dosti
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pozdě.

O pěstění zasloužili se hlavně Angličané. Nyní máme
mnoho odrůd, lišících se od sebe barvou, povrchem, tvarem a
velikostí. O tom později.
Rybíz i angrešt nečiní, jak jsme již stručně uvedli, zvlášt·
ních požadavků na půdu a polohu, daří se i tam, kde již jiný
strom ovocný se nedaří,
nejlépe v poloze volné, vystavené proudům vzducho·
vým, poloze sluneční dávají
přednost, ale daří se ještě
i ve slabém stínu vysokých
ovoc. stromů; svědčí jim
půda kyprá, vlhká, humusová hlínka. Dobře hnojená
půda vápenitá i rašelinná
jest jim vítána. Ovšem nesmí se na tu jejich skromnost mnoho hřešiti. Angrešt
činí na půdu i polohu požadavky poněkud větší.
a) Rotmnožují se málo
ze semene obyčejně odprutci, hříženci i odnoži kořenovými, jež musí se však
nejméně rok ve školce pě·
slova ti. Větvičky ke hřížen
cům obdržíme při zimním
řezu nejlepších a nejúrodnějších odrůd, který lze vykonali v zimních měsících,
kdvž není mrazů. Jednoleté,
dobře vylfalé větvičky, 15
až 20 cm dlouhé, se .6-8
pupeny uříznou se pod pupenem nebo u patky, na
spodní polovici se mohou
pupeny uříznouti. Ty vět
Obr. 161. Vysokokmen angreštu.
vičky se ve svazcích uloží
po způsobu roubů do písku ve sklepě nebo v zahradě, zde
v jámě kolmo (svisle) a jáma se zakryje, aby v ní nemrzlo.
Na jaře se zastrkují šikmo do děr tenkým, železným kolíkem
udělaných, od sebe 20-30 cm vzdálených, v řádkách 30 cm
od sebe tak, aby hoření pupen vykukoval ven ze země. Ostatek
znám. Lepší jsou hříženci polozdřevěnělí, v červnu nařezaní,
asi prst dlouzí a do záhonů naslrkaní. V zimě chrání se záhon
hnojem mezi řádky naloženým před mrazy a na jaře se hřízenci
přesadí do školky. Velmi často se keř do výšky asi 30 cm zahází hlinou, větvičky utvoří v tom kopečku kořínky, na jaře se
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oddělí od matečného keře a zasadí se do školky. Pokud se
týče tvaru, pěstují se nejčastěji ve tvaru keřů a kalichů a jako
vysoké stromky s korunou kulovitou. Méně obvyklé jsou tvary
rozděje a věncoví. Při pěstování ve velkém se po~emek pře·
vrství a přidá se rozdrobeného hnoje chlévského. Rady dělají
se 1'80-2'40 m, při strojním zpracování půdy (potah, traktor)

3m od sebe a v nich stojí sazenice asi 1'5-2 m vedle sebe.
Sází se sazenice dvouleté, nejlépe v říjnu. Kořeny i větve se
o polovinu zkrátí.
Vysoké kmeny (obr. 161.) získáme šlechtěním na přiměřeně
vysokou podnož rybízu zlatého (Ribes aureum) i černého (Ribes
nigrum), od nedávna šlechtí se angrešty také na stromovitou
srstku (Ribes uva crispa arborea). jež rozmnožuje se semenem.
V náležité výši se podnož druží, šlechtí do poiorozštěpu, anebo
bočí na jaře. Toho způsobu upotřebiti lze i v červenci a v srpnu.
Roub asi o 4 očkách při dolním konci klinovitě se přišpičatí a
po té se na podnoži udělá jazykovitý zářez, do něhož se roub
uloží, aby byla kůra na kůře, lýko na lýku, pak se přiváže a
zatře stromovicí. U starších stromků místo, kde bylo šlechtěno,
značně zesílí a utvoří stlušf, ve které se koruna snadno zlomí,
proto jest nezbytno, aby byl stromek kmenem i korunou při·
vázán ke kůlu. Při řezu musíme pamatovati, že plody jsou na
jednoletém dřevě. Při tom musí se uvážiti, aby ten, kdo počítá
s pravidelným výnosem, pečoval o tvoření plodového dřeva.
b) Rez začíná již v červnu, trvá do července a omezuje se
na odštipování letních výhonů. Všecky postranní výhony, jakmile
dosáhly délky 10 pupenů, zkrátí se na 6-8 oček. Ostatní vět·
vičky téhož roku, jež nedosáhly délky 10 cm, se nezkracují. Tak
získaných odřezků užívá se jako hříženců, jež dávají se do pa·
řeniště, kde se pilně zalévá a uzavírá. Zřídka bude třeba po
druhé odštipovati, objeví-li se potřeba, uštipují se nad druhým
očkem, nad místem, ze kterého vyrážejí. Zimní řéz záleží ve
zkracování výhonů na 6 pupenů, slabší letorosty se nezkracují
- ~ pupenů při prstenu větevním vyvinou se plodové pupeny.
Rezem budiž pečováno o zdraví a plodnost, proto jest nutný
přístup slunci a vzduchu dovnilř keře, aby se utvořilo dosti
květových pupenů a ovoce se řádně vyvinovalo, proto se po·
zději střední výhon vyřízne. Při omlazování se staré větve uříznou
u samé země a pečuje se o náhradní výhon. To obnovování
koná se pozvolna každý rok. Dovnitř položí se obruč a k ní
se větve (pruty) přivazují. Tím usnadňuje se přístup vzduchu
dovnitř keře a ten odměňuje bohatě věnovanou mu péči. Při
některých slabě rostoucích srstkách musí řez býti úměrným
vzrůstu. Podobně ořezují se také koruny vysokokmenných an·
greštů a rybízů.
Po řezu přiváže se kmínek jednou asi 1 cm pod očkem
volně, po druhé nad očkem těsně. Pak se pod postranní očka
zastrčí tenká laťka na dolním konci přiostřená a přiváže se
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v úhlu 45° k latím. Když z pupenů vytvořivší se výhony dosáhly
délky 10-15 cm, přiváží se k latím, přívaz dá se hodně blízko
k patce nov~ho výhonu. Ostatní výhony, jež se vytvořily, se od·
vrškují a když po druhé vyhnaly, se zkrátí, aby pomohly kmen
sílili. Při zimním řezu se uříznou. Ulomil·li se některý z po·
stronních výhonů, nahradíme ho některým spodním, i ten ne·
cháme přerůsti a pak ho v žádaném místě přikotvíme. Letorosty
přivazují se každých 15 cm. Jakmile prodlužující leiorost má
délku 40-50 cm, prohlédneme jej, má-li v žádané výšce dru·
hého rozvětvení pupeny přiměřené polohy, nemá·li jich, hledíme
výhon zkroutiti a pak přivázati, aby pupeny nabyly žádané po·
lohy. Když některý z vyvo·
lených pupenů byl zničen,
musíme do toho místa na·
očkovati jiný. Když se na
výhonech etáži a prodlou·
žení vytvořují předčasné
výhony, zalomí ~?e na délku
10 cm a vyženou-li znova,
nechá se na novém výhonu
pouze list.
Vyjímaje na jednoletých
větvičkách jsou květy také
na dvou i tříletých kytič·
kových větévkách. jež se
často přehlížejí. Při volbě
odrůd a tvarů rozhoduje

zužitkování. Pro vlastní spO· Obr. 162. Sadba rybíz. sazenic do čtverce.
třebu a na trh doporučují
se polo a vysoké kmeny, jež dají ovoce větší a krásnější, při
pěstění velkého množství k výrobě vína, huspenin a pod., jsou
lepší keře. U vysokých kmenů jest roční zpětný řez podmínkou,
jinak se brzy vysílí. Srstky se v létě protrhávají k zavařování
polozralé. Sadbám výnosným přihnojujeme asi 3-4 q vápno·
dusíku po 1 ha.
Angrešty pěstují se ve velkém jen jako keře, nebo nízké
kmeny keřovité. Na rozdíl od rybízu jest třeba sadbu vykonati
na podzim, protože raně raší a z toho bývají velké škody. Keře
dávají se od sebe 2 m. Při sadbě se silně ořezávají a ř~z ten
se ročně opakuje v zimě. Nejlépe hnojiti po odkvětu tekutým
hnojivem. V domácích zahradách pěstuje se také jako jehlanec
i jako špalír. Na řez bylo již v předešlém odstavci poukázáno.
V rybí z o v ý c h sadech neb plantážích, aby se získaly brzy
silné keře, vsadí se na jedno místo 4-5 sazenic, tvořících čtverec
o straně 25 cm (obr. 162.), do spony trojúhelníkové, nebo čtver
cové o vzdálenosti 1'5-2 m. U velkých sadů, kde se pracuje motorem neb potahem, bývají řady od sebe 21/ 2-3 m. Při sadbě se
kořeny přiříznou a nadzemní silné výhony se o polovici zkrátí.
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Při pěstění ve velkém bývá práce zjednodušena. Na př.:
Prv~í rok se čerstvě vsazené rostliny přiříznou až k zemi,
ale pak nechají se volně růsti, až se utvoří velké 1-1 1/ 2 m vy·
soké keře o 20-25 větvích (obr. 163.). Každý rok na podzim
se tyto rybízové keře pročistí, odumírající a staré dřevo se od·
straní a keř se sváže šlahounem, aby ho nepolámal sníh; pak
se půda překope. Na jaře se nahoře horní mladé dřevo asi na
prst ostříhá. Při lepším opatrování se ořeže jen silnější na 3 až
4 očka a ostatní kořenové výhony, jež
nebudou užity k náhradě, se odstraní.

Po tom řezu se půda opět zpra·
cuje a keř se rozváže. Až ke sklizni
se keřé 2-3krát odplevelí. Za 2 až
3 roky se pohnojí chlévským hnojem;
putna na 4 keře. Obyčejně se hnůj
na podzim nebo na jaře kolem keře
zakope do příkopu.
c)

Odrůdy angreštů.

Červené : Industry Whinhams,
Cervený vejčitý, Maurerův semenáč,
)olly angher, Ooliath, Americký horský,
Farmers Olory, Angher, azur Triumpf,
Alicant.
Žl u té: Boldmals yellow, Yellow
lion, Zlatoháv, Olob\.!ellow, Two to
one, Citronové, Drilo r,v Mont Plesan.
Zelené: Nejranejši z Neuwidu,
Obr. 16:S. 12letý rybízový keř
Lady Delavare, Zelená hruškovitá,
v dohě klidu, přiřezaný a pro·
Aaron, Mertense hors, Keepsake, Ko·
klestěný a dosud nerozvázaný.
lumbus.
Bílé: Primo se, Surprise, Shanon, Berrys Early Kent, Bright
Venus, Křišťál bílý.
v

d) Odrůdy rybízů.
Červené: Úrodný Fayův, Velký červený z Boulogne, War·
ners grope, Versailský červený, Krásný ze St. Oilles, Kavkazský,
Holandský červený, Knights velký, červený, bezjaderný, červený
třešňový, Dévonský velkoplodý.
B í 1é: Versailský bílý, Holandský bílý, Velkoplodý bílý, Ušlech·
tilý Jlílý.
Cer n é: Leesův černý, Rosethalový černý, Boskoopský, Ooliaš.
K pěstě ní ve ve I ké m: Holandský červený a bilý, versailský červený, Leesův černý.
K požívání a na trh v menších rozměrech: kavkazský, holandský, růžový a bílý, versailský bílý.
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Ošetřování bob ul in, jejichž předním zástupcem jest
angrešt a rybíz, záleží:
1. V častém kypření půdy a pletí.
2. V pravidelném hnojení.
Nejlepšfm hnojivem jest zkompostovaný chlévský hnůj. Při
rozená hnojiva doplňují se strojenými, ze kterých nejvíce třeba
vápna. Dává se 50 kg na 1 ar každé 3-4 roky páleného vápna,
vápence rozemletého se dává o 1/ 2 více.

. na 1 ar 3 až 4 kg
Drasla, 40% soli . .
Kainitu . . . . . .
8 až 12 kg
Superfosfátu . . . .
"
3 až 4 kg
4 až 5 kg
Thomasovy moučky .
Chilského ledku .
"
3 až 4 kg
"
3 až 4 kg
Síranu čpavko'Y'ého
"
2 óŽ 3 kg
Vápnodusíku .
Peruguana
5 až 6 kg
Za sucha zalévati.
Řez omezuje se na krátké ořezání až u země při sadbě,
každoroční ořezání odumřelých výhonů, jarní řez mladého dřeva
na 3-4 očka a vyřezání přebytečných výhonů.
2. Ma I in a (Himbeere -

Framboisier).

Malina daří se výborně v silné, prohnojené, čerstvě přévrst
vené půdě, kde dává užitek velmi značný, jinak daří se i v půdě
špatnější, jak to zdivočelé odrůdy dosvědčují. Všeobecně činí
na půdu tytéž požadavky jako rybíz a angrešt. Miluje polostín
a vlhkou půdu. Silně roste a dává mnoho odnožů, ale brzy se
vysílí, proto musí se mu dobře hnojiti, řídko sázeti a míti volnou,
teplou polohu.
a) Rozmnožování. Rozmnožuje se a obnovuje dělením
starých trsů, výhony kořenovými, jež na podzim nebo na jaře
se oddělují, kousky odřezků kořenových, jež se od starších rostlin
oddělují a do pařenišť se k výchově zastrkují, nebo ohnutím
vršků do země. Tohoto způsobu užívá se hlavně u těch odrůd,
jež netvoří žádných výhonů kořenových. Ze semen vychovává
se zřídka, jen mají-li se najíti nové odrůdy, podobně zřídka ze
hříženců. Pěstuje se jako keř i v řadách. Dobře zakořenělé
sazenice sázejí se do příkopu asi 60 cm širokého, 40 cm hlubokého vedle sebe ve vzdálenosti 30-60-100 cm, dle jakosti
půdy. Poté se kořeny zasypou zemí, aby zůstal příkop 20 cm
. hluboký. Ostatek země zůstane na kraji jako násyp, z něhož se
ročně trochu země do příkopu shrne. Sazenic~ se prvý rok
o polovinu zkrátí a nedá se jim ovoce nésti. Rady jsou za
sebou 1·2-1·4 m. Podle řad zatlukou se kůly nad zem asi 1·5 m
vyčnívající a na ně napnou se dráty asi 60-120 cm nad zemí,
k nim přivazují se pruty maliníku a vytvoří tak stěnu. V do171
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mácích záhradách pěstují se podél zdí nebo plotů na drátech
a kůlech. Ovoce nesou pruty jednoleté, které se po sklizni
u země odříznou a nahražují se jinými, od kořenů vyhánějícími
pruty; z těch nechají se 3-4 pruty a ostatní se odřezávají a
ponechané zkrátí na 80-120 cm. Užívá-li se ke zpracování
půdy potahů, jsou řádky od sebe 2-2·5-3 m.
b) Odrůdy.
Rozeznáváme odrůdy 1. j e dno u ne s o u cí: červené:
Semenáč Bauforthův, Clarke, Schafrův kolosal, French, Hornet,
Marlboro, Superlativ, Goliáš; ž I u té: Antwerpská žlutá, Colonel
Wilder, Magnum bonum, Oolden Q1en.
2. Dvakráte ne s o u c í: červ e n é : Billardova stálě nesoucí (Perpetuelle de Biliard), červená Merweille, nová Fastolfova, F eldbrunnova; ž I u té: nová žlutá Merweille, Metzský.
3. Nemající výhonů: červené: Shaffers-Colosal, Ob·
Longon Berry, jest kříženec amerikánské ostružiny a maliny,
s plody ostružinám podobnými, Childova velká japonská,
révová; tma v oč e rve n é: kříženec Cumberland a. Oregg.
Při volbě odrůd rozhoduje cíl. Jde li o výrobu velkých množství,
omezíme se na velkoplodé, jako Shafferové, Colosal, Fastolfa,
Herrnhausské královské a z Cumberlandu. K přípravě šťávy: Fastolf a Knevetova obrovská. K pěstování v malém doporučují
se spíše jedenkráte plodící odrůdy, neboť při dvojí sklizni jest
první slabá a druhá, podzimní není zase dosti chutná. Na Slovensku v Prijevidze pěstuje ředitel Dr. Emilovič na 60 mírách:
Schafrův kolosál a velmi si odrůdu tu chváli. Z těch a z nakoupených lesních malin vyrábí malinovou šťávu ; v dobrých letech zasílá do Ameriky až 60 vagonů. Malinová šťáva se velmi
. mnoho nápodobí, té spotřebuje se tolik, že by bylo třeba dosti
širokého potoku, aby jím protekla všecka "malinová" šťáva.
3. O str už in a (Brombeere, Ronce).
Nalézáme ji divokorostoucí i v nejvyšších polohách horských.
V zahradách pěstují se kříženci z Ameriky, leč omezeně, asi
proto, že pozdě zraje. Ušlechtilé odrůdy libují si v půdách hlini·
tých, humusových, živných. Hodí se velmi dobře k posázení
severních svahů, na zdi a ploty, kam jiné stromy vsaditi nelze.
Celkem se pěstění podobá pěstění malin. Neošetřuje-li sé, za·
plevelí snadno celou zahradu. Kde lze vsazují se na podzim
sazenice dobře okořenělé, vsadí se do vzdálenosti 2-3 m. U volných špalírů se postaví drátoví 2-3 m vysoké. Při sázení keřů
šetří se pupeny, na babce se nalézající, jež dají dorost. Výhony
se přistřihnou na délku 60 cm a přiváží se na dráty, které jsou
při pěstění téměř nezbytné, jelikož jinak plazí se výhony většinou
na zemi. Výhony, jež vyvinou se v létě, přivazují se také. Dle
místa nechá se jich 8-10 a ostatní se uříznou. Hlavní pruty
se v srpnu a září zkrátí, když dosáhly výšky špalíru, aby po172
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výhony a pupeny sílily. Těm se na jaře vršky uštípnou.
Nové výhony druhého roku, jež na podzim nahražují odumíra·
jící výhony předešlého roku, se též přivazují a ošetřují se jak()
ony. V zimě nebo na jaře se dlouholeté, vynosivší se výhony
u země uříznou. Pak opakuje se řez rok co rok a omezuje se
na odvrškování výhonů. Po 6-10 letech se musí sad obnoviti.
a) Rozmnožování. Rozmnožuje se jako maliník. Při volbě
odrůd musí se uvážiti, že jsou odrůdy s přímými a plazícími
se výhony. K oněm náleží: Dorchester, Erie Lawlon, Ma moul
a Wilsonova raná, Loganova; k těmto: Lucretia, písečná, arménská
a j. v. Do zahrad doporučují se: Lukretia, Wilsonova raná a
nordická trpasličí.
4. J ah od a (Erdbeere, Froisier)
ze všech bobulovin stále větši pozornosti jako tržní a obchpdni
plodina se tMí a pěstuje se nyní na velkých plochách. Zádá
polohu volnou, slunečnl, ale ne větrnou, půdu zahradní, ne přiliš
těžkou, hlinitou, propracovanou. Snese i polostín a proto pě·
sluje se také jako podplodina. Kde půdy té není, volíme půdu
ani ne velmivpísečnou, ani velmi těžkou, tu snesou ještě odrůdy
velkoplodé. Casto se sází v sadech ovocných pod vysoké i polokmeny a mezi stromky tvarové. Půda se koncem července pře
vrství asi na 60 cm, nechá se asi 4 neděle ulehnouti a na ni
se naveze (při lehké půdě) mastného, krátkého hnoje, zaryje
se a nechá se asi týden ležeti. Od polovice srpna až do po·
čálku září lze v teplé, chráněné poloze vsadili mladé sazenice
jahodové a to okořeněné výhony (šlahouny) z letošího roku.
Jelikož jahody dvoudomé bývaji vetší a hledanější, sázíme ly,
ale na každém záhonu má býti řádek jednodomých pro opýlení•.
Sázíme je po přiřezání kořenů, nejlépe když jest zamračeno.
Ve vyšších polohách a chladné půdě vsazujeme raději na jaře
a to až do počátku květu. Uděláme asi 10 cm hlubokou jamku,.
do ní rozestřeme kořínky sazenice a přikryjeme vJzvednutou
zemí, aby vykukovalo pouze srdéčko nebo korunové listy. Sazenice budou ve sponě trojúhelníkové od sebe asi 30-40 cm
v řádkách i řadách, nebo při pěstění ve velkém na záhony, jak na·
r
vedlejším obrazci naznačeno. Někde,
0 40 cm 0
0
0
při sadbě ve velkém, vsadí tři sazesJ e
nice do trojúhelníku na 10 cm od
0
0
~) ~ 0
sebe a ty trojúhelníky umislí ve sponě
~I
0
0
0
trojúhelníkové, 50 cm od sebe vzdá·
~ - - - - - - - - - lené. Když jest sadba dokončena, dů
kladně se zaleje. Po sadbě přivážeme si pod nohy prkénka a
kráčejíce přes řádky, sazenice přitlačíme.
Na podzim se mezi řádky dá proleželého hnoje asi na 2 cm,
jež se v příštím březnu zaryje. Okopávání a pletí se nesmí za.
zanedbati. V prvém roce se výhony (šlahouny) v červnu a čer·
venci musí odříznouti a vsadí se jinam, nebof by se jimi půda

e
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velmi vysilila. Za tři roky se vynosí. Když se plody zacmají
barviti, nasypeme mezi rostlinky řezanky (sečky) nebo nevylouhovaného chmele, nebo podložíme dřevovou vlnou, aby jahody nebyly poškozeny hlemýždi a znehodnoceny. Oblíbenost
jahod zakládá se na příjemné chuti, jemném mase, velmi hledané vůni a značné velikosti plodu, proto jest třeba opatrně
sklízeti. Sklizeň počíná koncem května a trvá přes červen. Na
stůl trhají se pozorně s kalichem a kouskem stopky, jinak k úče
lům průmyslovým trhají se bez kalichu. Nejlépe jest sklízeti za
chladna, rukou nebo nůžkami do košíčků nebo bedniček, ve
kterých se rozesilají. Na spodek a na vrch jahod se dá bavlna, jež se pokryje listím a také mezi jahody se dá listí. Obchodně doporučitelné, známé odrůdy jsou uvedeny v příloze.
Rozeznáváme 6 hlavních druhů, jež se dále rozeznávají
tvarem (kulaté, ovální, srdcovité, kuželovité atd.), povrchem a
barvou (bílé, žluté, tmavě a světle červené atd.), velikostí, jakostí a dobou zrání.
1. Jahod a I es ní (Fragaria vesca) má nejjemnější vůni;
jí nejbližší jest:
2. Jahod a měsíční (Fr. semperflorens). Doporučitelné
odrůdy: Sláva Dobeltic, La Genereuse, Non plus ultra, Mad.
Beraud, Janus, Des quartres saisons anselivrée, Krásná míšeňka,
Blanche de Orleans, zlepšená z Meaux, President Victor Meurin.
3. Mošusová jahod a (F. cliator) jest dvojdomá, proto
se mužské rostliny musí ze záhonů vyhazovati, aby druhé nepotlačily. Plody jsou zelenobílé, načervenalé, muškátové chuti;
odrůdy: Royal Hautbois, Blanc Hautbois, belle dé Bordelaise.
4. Š a rl ach o v á (Fr. virginiana), raná, velkoplodá, Nichols
May Q1een.
5. Chilská nebo obrovská (Fr. chilensis) jest také dvojdomá. Odrůdy: Lucida perfecta, Wilmots superb., Chile orange.
6. Ananasová (Fr. grandiflora), také velkoplodá. Jest asi
matkou všech velkoplodých odrůd. Stále nové odrůdy se obje·
vují, jež opět zanikají.
J ah o d y dl e doby zrání.
Rané: Zahradní inspektor, Císařův semenáč, Deutsch E vern,
Laxton noble, Vítěz, La Feber, Madam Moutot, Mamutí jahoda.
Pro středně z r a I é: Belle Alliance, Konsum, Sensace.
Protře dně pozdní: Delikátní, Jucunda, Luis Gautier.
Pozdní: Pozdní z Leopoldshallu, Lucida perfecta, Rajské
jablíčko.

Měsíční jahody: Sláva Dobeltiz, Krásná Míšenka, La Perle,
Merweile France.
Dvakrát pI od í c í: Perla, Antonín Paduánský.
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5. Mandloň (Mandelbaum, Amandier).
Rodem asi v Syrii, nyní jest doma v krajích vinorodých,
v polohách drsnějších musí se v zimě přikrývati rohožemi. Pě·
stuje se ze sem~ne, do poloh chladnějších šlechtí se také na
podlož slivoně. Rez jako u peckovin.
6. Kdo u I e (Quitte, Cognasier).
Rodem v Persii, daří se v půdě dobré, ne suché, kypré,
v poloze teplé; jinde dává výnos menší. Nejčaslěji pěstuje s~
jako keř, který se občas prořeže, kořenové výhony se odstraní
a užije se jich k rozmnožování. Pro vysoké kmeny šlechtí se
na podnož ~rušňovou. Pěstují se kdoule tvaru jablkového a
hruškového. Rez jako u jádrovin.
7. Mišpule (Mispel, Néflier)
pěstuje se jako předešlá. Jsou odrůdy divoké s malým a za·
hradní s větším ovocem. Ovoce nechá se déle ležeti a postupně
se přebírá a upotřebuje.

8. Lískový

ořech

(Haselnusstrauch, Noisettier)

•

daří

se všude, proto jej tak snadno nalézáme zdivočelý v lesích,
ovšem ž.e za dobrou humusovou půdu vděčí se větší plodností
a lepším ovocem. Vsazuje se často na stráně a návrší k osá
zení holin. Nejvíce pěstuje se jako keř, z něhož se občas vy·
řezávají starší kmínky. K plození se keře v létě přiřezují, ano
i letni výhony se vylamují, načež se objeví tenké plodové dřevo.
Když nosnosti ubývá, tak se zmladí; větve ořezu jí se asi na
na délku 50 cm od z~mě. U zdí sází se 4-5 m od sebe.
K dobré plodnosti pomáháme hnojením alespoň každý třetí rok.
Rozmnožuje se semenem (na podzim), výhony kořenovými, od·
prutci a šlechtěním na lísku obecnou.
9.

Dřín

(Drienka, Hornstrauch, Kornoviller)

uspokojí se velmi snadno polohou i půdou. Daří se skoro všude.
Rozmnožuje se semenem, kořenovými výhony a hříženci; šlechtí
se také na hloh.
Nejčastěji nalézáme jej jako keř. Ovoce zraje koncem září
a nechává se na větvích jak lz~ nejdéle, až zlmavočervená.
Máme také odrůdy bílé a černé. Rezem dáváme mu přiměřený
tvar a když se málo sám obnovuje, tak korunu zmladíme.
10. K li k v a bahenní nebo žoravina (Vaccinium oxycoccos,
·
Moosbeere)
roste na rašelinách vrchovištních jako malý, položený keříček.
Plodí bobule velikosti borůvky, barvy červené, jedlé po zmrznutí.
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V Americe severní, kde se hlavně pěstuje, objevuje se i velko·
plodá, velikosti třešně; v Evropě pěstují ji v s ev. Holandsku.
Rozmnožuje se semenem, kořenovými odnoži.

Pod plodiny.*)
Jest jisto, že stromům ovocným nejlépe se daří tam, kde se
pod nimi nepěstuje jiné rostlinstvo, ale při tom se dobře hnojí
a půda se pilně obdělává. Proto jest mnoho ovocnářů, kteří
podplodinám nepřejí. Ale s tužkou v ruce lze je přesvědčiti, že
dobře nečiní. Při podplodině se hnojiva lépe využitkují. Obdě·
lávání půdy, které by jinak padlo na účet ovocných stromů a
právě tak i zúročení vloženého kapitálu nese podplodina s sebou.
a) Pozemek 1 ha bez podplodiny při vzdálenosti stromů
od sebe 10 X 10 m snese 100 stromků. Cena pozemku činí
10.000 Kč. Roční vydání na strom bez dvojnásobného letního obdě·
lávání činí 10 Kč, hrubý výnos 25 Kč. Dle toho činí hrubý roční
příjem 100 X 25 Kč= 2.500 Kč. Vydání 100 X 10 Kč= 1000 Kč
a 200 Kč za obdělávání půdy, takže čistý výnos činí: 2500 - (1000 + 200) = 1300 Kč.
b) H e k tar r o 1e s e z e 1e n i n o u j a k o p o d p I o di n o u.
Stojí·li stromy na pruhu 2m širokém, bez zelenir.y; připadne na
stromy 1 / 4 , na zeleninu 8/ 4 • Při uvedené sadbě poškodí se podplodina 12%. Obdělávání půdy připadne na účet podplodiny
ne stromu. Hrubý příjem ze stromů 2500 Kč, výlohy 1000 Kč,
po srážce s;, zúročení půdy, které připadnou podplodině a při
5% zúročení z 10.000 jen 625 Kč, takže 1.875 Kč čistého příjmu
připadne k dobru stromů. Na nezastíněn€ roli s;, ha dá zele·
nina 2120 Kč užitku. Náklad na 3/ 4 ha zeleniny (průměr) činí
v nejnepříznivějším případě 2100 Kč. Z toho patrno, že prakticky
čistého výnosu by nebylo.
Byf by i podplodina nedala zisku, uleví na účtu stromu tak,
že celkem vždy ještě nějaký přebytek nad 500 zůstane. Na výsledek má veliký vliv volba podplodiny, zelenina dle místních
poměrů bývá nejméně výnosná.
Musí se uvážiti, že při zvolené vzdálenosti řad není volba
podplodiny volná; žádá se potřebné světlo pro podplodinu. Ne·
příznivci podplodin uvádějí, že jejich stromy více plodí. Vše·
obecně to není tak. Výnos ovšem klesne, když se dosti nehnojí,
nebo když na sušinách pěstujeme plodiny, jež vyžadují mnoho
vody, které se pak stromům nedostává. Záleží proto na přimě
řené volbě podplodiny dle vlastností půdy. Nejsou·li na př. vděčné
vždy maliny a rebarbora, odvděčují se okopaniny a luštěniny.
Nepříznivci pod plodin poukazují na· škodlivost trávníku. Trávník
škodí tím, že znemožňuje obdělávání pole a tím i větrání půdy,
ale především odváděním vlhkosti. Působí škodlivě stromům
*) Dle A. Jansona.
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v půdách málo vlhkých, stromům usychají vršky a jsou domo·
vem škůdců. V půdách vlhkých působí blahodárně. Celkem trávník
škodí stromům ovocným a musí býti po 3-4 letech překlopen
a po tutéž dobu otevřen. Když se neupravuje pro plodiny, musí
se přeorati, jinak se zaplevelí a plevel vyžírá půdu více než
kterákoliv kulturní rostlina a plevel může býti zničen jen velkou
námahou. Pozemek bez podplodiny, málo vzdělávaný, přivádí
svou vláskovitostí k povrchu spodní vodu, kterou odnáší vítr a
teplota. Holá půda vyžaduje obdělávání proto, aby vláskovitost
byla omezena a odpařování zmenšeno.
Není-li podplodiny, předpokládá s~ vysoký pracovní
náklad. Naproti tomu nejsou také výhody malé. O živiny a hnojiva
nedělí se strom a netrpí nedostatkem vláhy. Rozklad a životní pochody v půdě, jako následek častého zpracování povrchu jsou in·
tensivni a sklizeň se nestěžuje ohledem na podplodinu. Půdu lze
ovocnictvím využitkovati intensivně, protože se stromy ve vět
šině případů sázejí úžeji. Má-li se podplodina dařiti, potřebuje
také světla a vzduchu a to vyžaduje větší vzdálenost stromů
ovocných od sebe a jest jich pak méně na téže ploše. Ale
užší sadba nepřekáží podplodině až do úplné dospělosti koruny,
ale pomáhá za prvních nevýnosných let ovocných stromů. Zku·
šenosti v té příčině nabyté jsou tyto:
1

i1

Louka

Orná puda
Když na 1 ha jest

stromů

věc

Výsledek sklizně v procentech
obvyklého výnosu podplodiny .
1

Obtíže hospodaření, oceněné
v procentech obvyklého výnosu
podplodiny . . . . . . .
Součet obou břemen v procentech ohvykl. výnosu podplodiny

f"

1

7

3

,.,

20

4

z·s

2

1"0

10

3

1·o 11·o I

5

z·s

30

7

3"5

I

1"0

z·o

Nastává otázka, jak při podplodinách zaříditi správu hospozavede se střídavé hospodářství. To jest
nutné nejen v zájmu rentability, nýbrž i nároky ovoc. stromů
na půdu. Beze škody mohou 2 roky za sebou býti pěstovány
rostliny k zelenému hnojení. Okopaniny, především zemčata mohou
dářství. Samozřejmě
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jen jedenkráte se opakovati. Stébelniny téhož druhu nemají
nikdy za sebou následovati. Nevýhody travníku se zmenší, když
se prorostlá vrstva povrchu nejdéle pátý rok zaoře a zavede
se 4leté střídání. To střídání se mění dle potřeby pů<,!y, polohy,
upotřebení ve vlastním hospodářství, odbytu atd. Casté pě
stování zeleného hnojení má zde větší cenu než ve vedení polního hospodářství. Pěstění podplodin má tyto výhody: Hustá
podplodina dusí plevel a zastiňuje půdu, následkem toho nalézá
se tato ve výborném stavu.
Hustý stav rostlinný odpařuje mnoho vody. Vzduch pod
a v korunách jest vždy znatelně teplovlhký a v tom vyvinuje
se obzvláště velké ovoce. Výnosy ovocnictví jsou Jak známo
dosti nepravidelné, proto pravidelně plodící podplodina má v zá·
pětí ustálení roční rovnováhy. Má-li se pěstovati podplodina
a která. lze rozhodnouti jen po dokonalé znalosti místních poměrů. Někteří ovocnáři pokládají rybíz za nejlepší podplodinu,
·proto že ročně plodí, daří se všude, nevyžaduje zvláštního ošetřování a poptávka po něm ročně stoupá.
Otázka podplodin souvisí se způsobem extensivního a inten·
sivního sadaření, při onom jsou závažné podplodiny. Ovocné
stromy přispívají tu jen k žádanému přírůstku zisku. Proti in·
tensivnímu činí jen 3.-5. díl extensivního i méně. Jelikož se
pracuje všeobecně s hospodářskými stroji, nemá nedostatek
pracovních sil vlivu na výsledek. Protože zavedení extensivního
sadaření nevyžaduje tak velkého kapitálu, mohou peněžně méně
silní sadaři začíti s extensivním a ponenáhlu přejíti do intensivn1ho. Nejdříve sází stromy na vzdálenost 20 m a po letech,
když zasazené stromky již plodí, vsaditi do středu vzdálenosti
stromek nový. Jinak ovšem mohly by se vsaditi do středu keřoviny, hned při zakládání, které při vzrůstu koruny se úplně,
nebo částečně vyklidí. Z druhů ovocných k podplodinám vhodných jsou nejzávažnější jahody a maliny. Jakmile jsme se dle
místních poměrů rozhodli pro tyto velmi výnosné druhy, musí se
při vsazování v prvé řadě pečovati o tyto a teprve v druhé řadě
o ovocné stromy. Vzdálenost ovocných stromů od sebe v řadě
rozhoduje o výnosnosti podplodin a jest zřejmo, že výnosnost
bude růsti, čím dále jsou stromky od sebe a čím teplejší a světla
žádoucí jsou kultury, jak výnosnost podplodin při užším stavu
konečně tak musí klesnouti, že ty podplodiny s finanční výhodou
vůbec nemohou býti pěstovány. Směr řádků, aby byl od jihu
k severu.
Jako podplodiny se vyskytují a dle místních poměrů půdních,
polohových a odbytových se volí: Chřest, řepa krmná, rebarbora, kapusta a špenát zimní, okurky, boby keřovité, hrách,
koňský bob, rajská jablíčka, čekanka, vrba košíkářská, rybíz,
malina, jahoda.
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Nemoci a nepřátelé ovocných

stromů.

Všecky rostliny, ledy i ovocné stromy, jako organická tělesa
podléhají vlivům počasí, výživy, kultury, které mají větší, nebo
menší vliv na zdraví, úrodnost, délku života ovoc. stromů, tyto
poškozují. Bohužel nalezneme, obzvláště i následkem nesprávné,
nebo zanedbané péče u našich ovocných stromů mnohá po·
škození a nemoci.
Při každém poškození a nemoci rostliny musí býti vzaty
v úvahu tři věci:
1. Poznání poškození (známka, nebo obraz nemocí).
2. Zjištění příčiny poškození.
3. Ochrana: a) přímým potíráním nemoce ohledně škůdce,
b) zamezením, nebo předejitím.
Příčiny nemocí nalézáme v rostlinstvu a ve všech třídách
živočišstva.

Původci

nemocí:

a) Vnější příčiíly, b) rostlinní příživníci, c) zvířecí škůdci.
a) Celá řada nemocí jest vyvolána vnějšími poměry, jako
krajními rozdíly teploty (parno, mráz), vlhka (sucho, mokro),
jakož i vlastnostmi půdy. Některé z těch umožňují vznik nemoci
a objeveni se škůdce. Proto staví se ty, jež vznikají z vnějších
vlivů na prvé místo.
a) Nepříznivé podnební poměry
mají na ovocnidví velký vliv. Jsou to mrazy, neboť také rostliny potřebují k normálnímu vývinu určité množství tepla, které
nesmí klesnouti pod určitý stupeň a přestoupiti nad určitý sh,peň
teploty. Tak vznikají mra z o v é škody, a) zimní, které někdy
při delším trvání, jako v roce 1929, působí přímo katastrofálně,
jindy však způsobují pouze menší škody námrazy na kméni,
zmrznutí pupenů a výhonů; b) pozdní mrazy vyskytují se
pozdě na jaře a jsou velmi nebezpečné, jelikož vpadají obyčejně
do doby květu a za jednu noc mohou ohroziti celou sklizeň,
jmenovitě u meruněk a broskví; c) rané mra z y bývají brzy
na podzim, ohrožují dozrání mladého dřeva. Ač jsme proti vlastní
179

·;

,,..·.;,."
i

"

příčině

škod mrazových bezmocní, přece máme určité prostředky,
jimiž lze škodám předejíti. O těch a jich léčení zmíníme se
později.

S k od y z krupobití mohou býti velmi značné a nezbývá
nic jiného, než velmj poškozené části odstraniti a potlučené
stromovicí omazati. S k od y větrem, bouří způsobené pod o·
bají se předešlým, tl a ke m sněhu se oklepávají. Ochrana zá·
leží v chráněné poloze a p.
Škody z nepříznivé půdy vznikají z nedostatku vláhy,
nebo nadbyt!iu. V prvém případě nutno povodňovati, v tomto
odvodňovati. Z nedostatku: Nouzová zralost, ryšavění švestek,
moučnatění, pihovitost, kamenění hrušek (Lithiasis). Jsou určité
odrůdy, které tak suchem netrpí. Odrůdy ty uvedeme později.
Z nadbytku vzniká tříslovka.)ak nedostatek, tak nadbytek
živin může vyvolati nemoci. Skody z kouřů, výparů, plynů
vznikají, když se objevují ve větší množství.
b) Rostlinní příživníci.
Jsou to houby, kterých až 200 obývá na jabloni a tolikéž na
hrušni, výnos rostliny zmenšují, případně rostlinu i ničí. Nejmenší organismy rostlinstva bakterie, nebo-li poltivky, houby
drobnohledné velikosti, způsobují u lidí, zvířat i rostlin velmi
nebezpečné nemoci a proto, jako původci nemoci mají i u ovoc·
ných stromů jakýsi význam. Způsob života jest dle druhu různý.
Od vyšších rostlin liší se tím, že mají nedostatek zeleně listové
a proto nemohou tvořiti organické látky, připraviti si potravu
a jsou poukázány na živiny živých, nebo odumřelých rostlin.
Jako každá rostlina potřebují k životu živnou půdu, vzduch,
vlhkost a teplo. Na počátku jich nepoznáváme, až když začnou
se rozmnožovati. Z nich přichází poněkud v úvahu jen některé
hulčičkové tvary z druhů Bacillus a Bakterium. Podobně jako
bakterie chová se i první třída řasohub, nebo li Phycomycet,
ač k nim náleží rod příživníků nepravých padlí, nebo Peronosporaccen, jež jinak velkých škod natropí mezi jinými kultur·
ními rostlinami. Všimněme si poněkud jejich vývinu, jejich byd·
liště, jak se rozmnožují a jak se zachovávají pro budoucno.
Tělo houby, tak řečené podhoubí, nebo li mycelium, mající
úlohu, jako kořeny rostlin vyšších, přiváděli živiny a vodu z živné
půdy, skládá se z tenkých, útlých, nejvíce bělavých vláken, ze
kterých na riizných místech vytváří se vlákna vytrusoplodná,
na nichž různě odškrcují se nepřetržitě se tvořící výtrusy spory - kterými se houba množí, nebo tvoří složité plodnice,
v nichž jsou výtrusy různě uloženy. Houby jiné tvoři výtrusy
pod pokožkou napadené části, buď ve zvláštnich dutinkách, tak
zvaných pyknidách, nebo bez pyknid; neustálým zaškrcováním
(odčlánkováním) mycelových vláken hromadí se zde podlouhlé,
nebo kulovité jedno , dvou·, nebo vícebuněčné výtrusy, tak zv.
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konidie. Pokožka na konec puká, trhá se, výtrusy doslanou
se na povrch, uvolní se, čímž vznikají různě zbarvené, tmavě
ovroubené kulaté, nebo nepravidelně prohloubené skvrny.
Vytvořené výtrusy bývají roznášeny větrem po okolí, třeba
do vzdálenosti několika kilometrů. Houby ty žijí buď na povrchu,
e pi ph y ti c k é, nebo uvnitř napadených částí rostlinných, e ndophytické. Rozmnožují se výtrusy (spory), buď v době letní,
u padlí jsou to konidie, u rzí uredospory a aecidie,
těmi rozšiřují se v létě, nebo vyvinuje k podzimu .výtrusy zimní,
k přezimování a zachování do budoucna. Ty mají tlustší, ochranné stěny,
nebo mají zvláštní plodnice:_ vřecka
-jiné ukládají tato vřecka do schrá·
11
nek, t. j. perithecií. Vraťme se zase ~ ,'t
k těm, které specielně napadají stromy
-~:
\
ovocné. U řasohub poznáváme zimní
il
spory tlustostěnné i letní. U perono!i
sporaceen objevují nositelé spor, jako
11.,
šedý povlak z pichových otvorů na
/,1
spodní straně listu. Spory samy rozpadají se v rejdivé výtrusy, jež jsou
opatřeny c i I i e mi. Tyto spory pohy- !Jl
bují se krátký čas živě v dešťových,
.,
nebo rosových kapkách, aby se na
r
konec pomocí láčky pylové (obr. 164.) //
zapjaly do rostliny.
\i,
\
Největší počet příživníků slromů '\:.::......_(/ovocných dává 2. třída hub vřecka·
tých, nebo-li a s com y c e t. Ony při· Obr. 164. I. Nosič konidií Phylophlhora omnivora de By s koni·
nášejí leden druh svých spor ve zvláštní dií
sp. II. a a b konidie, roz·
láčce k vývinu. Ta vřecka mohou býti padávající se ve spory vířivé zg
Phylophlhora infeslans.
buď holá a volně vyčnívají z one·
mocnělé části rostliny (obr. 165.),
nebo obklopena jsou kulovitou ohledně láhvovitou pokožkou
(obalem). Dle toho slovou tylo krytovřeckaté, ony nahovřeckaté.
Z těch jest nejznámější nahovřeckáč svestkový, vyvolávající bouchory (dlašky). Jiné jsou broskvový, hruškový, třešňový. Tyto
výplody označují se jako plody vřeckaté, nebo per i t hec i e,
ony vznikají nejčastěji na odumřelých částech rostliny a pova·
žují se za přezimovací ústroje houby (obr. 166.). Nejčastěji vyvine se z jednoho vřecka 8 sporů. Na jaře vymrští se ·spory ze
vřecek a nastane první nákaza mladých, ve vývinu se nalézajících částí rostlin. K rozšíření hub v létě vzniknou na kratších,
nebo delších stopkách zvláštní spory, letní spory co ni di e
(u padlí); často sedí v hustých leženích pospolu a bývají více
méně pokryty pokožkou (epidermis) onemocnělých orgánů. nebo
mají podobně jako vřeckaté zvláštní obložku a označujeme
takové plody letních sporů jako p y k ni d y (dutinky).

/j
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Zvláštní skupinu hub vřeckatých tvoří rodina pravých padlí,
nebo-li erysiphacei. Jejich kuličkovité perithe<.:ie (schránky)
jsou obklopeny nitkovitými přívěsky a jejich letní spory jsou
řetízkovitě podvázány. Mycel (životina)
jejich nevniká do vniřku rostlinných
částí, nýbrž povleká je jen povrchně;
ale mají ssací prodlouženiny (haustorie), které se zapouštějí do buněk
pokožky.
Ze třetí třídy hub stopkovýtrusných
J'
(basidiomycetes) jest rodina rzí
u r e di na c e a e hodna povšimnutí; ty
v poměru ku vřeckatým způsobují
pouze nepa~né škody na ovocných
stromech. Vyskytuje se u nich velká
rozmanitost ve tvarech rozmnožovacích
zárodku. Rozeznáváme: 1. I e t ní s poObr. 165. s Láčka, strojící se
k vytvoření spor, u c prorazila r y výtrusy (u r e d o s p o r y); ty jsou

většinou jednobuněčné, kuličkovité,
světlohnědé a úlohou jejich jest pečo·
vati o rozmnožování houby v létě; 2. zimní spory, nebo· li t e·
I e u to spory; ty jsou dvoubuněčné, stopečnaté, tmavohnědé,
opatřeny pevnou blanou a přečkají zimu. V příštím jaře vyvinují
zarodečný (klíční) vak (ba s i di e), na němž vznikají malé spory

kutikulu, m houbový mycel.

(spor i di e), nebo basidiové spory), jimiž vzniknou nakaženiny,
buď na téže rostlině, nebo, jak to bývá u ovocných stromů na
jiném druhu rostlin. Když se houba na nové živitelce usadila,
v této 3. vytváří se v plodnici, nebo a e c i di i spory plodnicové,
nebo spory prášilky (aecidiové spory), jež v četných, vedle sebe
postavených řetězcích nařízeny
a často - leč ne vždy - objaty jsou pohárkovitě roztržitelným obalem {per i di e ). Acci·
diové spory mohou z jejich strany
přejíti opět na první živitelku rostlinu, na níž mohou pak vznik·
nouli letní i zimní spory. Spolu
s aecidiemi objevují se za 4.ještě
p y k ni d y, jež mají malé zárodky,
avšak nemají významu pro rozšiřování ·nemocí. (Obr. 167.)
K basidiomycetiím náleží také houby listové (agar i· Obr. 166. Plod vřeckaté houby Ono·
ca c e e n y) a houby chorošové monia erythrostoma (PE>rs.) Auersu.
(polyporacee). Ty přichází v úvahu
jmenovitě jako. parasiti ran. Mezi květinovými rostlinami nalézáme pouze jednoho příživníka, který poněkud poškozuje strom
ovocný -jmelí.
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c) Živočišní škůdci
vyskytují se ve všech třídách živočišstva. Bohatě zastoupen jest
hmyz, jako nosatci, kůrovci, bejlomorky, motýli, mšice atd. a bohužel, že se vyskytují také ještě zli a někdy nechápaví lidé!
Kdyby těch nebylo, vedlo by se ovocnictví lépe.

Sp
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r
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Obr. 167. Rez hrušní (Oymnosporangium sabinae (Dícks) Wint.
A ložisko zimních výtrusů (teleutospor), a podhoubí, st stopka, b mladá ložiska výtrusů.
B Klíčící teleutospory, st stonek, p stopky (basidie), sfe nosná buňka výtrusů
stopkovitých, sp stopkovité výtrusy.
C Plodnice (pyknidy) v horní straně hrušky, a pokožka, b vrstva buněk kolmo
na plochu (palisádový parenchym), sl nesoucí buňky výtrusů, sp výtrusy.
D Aecidie, u spodek hrušňového listu, a zrnka škrobová, p pohárky (peridie),
sp řetězy (řady růžencové) výtrusů, k přechodné kusy.

Nemoci, jež vyskytují se :U všech stromů ovocných.
Určiti nemoci všech stromu ovocných není tak snadné, jelikož
táž příčina, týž škudce jeví se dle druhu ovocného jinak. Leč
pro zjednodušení, abychom nemusili opakovati, pokusíme se
probrati předně všeobecné zjevy.
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1.

Kořen.

Jeho nemoci bývají zaviněny především půdou. O požadavcích
jednotlivých druhů a odrůd jsme již psali vpředu. V těžkých,
nepropustných půdách objevuje se u všech ovocných stromů
hniloba kořenu, střežme se, sázeti zde stromy hluboko.
a) Plíseň kořenová (Wurzelschimmel, Rosellinia neca t r i x B e rl.) také kořenokaz révový dostavuje se tam, kde
jest mokro a zrychluje odumírání kořenů. Poznává se na bílém
povlaku kořenů, její mycelová vlákna mohou se rozvěíviti daleko v půdě a nakazili kořeny sousedních stromů. Pozemek takový musíme odvodni ti. Upotřebení lučeb
ních prostředků, jako na př. hnojení
zelenou skalicí nepomáhá.
b) Rakovina zemní (Erdkrebs)
objevuje se velmi často u stromů llistnatých i jehličnatých, z ovocných
stromů bývá jí navštívena nejčastěji
.. A třešně. Vyvolává ji klobou čitá houba
~-·.--kolopěnka (Armillaria melleaVa hl - Q!1el) také ji nazývají ha limač. Klobouček h (obr. 168.) medově
žlutý, až hnědý, jest pokryt tmavšími
111
šupinami. Na stopce jest kožna·lý
~---~~gl-r!?''. prsten žlutobílý r; Blány a spory jsou
bílé. Plodová tělíska objevují se na
Obr. 168. Halimač, kolopěnka podzim na patě nemocného stromu.
(Armilaria mellea [Vah!.) Quel).
Podhoubí může v zemi s kořene
Plod na Rhizomorpheích sedící.
h klobouček, r prsten, I blány. jednoho stromu postoupiti i na kořen
druhého stromu. Vlákna podhoubí vnikají pod korou do výšky po kmenu. Účinek jest zhoubný, strom
usychá; u třešní bývá původcem toku klovatiny. Strom nutno
vykáceti a spáliti. Všecky kořeny se musí vydobýti, jelikož balimač může žíti i na mrtvých kořenech. Poté doporučuje se kolem
stromu (jámy) vykopati isolační příkop, aby se zabránilo podzemnímu rozšiřování do sousedstv.í. Kraje příkopu musí se pozorovati, netvoří-li se nové plodnice.
c) Hr a b o š vodní (Wiihlratte, Wiihlmaus - Arvicola amphibius L.) ohlodává a překousává kořeny mladých stromků,
které pak na jaře nevyhání a volné konce lze snadno z půdy
vytáhnouti. Hubí se jedy, jež se dávají do dutiny hlízy celeru,
mrkve nebo petržele a ty kladou se do děr. Užívá se k tomu
strichninu, fosforu, arseniku, jež kladou se čistou kovovou lžičkou,
nikdy ne prsty. Doporučuji sázeti v ta místa skoč!'Oc menší
(Euphorbia lathyris).
Dále zmíniti se dlužno o ponravách a pupách, které kořeny
ohlodávají.
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d) Myšáka šedého (Mausegrauer Schnellkafer- Lacon
murinus L.) larva drátovec, ožírá kořínky mladých ovocných
stromů, brouk černý nebo hnědý kovařík, asi 1 1 / 2 cm dlouhý,
vyžírá pupeny a jemné výhonky stromů. Přerývati půdu a dělati
lapací jámy 3/ 4 X 1/ 2 m a vyplniti je dobře proleželým hnojem.
Před početím vegetace se obsah vybere, poleje vápenným mlékem

Obr. 169. Rakovina

způsobená

námrazem.

Obr. 170. Mrazové desky.

a uloží do kompostu. Do takových jam sleze se vše, ponravy
chrousta i chroustka a j. v.
e) N e š to v i co v é vn á d ory (Wurzelmaserkropf od bakterie
Bacillus tumefaciens). Skodí ubíráním vzduchu kořenům. Chrá·
niti kořeny od poranění. Půdu vápniti, desinfikovafi '/.% formalinem.
f) PI í se ň bu k o v á (Buchenschimel - phytopthora omni·
vora), objevuje se někdy na krčku kořenovém. Skodí více plodům.
2. K m e n a v ě t v e
ohrožují námrazy (Frostschaden) více méně dle citlivosti druhů;
více trpí peckoviny než jádroviny. Objevuji se ria sluneční, jiho·
západní straně, která bývá nejvíce sluncem rozehřáta a proto
pozdními mrazy nejsnáze trpí. V zimě, za slunečních dnů, odrážejí se paprsky sluneční od lesklého povrchu sněhu na kmeny
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stromů, míza pod tenčí korou zřidne, potom v nastalém mrazu
zmrzne a protože zmrzlá má větší objem, buňky prasknou, kůra
v důsledku toho také a námraz jest hotov. Námrazy mívají barvu
hnědou, jakoby kůru někdo spálil, proto nazývají ji také s páleninou kůry. Takové spáleniny, nejčastěji na větvích a kmenech,
objevují se nejvíce při nepříznivých poměrech půdy, na př.
u třešní v těžké půdě. Podobná poškození mohou nastati, když
strom dosavade zastíněný vystaví se úpalu
slunečnímu, když sousední stromy byly na
př. odstraněny. Menší spáleniny plošné na
větvích bývají kol pupenů a mladých výhonů postranních.
Mr a z y, dle síly (hloubky) působí na
ovocniny různě. K menším účinkům náleží
zhnědnutí (spála) někh::rých částí na
větvích a kmenech, u peckovin vyvolávají
k I e j otok. Při zmrznutí jejím tvoří se také
trhl i ny. Ty hojí se návalkami a pak jmenují se mra z o v á rak ovina (obr. 169.).
Z hrbol~ů nazvedajicích kůru utvoří se mraz o v é bou I e, jest to lokální poškození
kůry, z takových stromů nemají se bráti
rouby. Na jižní straně stromů na hladké
kůře způsobí mráz malé odumřelé ostrůvky,
jež nazýváme in raz o v ý mi de s kam i
(obr. 170.). Nátěr vápenný zde dobře pů·
sobf. Pozdní květ·
nové mra z y zničí
často květ ovocnin,
tl okvětní lístky h ně dno u hned po oteplení,
tyčinky a pestík po·
Obr. 171. Drevokaz lykozrout (Xyleborus d1spar F.)
dv .. J. , , v. k . ,
a samička, b sameček, G vyžrané chodbičky,
z eJI. , my ucme jeVl
E vchod.
pozdm mrazy na ovo·
ce, které za těch okolností na nechráněném místě korkovatí a někdy se i trhá, říkají tomu
praš i vin a. Vlivem pozdních mrazů tvoří se po nějakém čase
2-3 týdny na listech mra z o v é p u c hý ř e.
U peckovin po námrazech následuje obyčejně tok klovatiny;
jinde zmrznou a pak usychají vršky.
K zamezení škod z mrazů:
1. Kupujme stromky ze školek v drsném podnebí. To se
osvědčilo při tuhých mrazech r. 1929. 2. Natřeme strom vápennou
kaší nebo ho opatříme pláštěm ze sítiny ap. 3. Volme pro sady
raději vyšší, částečně chráněné polohy než údolí. 4. Chraňme
se hnojiti mnoho dusíkem. 5. Námrazy léčí se jako jiné rány
vyřezán~m, nátěrem dehtu nebo stromovicí, aby se zabránilo
příživníkům usaditi se. Podobně léčí se i rány po krupobití.
v
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Zimním mrazům těžko se ubráníme, i ar ním bráníme se
a oteplováním. Dobře působí zástěny.
Z aj e čí o hry z y vyskytují se za tuhých sněhovych zim, kdy
zajíc kůru stromu dokola kmene ohryže; obkladek z maznice
a kravince někdy pomůže, že se kambium zmůže a znova tvoří
dřevo i kůru. Nálěry z maznice, vápna, čertova lejna (Assa foe·
tida), záchod. výkalů proti zají' ům jen dočasně pomáhají; nej·
lépe chrání obklady z trní, šípků,
smrčí, slámy a p.
Plch obecný (SiebenschHi·
fer, Myoxus glis L.) sP- u nás málo
objevuje, jest to hlodavec pří
buzný veverkám, podobný myším,
více v lesích se zdržující než
v zahradách, ve dne spí, v noci
hledá potravu, ve které není vy·
bíravý, ale více pohodí než spotřebuje pro sebe; olupuje také
mladé větve. Objevuje se více
k jihu.
Dřevové housenky:
Drvopleň (Cossus cossus
L. - Weidenbohrer), motýl jest
barvy hnědé, nevzhledný, 8-9 cm
v rozpětí křídel; housenka červe
navá, dlouhá 6 cm, jenom v mládí
ovlašená, později skoro nahá, potřebuje k vývinu 2 roky, bývá pak
až 9 cm dlouhá. Provrtává kmen
nejraději ve spodním díle. Při
ústí otvoru pozorujeme výměty
a piliny.
Obr. 172. Larva a chodby polníka
Drvopleňhruškový nebo
chobotnatého.
ma ď a I o v ý (Biausieb- Ze u zera
pyrina L, Cossus aesculi- tab. III., obr. 12.) motýl jest menší
předešlého, má rozpětí 6 cm, bílý s modrými tečkami, housenka
3-4 cm žije jako předešlá. Vrtá i do dřeně mladších větví chodby
až jsou duté, škodí i ve školkách. Obrana: zakytují se díry,
vytahují, případně rozmačkají se housenky drátem, vstřikuje se
sirouhlík, otvory se ihned zacpou. Lepkavý nátěr, odstranění
starých stromů poblíž ovoc. sadů a spálením stromů napadených.
N esy t k a j a b I oň o v á (Apfelbaumglasfliiger - Sesia my·
opiformis Borkh) jest malý, asi 2 cm v rozpětí měřicí motýl
barvy tmavohnědé, na zadku červené, těla černého. Housenka
jest asi 13 mm dlouhá, žlutá, zavrtává se do běli, nejčastěji
jabloně. Známe ještě jiné, rybízovou a maliníkovou. Bývá ve
kouřem

společnosti kůrovce.
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~ Vypukl očl e ne c (Orosser Obstbaumsplintkafer - Eccoptogaster mali Bech). Brouček 3-4 mm dlouhý, leskle černý s hně·
dými pokrovkami, poletuje v květnu a červnu a ukládá vajíčka
do s'ilných větví všech stromů, nemocným dává přednost. Samička vyžere svislou mateřskou chodbičku mezi korou a dřevem,
asi 5-10 cm dlouhou, do té naklade vajíčka v pravidelných
vzdálenostech, vyvinuvší se larvy vyžerou paprskovitě chodby,
na počátku úzké, pak širší mezi korou a dřevem. (Tab. IV. 8.)
Obrana: Dobrý průklest. Silně
napadené v červenci vykáceli a
spálili. Péče a hnojení. Ochrana
nátěrem kaše z kravince, krve
hovězí, vápna s trochou výtažku
tabákového.
B l a n o ž r o u I, v y p u k I obřišník hnědokrový (Obstbaum·Splintkafer- Scolylus deslructor ol.) jést větší a menší
vypuklobřišník švestkový
(Scolytus pruni Ratz a regulosus
Ratz) pozornosti hoden. Kůry
napadených stromů mají četné
dírky; stopujeme-li je pod korou,
nalezneme po krátké, přímé chodbě odbočné chodbičky larev.
1
Broučci jsou- 2 / 2 -3 mm dlouzí,
_.. hnědé barvy, se zadečkem ostře
Obr. 173. Píďalka zimní.
šikmým. Ke konci května nalez·
a:· sameček okřídlený, b samička skoro neme je sedící na nemocných
bez křídel, c vajíčka, d housenka, vy·
žírající list.
stromech, které vyskytují se za
nepříznivých poměrů půdy.

Lýk o žrout i (Bastkafer, Borkenkafer- Scolytidae). Beznohé
larvy žijí v lýkové části různých stromů a jako brouci zavrtávají se do dře>'a. Napadené větve nebo celé stromy usychají.
Kůra na povrchu vypadá jako broky prostřílená. Sem náleží:
Dr In í k nebo lýkožrout ovocný (Ungleicher Borkenkafer - Xyle·
borus dispar F.), vypukl očl e ne c jabloňový a slívový
(Runzliger Obstbaumsplintkafer - Ecoptogaster rugulosus a E.
pruni), jasnonlod (jasanový) pestrobarvý (Hilesinus fraxini) a
drtník hladkoštítý (Xyleborus saxeseni). Napadají stromy osla·
bené, churavící, proto dobře hnojiti, zalévati. Silně napadené
větve a stromy kácíme a pálíme. Stromy natíráme 40% karbolinem v zimě, v létě 30%.
Obaleč korový (Rindenwickler- Orapholita woeberiana).
Hnědý motýlek poletuje od května do srpna a klade vajíčka na
větve a kmeny. Housenky asi 1 cm dlouhé, chlupaté, zavrtávají
se do kůry stromů ovocných a vyžírají v lýku, částečně i v běli
nepravidelné chodbičky, které jsou vyplněny trusem. U peckovin
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vytéká z těch ran ,.guma", tím dostává se mu jméno gumový. Na
jádrovinách tvoří rakovinné rány, které šíři nové pokolení, až
větve i kmeny zahynou. Housenky přezimují v kmenech a za
kuklují se až v květnu.
Napadené větve odře·
zati a spálili, rakovin·
ná místa až na zdravé
dřevo vyřezali a na·
tříti karbolinem pian·
tasanem. V době líh·
nutí (červen-srpen)
natírati stromy 5% kar·
bolinem nebo 1/s% ar·
sokolem.
Dřevokaz lýko·
žrou I (Der ungleiche
Borkenkafer - Xyle·
ho rus di s par F ah. Obr. 174.
b
a
obr. 171. a) poškozuje Pásy z vlnitého papíru: a čistý k přiložení, b se·
jmutý, s hmyzem zalezlým pod pás.
stromy podobně, jeho
chodba jde radiálně
do dřeva a odbočky nahoru i dolů pro líhnutí. Sameček jest asi
3'5 mm, samička 2 mm dlouhá. Nejlépe jest pečovati o to, aby
byl strom zdravý, jinak natírají se stromy mlékem vápno.karbo·
línovým, otvory ucpávají se voskem.
Motýli velkých drvopleňů jsou líní,
sedávají v červenci a srpnu na kmeni
a mohou býti pohodlně ničeni. Z ji·
ných brouků uvádfme ještě: Polní k
c h ob o t n a t ý (Birnprachlkafer Agrillus sinnuatus - obr. 172.) jest
leskle červené barvy, jeho beznohá
larva tvoří pod korou nepravidelně
točené chodby a odbočky. Díry jsou
trojúhelníkového průřezu a jedna sJra·
na jest obloukovitá. Kůra se trhá. Cím
více onemocní, tím více usychají vršky.
Z aj í c polní a k o z y. které, ne·
jsou li hlídány, nadělají mnoho škod.
Mechy a jiné por o sty se netrpí, jelikož poskytují útulek jiným škůd
cům a ucpávají pory kůry. Stromy se
okartáčují a natrou vápnem neb louhem.
Obr. 175. Pásy na píďalku
z cukrov. papíru.

3. Li s t í, p u p e n y a l e t o r o s t y
poškozují:
Mléčný nebo stříbřitý les k (Milchglanz) objevuje
se na počátku léta občas na listech starších stromů pecko vin;
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pncma dosavade přesně zjištěna není. Svádí se na zvyšené
proudění vzduchu v prostorách mezibuněčných, jelikož spoj mezi
pokožkou a palisádním parenchymem jest uvolněn. Dle jiných
pochází od St e r e u m p u r·
p u r e um P e rs. Přikazuje se
okamžité odstranění listí, při·
padně větví i stromu a spá·
lení a pečlivé vykopání všech
kořenů. Vyvolává se i suchem.
U hrušní dosud pozorován
nebyl.
U sýc hání letní (Sommer·
Obr. 176.
diire) nastává při trvalém suPás natíraný. chu, když kořeny nenalézají
v zemi dosti vláhy, odumírají
listy, hlavně na kraji, ale také
na jednotlivých místech mezi hlavními listovými žebry. Umrtvená
místa tkáně barví se žlutohnědě u hrušní tmavohnědě. Nejdříve
umrtvují se listy uvnitř koruny, protože zde jest vypařování
menší, tedy méně vody se sem přivádí, než na povrch, kde úpal
slunečních paprsků jest větší a
tím větší jest i vypařování. Zde
mnoho přispívá i ,·olba odrůd.
Dodatečné zavodňování obyčej·
ně

ijž nepomáhá.
S tět conoš trnkový (Schlehenspinner- Orgyia anliqua) má
samičku bezkřídlou, šedéžlutou
asi 1 cm velkou, tlustou; po
oplození klade asi 400 vajíček
do plodných hromádek; vylíhlé
housenky sežírají listy od kraje
a mohou způsobiti holožír. Má
dvě pokolení, první v květnu,
druhé na konci července. U nás
bývá jen jedno pokolení. Listy
s vajíčky shromažďovati a spa·
lovati, v zimě otrhávati listy visící na stromech. Rozlezlé housenky na jaře postříkati arseno·
vými přípravky. Podobně škodí
štětconoš ořechový (Dasychira
pudibunda).
Obr. 177. zobrazuje úpravu pásu
Zubokřídlec paví oko
proti píďalce.
(Abendpfauenauge- Smerinthus
ocelatus). Jeho modrozelená housenki:l, růžek na zadečku, jako
u lišajů, jest modrý.
Zubokřídlec lípový (Lindenspinner-S. tiliae)má housenku
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zelenou. Oba spásají listy a mohou způsobiti i holožír. Postři·
kují v se arsenovými přípravky, ve školkách ovocných se sbírají.
Cervený a šedý obaleč pupenový (Roter und grauer
Knospenwickler Tmetoceraocellana
a Olethreutes varie·
gana) kl&dou vajíč
ka do pupenů, které
vylíhlé housenky vyžírají. Spřádají listy,
ve kterých žijí. Stro·
my postřikávají se.
1
/ 2 % arsokolem zá·
hy z jara, když se
pupeny rozvíjejí a
o)
Obr. 178.
b)
pak brzy po od·
o) Pasf ze sena, b) tatáž pasf s příkrovem.
květu.

Ž I o u ten k a (Gelbsucht - Chlorose) jeví se u některých
ovocných tím, že přinášejí listy žlulé. Příčiny jsou různé.
Když po zachlazení v noci následuje teplý den, nebo naopak,
jindy bývá příčinou půda.
Pomáhá se dle původu poléváním roztokem siranu železi·
tého (zelené skalice) nebo postřikováním týmž. Také se hnojí
zelenou skalicí. Jelikož však každá půda má soli železité, při
pisuje se zjev ten onemocnění kořenů následkem poruchy výživy
(hnojiti). Velmi často pozoruje se ten zjev na hrušních šlechtě·
ných na kdouli, jež jest velmi choulostivá na fysikálně !nepříz.·
nivou, těžkou, nepropustnou půdu. Pomáháme tedy fysikálním
zlepšením půdy, přimísením hrubého materiálu do půdy, na př.
popele z koksu.
Blednička nebo chlorosa (Bieichsucht), jeví se v bledě
zbarvených listech a bývá zaviněná nedo·
statkem železa nebo suchem. Dle příčiny
se léčí zaléváním nebo vstřikováním roztoku zelené skalice.
Píďalka malá zimnj, vlnopásník
ovocný (Fros!spanner- Cheimatobia hruma ta. Tab. III., 2, 2a), má přední křídla čer
venošedá v rozpětí 25-30 mm se smytými,
příčnými vlnami. (Obr. 173). Zadní křídla .
jsou světlejší. Sedohnědá samička má jen
pahýly křídel a podobá se pavouku, neObr. 179. Na pásu na· může létati.
chytaný hmyz.
Na počátku mrazů, na konci listopadu
a v prosinci slézá kmen, aby nakladla va·
jíčka na pupeny. Dříve myslilo se, že klade vajíčka jen do pu·
penů, avšak nyní zjistilo se, že klade vajíčka také do trhlin
kůry, dříve než dosáhla výšky 1 m, často se jich zbaví dříve než
stromů
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vyleze do větví. Na jaře z nich vyvinuvší se housenky jsou napočátku šedé, pak světlozelené po stranách třemi bílými proužky
zdobené, 25 mm dlouhé. Vpředu mají tři páry, vzadu dva páry
nožek; při lezení vypínají střední, beznohou část, do oblouku a
dle tak vzniklého pohybu slují píďalky. Jakmile vzrůstá listoví,
požírají ho hltavě a neušetří ani květů, ano ani mladých plodů.
Náleží k nejnebezpečnějším škůdcům, může způsobiti i holožír.
Onoho nedostatku samičky, že nemůže létati, užívá se k polapení.

Obr. 180a. Samička zlalořitky
·klade vajíčka.

Ve sněhové výši obse peň ochranným,
asi 10 cm širokým pá.
sem z dehtovaného, vlni,
tého papíru, jež se nahoře drátem dobře při·
táhne a ve středu natře
Obr. 180b. Hou·
lepem. Na dolením konsenky zlatořilky
ci se papír mírně při
opřádají výhon.
táhne. Papír na ty pásy
"pastě" (obr. 174.) lze koupiti v obchodech
s potřebami štěpařskými. V případě nouze stačí
i pás ze silného (cukrového) papíru (obr. 175.),
ten se po přivázání podecpe spadlým listím
nebo dřevovou vlnou a pak se natře lepem.
Obr. 176. a 177. znázorňují úpravu nátěrem.
Obr. 178. a) znázorňuje lapací pás ze sena na
lapání zavíječů, květopasů a pod. hmyzu; b) tentýž
pás krytý mastným papírem. Obr. 179. znázorňuje, jak se hmyz přilepil na pás.
Lep připraví se svařením obuvnické smůly
· s dřevěným olejem do hustoty syrobu. Vyrábí
závod Avenarius v Petržalce u Bratislavy pod
jménem Sotor. Samička slézajíc peň stromu, Obr. 181. Zimní
musí na pás a tu se na něj přilepí. (Obr. 179.) hnízdo zlatořitky.
Peň pod pásem má býti pokud možno hladký.
Pásy přikládají se v červnu a červenci, na podzim, v řijnu,
natrou se lepem, v jinou dobu slouží k chytání jiných škůdců.
Na jaře se odváží, očistí a znova přiváží. Po té jest dobře strom
točí
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poslřikovati v době klidu 10% arborolem, v létě 4-6%
nejdříve zrýti půdu pod stromy a pak utlapati.
Velká píďalka zimní (der groBe Frostspanner.

av

červnu

Tab. III., 3.

- Hibernia defoliaria
CI) není tak četná jako předešlá, malá, jest
této velmi podobna,
příčné vlnovky na
předních křídlech jsou
ostřejší a mají červe·
nou skvrnu, rozpětí
křídel u samečka činí
40 mm. Také samička
má černé skvrny; hou·
senka jest 35 mm
dlouhá. Jinak platí o
této vše, jako o pře
dešlé.
Zlatořitka(Gold

after- Euproctis (porthesia) chrysorrhoea
- Tab. III., 11, 11a)
má jméno dle rezavě
hnědé zadní části těla,
jinak jest sněhově bilá,
má rozpětí 34 mm.
V noci klade chumáč
ky vajíček zabalené do
hnědé, vlnité látky za·
dečku na spodek listů (obr.180a),
na zdi, ploty a p.; z vajíček pak
vylíhlé housenky zapřádají se
na vršcích (obr. 180b) k přezi·
mování. Na podzim valné škody
nenadělají, za to na jaře neušetří
ani listů ani pupenů. V zimě spalujeme hnízda (obr. 181.), rozlezlé housenky (obr. 182.) postřikujeme arsokolem a arborolem. Ochranné pásy.
Bekyně hrušňová (SchwanGartenbirnspinner - Porthesia
similis Fuessl) podobná zlatořitce, má však zadeček zlatožlutý;
Obr. 182. Při rozpuku poupat vylézají housenky zlalořilky lz :hnízda.
housenky nežijí ve společných
hnízdech, také tolik neškodí. Oškrabuje se kůra. (Tab. III., 14.)
Bělásek či li motýl hI o h ový (BaumweiBling - Aporia
(Ponlia) crataegi. Tab. III., 7., 7a.) Křídla jsou bílá s tmavšími
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žebry, rozpětí činí 65 mm.
koláčkovitě žlutá vajíčka na

V červnu klade samička motýle
listy - z nich za 14 dní vylézají
housenky a vedou si jako předešlí. K přezimování utvoří si
ze zbytků listů předivo, zvané malým hnízdem housenek. Jako
předešlí ničí se v zimě ve hnízdech, buď se strhnou nebo se
spálí.
Bělásek ovocný (BaumweiBling- Pieris crataegi) v ovoc-

~®«®

~®~@)
(ťj~l?

Obr. 183. Bourovec ovocný (Oastropacha quercifolia):
a v letu, a' se strany, c housenka, b vajíčka.

ných sadech jest známější. Podobá se předešlému, má však
místo černých teček černé nervy na křídlech. Klade až 150 vajíček. Náleží k nejnebezpečnějším nepřátelům, housenky vyží.
rají pupeny nejvíce u švestek a meruněk; značné škody způso
buje na jabloni. Vede si jako předešlý a stejně se ničí. Hou·
senky sežírají list až na "nervy" - skeletují (kosternatí).
B o u r o v e c o v o c n ý (Kupferglucke- Oastropacha quercifolia - obr. 183), barvy měďověhnědé, asi 3 cm dlouhý. Poletuje v červenci a srpnu, klade vajíčka na větévky; housenky
spásají list a přezimují na větévkách, kde je nalezneme na jaře,
ale skoro je nerozeznáme od kůry. Z jara ožírají vše do hola.
V červnu se zakuklují do zámotku na větévkách mezi listy. Na
jaře postříkati stromy arsokolem. (Tab. III., 5.)
Prsteník (Ringelspinner- Oastropacha neustria-obr.184.)
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a bourovec prstýnčitý (obr. 185.)- (Malacosoma neustria L.
Tab. IU., 16, 16a) kladou známé prstýnky kol slabšich výhonů
a větví, ze kterých na jaře, v dubnu a květnu vylézají žravé
housenky, tmavošedé, hlava bývá modravá. Ožírají
listy až i k holožíru. Samička naklade až 400 vajíček.
Sbirání prstýnků, které dočasně kupuje zemědělská
rada, ničení housenek při společném hnízdění. Odřiznutí slabých výhonků, rozmačkání housenek na silných větvích a housenek slezlých za deštivého, chladného počasí mezi kloníky, případné jich rozstřílení
pískem pomáhá. Doporučuje se postřikování kapalinami hmyz ničícími.
Bourovec- Bekyně
v elko hI a v á. (Tab. III , 4 Schwammspinner- Lymanlria
dispar L.) lítá v červenci a
srpnu a klade v noci Vl'ljíčka
(až 400) na stromy (do roz·
puklin) a na stěny, jež kryje
hubce podobnou plstí, v níž
~
jsou vajíčka chráněna do jara, Obr. 184. Prsleník obec. (Oaslropacha
kdy z nich vylézají housenky,
neuslria).
žijící nejdříve pohromadě, po·
zději se rozlézají. Vajíčka se
pomokří zbarveným petrole·
jem, aby bylo znáti, která byla
již potřena. Ve větších výš·
kách užívá se k moření ná·
dobek na tyčích. Housenky až
7 cm dlouhé, hnědé s dlou·
hjmi vlásky mají bradavky,
mladé žijí pospolu. Někdy vy·
stupují hrozivě. Chloupky hou·
senek způsobují otok. Same·
ček jest menší, šedohnědý
o rozpětí 45 mm, samička větší
má přední křídla bílá, bez
ostré kresby o rozpětí 80 mm.
Modrohlávek ovocný
(Blaukopf - Diloba caeruleo·
cep hala L.) obr. 186. Housenka
Obr. 185. Bourovec prstýnčilý:
modravě nebo zelenavě bě·
a vajíčka, b housenka, c motýl.
lavá asi 4 cm dlouhá, hlava
modrošedá se 2 velkými čer·
nými skvrnami. Vyžírá nevyvinuté pupeny švestek, jablek, meruněk i broskví, nPpohrdá ani listím a plody.
Bekyně sosno v á, mniška (Waldnonne- Psilura mo·
nacha L) tento domácí pán v jehličnatých lesích napadá také
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stromy ovocné, když se nalézají blízko lesů a při návštěvě ohlodá
je do hola. Přenáší se větrem z lesů i několik kilometrů daleko.
Zob on o s k a k už elovi t á, tab. IV., 5. (Rhynchites conicus
a coeruleus- Zweigabstecher). Obr. 187. Navrtává mladé Jeto·
rosty, do kterých klade po vajíčku, pak nažírá letorost tak, že
vršek svadle visí dolů, ly pak
spadnou k zemi, larvy živí se
Obr. 186. Modrohlá·
dření umírajících vršků, a vy·
vek ovocný: a můra,
kusují pupeny, pak se zakuklí
b housenka, c kukla,
d vajíčka. Na vrchu
v zemi. Odřezují se svadlé
požrané hruštičky.
vršky a spálí. Lapací pásy.
Z o b o no s k a zl a t á, tab.
IV. 2., (Rhynchites auratus Goldgriiner Apfelslecher) a
jabloňová (R. bacchus), larvy
nakusují plody, vnikají do nich
a vyžírají chodbičky. Napa.
dené plody vani nedozrají a
opadávají. Skod! jabloním,
hrušním a jiným
ovoc.stromům (me·
ruňky, broskve a
pod.) Larvy tvoří
kukly v zemi, brouci
přezimují v
trhlinách kůry.
Z jara a v lé·
tě sklepávají
se na podložené plachty
a spálí se.
Chytají se do
pletených pásů; stromy po·
střikují se karbolinem, dendrosanem. Zem na zimu jest dobře
pohoditi vápnem a mělce je zarýti.
Ob ale č (z a vij e č) ovocný (Knospenwickler - Tmetocera ocellana F) červený a Olethreutes variegana Hb šedý,
jsou to malí motýlkové; onen má přední křídla bilá nebo
šedá s tmavohnědou špičkou a modrošedým kořenem o rozpětí
17 mm, tento má přední křídla šedohnědá s bílou špičkou o rozpětí 20 mm. Prvý klade vajíčka na pupeny v letních měsících;
v krátké době vylezší housenky zakuklí se k podzimu na pře·
zimování. Bývají 15-20 mm dlouhé červenohnědé s černou
hlavičkou. Na jaře ožírají pupeny, květy, ano i mladé ovoce
nešetří. Vajíčka šedého kladená v červnu a červenci, dají na
jaře housenky stejně se chovající. Potírají se arsenovým po·
stříkáváním, arborolem.
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Mšic. e ( všice) I i st o v é (BlatlHiuse - Aphididae) jsou známá,
mala, jemná nířátka bezkřídlá i okřídlená, žijící v koloniích
na mladých, zelených letorostech a na spodku listů. Jednotlivé
druhy jsou si podobny a také jejich život jest vzájemně podobný.
Vahčka bývají uložena na vrškách letorostů, pupenech a vět
vích, jsou nejdříve tvrdá, zelenavá, později střelnému prachu
podobná. Na jaře se z nich vylíhnou bezkřídlé samičky, jež po
několikanásobném svléknutí se objeví jako panenské dědičky plodné
samičky, které dají ži·
voucí mlaďátka, která po
několikerém
svléknutí,
asi za 1 až 2
týdny rozmnožují se jako
jejich matky.
Jedna může
dáti 30 až 40
mláďat a jed·
notlivé poro·
dy rychle za
sebou následují. Brzy
jest rostlina přeplněna
a když se z bezkřídlých
vyvinuly okřídlené, což
jest podmínkou životní,
starají se tyto o pře
sídleni na jinou rostlinu a
tvoří nové kolonie. Když
Obr. 187. Zobonoska kuželovitá (Rhynchites
na podzim utvoří se poconicus).
měry nepříznivé k rozmnožování, objeví se nyní mšice dvojího pohlaví, bezkřídlí nebo i
okřK.ilení samečkové a vždy bezkřídlé samičky, tyto po oplození
nakladou tvrdá, zimní vajíčka, jež přezimují a koloběh znova za·
číná. U některých druhů a za určitých poměrů přezimují vedle
vajíček i panenské matky, schopné rozmnožování. Z jedné sa·
mičky může býti milionové pokolení. Vyměšují řití medovou
látku, která láká hmyz, na př. mravence, k ssání a škodí tím,
že ucpává póry pokožky a tvoří podklad pro mikrohouby. Jinak
škodí ssáním na mladých částech stromů a listech, nejškodlivější jsou na jaře, kdy mají se ničiti dříve, než se listy svinují (obr. 188.). Odrůdy: A) trvalé: 1. zelená jabloňová (Aphis
pomi Deg - Tab. IV., 18), 2. hnědá hrušňová (Dentatus sorbi
Kalt.), 3. černá třešňová (Myzus cerasi Fabr - Tab. IV., 21),
B) p ř ebi ha v é: 1. zelená broskvová (Mizoides persicae sul Tab. IV., 17), 2. zelená slívová (Kyalopterus pruni Fab.- Tab.
IV .• 22). Stěhují se v létě, na zimu se vracejí. Ničí se: a) v zimě
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vajíčka postřikováním po opadání listí (10% ovoc. karbolinea)
březen) když nemrzne, před vyrašením, b) v létě
namáčením letorostů do přípravek, postřikováním (opakovati za
4-8 dní); ke stříkání používá se tabák. výtažek ve směsi se

a na jaře (únor,

stejným množstvím mazlav. mýdla nebo lysolu, jícha kvasiová,
emulse petroleje s mazl. mýdlem, rozředěným denaturovaným
lihem. Mechanicky ničí se mačkáním a odřezováním na pa·
clených výhonů a
listů.

MŠiCe Š t Í·
tové (štítenkySchildliiuse
Coccidae) mo·
hou jejich živíte·
lům nejen mnoho
škoditi ve vzrů·
stu, ele za jistých
okolností je i
umrtviti (obraz
188. a). Zapouštějí své štětino
vé ssáče korou
až do kambia a vyssá·
vají strom. Sídlí nejraději
na mladých dřevových
částech, ale neušetří ani
starších větví a kmenů,
pokud mají mladou kůru.
Mocné objevení se štítenek uvádí se v sou·
vislost na nepoměrně
dlouhý životní čas sami·
ček a na druhé straně
na neobyčejně velký počet potomstva jedné matky. Dospělé
matky nemají křídel, jejich články jsou zakrnělé nebo docela
chybí. Jest jich mnoho druhů a společný znak tvoří ztvrdlá vypocenina těla, jež kryje tělo jakožto štítek, takže přissátá mšice
vypadá jako nějaký výrůstek chitinový na kůře. Rozmnožují se vajíčky, ze kterých se pod umírající matkou vyvine nové pokolení,
u kterého pozorujeme pohlaví až po několikerém svlékání. Přímými
škůdci jsou pouze larvy a vyvinuté samičky. V prvé řadě napadají nedostatečně živené v"l vysílené stromy, v teplých krajích
jsou četnější.- Odrůdy: 1. Cer ven á ústřic ovitá (Epidiaspis
lepérei Ldgr. - obr. 189. c) jest nejškodlivější na hrušni, kdež
usídlujíc se na větvJch a mladých kmenech, tyto zmrzačí a vy·
volává trhliny. 2. Cárková štítenka ovocná (obr. 189 b)
(Lepidosaphes uJmi L.) škodí hlavně na jabloních, hrušních,
kdouli a hlohu. Na obr. 189. a jest švestková větévka obsazená

Obr. 188. Mšicemi listovými na·
padené a proto zkroucené listy.
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štítenkami. Štíty samiček jsou hnědé, u sameč~ů menší. Obr. 190.
Stítenek jest velká
se zdržují. Na př.
broskvová (Tab. IV., 23) atd. K potírání užívá se Vetanin u
ve vodním 1°/o roztoku.
Chroust obecný - babka (Maikafer - Melolontha
vulgaris L.- Tab. IV., 7) a listokaz zahradni (Phyllopertha
horticola L.). Známe také chrousta ma ď á I o v é ho (M. hy po·
castani) a chlupatého (M. pectoralis). Chroust libuje si na
švestkách, jabloních a třešních, méně na hrušních a višních .
znázorňuje větším obrazem tvar štítenek.
řa·da a jmenují se dle stromů, na kterých

•
c
b
Obr. 189. Větévky obsazené štítenkami.
a švestková větévka se štítenkami, b jabloňová větev s čárkovou štítenkou,
c jabloňová větévka s ústřicovitou štítenkou .
a

.

Podobně chová se příbuzný listokaz a chroustek (Rhizotrogus solstitialis}, kteří nejen listy ožírají i ohlodávají (skeletovatí, kosternatí), ale také mladé plody nažírají. Způsobují
i holožír. Setřásáním a umrtvením (sirouhlík, hořlavý!) a krmením
drůbeži se jich zbavujeme; arsenové jíchy pomáhají. Ponrava
jest nebezpečná mladým stromkům, nejlépe když ji upoutáme
na lákadlech, jako na př. salátu.
Moli: 1. Spirálový (Obstblattspiralmotte - Cemiostoma
scitella- obr. 191.). Na listech mnohých stromů vyžírá housenka
tohoto mola kruhové chodbičky nebo-li podkopěnky, tmavohnědé,
list pak zasychá, někdy tolik, že i plody nedozrávají. Zakukluje
se na listech nebo v trhlinách kůry. Má dvě pokolení, červen
červenec, pak srpen-září. Hlavní boj soustřeďuje se v zimě
proti druhému pokolení; kůra musí býti seškrabána a pak se
kmen natře plantasanem.
2. Li st o v ý (Obstblattminiermotte - Lyonetia clerkela). Zelená housenka tohoto motýlka tvoří klikaté chodbičky v listě
od a k hlavnímu nervu. Housenka zakukluje se v květnu nebo
v červnu na spadu listu nebo v trhlinách kůry větví a kmene
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v bílém zámotku, připevněném vlákny. Po 14 dnech vylíhne se
motýlek, jež klade jednotlivě vajíčka na listy, ze kterých vylíhnou se housenky v červenci a srpnu a škodí opět na listech.
Podkopěnky jeho jsou na ovocných i divokých stromech a
keřích, jmenovitě na jabloních a třešních. Ničí se rozmačkáním
pup a postřikem jíchy tabáko-mýdlové.
3. Ovocný (Obstblattmotte - L. pomifoliella) má také dvě
generace, dělá také chodbičky, ale mělčí.
4. Višňový (L. cerasicotella Weichselbaummotte) na listech
třešní a višní.
S.)ahodníkový (Erdbeerblattmotte - NepUcula fragariae).
6. Pěti tečný (Fiinfpunktierteblattmotle
Ornix guttea) vyžírá pletivo listové až k vrchní
pokožce. Motýlek má dvě
pokolení, jest fialově
hnědý s 5 bílými tečkami.
7. Řapíkový (Blattstielmotte O. petio·
tella) vyžírá chodby na
vrchní straně a pak je
splétá stejně jako pře
dešlý.
Obr. 190. Kůra kmene a napadená štítenkami,
8. P o u z dr o v ý nab zvětšený štítek ze spodu, plný vajíček,
černalý (Sackmottec štít svrchu.
Coleophora nigricela a
C. hemerobiela), housenky těchto žijí v listech v pouzdro svi·
nutých. Přístupná pouzdra rozmačkáváme, jinde střikáme v době
vegetace 1 / 2 % arsokolu, nebo na jaře 1 /t% sulikolu.
9. Dřeňový (Apfelmarkschabe- Apfeltriebmotte- Blasto·
dacna putripennella Z.) j~st drobounký, klade vajíčka od čer
vence do srpna na listy jabloně. Housenka asi 2 cm dlouhá
spásá nejdříve pletivo listové, na podzim zavrtává se do pupenu,
který vyžírá a v něm přezimuje, z jara zavrtává se do letorostů
nebo květenství, jež vyžírá. Vrcholové prýty vadnou, až usychají.
Klade také vajíčka pod pupeny, ze kterých vylíhlé housenečky
vyžerouvpup~ny, jež pak nedají výhonu.
10. Cervenoskvrnný jabloňový (Oelechia rhombella)
má 2 pokolení v červenci a na podzim. Housenka svinuje listy
jabloní a hrušni, které až na nervy sežírá. Napadené listy spalujeme, v zimě postřikujeme 10'/o roztokem karbolinea.
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Mé r a jabloňová (Apfelsauger .,-- Psy ll a mali) vyssává
pupeny a listy, jež se zkadeří a blednou, dále stopky květní a
tím je ničí. Larvičky, plošticím podobné, nejvíce na spodku listů
se zdržující, vylučují v drobounkých kapičkách sladkou, tekutou
medovici, jež láká mravence. Když uschne, zůstane lepkavý
povrch. na kterém se uchycuje sazovitá čerň chmelová {Fumago
vagans), která z něho žije. Sa·
zovitý povlak brání přístupu
slunečním paprskům k pletivu
a znemožňuje spodobování a
1
vypařování. Méra jest asi 2 / 2
mm dlouhá, objevuje se od
jara do podzimu a klade va·
jíčka bílá a červená do trhlin
kůry, na mladé letorosty a na
pupeny od září až do listopadu; od počátku dubna líhnou se z nich larvy.
4.

Květy.

a) Shazování květů a
m I q d ý c h p l o d ů bývá následek sucha, blizna není ani
tak vlhká, aby zachytila pyl.
b) M r a z y v z i m ě škodí
- jen jsou·li velmi silné květům v plodových stvolech,
jmenovitě u peckovin a nejspíše třešním. Citlivější jsou
násady květů, když se pupeny
nalévají; nejčastěji trpí však
otevřené květy na .iaře. Pozdní
jarní mrazy o - 3° až -4 ° C
Obr. 191. Chodbičky (podkopěnky)
mohou zničiti samičí části
otevřených květů, kdežto samčí
mola spirálového.
části, prašníky, a u jádrovin
ta část, jež objímá plodové listy a ze které vyroste jedlá část
jablka a hrušky, mohou zůstati nedotčeny při této zimě. Právě tak
uniknou jim často ješt~ květy skryté v kalichu nebo v polovyvinutých
plodových pupenech. Proto po mrazu na počátku květu může
nastali ještě druhý, třeba slabší květ s nouzovou sklizni. Pozdě
kvetoucí odrůdy té nehodě ujdou. HI u c h é květy slnvou ly,
které opadají, aniž by nasadily ovoce. Příčiny bývají různé: mráz,
sucho, mnoho deště za doby květu, také kouř, jedovaté plyny
a j. v. K zamezení škod má se zabrán\ti sálání tepla z půdy;
u malých stromků stačí přikrytí šátkem. Ve velkých sadech a
zahradách hledíme kouřem po větru utvořiti mračno, které má
ochrániti květy. K vyvolání kouře užívá se syrové chvoje, pilin,
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petrolejem politých; v Kalifornii mají zřízená zvláštní kamínka
na 5 I petroleje. V Oregonu, Washingtoně užívají čmoudících
hrnců. Také postřikování vodou před východem slunce poslouží.
Květy poškozují dále housenky píďalky, obaleče aj. Drsnatec
(Rauchkaferchen - Tropinota hirta P.) vyžírá jemné části kvě·
tové. Dále škodí květům květopas jabloňový (Anthonomus pom.
- Tab. IV., 1.) a plíseň šedobílá Monilia.
5. PI o dy.

a) Padání ovoce. Někdy se stane, že náhle hromadně
spadá nezralé ovoce. Všecko ovoce, jež se z květů utvoří, strom
neuživí, proto normálně, krátce po odkvětu, veliké množství
malých plodů shazuje. Někdy, zvláště u vzdálených sadů, sha·
zuje strom plody, jejichž květy byly nedostateČJ!ě oplozeny.
Trvalé sucho bývá další příčinou spadání ovoc€. Svestky v takových případech ryšaví (černají předčasně). Stromy na velmi
hnojené půdě stojící, jmenovitě třešně, ženou do dřeva a sem
tam také plody shazují. Jak nedostatek, tak i přebytek živin
může býti přičinou shazování ovoce. Mimo to má každý druh
ovoce své zvláštní škůdce.
b) Pukání ovoce a trhliny. Peckoviny, obzvláště třešně,
pukají snadno při deštivém počasí. Jádroviny pukají po suchém,
slunečním počasí. Při nastalém deštivém počasí ovoce nabotná
a pak puká. Houby hnilobotvorné použijí té příležitosti a způso
bují hnilobu. Ovoce praská také působením drobnohledných hub.
c) Malá trvanlivost ovoce záleží na jakosti dužiny a
jest v souvislosti s počasím. Bývá to nedostatek kyseliny a
třísloviny, péče o sklizně.
d) Znetvoření ovoce jest obyčejně následek nedostatku
vody a živin, někdy jest to důsledek pozdních mrazů za květu,
nebo krátce po něm.
e) Ledovatě ní neb ses klovat ění ovoce (Glasig w~rden)
objevuje se nejčastěji u mladých stromů. v stáří mizívá. Ovoce
vypadá jako zmrzlé, prosvítající. Příčina bývá místní přerušení
výživy. V tom vyniká zvláště Virginské růžové a bílý Astrachán.
f) Rez ovité prsteny. Mnohé odrůdy ovocné mívají normálně rezovité skvrny, ale někdy vyskytují se zvláštní prsteno·
vitá, rezovitě zbarvená pásma drsného povrchu. Zjev ten svádí
se na květnové mrazy. Takto poškozená místa zahojí se během
vývinu plodu hnědou, korkovou tkáni.
g) Ožraná mí st a ( ožerky) pocházejí od zvířecích škůdců,
jmenovitě housenek- píďalky zimní, obaleče červeného, listokazu
zahradního. Lze připojiti ještě vosy. V o s y a sršně, jež poško·
zují hlavně ovoce, vykuřujeme z hnízd sirným kouřem.
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Nemoci

•

jabloně.

1. Kořeny.
Tříslovitost (Lohekrankheit) objevuje se u o voe. stromů
ve vlhku rostoucích. Kůra kmene při hlavě kořenové odprýskává,
pod ní tvoří se hnědý prášek. Odpomáhá odvodnění pozemku.
N á do r y kořenové, až velikosti pěstě, nalézáme na koře·
nech, hlavně u jabloni a hrušní. Vyskytují se již ve školkách dobře
hnojených. V Americe ji pokládají za vliv bakterií (Bacterium
tumefaciens Smith a Townsend). lnfiko·
vané stromy zůstávají pozadu a ztrácejí
odolnost. Namočiti kořeny před sadbou
do 10% roztoku Uspulunu.
v
Zá v alky mšice krvavé. Cetné
bakulky velikosti asi lískového ořechu
i větší, nalézají se na všech částech ko·
řeilů až ke krku. Dle bílých, vlnitých
vločků poznáváme mšici krvavou, o které
pojednáme dále. Nejvíce trpí pláňata
jabloňová a podnože doucinu v kypré
půdě. Hořejší část kořene se odkryje a
posype práškem tabáku .
2. K m e n a v ě t v e.
R a k o v in a (Nectria - Krebs - obr.
192.). Padnou-li výtrusy houby nectria
galligena (Bresadola) čili hlivěnky rako·
vinné, Nectria coccinea zvané, na po·
raněné (nahé) místo jabloně nebo hrušně,
zapustí kořeny a způsobují rak ovinu, Obr.192. Rakovina otevřená.
u jabloně velmi častou. Vítanou pří·
ležitost k zachycení této houby poskytují námrazy. Není pravým
parasitem, vniká velmi mnoho do orgánů stromů na jaře jizvami
po spadlých listech. , Využije jiného parasita jako hostitele na
př. Venturia inaequalis, který způsobuje strupovitost, jehož konidiový výtvor jest Fusikladium dendriticum, ten přemůže. Proto
nutno bojovali proti stroupovilosti fusikladia postřikováním stromu
hned po odpadu listí karbolinovými praeparály, např. 15% arborolu. Některé odrůdy jabloní a hrušní jsou zvláště náchylny
k rakovině. Dle zevnějšku jest rakovina otevřená (obr. 192.),
když se kolem původního místa nákazy hoří soustředné prsteny,
tvořící se tím, že každoročně nově utvořivší se převaly po Nectrii
odumrou, avšak ona, jako silnější udržuje ránu otevřenou. To
bývá u slabě rostoucích stromů. Pak jest rakovina zavřená,
velmi podobná rakovině mrazové (viz obr. 170.), ta bývá u stromů
velmi vzrůstných, ty mají dosti síly, aby ránu rakoviny zavřely, tu
vznikají uzlovité naduřeniny, rakovinné uzliny zvané. Vnitř mají
tyto uzliny hnědou, práchní vyplněnou štěrbinu a kolem ní zna203
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uložení; tím liší se od podobných závalů po
mšici krvavé. Rakovinná houba uchycuje se na poraněních růz
ného původu. Má výborné působiště na půdách vlhkých s nepropustným spodkem, ale také suchá a chudá půda jest jejím
působištěm, i studené a vlhké podnebí, půda přehnojená zá·
chodovými výkaly, dusíkatými hnojhy, vůbec ve vlhkých polohách při nedostatku vápna a drasla jsou pro ni příznivé po·
měry, Důležitá jest volba odrůd a vhodných roubů, ila př. pozdní
odrůda na ranou podnož, nebo zvolna rostoucí na podnož
vzrůst no u připravují jí půdu. Pomáhá řádné ošetřování a nor·
má ln í hnojení, ne jen dusíkaté! Místa rakovinná vyřezují se
až do zdravého dřeva a zatrou se horkým dehtem nebo rostlinným, karbolinovým roztokem. Někde udělají 2-3 podélné
řezy a vyčištěnou ránu zatrou stromovou maltou s 3% roztokem
modré skalice (jíchy). Když otevřená rakovina nezabírá více
než třetinu obvodu, může se strom vyřezáním ještě zachovali. Rakovinou postižené větve jest nejlépe vyřezati, případně strom
omladiti. Některé odrůdy od. ol n é lépe rakovině vzdorují, ni! př.
Boikovo, Knížecí, Gravenštýnské, Anglické nedostižitelné, Cervené tvrdé, Jeptiška a j. Ovšem, že ta odolnost (odporuschopnost) jest podmínečná. V Americe mají 8 různých, rakovině
podobných poranění.
Ho u by stromové (Baumschwame - F omes - Polýporu s,
Agaricus) nejčastěji objevují se poblíž zanedbaných poranění,
ve tvaru obyčejné konsoly, jež na spodku mají ještě viditelné
póry. Houby ty náležejí k chorošům (Polyporaceae), jsou barvy
hnědé (p. hispidus) nebo šedé (igniarius), nebo sirkové (p. sulfureus Fries), ty bývají nejvíce na jabloních. Zdravá poloha,
ochrana proti poraněním, zachrání strom před nimi, objeví-li se,
vyřezají se a rány se zadehtuji.
lm e I í (Mistel - Viscum album L. - Tab. II., 7.). Na jabloních vyskytující se odrůda Viscum album L. má vidlicovitě
rozvětvený, hranatý stonek, zelený květ, bílé bobule a 4:voří
v koruně jabloně kulatý, často i 50 cm vysoký keřík. Množí se
semeny, které roznášejí ptáci trusem. Jmelí ssaje mízu stromů
a poškozuje dřevo. Musí se vyřezati jeho zelenavé kořínky,
často až 1/ 2 m dlouhé, až do zdravého dřeva a rána se zatře
horkým dehtem.
Mšice krvavá, vIn a t k a (Biutlaus- Eriosoma lanigerumSchizoneura ·lanigera Hausm.- Tab. IV., 19, a, b, c, d) jest velmi
nebezpečná; na konci května a v červnu pozorujeme ji na vět
vích i kmenu stromů jako bílé, vatě podobné povlaky, menší
i větší, které rozmáčknuty barví se červeně a odtud její jméno.
Mimo jabloň vyskytuje se také na ozdobných jablíčkách, hlohu,
kdouli, málo na hrušni, zde hlavně na kořenech, vyhledává slabé,
nemocné stromy. Rozmnožuje se nepohlavně, ale také pohlavně
potomky okřídlených mšic krv. z pozdního podzimu. (Tab. IV.,
19, b, c). Prostřednictvím ssavého rypáku ssaje z kambia, na to
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místo hrnou se živiny ve velkém množství a tvoří nemocné výstřelky. Převalové kraje ran, trhlin, kůry, řezů pouštěcích a jiných poranění stromů, jež neutvořily ještě žádného silného korku,
pak také mladé výhony poskytují nejlepší příležitost vniknouti
do té tkaně. Utvoří se nepřirozené výrostky, podobné převaliim
rakoviny, tvořící však uzlovité, vnitř plné naduřeniny, objímající
i celou větev. Ochrana spočívá: 1. v pozorováni ozdobných
jablek, hrušní, kdoulí, hlohu, na něž mšice krvavá jen příleži
tostně přechází. 2. Diikladné oči~tění z ciziny přicházejících
jabloněk, roubu a podnoží. 3. Chrániti se odrůd napadených:
Kr!tsokvět, champagn. retta, Cox. oranž. rl., Landsbergská rl.,
Orang. rl., Muškátová rt., Ribston. jader. Za to voliti odrůdy
mšici krvavé vzdorné: Ananasová rl., Kanadská rt., Bismarkovo,
Charlamovski, Žlutý Richard, Oravenštýnské, Z~lené štětínské,
Králov. krátkoslopec,v Londýn. jadern. Jeptiška, Cerv. štětínské,
bílý Astracháň. 4. Setři ti přirozených nepřátel mšice krvavé:
slunečko, dlouhososka, denivky a j. larvy. V Rakousích, Německu
a Holandsku podnikli pokusy s americkou lumkou, ale není
dosud jasno. Při hnojení nezapomínati na vápno a draslo. Větve
hoj.ně napadané odřezati a spáliti. V zimě ocelovým kartáčem
strom očistili a strom natříti 15% roztokem karbolina nebo 10%
arborolu, ostrým štětcem. Případně i strom postříkati tím roztokem, ale jen 3%, nebo 10% arborolu, stačí k natírání též de·
naturovaný líh, který se dobře rozlézá. Jak velké nebezpečí
chová v sobě mšice krvavá. vidno z toho, že přezimovavší sa·
mička zrodí 30 mladých, každá z nich opět 30 a fo jde do
8 pokolení, tak že dá několik miliard potomků. Nyní doporučuje se U s I in, k natírání v poměru 1: 1, k postřikování 7"5°/o
po celý rok. O ničidlech až ve společném oddílu, zde jen tolik"
že se radí staré silně napadené stromy, jež jsou takřka paře
ništěm. odstraniti; určité odrůdy, na př. Parménu zlatou zimní
vymýliti ze zahrad. Za ni doporučuje se )adernáč rib~tonský.
E v r o p s k ý n e p r a v ý č e r v e c S a n Jo s é (Aspidiolus
ostrea~formis Curt.) vyskytuje se mimo předešlou také na jab-'
loni. SJít černě šedý až hnědý jésl okrouhlý, asi 2 mm v prů·
měru. Zije také na hrušni, švestce, broskvoni a j. Mladší vět
vičky jím napadené usychají.
3. Li s I y a I e t o r o s ty.
I i v é skvrny a strupovitost. (Russflecken, Schorfkrankheit) náležejí mezi nejrozšířenější a nejnebezpečnější houbové nemoce nejen jabloně, ale v ovocnictví viibec. Vy\'olává
je láčkovitá houba Venturia innaequalis (Cooke) u jabloní, venturia pirina u hrušní, venturia cerasi u třešní. (Tab. I., 2a, 2b.}
Dříve jako vedlejší tvar popisované Fu s i cl ad i um den dr i·
ticum, dle jeho letních sporů, dosud nemoci té své jméno
propůjčuje. Napadá listy, ovoce i větve, na nich přezimuje, je
proniká a tvoří nové plodové tvary. V dubnu a květnu nalezneme
Sně
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na přezimujících listech plodové schránky, perilhecie, jež brzy
po rozvinutí uhoří sametové černé skvrny (sazové),ježhoří
z listu vystupující přenášeče konidií. Houbový mycel nevniká
do tkáně listové, nýbrž rozvětvuje se pod kutikulou vrchní po·
pokožky; kutikula se potom ovšem vlhkostí vytryskujícími nosiči
konidií protrhne, spory se větrem roznášejí na rašící stromy.
Listí, zbavené vyživovací činnosti, brzy odpadá. Na ovoci utvoří
se přibližně kruhové, často i splývající skvrny. Střed tvoří hnědý
korek, ten jest obstoupen černou pruhou houbovou, a bílou, od
vyzvednuté .části kulikuly
(obr. 193.). Dle. toho vzhle·
du dostává se jim jmen
strupovitost, rezovitost, de·
šťové a vodní skvrny. Ovoce
se stane nevzhledné a puká
na místech, kde se více
skvrn setká. Mladé výhony
onemocní u jabloní jen zřid·
ka. V poslední době obje·
vuje prý se to častěji. Vlhké
a teplé počasí snětivost pod·
porují. První nákaza mladé·
b,
ho listí počne na jaře láč·
kovými spory, jež se vyvi·
nují na listech v podzimu
Obr. 193. Plodové tělo FK Ven!urie inaespadlých. Později rozšiřuji
qualis, hl-bl tkáň listová, na pravo jediná
láčka S, se spory konidie Sp.
ji letní konidie (spory). Ač
o nějakém větším nebo
menším sklonu ovocných stromů k nákaze s určitostí mluviti
nelze, uvádíme zde některé odrůdy, které jí lépe vzdoruji:
Antonovka, Burchardtova reneta, Muškátová reneta, Ribst. hranáč,
Malvazinka, Lutišský rambour, Baumanova reneta, Boikovo, Char·
lamovski, žlutý Richard, Jakub LeheJ, Ontario. cář Alexander,
·Krátkostopec králov., šedá franc. ren., bílé průsvitné.· Z hrušní:
Kongresovka, Boscova láhvice, Clappova oblíb., Gellertova másl.,
Mechelenská )os., Spolková děkan;, Solnohradka. Ob z v I á š tě
citlivé jsou: Cellini, Gdánský hranáč, Míšeňská, šedá podzim.
ren., Velká kase!. ren., Londýnský hranáč, Orleánská ren., Bílý
zim. kalvil, Zim. zl. parména. Z hrušní: Lucasova, Podzim. šedá
másl., Hardenpontova, Koporečka, Zim. děkanka. Spadané listí
se spaluje, ale s malým výsledkem, několik zapomenutých listů
a nákaza jde znova. Osvědčilo se postřikování bordeauxskou
jíchou, 2% při počátku rašení listů, a pak hned po odkvětu
1-1•/2 %. Později postřikujeme jen když počasí jest příznivo
nové nákaze. S o I bar u užívá se k postřikování před rašením
(únor) v rozředění 3%.
Pa dI í j a b I oň o v é (Apfelmehltau- Podosphaera leucotricha
- Ell et Everh Salm - Tab. ll., 2) se v posledních letech
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znacne rozmohlo; ,houba, která byla dříve domovem na jihu,
dne,s jest již i ve Svédsku. Houba padlí napadne na jaře mladé
listy a výhony, "omouční" je, později se povlak ztratí, listy se
zkroutí, starší ohnou se dolů, konečně uschnou a nabývají barvy
špinavě hnědé. Na podzim utvoří se na listech černé tečky,
plodové to tobolky houby padlí jabloňového. Někdy semenáčky
jabloňové i květy padlím trpí. Ovoce obdrží trhliny. Láčkové
plody tvoří padlí zřídka, leda po suchých, horkých letech. Pře
zimují jako mycel v pupenech a na lis,ech. Padlí náchylné odrůdy jsou :v Virginské růžovvé, Alantovo, Bisvmarkovo, Celini, Charlamovski, Zíhaný kardinál, Zlutý bellefleur, Zlutý Richard, Bojkovo,
Landsberg. ren., Orleánská, Bílý astracháň, Bílý kalvill zimní.
Suché, teplé počasí jest padlí příznivé. Nejdůležilější prostředek
k potírání jest neprodlené vylamování a spálení na jaře "pomoučněných" výhonů, některé objeví se i v zimě a ničí se také.
Náchylné odrůdy nutno chrániti jedem houbovým. Poprášení
jemným práškem ze síry (nikoliv sirným květem), postříkáni
shnými játry a bodeauxskou jíchou není vždy jisté. Doporučuje
se postříkáni v době klidu (únor) 3% roztokem Solbaru. Také
S u I i k o I, jest to kolodiální síra, se doporučuje k postřikání
3-4 krát opakovanému. Nejprve se béře roztok 0"05%, pak 0·1 %.
Postřikování stromů po odlistění vápenným mlékem s 1% modré
skalice nebo sirných jater při současném zavápnění půdy má
míti dobrý výsledek. Vzdorují padlí: Cox pomona, Zimní zlatá
parména, Oravenštýnské, Král. krátkostopec, Krásné boskopské,
Grahamovo, ). Lebel, Croncelské, Ontario, Ribston hr., Renety:
Blenheimská, Kanadská.
HI i věn k a r ů mě 1k o v á (Nectria cinnabarina) tvoří na vě
tévkách a kmenech téměř všech listnatých stromů a keřů světle
červené, asi jako špendlíková hlavička velké polštaříky tělísek
konidií, jimiž houba přezimuje. Z jara při klíčení vrůstají do
dřevin, stravují škrob a vylučují jedovatou látku, která ničí
dřevo. Odumřelé dřevo se ořeže a spálí. Místa poraněná a po
odřezaných větvích natřeme plantasanem.
Li st o k a z z a h r a dní (Oartenlaubkafer - Phylloperlha
horticola). Brouk 9-10 mm dlouhý, černozelený, kovov~ lesklý,
s hnědými křídly,, sežírá listy. (Tab. IV. 6.)
Rez (Pinselrost - Oymnosporangium tremelloides R. Hart
nebo sabinae) není četná, na listech objeví se žlutočervené,
poněkud stlustlé skvrny, na jejichž spodku vytvoří se několik
milimetrů dlouhé, vlasové štětečky, mezi nimiž vzniknou aecidiové spory. Spory přejdou na chvojku jalovec (Juniperus sabina, příp. i ). virginiana), zde vytvoří naduřeniny, na nichž na
jaře objeví se. zimní spory (teleutospory) jako rosolovité kapky.
Sporidie těch teleutosporů nakazí zase listy hrušně i jabloně.
Nejdůležitější prostředek jest odstranění onemocnělého jalovce.
Suché skvrny (Diirflecken - tab. 1., 3d) objevují se
u jabloní málo. Způsobuje je nižší houba Phyllosticta malí
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(Prill a Delacr.). K postřikování volí se měďnato-vápenná neboli
· bordeauxská jícha, případně 1% vetanin.
Mšice li st o v é (Blattlause) na jabloni jsou různé, nejčastěji
zelené jako Aphis Mali Fabr. Bezkřídlá mšicé jest zelená s čer·
venou hlavičkou, okřídlená černá se z~leným zadečkem, přechází
také na hrušně, kdoule a mišpule. Skody jimi způsobené jsou
nepoměrně velké, snad větší, než mšice krvavé, ale nezanechá·
vají takové stopy jako tato.
Méra hrušková objevuje se na
jabloni málo a škodí jako předešlá.
Oškrabky (Schabflecken) způso·
buje mol, náležející k uvedeným již mo·
lům p.ouzdrovým Coleophora hemero·
biella Scop. (obr. 194.). Malá housenka
tohoto mola, stojíc na hlavě v pouzdře
ze zaniklých listů, navrtává do listu dírky
a od nich vyškrabuje vnitřní pletivo mezi
vrchní a spodní pokožkou, tak zvané
pškrabky. Na listech vzniknou hnědé
skvrny v průměru několika milimetrů. Potírá se v době vzdouvání pupenů a ihned
po rozvinutí postřikem sírovápennou neb
arsenovou jíchou. Při zimním čištěni
stromů zničí se sebou přezimující škůdce.
Mot ý I a velmi drobného - mola
listového Lyonetia clerkella L. (Obstblatt·
miniermotle- obr.195. znázorňuje škodu
způsobenou na listě) jsme již uvedli
Obr.194. Mol listový (Coleo· v oddílu: Moli, str.199. (Tab. III., 1, 1 a, 1 b.)
phora hemerobiella): a hou·
Mol j a bl e č n ý (Apfelbaumgespinstsenka v pouzdře, b motýlek,
c požerek.
molte - Hyponomeuta malineHa Zeli.
- Obr.196.) náleží k molům předivým.
Housenky tohoto obtížného mola, jež jsou špinavě žluté, s černými
skvrnami a bradavkami, líhnou se na podz.im z vajíčék, nakladených v hromádkách na větve jabloní; z jara vylézaji ze skuiin
a zapřádají se do bílého, závojovitého přediva společně s listy,
které ožírají až na žebra. Chumáče vypadají hrozivěji než škoda,
kterou způsobují, ač i ta se nemůže podceňovati. Hubí se mačká·
ním, spalováním hnízd, postřikováním 2"/o tabákovým výtažkem
neb 10-15% roztokem arborolu. Motýl o rozpětí 18 mm má
přední křídla sněhově bílá s černými tečkami, .zadní šedá.
Mol skeletující (kosterňující- Blattskeletiermotte
- Apfelblattschabe - Simaethis pariana L.) sepřádá listy loďko·
vitě a vyžírá až na kost. Dotkneme-li se listu, rychle se spouští
k zemi. Zapupuje se v bílé, vřetenovité kokony na stromě, řid·
čeji v zemi. Motýlek má přední křídla hnědá, s tmavými, láma·
nými pruhy. Housenky objevující se v červnu a srpnu, jsou žluté,
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černě tečkované. ŠkocH nejvíce ovoci
tvarovému, kde lze poškozené listy
otrhati a spáliti. Jinak poslřikuje se
10-15% roztokem arborolu.
N e š to v i č n o st (Pockenkrank·
heit), způsobená roztočem \lnovníkem
hruškovým (Eriophyes piri Pags Birnblattpockenmilbe) a pI st n a to st, ,
způsobená roztočem. Eriophyes malinus Nol, nemaji pro jabloň významu,
více znamenají u hrušek.
Zob on o s k a ř ap i k o v á (Blatt- :
slielstecher- Rhynchites alliarie). Napadá jabloně a hrušně, kladouc va·
jíčka do řapíku listů, které pak spa·
dají. Napadené listy nutno sbírati a
brouky na podložené plachty chytati.
z no s a t c ů uvésti dlužno některé Obr. 195. Chodbičky mola
z druhů křováků:
listového (Lyonetia clerkella L.)
Křovák

ovocný (Bohrer gemeiner- Magdalis ruficornis).
třešňový
"
kirschen- M. cerasi).
černý
"
schwarzer- M. aterrima).
"
tlustorohý "
dickhorniger- M. barbicornis).
Křováci objevují se od konce května na stromech kvetoucích,
nakusuji květy a ohlodávají na povrchu listy. Vajíčka kladou do
mladých výhonků, kde malé larvy vyhlodávají chodbičky pod
kůrou větví a kmene.
Jsou 3 mm dlouzí, čer
ní. Zakuklují se pod
kůrou. Ochrana:
Brouky sklepávati do
podložených plachet
v květnu a červnu a
ničiti je. Stromy poslři
kovati v téže době
arsenovými přípravky.
Napadené větévky a
rakovinné rány nutno odřezati a rakovinná místa vymazati
karbolinem.
"

Obr.196. Mol jablečný, vlevo motýl, ve středu
14

4. Květy.
Usychání kvěr
t o v ý c h v ě tv í vy.
skytuje se nejčastěji
kukly. u raných odrůd. Na
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větvích

objevují se vedle žlutých polštáříků nejen jádrovinové
hlízenky (monily), nýbrž také šedé peckovinové slívové hlízenky.
Kde se vyskytují četněji a hubí se, jako u třešní, kde jsou častěji
pozorovány, tam bude více napsáno.
Květ op a s (Apfelbliitenstecher - Anlhonomus pomorum L.
- Tab. IV., 1), náležející k nosatcům, jest velmi nebezpečný
škůdce v době květu. Jest asi 4 mm dlouhý, hnědý, na krovkách
má dvě v tupém úhlu se protínající úzké, světlejší pásky. Jeho
návštěvu poznáme
na jaře, kdy se větší
nebo menší množství květů nerozvine, nýbrž shnědne
a schne. Samička
tohoto broučka (stačí na 30 květů) rypákem provrláještě
neotevřený
pupen
květový a nastrčí
tam vajíčko, ze kle·
rého se brzy vyvine
bezhlavá a beznohá
Obr.197. Obaleč larva. Tato ohlodá
jablečný. Průřez všecky vnitřní části,
plodu s chodbič· jmenovitě prašníky
kou pro výtrusy,
motýl a housen· a pestík. Ale i kdyby
ka, k zemi se ty byly ušetřeny, za
spouštějící.
vřený květ
brání
oplodnění. Jen řídké
jsou výjimky. Za krátkou dobu z larvy brouček vyvinu1ý _opustí
své pohostinství a pobíhá bez velké škody v korunách jabloní
a p. Přezimují pod starou korou, pod mechy, lišejníky a v zemi.
Na jaře, koncem bř~zna, opouští své zimní skrýše a po oplození kladou vajíčka. Skoda jest značná, někdy zničí až 80% květů.
Ochrana: V polovici března položíme kolem pně stromu
ochranný pá s, který natřeme čerstvým lepkem. Přímo pod
pás ovine se dvojnásob složený pás juty, jejž přivážeme provázkem. V druhé polovici března vezmeme večer lucernu a
přesvědčíme se, jest-li broučci lezou na kmen, lezou-li, zaklepeme na strom, aby spadli oni, kteří ve dne letem se na strom
dostali. Ráno se kolem stromu položí kus plátna, pás jutový se
odváže a hodí se do nádoby s vodou, ve které jest přimiseno
něco petroleje. Udeří se na strom palicí, omotanou hadrem,
tímto otřesem spadnou broučci na plátno, to se sebere a broučky
nasypeme do teplé vody. To se opakuje asi měsíc. V menších
sadech stačí ráno, nebo za pochmurného počasí sklepali broučky
do plachet a nasypati je pak do horké vody. Pásy s lepkem
kladou se opět v srpnu. Stačí provaz ze sena nebo dřevové
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vlny, který se pokryje silným papírem. Do těch nástrah zalézají
broučci rádi k přézimování. V zimě se provazy tylo spálí. Oškrabání kůry, lišejníků, mechu a nátěr vápnem pomáhají. Sbírati a
ničiti napadené květy, jež vypadají jako zmrzlé a jsou hnědé,
případně je smáčknouti.
5. Plody.
Zavíječ, obaleč jablečný, mol (Apfelwickler- Obslmade - Cidia - Carpocapsa pomonella L) činí jablka čuvi
vými. Jest to maličký molýl s šedohnědými
předními křídly, střechovitě složenými, křídla
na konci mají měděně červenou skvrnu
(obr.197.). Poletuje ku konci května, v červnu
a červenci večer a samičky kladou 20 až
80 vajíček na polovyrostlá jablíčka i na
listy, z těch vylíhnou se za 8 - 10 dní maličké housenky, jež se zavrtávají do ovoce
a je vyžírají. Výtrusy vytlačují ven ke vchodu,
jindy nechávají je v jaderníku. Asi po
35 dnech opouštějí ovoce a skrývají se pod
korou v zemi, nebo v štěrbinách zdí. Druhé
pokolení objevuje se jen v krajích teplejších. K VJ čistění, nejčastěji jaderníků, od
výmětů, provrtá si housenka ještě jednu
chodbičku, obyčejně na protější stranu, jejíž
otvor zalepí někdy listem. Hubí se: 1. Sbíráním spadlého ovoce, které lze případně
i nějak zužitkovati; jest dobře stromem
198. Brosardova
trochu zatřásti, aby nakažené ovoce spadlo Obr.
sklenice k chytání
a bylo sebráno. To ovšem nestačí. 2. Oškrahmyzu.
bováním mechu, lišejníků, kůry a kladením
pastí na housenky zavíječe. Pastě na zavíječe zakládají se na lom,
poskytnouti housenkám kryté, temné místo k zapupení, aby se
chytily a pak zničily. Na příhodném, hladkém místě obtočí se
stočený provaz z dřevové vlny, slámy nebo sena, nad který se
přiváže pevný, vzdorný papír ke krytí provazů. Nyní kladou
se pásy z vlnitého papíru různě upravené, jako pro píďalky,
vpředu uvedené. V červenci vždy za 8 dní prohlížejí se pásy a
nalezené pupy se zničí. Pod nimi skrývá se a přezimuje značný
počet škůdců, kteří se také takto zničí. Ochranné tyto pásy po·
slouží i k chytání píďalek, tu jest ovšem třeba namazati je
uprostřed pásu lepidlem. 3. Chytáním motýlů do sklenic. Velmi
často užíváme sklenice Brosardovy (obr. 198.), jež naplní se
zvětralým pivem, do něhož přidá se trochu cukru. Věší se od
počátku května, po pozdních mrazech, na stromy. Podobně zničí
se poněkud menší zavíječ švestkový. V sev. Americe po·
střikují stromy arsenovou jíchou, u nás se jí bojí. V poslední
době zavádí se "Arsokoll".
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M o 1 j a b 1oň o v ý (A.pfelmade - Argyreslhia conjugella
Zell). Malý motýlek poletuje od června do srpna a klade vajíčka na plody jablek, tře~ní, slív a t. d. Malá, masově červená
housenka zavrtává se do plodu a vyžírá různé chodbičky. Na
povrchu pozorujeme, že vystupuje hnědý trus.. Zakuklí se v štěr
binách kůry. Housenky ničí se dříve, než opustí plod. Půda pod
stromy se posype kainitem, na jaře se zryje.
Podobně chová se i housenka m o I e pupen o v é ho Argyresthia ephippella Fab. conjugella Zeli, ač se méně vyskytuje
na ovocných stromech, zapupuje se v zemi. Přední křídla má
žlutavě šedofialová, rozpětí 15 mm. Původně žila na jeřábech.
Housenka bývá bílá, později růžová a má černou hlavičku.
V malých, asi jako ořech velikých plodech, nalezneme larvu
pilatky jablečné (A.pfelsagevespe- Hoplocampa testudinea Klug},
vyskytuje se řídčeji a zapupuje se do kotonu v zemi.
Z ob on o s k a j ah I o ňo vá červená (purpnrroter Apfelstecher - Rhynchites bacchus L.) asi 4 mm dlouhá, kLade va·
jíčka do malé dírky na povrch ovoce, larva vnikne do ovoce
až k jaderníku a ovoce pak brzy spadá. Ze spadlého ovoce vylézá larva a zapupuje se v zemi.
)Qště zobonoska zlatově měděné barvy. (Tab. IV.2.,
goldgriiner Apfelstecher - Rhynch. auratus) se někde objeví.
Ničení posledních 4 škůdců jest dosti obtížné; záleží ve sbírání
padanek a okopání půdy pod stromy, aby se pupy zničily.
L um čí k jablečný. (Raufliigelwespe - Syntomaspis druparum) nabodá mladá jablka, do nichž klade vajíčka, z těch
vylíhlé larvy vyžírají jádra. Plody takové zakrní a předčasně
opadávají. Padanky sbírati a ničiti.
Pih ovit o st (Stippigkeil} objevuje se v dužině jablek nejprve bezprostředně pod slupkou, jež se trochu prohloubí, ale
později i hlouběji, skvrny mají barvu hnědou, průměr 5 mm
i více. Nemoc ta sváděla se na nedostatek vody. Některé odrůdy skvrnatěly již na stromě, na př. zelené štětínské. Jiné skvrnati a7. po sklizni, ty byly na př. dosti dobře živeny a měly dosti
vláhy a obého se jim teprve po sklizni nedostává. Sklon ku
pihovitosti jeví: Coxova oranž. reneta, kdánský hranáč, zlatá re·
neta z Blenheimu, Harbertova reneta, Kanadská reneta, Kaselská
reneta, Landsbergská reneta, Ribstonův jadernáč, Zimní zlatá
parména, Wollmannova reneta; vzdoruji: Baumannova reneta,
Buchardtov& reneta, Parkerův jadernáč, Cervené panenské. Všeobecně rané odrůdy trpí méně. Skelnatění (Giasigwerden) pozorujeme na př. u Gloria
mundi, Virginského růžového, Bílého astrachánu a j., vysvětluje
se tím, že malé buňky a mezibuněčné prostory plní se vodou.
Za příčinu má se porucha výživy z neznámé příčiny. Někteří
hledají pJíčinu v nějakém bacillu. U letního ovoce to neškodí,
ano ve Svédsku a Rusku jsou taková jablka hledána.
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Skvrnitost i snětivé, dešfové a jiné jsme již popsali.
Mu š in ovit o st, malé černé skvrny na ovoci, snadno smazatelné, pocházejí od hub Leptotyrium pomi Matget, Fr. a Phylla·
chora pomigena (Schw.) Sacc.
Hniloby, a) na stromě.
Hniloba hlízenková, monilia (Monilia nebo Grindfaule),
kterou vyvolává vláknitá houba, dle svých letních sporů zvaná
Sclerotinia fructigena (Pers) Schroet, hlízenka malvicovitá (tab. II.
3. 6.) jest nejčastější hnilobou nezralých plodů na stromě. Plod
tuhne a na omak jest suchý. Podmínky jsou časté deště a poranění plodu. Vlhké . počasí, silná fusikladie, krupobití, ožrtíní
hmyzem otevírá dveře houbám. Někdy vystupuje současně s hni·
lobou mol ovocný.
Ty plody ověšené letními spory a houbami Cladasporia zů
stanou jako černé mumie viseti na stromě často přes celou
zimu. Zde přezimuje houba jako černý, trvalý mycel, až na jaře
vyraší z ní žluté polštáříky spor. Bezpečně hubí se pilným sbí·
ráním shnilých plodů v létě a mumií v zimě a spálením. Kde
ukázalo se usýchání větví musí se větve uříznouti a spáliti.
Hořká hnil ob a (Bitterfaule) jest vyvolána vláknitou vřec
katou houbou (Gloeosporium frucligenum Berk) podle tvaru plodu
Olomerellá rufomaculans Rerk zvaná. Objevuje se řídčeji než
předešlá. Oranžově červená ložiska spor tvoří soustředné prsteny.
Nejdříve bývá napadena slupka a později dužina, která nabývá
nahořklé chuti. Podobně působí méně se objevující Gloeospo·
rium album Osterw., majíci bílá ložiska spor. Tato hniloba jest
více doma v Americe, leč tam ji přisuzují více tepla žádající
houbě Gloeosporium fructigenum. V Americe jest prý i příčinou
rakoviny. Hubí se jako předešlá sbíráním a spálením plodů.
Hniloba phytophory objevuje se velmi zřídka.
b) Na skládce.
Uvedené hniloby nalezneme také na skládce, ale zřídka.
Když nakažené plody byly přineseny do sklepa, zčernají a
tvoři černo u h n il ob u.
Hniloba kyselá, vyvolaná plisňovou houbou Penicillium
glaucum Bref. má spory modrozelené, a pl o to nazývají ji také
ze 1e no u plísní a hnilobu také zelenou, snese snadno teplotu
sklepa a tvoří zde spory, proto může nakaziti ovoce po celou
zimu.
Hni 1ob a šedá (Graufaule) tvoří se houbou Bolrytis cinerea
Pers., která na plodech tvoři 1-2 mm vysoké trávníky barvy šedé,
které záleží z nosičů sporů houby. Zachvacuje plody velmi rychle a
nakazí hnilobou v krátkém čase celou skládku. Nalézáme li ji
přes to ve sklepě jen málo, musíme si uvědomiti, že ve sklepní
teplotě netvoří spory. Z jablek vybírá si sladká.
Vlasová hniloba (Haa1faule) poznává se dle 2-3 cm
dlouhých vlasů, které nesou na konci malinké černé hlavičky
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sporangie (lásobárny sporů) a dle toho ji snadno poznáme. Na
jablkách není častým navšlěvovatelem. Houba slove Mucor piri·
formis A. Fisch.
Vatová hniloba (Wattefaule) obaluje nejdříve bíle, po·
zději tmavěji zbarveným vzdušným mycelem houby kropidláku
(Rhizopus nigricans Ehrenb.) a plísně hlavičkové (Mucor stolonifer
Ehrenb.) Jest velmi vzácná u jablek.
Slupková hniloba (Schalenfaule) jevi se v malých, bílých
až růžových vlnových pýřích houby (Cephatothecium roseum
Corda) omezuje se na slupku; owce má příchuť hořkou.

Obr. 199.
Na kmeni nebo

Obr. 200.

Kroužkování stromů:
(obr. 199.), nebo i drátem (obr. 200.).

větvi výřezem

Fusariová hniloba (Fu'iariumfaule) způsobena houbou
Fusarium putrefaciens Osterw. jejíž původce nalézá se uvnitř
plodu, kde tvoří vzdušný mycel a vniká až ke slupce, která nabývá barvy čokoládové. Dužina hnědne a hořkne. Nemoc jest
řídká. Zprách!livění jablek (Morschwzrden) na skládce nelze
považovati za nemoc, jest přirozený zánik stárnoucí dužiny.
HoLbami vyvolané odrůdy hnilob mají to společné, že vznik·
nou, když jest slupka poraněna a vzduch jest dosti vlhký, ale
každá houba činí jestě zvláštní požadavky na teplotu a stupeň
zralosti. K zamezeni hniloby jest tedy třeba pečovati o to, aby
nebylo ovoce poraněno ani živočichy ani FusikladLem, které ote·
vírá cestu nejen Monilii nýbrž i Cephalotheciu. Cistěním a vysířením místností lze omeziti zárodky hilb. Za příznivého počasí
nutno skladky větrati, aby se vlhký vzduch odvedl. Owce se
má po otrhání na hromadě nechati vypotili. Nejlépe chrání se
plody před hnilobou, když se uloží v místnosti o teplotě -0 2° ai
-0° C. To jest v Americe dávno zavedeno. Do tak nízké te·
ploty ukládá se ovšem ovoce úplně zdravé. Prospívá zdraví
ovoce, když se do místnosti skládky vpustí nepatrné množství
kyslíku nebo chlorovodíku, které zárodky ničí.
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Někde čítají k nemocim ne pI odnos t, která není·li vina
půdě a poloze, případně i odrůdě, bývá následkem špatného
ošetřování a řezu, o kterých jsme již mluvili. Poslední příčiny

v

nelze tak snadno opraviti, proto
sahá se po prostředcích umělých.
O některých jsme již psali, sklá·
nění, odvrškování, zalamování,
houžvení atd., zbývá jen promluviti: O prostředcích, jimiž
lze vyvolati o s I a b e ní výhonů
dřevových a směnou podporu kvě·
tovosti. To ho dosáhneme poruchou vedoucích cest, neboli mízo·
vodů. Jest to především tak zvaný
zázračný kro už e k, záležející
ve vyříznutí kroužků do kůry,
v šíři asi 2-4 mm, až do dřeva.
)e-li kroužek široký, může strom,
nebo větev uschnouti. Tím se
proud mízy v kůře nezbytně pod·
váže a ve dřevě poruší. Následek Obr. 201. Plodový ~ásek Poenickův
toho jest, · že zbrzdí vzrůst pu· drátem delší dobu na stromě při
pevněný.
penů dřevových, ale podporuje
vývin květových pupenů, které
podvázáním proudu uhlohydrátů přivodí obzvláště dobrý vývin
plodu. Ty kroužky dělají se na jádrovinách, na kmenu a na
větvích, ne u peckovin. Na obraze vypadají velmi široké (obr.199).
Někdy stačí obtočení silným drátem, leč
musíme dáli pozor, aby nezarostl (obr.
200.). Po e nic ke upotřebuje k témuž
účeli plodového pásku (obr. 201.),
který jest z tepaného, slabšího, zinkového plecliu, na obou stranách má zářezy a přitahuje se ke stromu obtočeným
drátem. Tlak rozděluje se zde na širši
plochu a pošine se snadno dle tloušfky
větve. Mírnější prostředek ku povzbuzení
plodnosti záleží v řezu podobném, kterým se dosáhne také sesílení kmene i
větví (obr. 202.). Tvrdí se, že květovost
závisí na poměru živin a assimilátů.
Poměr, ve kterém jsou smíšeny rozObr. 202. Naříznutí kmene
puštěné
uhlohydráty a živinové soli, jest
i větve k mírnému vyvo·
lání úrodnosti a zesilení
směrodatný pro tvorbu dřevových výhonů,
kmene a větve.
anebo plodových stvolů. Nadbytek uhlohydrátů (způsobený na př. plodovým
páskem) podporuje květovost. Schellenberg vůči tomu zdůraz
ňuje, že podvázáním také svod proudu soli živinových se zbrzdí.
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Nemoci
1.
Nemoci jako u

hrušně.

Kořen.

jabloně.

.

2. Kmen a větve .
hruškový (Biausieb.- Zeuzera pirina L.Tab. III. 12.) Motýl bílé barvy s četnými malými skvrnami a pásky
šedými všude se pozná; jeho voskově žlutá housenka, 6 cm
dlouhá, černě tečkovaná, s černohnědavou hlavou, sedí pod
kůrou a dělá chodby kruhového průřezu, nejdříve vzhůru a po
<Jruhém přezimování dolů. Zapupí se blízko otvoru pro výměty.
Skodí nejvíce ve školkách a krscích hrušní a jabloni.
Rakovina jest u hrušní velmi řídkým zjevem.
J m e I í jest u hrušní také vzácností.
Stroupovitost (Grind - Sch01f. - Tab. I. 2.) jeví se na
l<ůře mladých větví, kůra jest rozpraskaná. Způsobu.ie ji houba
Venturia pirina Ad. - Fusikladium pirinum (Lib. Fekl.). Promluvíme o nich u snětivých skvrn.
Mšice štítové. Mimo u jabloně uvede~ých objevuje se
zde ještě červený červec (mšice štítová) Diaspis pyri Baisd Diaspis fallax H. v úvahu. Napadené větvičky zůstávají ve vzrůstu
nápadně pozadu. Lečí se dendrinem a dendrosanem. Objevuje
se jen v krajinách teplejšich.
Drvopleň

3. Listy a letorosty.
Strupovitost ovoce (Schorfkrankheit - Russflecken) pochází od Fusikladium pirinum (Lib.) Fckl, nebo správněji dle
tvaru Venturia pirina Ad. (Tab. I, 2a, b, c). Jeví se jako černý,
sametový pažit na spodní straně listu. Plody černají jako u jablek
a při silném napadení dostávají trhliny dosti hluboké. Mladé,
napadené ovoce často opadá. Na větvích jeví se větší škody
než u jabloně, umírají i silnější větve, případně i strom sám.
Zimní plody houby vznikají na spadaném listí, na jaře vymršfují
se z ni~h zárodky (askospory), nakazí mladé lístky, kdežto v létě
konidie starají se o rozšíření nemoce, při čemž teplé počasí
při znivě působí. Houba přezimuje také jako mycel na nemocných
větvích. Fusikladiem bývají hojně navštíveny odrůdy u jabloně
uvedené. Ničí se bordeauxskou jíchou, leč ta se vyplácí jen
u tabulového ovoce a u tvarových stromků, při postřikování se
musí postříkati také spodní strany listů. Postřikuje se také 1 1/ 2 %
roztokem Nosprasenu po odpadu květu a opakuje po 2-3 týdny.
(Vi~: jabloň.) K hospodářským odrůdám volíme ty, jež nebývají
napadány. Vysoké kmeny se strupovitými větvemi nejlépe pře
roubovati odrůdou vzdornou.
Mřížová rez ovit o st hrušková (Gitterrosl) způsobuje na
vrchní straně listu oranžové skvrny, které obsahují pyknidový
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tvar houby Oymnosporangium sabinae (Tab. II. 4.) Dicks asi
v prostřed léta. Oranžové plody (aecidie) na konci léta propuknou na spodku listu. (Viz "Jabloň".) Hubí se jako předešlé,
Bílá skvrnitost (Weissfleckenkrankhéil) vyskytuje se nejvíce na hruškových listech za vlhkých let. Na listech objeví se
hnědé skvrny, jež později ve středu poněkud zbělí, ale zde objeví se malé černé puntíčky, pyknidy to vřeckaté houby Mycosphaerella sentina (Fries Schroet), nebo Sphaerella sentina Fuckel,
(Tab. I. 2 d), v nich vytvoří se spory, které starají se o rozšíření v létě. Na spl'ld aných listech vytvoří se plody houby,
jejichž spory na jaře zase nemoc na listy přenášejí, i letní spory
zachovají klíčivost až do příštího roku. Ničí vyživovací schopnost
listů. dle počtu skvrn. Vzdornost proti bílé skvrnitosti jest u těch
odrůd, které navštěvuje více Fusikladium. Ochrana záleží v trojím
postřikování 1% bordeauxskou jíchou. 1. Před vyháněním listů,
2. po odkvětu, 3. o 4 týdny později. Podobnou skvrnitost způ
sobuje houba tet o vn i č k a (Phyllosticta piricola a pirina) a pak
Labrella piricola. Na podzim se listí shrabe a spálí.
Spála, hnědnuti listů hrušňových (Blattbraune tab. 1., 2 c) objevuje se především na hrušnových pláňatech,
jež může velmi ohroziti, takže v Americe, kde jest domácím
pánem, pomýšlejí odbírati pláňata hrušňová z Evropy. Napadené listy jsou hustě posety malými nejasnými, karmínově zbarvenými skvrnami, jež často splývají v jedinou plochu. V nich
vznikají konidie, které nemoc v létě rozšiřují. Pokud se týče
vědeckého pojmenování jsou rozpory, jedni praví: Stigmatea
mespili Sor., pro tvar vřeckatý, pro letní spory za Entomosporium mespili maculatum (Fuck) Sacc. a Morthiera mespili. Na
ovoci jemných odrůd tvoři se nepravidelné hnědé skvrny, jež
poznenáhlu trochu se zvedají. Rané a častěji opakované postřikování bordeauxskou jíchou jest účinné. Vzdorují nemoci
odrůdy: Clappova oblíbenka, Colomaova máslovka, Dobrá Luisa
de Avranches, Vévodkyně z Angoulemu, Lieglova máslovka, Láhvice Marumsova, Spolková děkanka, Alexandr Douillard.
Padlí hr u š ň o v é (Mehltau) jest zcela příbuzné jabloňovému
(Podosphaera 1eucotricha Ell. et Everh. Tab. II. 2), ale ne tak
častá, povlaky jsou řidči a listy černají. Hubí se stejně jako
u jabloní.
Kadeřavost (Krauselkrankheil) vytváří na vrchních stranách listů puchýřové zvýšeniny, jímž na spodku odpovídají prohlubeniny. Zkadeřená místa odumírají, hnědnou a podobají se
neštovičnatosti. Příčinou jest vřeckatá houba pu~hýřnatec hruškový (Taphrina bullata deformans Berk et Br.). Skoda jest nepatrná. Hubí se bordeauxskou jíchou 1%- 1. prostřed března,
2. v dubnu, 3. 1/ 2 % po vyvinutí listů v květnu.
Mšice l i st o v é mimo uvedených u jabloní (Ap hi s ma li Fb.)
vyskytují se zde hlavně ještě Aphis piri Koch. Mšice bezkřídlá
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jest barvy skořicové, okřídlená žlutozelená má hlavu a prsa
čer'!.á. Hubí se odvarem quasiovým.
Stěn i c e = ploštice (Birnblattwanze) především hruš·
ňová (Tingis piri) škodí listům, na jejichž spodku se jich mnoho
shromažďuje, takže list spadne a ovoce těžko dozrává. Hubí se
jako mšice. Odrůd jest velmi mnoho; ovoce, bylo-li jimi navštíveno, má nepříjemnou příchuť.
Mé r a hr u š ň o v á. (Blattfloh.) Neokřídlené méry vyznačují
se širokým, štěnicovým tvarem (obr. 203.), okřídlené houpavým
p:>hybem. Na jaře kladou žlutá vajíčka na nejmenší výhony. Za

Obr. 203. Méra

hrušňová.

Nalevo kolonie mér. A zvětšená larva. Napravo samička, kladoucí vajíčka.

14 dní vylézají z nich žluté larvy, jež ssají na listech, jež se
svinují a mladých výhonech, jež usýchají a stopkách mladších
plodů, jež pak spadají. U hrušní jest to hlavně Psylla pirisuga
malá a velká - (tab. IV. 24.). Hubí se jako u jabloní.
Oškrabky {Schabflecken) jsou u hrušní řídčím zjevem.
B ej I o morka hrušňová, listová (BirnblattgallmiickeDasyneura piri Bché.) Bílé larvy velmi malého komára žijí ve
svinutých, stluštěných okrajích listů. Zapupuje se v zemi. Hubí
se nesnaďně.
Pilatka (ploskohřbetka) hrušňová (Birngespinstblatt·
wespe - Lyda piri Fabr.) Přední část vosy jest černá, zadeček
žlutý až žlutočerný. Klade vajíčka na výhony a na listy, z nich
vylíhnou se larvy špinavě bílé, 12 mm dlouhé, které kol výhonu~
který ožírají, opředou síť. Zapupuje se v zemi.
Pilatek jest mnoho odrůd. Hubí se postřikováním jíchou tabákovou s mazlavým mýdlem, poprašováním sirkovým květemp
práškem nehašeného vápna a tabáku. Po odpadu květu 1 1 / 2 °/01
Nosorasenu, opakuje se za 2-3 týdny.
Hubí se také pálením očividně nápadných hnízd.
Hrušňová vosa (Oesellige Birngespinstwespe - Neuro218
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toma Fiavivenlris Retz). Samička ukládá v květnu a červnu až
200 vajíček podobných kmínovým zrnkám ve skupinách po 30 až
60 kusích v řádku na spodek listu. Asi za týden se z nich vy·
líhnou larvy, které se zapřádají, sežírají zapředené listy od
kraje a spouštějí se v srpnu po vláknu k zemi, kde přezimují
v zámotku asi na prst hluboko v zemi a teprve příštího jara
se zakuklí. (Tab. III. 8.)
N e š to v i č no st (Pockenkrankheit) objevuje se na vrchní
i spodní části listů, hoříc mnohé, malé, na počátku zelenavé
později červenavé bradavičkovité vyvýšeniny, které později
odumírají a hnědnou. - Strom, který jí onemocněl, každým
rokem jest jí znova napadán, ale od jednoho stromu ke druhému "se š:ří zvolna. - Příčina jest roztoč vlnovník hrušňový
(Eryophyes piri Pagsl), který klade do bradavek vajíčka. Nové
pokolení přezimuje v pupenech a na jaře znova napndá mladé
listoví. Kde se stává obtížným, spalují se napadené listy a oře·
zají se onemocnělé výhony. Důkladným postřikováním jedy pro
mšice Nosprasenem a sířením pupenů se také pomáhá. Zpětný
řez napadených větví se doporučuje.
Tří s l o v k a, viz u třešní.
Zob on o s k a (ByEscus betulae L. - Rebenstecher nebo
Zigarenwickler, Tab. IV. 4.), lesklemodrá nebo zlatozelená spletá
z několika listů valné závity, smolky - do kterých ukládá svá
bezbarvá yajíčka. Prožírá stopky listů, ty vadnou a dají se lépe
svinouti. Cernohnědé smotky se snadno poznají a spálí. Zapupuje se v zemi. Někdy jest nepříjemným hostem.
Z ob o no ska zl atole s kl á (Zwzigabstecher - Rhynchites
bacchus L. coeruleus Deg, Tab. I V. 5), asi 3 mm dlouhá, miluje
ze všech ovoc. stromů nejvíce hrušeň, ale navštěvuje také jab·
loň, třešně, meruňky, ohlodává na jaře mladé výhony na délku
20-30 cm, zvadlé provrtá a do pichu ukládá své vajíčko. Po·
zději prožere výhon v místě načatém; výhon pak i s listy usýchá
do černa a spadá, kdežtq. larvy živí se v odumírajících výhonech
a zapupují se v zemi. Skodí nejvíce u tvarových stromů, na.vrtávaje vedoucí výhony. Boj jest obtížný. V době výskytu broučka
he je sklepávati na plachty a zničiti je.
4.Květy.

Usýchání

květových větví

jako u jabloní.
(Bliitenstecher - Anthonomus
jeho druh jabloně. Ale hrušeň
má velmi dobrou schopnost plodovou, takže opačně k jabloni,
vytvoří i z napíchnutého květu hruškový plod, který má prázdná
·
jádra.
Nosatec hrušňový (Birnknospenstecher- Anthonomus
cinctus Redl.= A. piri Boh.) nesmí se zaměniti s předešlým,
má příčné pásky na křídlech. Za zimního stavu navrtané plodové
Kvělopásek hrušňový
piri) napadá květy hrušně jako
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pupeny mají pich, do kterého položí nosatec vajíčko, ze kterého
vyvinuvší se larva zhubí pupen tak, že buď nevyhání nebo jen
velmi qepatrně takže květy nevyženou. Dělá škody obzvláště na
tvarových stromech.
5. Plody.
Kam é n k ovit o st (Lithia sis). Pletiva se stěnami bu nE k
stlustlých (sklerenchymatickými) jsou ve hruškách vždy
obsaženy, leží hnÍldovitě mt?zi tenkostěnnými buňkami šťavnaté
tkáně plodu. Za suchého počasí, v chudých půdách a vysokých,
větrných polohách, mimořádně zhoustnou. Týž vliv mohou míti
i tvrdé podložky kdoule a výminečně upotřebený hloh. Při poživání cítíme mezi zuby "písek". Při takové I i t hi a s i s utvoří
se ze zvláštní. tkáně na různých místech plodu polštaříky z hustě
k sobě přiléhajících pískových buněk. Zevně pozorujeme okrouhlé,
hnědé skvrny buď dolíčkovaté nebo bradavkovité, někdy pozorujeme rozevřené rysy. Aby se nemoc ta nt?jevila, vsaďme hrušně
hned do vlhčí půdy a do půdy před vysychajícími větry chráněné.
Hnojení, zalévání, případně přeroubováni pomáhá.
Flíčky pod slupkou v dužině objevují se u hrušek velmi
zřídka, proto i pihovitost jest u hrušek vzácná.
Skvrnitost snětivá nebo d e š fo v á byla popsána
u jablek.
Rezovitost mřížová jako na listech.
Hnědé skvrny viz hnědnutí listí hrušní. (Tab. ll. 5.)
Hnědá hniloba hrušní (Braunfaule der Birnen) jest
od různých hub jako Mucor racemosus a j. v.
Hnil ob a jak na stromě, tak na skládce způsobena jest
těmitéž odrůdami hub jako u jablek; u hrušek objevuje se však
častěji hniloba šedá, vlasová a vatová.
Hniloba fusariová nečiní hrušky hořkými.
Stě st na tě ní hrušek odpovídá zpráchniv~losti jablek.
Ovocný mol a zobonoska (Obshnade a ApfelstecherRhynchiles bacchus a auratus) jsou též častými hosty hrušky.
Mol ovocný objevuje se u mladých plodů s prázdnými jádry
právě tak jako s úplnými. Mol jablečný na hrušku nejde. Larvy
pilatky objevují se také u hrušky, ale náleží jiné odrůdě hrušňové, Hoplocampa .Qrevis a jsou také o polovic menší.
B e jl o mor k a hr u š ň o v á (Diplosis pyrivora Ril. -- Birngallmiicke - obr. 204.). Brzy po odkvětu zkřiví se mladé plody,
naběhnou u okraje kalichu a předstihnou ve vzrůstu zdrav~,
mladé hrušky. Konečně spadnou však onemocnělé plůdky dřívt?,
než dosáhly velikosti ořechu. Příčinou toho zjevu jest většinou
3 - 4 mm dlouhá, černá b e j 1om o rka (Cecidomyia nigra),
jež záhy na jaře položila vajíčka na hruškový květ, larvy "rhnou
se ve velkém počtu na ovoce, až zničí vnitřek a ovoce zčerná.
Do hnilobného plodu usídlí se dodatečně yelmi často bedlobytka
silně
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hrušňová (S:::iara piri Se
půwdního škůdce. Takc'
až epidemicky, pozdě k\-

b;ánilo bejlomorce, zap::
stromy poslřikují arsen')'
zaoupujících larev má d,
\esmí se zapomenouti s
Dvojtečná plošii

Ob,. 204. Bejlomorkél b.:>'
2. Larva. 3. S=-

(pr1třez).

coris vandalicus O:nel.frote Schmuckwanze pichuií mladé plody ja:;l
utvoří hněd€ skvrny a pb:
práškem proti hmyzu a
Zelená ploštice
pralensis L - Tab. IV.
Dvoubarevná plo
S~hirus bicolor L. - Té

jsou velmi četně na\-s:e
·psali v odst. Jabloň.
Z á n i k třeš n í obj 2
záleží v tom, že .

zřídka},

hrušňová (Sciara piri Schmidb.), která byla dříve pokládána za
původního škůdce. Takové shazování ovoce vyskytuje se někdy
až epidemicky, pozdě kvetoucí odrůdy bývají ušetřeny. Aby se
bránilo bejlomorce, zapalují se ohně čadivé, zapáchající, nebo se
stromy postřikují arsenovými jíchami. Pro usmrcování v zemi se
zapupujících larev má dobře působiti draselnatosírový karbonát.
Nesmí se zapomenouti sbírali a spáliti onemocnělé plody.
D voj tečná ploštice (Zw cipunktige Scho nwanze - Cal o·

'

Obr. 204. Bejlomorka hrušňová. 1. Hruštička, osídlená larvami bejlomorky
(průřez). 2. Larva. 3. Samička bejlomorky. 4. Larva v zemním kokonu.

coris vandalicus Omel. - iab. IV. 11.) a červená pI o štice
(role Schmuckwanze - Eurydéma ornáta L. - Tab. IV. 13.). Na·
pichují mladé plody jablek, hrušek a broskví, na nichž se pak
utvoří hnědé skvrny a plody se znetvoří. Bráníme se jim posypánim
práškem proti hmyzu a ničením plevele, kde jest jejich rodiště.
Ze I e n á pI o štice I uč ní (Wiesenschmalwanze - Lygus
pratensis L. - Tab. IV. 12.). Porušuje plody.
Dvoubarevná p Jo štice zemní(ZweifarbigeErdwanzeSehirus bicolor L. - Tab. IV. 14.). Poškozuje letorosty.

Nemoci
i.

třešně.

Kořeny

jsou velmi četně navštěvovány zemní rakovinou, o níž jsme již
psali v odst. Jabloň.
2. K m e n a v ě tv e.
Zánik třešní objevuje se někde dosti často (v Porýní, jinde
zřídka), záleží v lom, že zcela normálně rostoucí třešně, najednou
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zcela nebo částečně zanikají. Z:mikající větve mají bradavkovilě
pyskaté povyšeniny, pod kterými jsou ložiska spor houby vřec
katé (Vaisa leucostoma [Pers.) Fries.) podle tvaru pyknid také
Cylospora leucostoma zvané. Pod umírající větví nebo korunou
objeví se obyčejně tok klovatiny, čas!o velmi mocný. Sem lam
objeví se slabé výhony z pupenů advenfivních vyhánějící. V největším počtu případů bývá příčinou nemocí nepoměr mezi při·
jímáním vody kořeny a silným vydáním vody listím koruny. Také
zabahnění kořenů při zátopách může míli st€jný účinek. I mrazy
mohou stejně působiti. Aby se té nernoci předešlo, třeba b)ti
velmi opatrným při volbě půdy a polohy.
Usy c h á ní třeš ní může způsobiti i plíseň Verticillium alboatrum, která jest doma na bramborách.
Tok klovatiny, klejotok (Gummifluss) jest u peckovin
zjevem velmi častým. Tvoří se rozpuštěním tkáně buněčné; na
mladších větvích bývají to světložlulé kapky, na starších a kmeni
vyvěrá pod boulovitým nádorem kůry a stéká v těžkých přípa
dech zvolna proudem po kmenu dolů. Může se vyskytnouti pří·
padně i na listech, semeni a plodech. Všecka tkáň se může
přeměniti v klovatinu, nejdéle vzdorují paprsky dřeňové. Ke vzniku
přispívají námrzy, poranění, hmyz, nl:dostatek vápna ap. j. Také
silný tlak málo pružné kůry působí týmž směrem. Jakmile na
jaře zpětným řezem koruny, odumřením, ulom~ím větví atd.
nedostává se spolřebovatelů pro mobilisované uslrojné stavivc,
tu tlak tohoto působí dráždivě na prsten kambia a nutí ho
k nepřiroz;enému rozmnožení buněk. Hmoty klovatiny, které
v tomto případě vyrážejí ze živoucího dílu stromu pod odumře
lými větvemi nebo ranami větví, vděčí tím svůj vznik také zase
předchozímu utvoření snadno vratké tkáni. Proměna tkáně buněčné v klovatinu stane se za vlivu enzymů; to jsou těla z bílkovité látky, jež při obměnách v rostlině mají důležitý vliv a
jež zde pravděpodobně jsou přenášeči kyslíku ; neboť kyslík
vzduchu, podporuje utvoření klovaliny. Zdali také parasili takové
hmoty vylučují, jež rovněž mohou býti příčinou tvoření klovatiny,
jistě nevíme. Nyní udávají dle Dra Baudyše: Clasterosporiurn
carpophilum, Cytospora leucostoma, Monilia frudfgena a cinerea, Botrytis cinerea a Bacillus spongiosus. Podařilo se vkapáním jedu (kyseliny o:21.álové) "'1yvolati tok klovatiny u třešní.
Jelikož klovatina peckovin není luče~ně látka jé.dnoluá, jest
pravděpodohno, že také různě vzniká.
Léčíce tok klovatiny musíme rozeznávati, jedná-li se o celkové onemocnění jako důsledku nepříznivých pomě1ů půdy a po'lohy, nebo o místní hnízdo klovatiny. V onom případě bývá to
obyčejně velmi těžká a mokrá půda, nedostatek vápna a vysoký
stav S!)odní vody, jednostranné hnojení. Pomůže snad drenování a jiné zlepšení fysikálních vlastností půdy. Třešeň, jmenovitě sladká, vyžaduje polohu vysokou, ne údolní. V tomto druhém
případě, pomůže vyřezání onemocnělého místa, položí se na to
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místo mokrá hadra, do níž se klovatina vsaje a rána vyschne,
pak se místo natře horkým dehtem, nebo karbolínem a pak
stromovicí. Hadru můžeme namočiti do 50% roztoku kyseliny
octové. Na protějši straně udělá se několik (3) podélných řezů.
Třístovka (Lohekrankheit). Jak ve starých, hustých sadech
třešní, tak i na silných kmenech ve školkách objeví se již na
mladých větvích podélné pukliny v korkovém povlaku, jež bývají
vyplněny okrově žlutou, sametově vypadající tkání, podobnou
tříslu, nebo také tlumům sporů rezovité houby, která uschnuvší se
rozpráší. Větve bývají na těch místech bez listů. Jsou to neobvyklé, bradavkovité výrůstky korkových čoček (leniicell) a to
buněk korkotvorných, jež způsobují trhliny korového povrchu a dodávají hnědou hmotu. Příčinou bývá nadbytek vody v kůře. Proto
objevuje se to zlo obzvláště v mokrých letech, když strom v poměru příjmu vody málo vypařuje (transpiruje). Pouštění žilou,
zanechání řew, jsou obvyklé prostředky k zamezení tříslovky.
Jest třeba také pečovati o vzduch a světlo v sadě a odvodnění
drény.
Spál a ba k t e riová (Bakterienbrand) vyskytuje se příle
žitostně, jmenovitě na mladých třešních ve školkách, ale i na
jiných peckovinách. Onemocnělá místa připomínají na námrazy
a spáleniny sluneční, obyčejně z nich vytryskuje v dosti značné
míře klovatina. Jen když nemoc velmi rychle pokračuje a celé
stromky ničí, přestává klovatina vytékati.
Nemoc vzniká výtrusy houby (Bacillus spongiosus Aderh.
a Ruhl.), vniká pouze do otevřených ran, na př. po krupobití.
Blízce příbuzný s tímto bacilem jest Bacillus amylovorus
(Burril) de Toni, jenž v severní Americe způsobuje velké škody
na ovocných stromech.
Spáleninová místa musí se nožem vyřezati a pak natříti
dehtem. Nůž k tomu upotřebený má se otříti v 1/ 2 % roztoku
lysolu.
Ho u by stromové (Baumschwame) objevují se na starších
třešních, mladé jim urostou, jelikc ž v nich proudí voda rychleji.
(Viz Jabloň odst. 2., str. 204.)
Metl i č na to st jeví se v korunách třešní a slív jako huslý
keřík, listy jsou zkadeřeny, na spodku mají šedou plíseň. kterou
tvoří spory houby různých jmen Exoascus cerasi Fuck. Udávají
také: Puchyřnatec třešňový (Taphrina cerasi Fuck. Sadeb.) a Puchyřnatec slívový (T. insititiae Sadeb.). Na jaře se nejdříve odlistují, na podzim jsou první bez listů. Někdy dosahují značné
velikosti až 3 m výšky, pak ovšem velmi škodí, stahujíce všecku
mízu, ale ovoce nenesou. Rouby se z nich bráti nesmí. Snadno
se poznají a musíme je ze široka vyřezati a spálili.
3. Listy a letorosty.
Dírko vitost (SchusslOcherkrankheit) od
skvrnitosti peckového ovoce rozdílná, způsobuje

červené.

zvláště

suché
Clastero·
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sporium carpophilum (Lev) Ad.- Tab. I. 4a, b). Nejdříve utvoří se
kruhovité skvrny červenavé, ty hnědnou, usýchají a konečně vy·
padnou, list pak vypadá jako broky prostřelený (odtud německé
pojmenování). Také na mladých výhonech vyvolává houba skvrny,
v jejíž blízkosti vytékají kapky klovatiny. To jeví se více u broskvoňí. Také na ovoci tvoří vpadlé skvrny.y
C e r v e n á, s u c h á
s k v r n i t o st p e c k o v i n.
(Tab. I. 4 c.) Podobné
skvrny na listech třešní
vyvolává vřeckatá houba
Mycosphaerella cerasella Ad., hlavně svým vývojkem Cercospora cerasella. Objevuje·li se
nemoc častěji, shrabe se
listí a spálí. Mimo to postřikuje se strom před
2-3%, po vyhnání listů
1% roztokem meďnato
vápenné jíchy.
Mor, hnědnutí li~--."~-= st u (Blattseuche). Na
třešni, zřídka na višni
objeví se na listech hně
dé skvrny, které se na
konec rozšíří na celý
list, pak se list svinuje
a zůstává až do jara viseti na zahnuté stopce.
Také ovoce bývá napa·
deno a zakrňuje. OneObr. 205. Větvičky třešně, napadené kloubna·
tičkou (Monilia cinerea).

mocnění způsobuje vřec-

katá houba Gnomonia
erythrostoma Fuck (Auersw), která zimní spory vychová v onemocnělých listech a na jaře se jimi šíří. Někde se rozšíří až
k epidemii. Odumřelé listy sbírati a spáliti. Na obr. 205. a
ob'r. 206. vidíme výsledky působení kloubnatičky (monilie Tab. I. 3b).
Snětivé skvrny (Russflecken). Na horní straně listů (nej·
častěji) objevují se šedočerné, nebo zelenočerné skvrny asi
milimetrového průměru a povlaku velmi jemného, způsobeného
houbou Fusikladium cerasi (Rbh) Sacc., ale dle tvaru plodu
vřeckatého, správněji Venturia cerasi Ad. Rozšiřuje se i na
plody, které zakrňují. Nemoc nemá dosud obecného významu,
ale šiří se a někde stává se obtižnou. Amarelka stinná bývá
jimi nejčastěji navštívena. Hubení jako u strupovitosti jabloně.
Mšice I i st o v á (Biattlaus) na třešni bývá černá a dosti
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nebezpečná Aphis cerasi F onsc. tvoří silnou kadeřavost
a zkřiveniny výhonů. Poslřikuje se roztokem quasiovým.

lisltt

Li st ohlo d po dl o uhlý (Schmalbauch - Phyllobius oblongus - Tab. IV. 9.) vyžírá pupeny a mladé listy a vyskytuje
se často ve velkém počtu a pak jest nebezpečný. Nejlépe, jako
na př. u zobonosky, jest vůbec sklepati ho na podložené lep·
kavé hmoty (prkna, plátna) a spáliti.
Mé r y (Blatlflohe) objevují se u třešní jako u peckovin vůbec
málo.
Pilatka třešňová černá (Tenthredo aethiops) a bělo
noh á (Ciadius albi·
pes) ožírají listy, ona
svrchu, tato zespodu
a mohou býti dosti ne·
bezpečny.

O š k r a b k y (viz
od mola Co·
leophora hemerobiella Scop.
M o I třešňový,
viz hrušeň.

jabloň)

4."

Květy.

U š ý c h á n í k v ě·
tových větví (Bili·
tenzweigdiire) jest nejzhoubnější chorobou
třešní, jest známa také
jako Monilia. Vyvo· Obr. 206. Opadávání třešní působením kloubnaličky.
lává ji dle letních spor
pojmenovaná houba hI i ze n k a slív o v á (Monilia cinerea Bon),
ale sprá~něji dle podoby plodů vřeckatých, jako Sclerotinia
cinerea. Skoda jest velká, protože ničí květy, mladé výhony a
také plody. Na jaře, když otevrou se květy třešn~ vniknou místo
pylu klíčky spor Monilie z blizny do semeníku a zničí zde mladé
zárodky semen. Houbový mycel roste dále ve květové stopce
a rozšiřuje se pak na sousední květy a větve. V důsledku toho
hromadně odumírají květy a výhony. Ovoce napadá jen tehdáž,
když jest čerstvě poraněno, třeba hmyzem, nebo má trhliny.
Monilia kloubnotička vyvolává zde jako u jablek a hrušek hnilobu plodů. Na hnijícím plodu vytvoří šedé polštářky houby,
které obsahuji spousty sporových řetízků. Plody později se
scvrknou, tvoři černé mumie, které částečně spadnou, částečně
zůstanou na stromě přes zimu, kde usídlí se trvalé spory (sklerotie), jež na jaře vyvolají opět spousty sporových řetízků. Monilia objevuje se všeobecněji jen za vlhkých let; vyhledává ráda
višně, napadá také švestky a broskve. Ničení jest velmi obtížné.
22S
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Všeobecně doporučuje se onemocnělé větve vyřezati a spáliti,
onemocnělé plody zničiti.
Také postřikují se stromy v zimním stavu 4% jíchou měďnato·
vápennou, nebo 1 1/ 2 % roztokem nosprasenu. Postřikuje se nejlépe v době sirkování pupenů. jelikož v té době již šedé polštaříky sporů jsou hotovy k nákaz-e.

5. Plody.
Pukán í pI od ů jako následek vlhkého počasí, dírky do
plodů od housenek píďalky, o tom bylo již pojednáno u nemocí všech
stromů ovocných (na
str. 183.) K vůli pře·
hledu uvádíme zde ne·
moci skvrn a hniloby,
o nichž také bylo již
jednáno.
Nemoci skvrňo·
vité. Na ovoci pozo·
rujeme malé, jemné
skvrny, šedé nebo čer·
né barvy, jsou to sně
t i v é s k v r n y (vil tyto
na listech - Tab. 1a,
ib a 2a, 2b).
Strupovitost
(Schorfkrankheit) jeví
se nám jako hnědé,
až černé, poněkud sní·
žené, ostře ohraniče·
né skvrny, třeba i splýObr. 207. Bourovec třešňový (samička a
vající
(viz dírkovitost
housenka).
listů třešňových).

Plody jsou zmrzačelé, jelikož mnohá místa ve vzrůstu se
opozdila (viz mor listů u třešní).
Hni I ob a plodů třešňových jeví se většinou jako u jabloní
a tam blíže popsaných druhů hnilob, jmenovitě - Sclerotinia
cinerea Schroet. (Tab. II. 6. - Hniloba hořká, šedá, vlasová,
vato,yá.)
Cer v i v o st třešní způsobuje nejčastěji vrtule či moucha
třešňová (Kirschfliige Rhabgoletis cerasi L (Spilographa] Tab. III. 10.) jest asi 4-5 mm dlouhá, nejvíce černě lesklá, na
křídlech má hnědé, příčné pásky, klade vajíčka poblíž stopky
na červenající se třešni. Larva, vlastně struska, asi 6 mm dlouhá,
žlutá, bezhlavá a beznohá vniká až k pecce, kde se živí masem,
které pak zahnívá. Po dozrání spouští se k zemi. kde se v hloubce
asi 3 cm zapupí. Ničí se velmi obtížně. Překopáváním ničí se
pupy, které jsou blízko povrchu. Také třeba hleděti pupy ničiti
v zemi chemickými prostředky (sírouhlík), ale velmi pozorně.
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Jelikož moucha vybírá nejraději černé třešně, vybereme jinobarevné, rané, nakyslé a brzy češeme višně. Musíme přihlédnouti
také na zimolez, dřišfal a keřovité třešně, jež také navštěvuje.
Pojidání třešní činí ne příjemným. Postřikuje se 1/ 2 •t. arsokolem.
Pilatka střemchová. (Vogelkirschblatlwespe- Priophorus
padi.) Tato asi 6 mm dlouhá klade vajíčka na spodní
stranu listu na hlavní nerv, larvy vyžerou list až na ~. hlavní nervy; má od dubna do října 3 pokolení, larvy 1
přezimují v zámotku v zemi a na jaře se zakuklují. Jest
nebezpečná na peckovinách a malinách. Půdu dlužno
často přerývali a pozvati k tomu drůbež.
Pilatka třešňová (Schwarze Kirschblalwespe \
Eriocampoides limacina Retz. - Tab. III. 17.). Vo- i
1
sička asi 5 / 2 mm dlouhá, larva špinavě zelená, černým
1,
hlenem pokrytá, klade vajíčka od června do října, hou- 1
senky ožíraji listy svrchu až na kostru; dorostlé larvy I
přezimují v zemi, z jara se zakuklí a v červnu se
líhne vosička. Mohou způsobiti i holožír. Poslříkati Í.
1 1 / 2 "Ia tabákovým výtažkem, nebo morbefinem, nebo
arsokolem. Půdu posypali jemně mletým kainilem, 1
když zalézají do země, půdu zrýti a pozvali k lomu

l

i,

i

I

drůbež.

Babočka

jilmová. (Der grosse Fuchs- Vanesa
polychloros). Pěkně barvený 2'5 mm dlouhý motýlek
klade vajíčka (100-200) v květnu na větvičky třešní,
hrušní a j., ze kterých se vyvine housenka až 4'5 cm
dlouhá. Housenky žijí v hnízdech na konci větviček,
iež ožírají do hola. Hnízda se spalují pochodněmi.
V červnu se zakuklují.
Obr. 208. Va·
Bourovec třešňový (Kirschenspinner- Erio· jí~k.a" bo.urce
.) kl a d e š e d'a vaJIC
.. vk a spua
.• 1ne.. ko I vevl,
tresnoveho.
gaster l anes t ns
VI
a přikrývá je chloupky, které nosí na zadečku. Housenky, pa·
soucí se v noci, žijí na konci větviček třešni, sliv aj. v hnízdech,
ve kterých se spalují (obr. 207. a 208.).

Nemoci slív a švestek.
1. Kořeny.
Viz souhlasné odstavce všech stromů ovocných a

•

třešně .

2. Kmen a větve.
Tok klovatiny, spála bakteriová, usýchání květových větví,
tříslovatosf, objevují se jako u třešně.
Houby stromové objevují se jako u třešně, jmenovitě šedá,
Fomes iginarius.
Metličnatost objevuje se u sliv právě tak často jako u třešní,
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leč nedosahuje té velikosti a způsobuje ji jiná houba Exoascus
insititiae Sad. Hubí se stejně.
Zakři veniny větví (Zweigverktiimmungen), viz dlažkovilost.
Mšice objevují se četně, nejznámější jest červec čárkovitý.
(Viz Jabloň.)
3. Li sty a mI ad é výhony.
Masově až oranžově červené skvrny na listech slív,
švestek a 'trnek tvoří vřeckatá houba skupiny Hypocreaceae Polystigma rubrum Pers. (Tab. I. 3a), která vyskytuje se někdy
velmi četně, až list v létě předčasně opadá a plody pak ne-

Obr. 209. Puklice: švestková; p. hrušková; p.

čárkovitá.

dozrávají. Houba dozrává v zimě, proto se musí sbírali listy
a spáliti. Na těch skvrnách sídlí pyknidy. U nás, ač četná, není
tak nebezpečná, jako v krajích slív, na Balkáně. Bráníme se
pečlivým sbíráním listů, snadno po barvě skvrn poznávaných,
a spálením.
Dírkovitost jeví se nám obzvláště na listech jako u třešně,
jest způsobena tetovničkou slívovou (Phylos\icta prunic.ola).
Rezovitost objevuje se občasně bez značné škody. Na
spodku listů nalézají se hnědé chumáčky sporů houby Puccinia
pruni Pers.
Kadeřavost houbová objevuje se na listech metlic a poblíž dlážkovitosti švestek.
Kadeřavost vyvolaná mšicemi Aphis pruni Fb. a různé jiné
mšice poškozují listy a letorosty někdy velmi značně. Niči se
odvarem quasia.
Puklice švestková (Zwetschkenschildlaus- Lecanium corni
Bché - Tab. IV. 23- obr. 209.) a její příbuzná (Physokermes
coryli L.) jest rozšířena nejvíce v polohách chráněných, ale
nespokojí se, jak jméno značí, se švestkami, nýbrž jako puklice
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ovocná, lísková a bře1:ová, nalememe ji nejen na všech
ovocných stromech a keřích, ale i na divokých stromech, růže,
jasa~y, platany, javory a j. Hlavní příčinou čelného výskytu jest
favorisováni akátu (mimo to šíří se i z hlohu, habru, lísky, šípku)
a zanedbaná péče o strom. Kde se nalezne čerň capnodiová,
záčmudky trnkové (Fumago salicina), t. j. černé, sazovité povlaky
na listech a plodech, tam jest doma. Na větévkéch, především
švestek a slív nalezneme na zastíněné straně polokruhovité,
4-7 mm dlouhé, skoro také tak široké puchýřky, to jsou samičky,

samečci

jsou drobní a po
oplodnění samiček hynou. Samička má vajíč
ka pod štilkem
a po nakladeni
vajíček
umírá.
Z vajíček vylíhlé
larvy po několi
kerém svléknutí
mají na zadečku
chloupkovité Ú·
strojí, jímž vystři
kují
medovici.
Larvy stěhují se
na podzim z korun a ukládají se
do trhlin v kůře Obr. 210. Hnízdo
kmene, nebo do
mola švestkomechu na patě
vého.
stromu. Na jaře,
jakmile se začnou dolů stěhovati, obtočíme stromy lepkavými pásy, aby se larvy
zachytily, těch bývá tolik, že se musi i s lepem oškrabati a novým
natříti. Nyní se poslřikují stromy 6-8% karbolinem a z jara
se opatři opět le.pkavými pásy, aby se nachytaly při lezení do
korun. Stromy natíráme 10-12"/o roztokem karbolinea. Nyni doporučují k postřikování 15% arborol při silném napadení a 10°/•
při slabším, v době klidu zimního, ale ne za mrazu. V době
stěhováni larev (únor, březen) jsou tyto nejcitlivější.
Puk li c e ovocná (Zweihockerige Birnenschildlaus - Lee.
bituberculatum Targ.). Liší se od přeclešlé dvěma hrby na štítu.
Klade sta vajíček červených. Nejdříve ssají obě pohlaví spo·
lečně na listu, až se samičky usadí na dřevě.
Puk I i c e 1i s k o v á (Haselnusslaus - Physokermes coryli)
liší se barvou, škodí na všech ovoc. stromech.
Konečně máme puk 1i c i březovou (Wollige Weinstock- oder
Ribiselschildlaus - Pulvinaria betulae Sign.) vyznačující se hí229

lým, vlnovým návěskem pod nadzvednutou samičkou, v němž
jsou uložena vajíčka.
Všecky odrůdy škodí stejně a stejně se potírají. Při zalistění
stromy se postřikávají, bezlisté se okartáčují a pak natírají,
případně postřikují uvedenými již prostředky. Vyssávají listy a
letorosty, strom hyne a neplodí. )sou kraje, kde j~st puklice
katastrofálním škůdcem (Vizovsko). Doporučuje se postříkati
stromy praeparáty nejen karbolinea, ale také antiparasitem, den-

Obr. 211. Hol švestkový:
a kukly, ů motýlek.

drosánem {8-12%), arborolem {10-15°/o) a to v době vegetač
ního klidu, v říjnu a listopadu, pak v únoru až březnu 10% a
konečně před vyrašením 8%.
M o I švestkový (Hyponomeuta malinella) klade v8jička
začátkem července na větvičky švestek, housenky pak přezimují
a z jara spřádají pavučinová hnízda ve výhoncích, ožírají listí
a v hnízdech se též zakuklí (obr. 210. a 211.). Vyskyfnuvší se
hnízda na švestkách nejlépe páliti lihovými kahanci, není-li
těchto, pak se hnízda strhují houseňákem a na zemi rozšlapou.
Na zimu stříkati stromy 15% roztokem strom. karbolinea.
4.Květy.

Usýchá ní květových větví způsobuje jako u
natička slívová (Monilia cinerea Bon.)

třešní

kloub-
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5. Plody.
Bou c h Ia tec, bách or. (Taschenkrankheit- obr 212.- Tab.
I. 3a). Vedle normálních švestek nalézáme mnohdy plody poněkud delši, trochu sploštělé, duté bez pecek, ty nazývají se
lidově různě, dlažky, pouchlata, atd. Onemocněni mladých plodů
jest brzy patrno po květu. Velký počet jich předčasně spadne,

Obr. 212.

Větvička

se

dvěma

plody zdravými a

dvěma

báchory.

starší báchory scvrknou a zdá se, že jsou zamoučeny, ale ten
povlak tvoři nahé vřecky houby Exoascus pruni Fuck (tab. I. 3a),
kterými se šíří. Někdy jich bývá až 50%; ovoce to není požívatelné, leč někde jest pochoutkou (více mládeže). Stromy obtěžkané báchory mají křivé větve s kadeřovitými listy, v nichž
sídlí týž nepřítel; mycel přezimuje na větvích, aby příštího roku
nákezu šířil. Abychom zabránili šíření, sbíráme a strháme záhy
báchory a spálíme. Onemocnělé, znetvořené větve odřízneme a
také zničíme. Podobné ovšem menší znetvoření mívá také Prunus
padus = slřf'mcha.
Hniloba švestek a sliv má týž původ jako u třešní, tedy
opět Monilia fructigena, hořká, valová, vlasová atd. Napadené
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švestky a slívy mají hořkou příchuť, tvrdší maso, s červenj·mi
od pecky vybíhajícími pruhy.
Zryšavění švestek jeví se červeným náběhem plodů ně
kolik neděl před zráním a způsobí padání plodů. Obyčejně bývá
příčino~ s,ucho a pomáhá včasné
pcvodnem.
Červivost.

Zobonoska švestková
měděná (Pflaumenborer- Rhyn·
chites cupreus L., obr. 213. Tab. IV. 3.). Klade vajíčka do ne·
zralých plodů a navrtává stopku
plodu do polovice, takže plod
předčasně opadá. Pak skoro pře·
hryže stopku až plod spadá dolů
jako padavka. Překusuje také
letorosty. Zapupuje se v zemi.
Hubí se, když strom podloží se
látkou (plátnem) a klepe se na
kmen palicí ovinutou hadrem.
Brouk líhne se z jara, v příliš
horkých letech ještě na podzim.
Spadané broučky, hnědě měd·
naté, sesypeme do horké vody a
Obr. 213. Zobonoska měděná (Rhyn·
zničíme. Plody spadané spaluchites cupreus). a Dospělý brouk,
jeme. Stejně ničí se zobonoska
b nakousnutý plod, c lctrva, d na·
kousané stopky.
zlatá (R. auratus).
Pilatka švestková (Pflau·
mensagewespe - Hoplocampa fulvicornis Klg. -obr. 214. Tab. ·III. HS.). Malá, černavá to vosa, poletuje v době květu; udělá
do kalichového listu dírku, do níl položí vajíčko. Brzy se objeví
maličká housenka, jež vrhne se na malý, jako hrách velký plod
a dostane se až k pecce, kde se v křivé poloze umístí a živí
masem plodu. Z mladého ovoce vystoupí kapky klovatiny, které
se smísí s výkaly housenky. Dospělé zapupují se v zemi do hně·
dého, vejčitého kokonu. Jako u předešlého otřásáním stěžuje
se kladení vajíček. Postřikování od varem květu bezového pilatku
oddaluje. I déšť spadlý do květu, může pomáhati.
Zavíječ, obaleč švestkový (Pflaumenwikler- Grapholitha funebrana Tr. - Tab. III. 13a, b), malý motýlek asi 5 mm
dlouhý s rozpětím 15 mm široký v křídlech, hnědých se šedou
shrnou, ukládá v červnu a červenci vajíčka od stopky do plodu.
Brzy se vyvinuvší larva červenavá s černou hlavičkou, vyvrhuje
výkaly u pecky. Plody snadno hnijí, zapáchají a dozrávají poněkud dříve plodů škůdcem ušetřených. Zapupuje se většinou
v zemi, proto zde ochranné pásy nepůsobí jako u zavíječe ovocného. Jelikož všichni 3 posletJně uvedení nepřátelé zapupují se
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v zemi, pomáhá přerytí a stlučení půdy, aby se pupy zadusily.
Velmi dobře prospívá k vyhubení škůdců těchto, jestliže při
podzimním obrývání stromů připustí se drůbež do zahrady, tato
mnoho škůdců vyhrabe a zničí.

Nemoci broskve.
1. Kořeny a kmen
trpí stejnými nemocemi Jako třešně a slívy, o nichž bylo p'>jednáno.
2.

Větve,

letorosty a listy.

Červená, suchá skvrnitost na listech a mlad;ých vý·
tvoří skvrny okrouhlého tvaru, vpadlé, hnědé, ohraní
čené červenavým nebo nafialovělým krajem, způsobeny bývají

honech,

houbou Claslerosporium carpophilum (Lev.) Aderh., kterou jsme
již poznali u dírkovatosti třeš·
ní a s li v. U broskví jsou zvláště
časté a způsobují i zánik vý·
honii. K záchraně ořezují se vel·
mi onemocnělé výhony a spáli
se. Postřikuje se také strom za
zimního období bordeauxskou jí·
chou a pak po druhé při vyra·
šení listů, ale jícha musí býti
velmi slabá 1%, před květem 2%.
Také lze postřikovati sulikolem,
solbarem 1%.
Usýchá ní větví= usýchání
květových výhonů.
Kadeřavost (Krauselkrankheit). Listy prvního puče jeví vel·
mi zkadeřená místa, jež jsou
patrně tlustší než zdravá mílita
listu a mívají růžový nádech, později zdají se pomoučněna, jsou
to vřecky s výtrusy. Moučný po·
vlak jsou láčky houby puchýř

natce broskvového (Taphrina deformans Berk. - Tab. II. 8.).
Někdy houba napadá i květy.
- Onemocnělé listy opadají
v červnu, s nimi někdy i plody.
Obr. 214. Pilatka švestková:
Druhý puč stromu bývá podivua vosa, b larva, c klovatina, vyhodně vždy zdravý. Zárodek houtékající z plodu.
by přezimuje v kůře a v bělí.
Nákaza neni každý rok stejná. Týž strom může bez našeho
přičinění býti druhý rok zdráv. Stává se to ovšem zřídka, pro·
tože přezimuje v jednoročních výhonech v kůře i dřeni, ty nutno
233

ničiti. Objevení se nemoci záleží na stanovišti a počasí.
stojící stromy bývají snadněji napadány a určité odrůdy
po tuhých zimách jsou vždy napadány.
Pozdní odrůdy méně vzdorují nákaze. Roubů z onemocnělých
stromů nelze upotřebili. Jelikož první, polovyvinuté listy bývají
již nemocny, musí se žádanými prostředky potírati velmi časně.
Dosud byly dobré prostředky bordeauxská jícha a sulikol, solbar (1%). Obou prostředků nutno upotřebili opětovně v době,
kdy pupeny nabíhají a vyvinují se. Bord. jíchou 2% před rozkvě·
tem; po druhé po odkvětu, po třetí i po čtvrté 1%, až listy uplně
vyraší. Na podzim po opadání listů stříká se sulikolem.
Pa dI í růžové objevuje se na broskvoni ze všech pecko vin
nejvíce. Napadá listy, mladé výhony i plody. Napadené části
zdají se poprášeny moukou, ještě zelené plody mají bledší skvrny
a při silném napadení na onemocnělých místech pukají a ko·
nečně i hnijí. Pravé jméno pro houbu padlí jest Sphaerotheca
pannosa. Wallrot. Vyřezání a spálení prvých namoučených vý·
honů a sírkování v době rašení listů pomáhá jistěji za teplého

ovšem
Volně

počasí.

Dírkovatost jako u třešně a slívy.
Zkadeření mšicemi; u broskví objevuje se leskle hnědá,
broskvová mšice Ap hi s persicae Bog de f.; potírá se odvarem
quasiového dřeva. Viz také kadeřavost listů broskví.
Mol broskvový (Mottentriebwelke - Anarsia lineatella
Zell) jest barvy červenohnědé o rozpětí křídel 13'5 mm. Trnavo·
hnědá housenka, asi 1 cm dlouhá, prvního pokolení, zavrtává se
po přezimování do dřeně mladých větví, které vadnou a konečně
odumírají, druhé pokolení klade vajíčko do plodů. Malá housenka přezimuje v úžlabí větví v dutince, již si sama utvořila.
Zakukluje se počátkem května v řídkém zámotku. Koncem května
líhne se motýl, a z jeho vajíček líhne se druhé pokolení housenek. Koncem července zakuklí se toto pokolení a počátkem
srpna líhne se po druhé mol třetího pokolení. Housenka zavrtává ·
se opět do plodů. Některá léta způsobí značné škody. Housenka
stěhuje se s výhonu na jiný a tak málo housenek může zničiti
celý mladý stromek. Odřezují se a spalují napadené výhony a
ovoce. V zimě postřikují se stromky karbolinem. V Americe postři
kují se z jara stromy jíchou sírov.á.pennou, do které přidává se sůl.
Listový mol broskvový (Pfirsichblattmotte- Cerostoma
persicella), sirově žlutý, 2 cm velký v rozpětí, poletuje v červnu
a druhé pokolení v září a klade vajíčka na lisli a výhony. Hous~>nky žijí od května do června v zámotkách, které sežírají. Mohou způsobili i holožír. Zakuklují se do bílých pouzdérek.
Vajíčka přezimují. Housenky po zatřepání spouštějí se k zemi
a mohou se pak nachytati na lepkavé pásy. Stromy natíráme
po zakuklení 6-8% karbolinem a stříkáme v zimě 10°/o. Dopo·
ručuje se 10-15% arborol, k postřikování v říjnu a listopadu.
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3. Květy.
Kadeř a v o st. ) ednotlivé části listů
kadeřavost listů).
Usýchá ní květových větví.

chrupavčí

Jako u

(viz také

třešní, způsobuje

to Monilia cinerea.
4. Plody.
Skvrnitosti:
a) Strupovitost. Ovoce obdrží hnědé, prohloubené skvrny.
b) Padlí. Ještě zelené plody mají světlejší skvrny a vypadají pa~ strakatě a plody pukají.
c) Cerné skvrny jako u třešní.
Hnil ob a pI od ů u broskví objevuje se v těchže údobách
jakov u předchozích peckovin.
Cervitost, viz mol broskvový.

Nemoci

meruňky.

1. Kořeny, kmen a v ě t ve.
zvláštních nemocí zde není, objevují se tytéž jako
u jiných peckovin.
2. Li sty a I e to ros ty.
Dírkovat o st. Všeobecně jest listoví meruňky velmi zdravé.
Nejčastěji setkáváme se zde s dírkovitoslí, o které jsme jednali
již u třešní, jež však také jen zřídka bývá škodlivou.
Usýchá ní krajů listů jest více méně místní a záleží v tom.
že se na kraji listu objeví velké suché skvrny, jež často splývají.
Celý zjev podobá se usýchání letnímu a jako takové se pojímá.
Kadeřavost listů způsobuje Aphis pruni Fb. jako u sliv,
a stejně se potírá.
M o I meruňkový jest týž jako u broskví, ale objevuje se
zde méně a stejně se hubí.
:). Květy.
Usýchání květových větví objevuje se zde jako
u ostatních peckovin. Mimo uvedeného nepřítele u třešní objevuje se zde ještě jiná, šedé monilii ostatních peckovin velmi
podobná Monilia Iexa Sacc. a Nogl. Sacc. - Sclerotinia laxa
(Ehrenb.) Aderh. a Ruhl.
Skvrnitost i u meruňky jsou především tytéž jako u třešní:
strupovitost a snětivé skvrny.
Nějakých

4. PI o dy.
Hni I o ba pI od ů způsobuje zvláštní Monilie. I jiné hniloby
se zde objevují jako u jabloně.
Č e rvi v o s t způsobuje obzvláště červená housenka za víječe
švestkového a tmavohnědá housenka zavfječe slívového, k~erá
vyžírá i jádro meruňky.
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Nemoci mišpule.
1. L i sty a l e t o r o s ty.
Na listech a mladých výhonech mišpule nalezneme případně
mnoho podněcovatelů nemocí a škůdců, které jsme již u jiných

ovocných stromů poznali, např. Sligmatea mespili Sor, Entomo ·
sporium mespili, pilatku, zobonosku. Zlá nemoc mišpule podobá
se nemoci Monilie jádrovin i peckovin, o které se příště zrní·
ní mf'.
Usýchá ní výhonů (Triebdi.irre). Mladé výhony napadá
vřeckatá houba hlízenka Sclerotinia mespili Schell, výhony visí
pak mdle dolů. I jednotlivé listy napadá, ty obdrží obzvláště
podél hlavních nervů hnědé skvrny. Z onemocnělých stonků a
listů brzy vyrazí modrošedé, silně páchnoucí konidie. Napadá
také květy. Po nákaze, která nejčastěji bliznou vniká, již před
zúrodněním této, květ odumírá a nastává soušovitost květu, se
kterou soušovitost výhonů není spojená. Nakazí-li se květy po
zúrodnění, proniknou vlákna houby semeník a utvoří se trvalý
mycel tak řečeného Sklerolia. Mladé plody houby nebo mumie
se dále vyvinují; když dosáhly velikosti malého lískového ořechu
scvrknutím masa plodu se změní jejich podoba a zůstanou tak
až do příštího jara seděli. Na nich mohou na jaře, když jsou
nejméně 2 roky staré, vzniknouti nálevkovité nebo pokálovilé
plody vřeckaté. Vývin houby rovná se tedy také v mnohých
bodech oné Sklerotinii (monilii) jádrovin i peckovin. Při potírání
jest nejdůležitější prací, odřezovati a spálili všecky onemocnělé
části stromů.

Usýchá ní

květů

2. Květy.
popsáno v předešlém odstavci.

3. PI o dy.
Vytvoření

mumií popsáno v

předposledním

odstavci.

Nemoci kdoule.
1. Li s I y a m 1ad é výhony.
Nemoci těchto jsou tytéž jako u mišpule.
S o u š o v i I o st výhonů vyvolává zde jiná houba: Sclerotinia
cydonie Schell. Vývin její jest skoro týž jako Sclerotinía mespili
Schell. a dle toho se také potírá.
2.
Viz nSoušovitost

Květy.

výhonů".

3. plody.
Mumie (viz "Soušovitost výhonů").
Hni 1ob a. Hniloba jádrovin, kterou poznáme po žlutých
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polštářících, objevuje se vlivem houby Sclerotinia fructigena laké
u kdoulí nejčastěji. Příležitostně objevuje se i jiná hniloba na
př. šedá (Trichoseploria frucligena M. A. Maubl).
.

Nemoci

ořešáků.

N a kořenech přichází zřidka houba VácI a v k a (Armilaria mellea), která může strom i zničiti.
Na kmenu živí se různí choroši, např. Choroš šupi·
na t ý (Polyporus
squamosus), daedalka nachová
(Daedalea purpurea) způsobuje hni·
lobu dřeva a hlíva
(Pleurotus ostreatus), slabší kmeny
mohou jim i pod·
lehnouti.
Na větvích vyvinuje se hlívenka
(Warzenpilz- Tubercularia vulgaris
Tode) a později její
Ascomycet(Nectria
cinnabarina) Fr.
Na listech a
často i plodech
tvoří četné druhy
hub nižších různoObr. 215. Ořechy, černající působením houby
barevné skvrny. B Í·
·
Septoria epicarpii.
I é po v 1a k y dělá
padlí (Phyllactinia suffulta), menší Microstroma juglandis; pak
skvrny od Phyllosticta juglandis (Tab. I. 5.).
Živ oč i š ní škůdci jsou četní. Plody žerou v sadech poblíž
lesů veverky a na jihu i plži. Dříví vyžírá z brouků tesaří k
Saperda scularis. V lýku a kruhu mízovém hlodává brouk Apate
Bostrichus bicolor Hbst. Také housenky drvopleně vrbového i maďalového dělají v kmenech chodby.
PI od y ochutnává larva zavíječe (obaleče) Carpocapsa ligniperda L., ořechy opadají; poupata ničí larva píďalky Accidalia
brumata, listy ožírají housenky bourovce . hruškového - páví
oko (Saturnia piri Hb.) a jiných.
Na listech a mladých výhonech ssaje mšice Aphis
juglandinis a červec Lecanium juglandis Vlk. Mimo to vyskytuje se na listech pI st i to st (Erineum) a na bu b ř e ní roztoči
rodu Phytoptus.
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Houba ořechová Ascochyta juglandis ničí listy a hr on i Č·
t k a ořechová (Fleckenkrankheif der W alnussblaler Septoria nigromaculans) způsobuje zahnívání plodů a ohrožuje
i celou sklizeň; ořechy černají houbou Septoria epicarpii (obr. 215).
Mars s on in a j u g lan di s, houba nižšího dm hu, tvoří na
listech skvrny, až listy opadají. Oplodí a listy sbíráme a spalujeme.
V In o vn í k ořešák o v ý jest drobouninký roztoč (Pockenkrankheif - Eriophyes tristriátus a var. erinea), tvoří červeno·
hnědé bradavičky, list předčasně žloutne a opadává. Přezimuje
v pupenech. Před vyrašením postřikujeme stromy Sulikolem.
M o I ořešák o v ý (Oracilaria juglandela), jeho housenka
vyžírá pletivo tak, že zbydou pouze blanky, list se svinuje a
opadá.
Mši c e ořešák o v á (Haselnussblafflaus - Callipferus
juglandis), žlutavá, ssaje na vrchní straně listu podél hlavního
nervu, list opadá.
ňa

Nemoci lísky.
Choroby vyvolané houbami jsou nepatrné. Více vyskytuje
se pa dI í I í s k o v é (Phyllactinia corylea (Reb.] Sacc.), jež vytvořuje na rubu listu rozsáhlé povlaky oidiové, ve kterých jsou
černé, sploštělé plodnice padlí rodu sclerotinia.
Lesklá, černá stromata (podvržky) dělá Onomoniella coryli
(Batsch) ničí téměř dozrálé plody.
Na listí sídlí dosti odrůd nižších hub.
Živ oč i š ní škůdci lísky jsou dosti četní. Z brouků nejznámější a velmi rozšířený .iest dI o u hon o sec (Haselnussbohrer - Balaninus nucum L. - Tab. IV. 15.), vyžírající jádro,
pak zobonoska révová (Rhynchites betuleti F. a betulae), z motýlů zvláště mol Lithocolletis corili Nic., dělají chodbičky v Ji.
stech, v plodech obaleč Carpocapsa amplana Hb., v mladých
pupenech, ne syt k a (Sesia tipuliformis). Listy ožírají četné
housenky Aglia lan L., bou rov c e (O&stropacha quercus), Orgyia antiqua L., coryli L., bekyně Liparis, Euprepia matronula,
píďalky Zerene marginata atd.
Z dvoukřídlých vyskytuje se v květech lísky b e jl o mor k a
Ceddomyia corili Kal. Ze mšic a příbuzných na listech Capsus
coryli a arellanae, červec Coccus coryli F. a mšice Aphis
coryli Ooetz a A. avelanae L.
Ničí sP podobně jako předešlé.
Pro lák I o kro ve c lískový (Haselbock- Obirea linearis),
tesařík asi 13 mm dlouhý, černý, klade v kuětnu vajíčka na letorosty, žlutá larva zavrtává se do dře:tě letorostu lísky i ořešáku,
které vadnou a odumírají. Později zavrtává se do starého dřeva,
ve kterém vyžírá dlouhé chodbičky a po dvouletém přezimování
se v nich zakukluje. Zanikající výhony odřezujeme a spalujeme.
Broučky sklepáváme do podložených plachet.
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Nemoci angreštu.
Angrešt trpí pa d 1í m, jež j~st dvojí, evropské a severoamerické. Ono pochází od houby Microsphaera grossularie, kdežto
druhé od houby Sphaerotheca mors uvae (Schwein); má plodnice
tmavohnědé, jež slovou Peritheéie, ze kte1ých každá má jeden
váček (vřecko) majíci 8 výtrusů (sporů). Am~rické padlí jest nejnebezpečnější chorobou angreštu, jež se u nás rychle rozšířila a
náleží mezi pravé padlí (erysiphaceae). Na výhonech a plodech
objevuje se moučnato-práškovitý povlak, který později tloustne,
zbarvuje se do hněda a konečně tvoří silný, plstnatý obal, pod
jehož vlivem letorosty (prýty) zakrňují, zkrucují se, listy jsou nedostatečně vyvinuty a předčasně opadávají. Ta plsf objeví se i na
plodech, na počátku skvrnitě, později zaujme celý povrch plodu,
ten zastaví vzrůst a nedozralý opadává. Takové bobule nejsou
poživatelné (obr. 216 ). Keř předčasně stárne a konečně odumírá.
Pa d 1í ev r o p s k é napadá pouze listy a tvoří jemné povlaky.
Padlí americké objevili po prvé v Evropě v Irsku r. 1900. Nejprve
jevilo se jen na srstkách, ale v roce 1921 bylo nalezeno i na
rybízu. V Americe objevuje se nejvíce na rybízu zlatém, proto
se ho nemá užívati za podnože. Jako dobrý prostředek dopo·
ručuje se správné hnojení a ošetřování srstky, zejména potře
buje dosti vápna. Na podzim má se hnojiti 2'5 q žíravého vápna
na 1 a a mimo to poslřikovati 2% mlékem vápenným, z jara
přidá se ještě 12-13 kg a opět se postřikuje vápen. mlékem.
To se opakuje. Doporučuje to prof. Dr. Hiltner v Bavorsku. Jiní doporučují postřikování 1% roztokem sody nebo potaše
2-3kráte v době vegetace; dále doporučuje se postřikovati
0'5-1'5% roztokem sirných jater, do kterého lze přidati 2% modré
skalice nebo Vegetanu (vyrábí "Medica" v Praze) nebo sírovápennou jíchou, také Solbar 3c/o k postřikování v únoru. Sirnými přípravky nelze postřikovati citlivé odrůdy, jelikož opadá
list i plody. V poslední době objevil
se jako dobrý pro·
stře dek" Sulikol" ve
vodě rozpustný místo poprašování sirkovým práškem. V
zimě postřikuje se
roztokem 0'5%. Po
vyrašení listů 0'02%
sulikolu. Při pokra·
čující vegetaci lze
roztok sesíliti pro
angrešty na O 05%,
u jiných padlí až na
0'1- 0·2%, Roz stři Obr. 216 Americkým padlím zničené plody angreštu.
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kuje se v mlho vitém tvaru. Doporučuje se nověji Elosal.- Některé
odrůdy jsou vzdorné proti americkému padlí, za úplně vzdornou
můžeme považovali jen a m e r i c k o u hor s k o u srst k u. Na
Moravě jest vzdornou zdomácnělá srstka Moravského Horáckfl,
pak bosonožská žlutoplodá srsJka. Dosti vzdorují, dle poměrů
půdy a polohy, odrůdy: Compagnion, London, v druhé řadě May
duke, A.licant, kulatá žlutá, bílý Triumf, odrůdy fy jsou vesměs
I y s é, chlupaté jsou náchylnější. Pro pěstění nelze doporučiti po·
lohy uzavřené a půdu vlhkou. Postřikování koná se při 1.amračené
obloze a všichni sousedé současně. (Dle článku Dr. ing. E.
Baudyše v Ovoc. rozhledech roč. X111 čís. 1. a 2.)
Rez angreštová (Siachelbeerpilz - Puccinia ribesiicaricis) tvoří na listech temně červené skvrny, jež objevují se
na řap!cích a plodech; domovem jest na ostřicích. Odvodniti
okolí, aby zmizely ostřice.
Měchýř natec v ej mu to v ý (Seulenrost der Johanisbeeren
- Cronartium ribicolum) jest rez, která poškozuje listy angreštu
i rybízu, až opadají. Domovem jest na borovici vejmutovce. Sem
patří ještě rzi z rodu Melampsora. Proti rzím má se hodně hno·
jili minerálními hnojivy a prováděti průsek keřů. Neni·li nákaza
všeobecná, lze onemocnělé výhony včas vyřezati, ostatní postříkati a podvápniti. Srstka jest vápnomilkou.
.
Houba Decidium grossularie tvoří rezavé skvrny na listech.
Ze škůdců jsou nebezpečné některé odrůdy pi I a t e k. Nejznámější jest angreštová, ž I u t á pi I a tk a (Nematus ventri·
cosus a ribesii), jest asi 6'5 mm dlouhá, červenožlutá, s černou
kresbou. Larva šedozelená s černou hlavou. Jiná jest černá
pil a t k a angreštová (Amphytus grossularie). Objevuje se ve
d 110u generacích, první v květnu, druhá v červenci. Pak je sl
ještě ze 1e n á Nem. septentrionalis, vzadu žlutavá, hlava a nohy
černé, ožírají listy; jediný prostředek jest setřásání do podložených plachet. Pomáhá přerytí na podzim a na jaře postříkati.
Také housenka píďalky angreštové (Fidonia wawaria
a Zerene grossularia) vyskytuje se občas hojně, někdy vzácně.
Ještě zmíniti jest se o larvě zelené ploštice (Griine Baumwanze - Palomena viridissima Poda - jinak užitečná lapáním
hmyzu), nahrýzá plody, jež pak odpadnou a mšici Aphis grossulade; hubí se jako jiné.
Housenka zavíječe Phycis grossulariella vyžírá hluboké díry
v polozralých plodech; pak zavíječ Tortrix rosana L., ožírající listy.
Plodomorka angrešt. (Stachelbeergalmiicke- Contarinia
ribis) naduří silně květy angreštu a vnitř uzavřených plotlů,
které ničí, jest plno beznohých larviček, jež se zakuklují v půdě,
kterou třeba přerývati, posypali jemným, mletým kainitem. Při
rytí vpuštěná drůbež do zahrady hojně škůdců vysbírá.
Zavíječ angreštový (Stachelbeermade Cophodiacon
volulella), zelená housenka spřádá zrající bobule angreštové se
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sousedními listy a vyžírá je jako rybíz. Napadené části sebrati
a spáliti. Půdu posypati práškem vápna a přerýti.
Přástevník angreštový (Stachelbeerspinner-Rhyparia purpurata) pestrá housenka zdržuje se od podzimu do jara na
různých keřich a stromech.
Skvrnopasník angreštový, harlekýn. (Stachelbeerspinner
- Abraxas grossulariata L.), jeho housenka bílá, černě a žlutě
zdobená spásá listy až na řapík. Tato píďalka náleží k nejne·
bezpečnějším škůdcům. V červnu ~e zak~klí na keří~h, ~~ho
plotech v červenci a srpnu poletuje motylek kladouc1 vaJicka
žlutá n~ spodek listů ze kterých vylihlé housenky vyžírají v listu
dírky, pak se v něm' zapřádají a ve spadlých listech. pře~imují.
Na \a.'ie

o\)ouš\'i svá -...'ium.'i s'id\e., e.b'!J

-z.e\e:na\id. se hs\ov\ anCJ·

Sk\epáva)i se oo p\acne\
neb postřikují se arsenovými přípravky. (Tab. lil. 15.)

Teš\u, T)b'i"z.u, s\'iv, metuněk a). oi.ín~\y.

Nemoci rybízu.
Choroby houbami způsobené: Americké padlí viz. u ang·
re šlu. Z řas o hub na listech se vyskytuje Plasmopara ribicola
Schrol. Z rez u na listech tvoří se Aecidie Puccinia pringsheimiana Kleb, Cronartium ribicolum Dietr. tvoří na listech letní
i zimní výtrusy. Z Ascomycetů Nectria ribis (Tode) Rabh. (= N.
cinnabarina [Tode) Fr.) se svým Coidiovým stadiem Tubercularia vulgaris Tode, obě barvy červené. Z nižších hub dělá
na listech skvrny a způsobuje předčasné opadávání Oloeosporium
ribis (Lib.), Mont. et Desm. Postříkali a pálili listí, případně
i výhony. (Viz angrešt.)
Rez rybí z o v á (Johanisbeerpilz - Puccinia ribis) tvoří rezavě tmavohnědé kupky výtrusné na listech, které se tím ničí.
Shrabujeme a spálíme listí, hnojíme vydatněji draslem a kys.
fosforečnou.

Choroš rybízový (Johannisbeerlocherschwamm-Polyporus
ribis), působí zahnívání dřeva starších keřů, které pak v 5 až
10 letech zničí. Napadené keře včas vykopati, nebo alespoň
plodnice spáliti.
Pa k u stře b k a rybí z o v á (Blattfleckenkrankheit der Stachelbeeren ~ Pseudopeziza ribis) objevuje se na angreštech a rybízech a tvoří na listech drobné, okrouhlé skvrny, jež často
rozšíří se na celý list, který pak spadá, bobule zakrní a také
opadají. Přezimuje v malých, drobounkých místičkách, plodnič
kách. Shrabujeme a spálíme listí, nebo hluboko zaryjeme. Z jara
postřikujeme 11 / 2 % bordeauxskou jíchou krátce před květem, po
druhé po odkvětu a po třetí na podzim. Holandský červený
vzdoruje.
Plíseň šedá (Orauer Schimmel- Botrytis cinerea) způsobuje
odumírání výhonů rybízu červeného, které třeba odřezati a spáliti.
16
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Skvrnitost 1i st ů způsobuje telovnička rybízová, Phylosticta
ribicola. Listy shrabujeme a spálíme.
S v i 1u š k a rybí z o v á (Rote Stachelbeermilbe. - Bryobia
ribis), masově červená, na spodu špinavá; ke konci března, při
rašení pupenů vylézají z těchto a z trhlin kůry a mechu roztoči,
kteří v té době poškozují rybíz i angrešt tím, že ssají rozvíjecí
se lístky, které zakrňují, zasýchají na okraji a pak opadají i plody.
Nejlépe se jim daří za tepla a sucha. Keře před vyrašením po·
slřikujeme o·os% sulikolu.
Mšice rybízové (Johannisbeerblattlaus- Myzus ribis), žlutě
zbarvené, ssají na spodní části listu a tím vyvstávají velké pu·
chýře, list se zničí a opadá.
Mšice angreštové zkrucují listy na vrcholu a tím poško·
zuji.v Postřikují se 2% morbafinem.
S k ů d c i živ oč i š ní jsou na mnoze fitéž, jako u srstky. Listy
ožírá housenka babočky (Vanesa Calbum L), bource (Aretia
purpurea H a A. bera L.), bekyně (Liparis auriflua G. V. Polia
flavicincta G. V.), místy hojně píďalka (Zerene grosul. L.), pak
řada motýlů drobných.
Mimo to ožírají listy dosti často housenky pilatek, jmenovitě Nematus ribesii Scop., Nem. appendiculatus Hrt. a ven·
tricosus, mimo ně sem tam Hylotoma rosarum L., Selandria
morio F., Emphytus grossulariae Kleg., nesytka rybízová (Sesia
tipuliformis). Velmi často mšice rybízová Aphis ribis L., Myzus
ribis L. (Johannisbeerblattlaus) způsobuje kadeřavost a zduření
listu, jež záhy červenají, stejně tak Aphis grossularie.
Trn a v o s k vrná č rybízový (Johannisbeerspanner- Thamnonoma wauaria L. - Tab. III. 19.). Modrozelená housenka,
černě tečkovaná, zdržuje se na rybízu i angreštu a ožírá listy
i plody; není tak nebezpečná jako harlekýn.
N a kůře škodí Lecanium corni, puklice. Mikroskopický
roztoč (Jannisbeergallmilbe Eriophyes ribis Nal.), bydlí v naduřených pupenech a ssaje počátky listů a tím zabrání vývinu,
nebo ie alespoň 7.eslabí. Přepažítka rybízová (Septoria rib. Tab. III. 6.).

Nemoci jahody.
Škůdci: V květech a poupatech škodí broučci nosatce ja ..
hodně (Erdbeerstecher Anthonomus rubi Hbst.), listy ožírají
housenky četných motýlů. V listech vyžírají chodbičky larvy nejmenších četných motýlů. Z červců a mšic: Cocus fragariae
Gm., Aleurodes fragarie Walk, Aphis fragarie. Ve vlhkých letech
plž polní Limax agrestis L.

Nemoci maliny.
Chorcby
žové skupiny
242

způsobené

Nejdříve

výtrusů

později černé

houbami.
jarních a letních,

jsou to oran·
povlaky

Il

'

výtrusů zimních, jež vytvořuji rez
Postřikování jíchou bordeauxskou,

Phragmidium rub i idaei DC.
spálení všech listů na podzim.
Méně objevují se šedé povlaky na rubu listů pI í sně Pereno·
spora rub~ Rabh. Drobné šedé skvrny na listech vyvolává Sep·
toria rubi West. Postřikování jíchou bordeauxskou a spálení
listů na podzim pomáhá.
Škůdci živ oč i š ní. Na listech tvoří roztoč Eriophy es gib·
bosus Nal.stříbrolesklé plsťovité nálety. Larvy komára Cecidomyia
plicatrix Loev žijí pospolitě na po délce složeném listě. Listový
mesophyl vyžírají larvy vosy Foenusa pumilio Keg, housenky
motýlů Nepticula splendissima H. S. Fischeria marginea Haw
a larvy much Agromiza rubi Bresch. Ochrana: Ořezání a spá·
Jení napadených listů. Na listech s sají mšice Aphis urticaria
Kalt a Siphonophora rubi Kalt a křísek Typhlocyba smaragdula
Fall; hubí se postřikováním 2% roztokem tabákového výtažku.
Ve st oč e n ý c h I i stech žijí četné housenky, nejdůležitější
z nich jsou: zavíječ (Wickler) Capua favillaceana Hb.,Acalla
comparana Hb.
Volně na listech žijí ho use nky motýlů Thecla rubi L., Or·
gyia antiqua L. a Macrothylacia rubi L., 201inohé zelené larvy
vosy listové Cladius allipes Klg., a 22tinohé bledězelené larvy vos
Taxonus agrorum Fall a Blennocampa alternipes Klg. Postřikují
se 2% roztokem tabákového výtažku. Ve květech žijí larvy
květ op a s a Anthonomus rub i Hl st. a nosatce Oliorhynchus pidpes Hb. Nesytka malinová (Sesia hylac,formis).
PI od y vyžírají larvy brouků Byturus fumatus Fb, a Byt.
tornentosus Deg. Na plodech žije ploštice Pentatoma baccarum.
V pupenech žije mikroskopický roztoč jahodně (Erdbeermilbe
- Jarsonemus fragarie Z.), který brání jejich vzrůstu a jest
příčinou kadeřavosti a zkroucení mladých listů a výhonů.
Prostředky k
stromů

mocí

potírání a vyvarování škůdců, nea keřů ovocných a jejich příprava.

Dali·li jsme knize název "Výnosné o v o c nic t v i", musíme
uvésti, jak potírati četné nemoci a nepřátele, jakož i v čem
spočívá odstranění škodlivých vlivů. Nutno ovšem znova zdůraz·
niti, že zanedbaná péče o stromoví ovocné a keře jest příčinou
nevýnosnosti a všecky rady a knihy jsou zbytečny, když se jich
nedbá a lituje často malého nákladu, aby se hojně sklízelo!
Uvedli jsme v úvodu části čtvrté, že u škodlivých zjevů roze·
znáváme:
I. Stav podmíněný nepříznivými půdními a povětrnostními
poměry.

ll. Nemoci vytvořené houbami a
III. Škody způsobené zvířaty.

příživnými

vyššími rostlinami.
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Uvedli jsme také, že při každém poškození lze vytýčili tři
podstatné okolnosti: 1. Poznati poškození (známku nemoci).
2. Vyšetřili příčiny poškození. 3. Obranu poškození a) přímým
potíráním nemoci ohledně škody, b) ochranu nebo vyvarování.
Prostředky jsou přirozené (půda, podnebí, poloha, živo čiš·
stvo) a lučebné. O těchvšechjednáme v jednotlivých případech.
1.

Lučebné prostředky k potírání
p ř í ž i v ni k ů.

rostlinných

Po~nali jsme,
některé třídy hub

'

f

f

n

I'
I

l

že z rostlinných příživníků přijdou v úvahu
stopkovýtrusných. Domácí lékárna proti těmto
poškozovatelům jest malá,
když omezí se jen na osvěd
čené prostředky, k nimž
v prvé řadě náležejí: jíchy
měďnaté, jest jich celá
řada. Nejstarší a nejosvěd·
čenější jest:
a) Jícha bordeaux·
s k á, dle složení nazýváme
ji také měďnatovápennou
jfchou. Příprav a: 100 I
jednoprocentní (1 %)
Obr. 217. Příprava Bordeauxské jíchy
bordeauxské jíchy obdržív dřevěné kádi.
me takto: 1 kg žíravého
vápna uhasí se pokrope·
ním obyčejnou studniční vodou. Kropí se zvolna, teprve když
se vápno rozpadne, přidáme větší množství vody, celkem 50 J
a vápenná k~e se rozmíchá s vodou ve vápenné ml€ko.
Za hašení se í~ápno, jak obecně známo, zahřívá, případně i rozstřikuje. Proto pozor na oči! Pak vezmeme 1 kg modré ska·
lice, dáme ji do sáčku z řídkého plátna a pověsíme do při·
pravených 50 I vody na tyč (obr. 217.), až se rozpustí. Jelikož
se modrá skalice zvolna rozpouští, připravíme si ten roztok již
den před hašením vápna. Připravené roztoky nalejeme asi do
dvojnásob velké nádoby (přes 1 hl) a sice tenkým proudem
lejeme roztok modré skalice do vápen. mléka a řádně promícháme, pak jest jícha připravena a aby dobře účinkovala, se
hned upotřebí. Dvouprocentní jíchu (2%) obdržíme, kdyi
dáme dvojnásobné množsh·í modré skalice (2 kg) a vápna (2 kg).
Směsí tou utvořil se hydrát kysličníku měďnatého a sádra. Onen
tvoří klky modrozelené sraženiny, při dobrém složení má vápno
převahu a roztok působí zásadně, t. j. barví červený papír lak·
musový modře. I dobře připravená jícha poškozuje případně
rostliny, na př. za teplého a vlhk~ho počasí mladé listy, proto
nutno dbáti opatrnosti.*) Obzvláště choulostivá jest broskvoň a
*) Společnost pro chemickou a hutni výrobu dodává také hydrát vápenatý
(v papír. pytlích) a modrou skalici.
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pak jabloň. V pochybnosti postříkejme na zkoušku 2-3 stromy
a když ani za 2 dny nepozorujeme na listech škody, postříkejme
ostatní. Jindy z opatrnosti volme
jíchu 1 / 2 - - 1//lo a poslřikujme
častěji. Za úpalu, v poledne, po·
střikování nelze doporučiti. Proti
nemocem vyvolaným houbami
působí jícha bordeauxská jen
tehdy, když sporové klíčky již na
měď napadnou a tím se nákaza
zamezí. Jíchy musí se upolře·
biti včas a stejnoměrně rozdě
liti. K postřikování užívá se zvláště
k lomu zřízené stříkačky ruční,
k nošení na zádech (obr. 218.)
nebo pojízdné (obr. 219.). Dle
velikosti nalézají různého upotřebení, poslední ~ystřikují až do
vršku. V nedávné soutěži zvítě· Obr. 218. Stříkačka "Hospodář"
zila stříkačka Hardingera ve Znojk nošení na zádech systém
Jessernigg
mě a Al. Halušky, stroj. v Rakovníku. Bordeauxská jícha má také na obsah as 18 litrů, váha 6 kg. Je
nejnovější model s výměnnými
náhražky, při jejichž sestavování to
ventily, přesné a solidní práce. Siří·
přihlíží se k účelu, má se zjedno·
kačka tato slouží k postřikování vinic,
dušili výroba a zvýšiti trvanlivost stromů a chmelnic. Také k ní lze
použít bambusové tyče k postřiko·
(měďová soda, kristallazurin, mě·
vání vršků.
děnka, měďnafo·vápenný lepek,

Obr. 219.

Stříkačka

pojízdná.

měďnato cukrové vápno, lenex,
kusaca); leč žádná ne před·
stihla jíchu bordeauxsk6u a
jsou dražší. Měďnalo·vápen·
nou jíchu míchají také s jedy
proti hmyzu, na př. sloučeni
nami arsenovými, aby hubila
současně i zvířecí škůdce. Konečně podotýkáme, že ony
malé stopy mědě, které uváznou na zralém ovuci, neškodí
při požívání, také tráva pod
stromem, postřikaná jíchou
bordeauxskou, dobytku při po·
žírání trávy neškodí. Z ostatních jedů na houby působí
velmi dobře prášek síry, na
př. u padlí. K rozprášení uží·
váme různě sestavených mě
chů, třásní, ručních i strojních

245

---------

--

rozprašovačů

(obr. 220.. ) aj. Podotýkám, že sirný květ jest příliš
hrubý a nehodí se k tomu účelu. Tedy jen jemně tlučená síra.
S i r n á j á tra, hnědožlutá sloučenina síry s draslem, užívá
se jako 1 / 2 procentní vodový roztok hlavně proti americkému
padli angreštovému, jinak málo.
b) Jí c h a s í r n a t o v á p e n n á n e b o k a l i fo r n s k á, jež
se nyní doporučuje proti houbám a hmyzu, nenahradí dle dosa·
vadních zkušeností bordeauxskou jíchu. Jíchy sírnaté poškozují
měděné stříkačky. Nyní máme řadu nových přípravků k roztokům
proti škodám, způsobených příživníky rostlinnými.
2. 1 e d y pro ti h m y z u.
Těch jest velká řada, hmyz
usmrcují, leč škodí i stromu.
Proto prostředky proti hmyzu
jsou rozředěné jedy, ovšem
že se stupněm rozředěností
mizí sice škodlivost pro rostlinu, ale také účinnost proti
hmyzu.
U \'edeme přípravy někte
rých z obvyklých, osvědčených
prostředků.

Tabákový výtažek dle
1
/ 2 -2%. Neni·li výtaž·
ku, připravíme si ho sami.
Vezmeme 6 kg tabákových
Obr. 220. Ruční rozprašovač síry
žeber a vaříme je v 15 l vody,
Nechv. "Oidiurn-Torpedo".
potom se dá odvar 24 hodin
státi a sleje se. K tomu se
rozdělají 3 kg mazlavého mýdla v 6 l horké vody. Obé se
sleje a doplní na 80 l vodou.
Jí cha q u a s i o v á připraví se takto: 1 1/ 2 kg quasiových
hoblin v 10 l vody se navaří a dá se 24 hodin vyluhovati. Rozpustí se 2 1/ 2 kg jádrového mýdla ve vařící vodě. K upotřebení
smíchá se 1 l odvaru quasiového s 1 I rozpuštěného mýdla a
doplní se 8 l vody.
Jícha tabáková připrbví se ze 3 kg výtažku tabákového,
6 kg mazlavého mýdla, 5 I denaturov. lihu, a 136 l vody.
Lněným olejem natřený, polosuchý kartáč se vezme a okartáčují se jím jednotlivé kolonie mšice krvavé, aniž by se přišlo
na zdravé dřevo.
Mastná směs: vezme se 1 díl koňského tuku, 1 díl mazla·
vého rybího tuku, 3 díly denaturovaného lihu. Směs se dobře
promíchá a upotřebí jako olej; mnozí věří, že jako tuk dlouho
potřeby

účinkuje.

Kar boI in e um ovocné
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stačí

k

nátěru

starších

částí dřeva,

r
r

kde se krvavá mšice usadila. Na mladé výhony se musí znacne
rozřediti. Upotřebí se na celý strom jen když strom nemá listí,
jako všecky karbolin. přípravky. Den dr in 20%; mimo to máme
ještě avenarius, Vebelovo, arbolineum Brdlíkovo rostlinné.
Laurilovo, karbolin Lohsol, stačí roztok 5% v únoru a březnu.
Tah ákov ý prášek proti mšici krvavé, usazené na krku kořene;
ten se odkryje, posype práškem a opět zakryje. Od o rit 1% působí
velmi dobře. Radit ll. K naHrání a postřikování ve 2%-3%
roztoku. Nepotřebuje dlouhých příprav, dobře a rychle se roz·
pouští. Dendrosan a vegehm dopo&učené p. dr. J. Straňákem.
Proti mšicím štítovým = štítenkám, připraví se směs 7 kg pá·
leného vápna, uhasí se v 5 l vody a přidá se 6 kg sírkového
květu a 100 l vody. Směs vaří se 3/, .hod. Po vychladnutí a
usazení se čistá kapalina bez nebo i s usazeninou stříká. Užívá
se místo obvyklého nátěru vápenného, kterým se nezničí škůdci
ukrytí v puklinách stromové kůry.
b) V á p e n n é mlék o s přídavkem 20% karbolínea působí
jako předešlá, má však barvu hnědnu, Morbafin ve 2°'o roztoku
k postřikování nebo natírání z"vlášf silně napadených části.
Proti prstenikům a molům připravují: 3 k!J výtažku tabákO\'ého,
3 kg mazlavého mýdla, 3 I denatur. lihu, 500 g prášku proti
hmyzu dříve ve vodě rozmíchaného 141 l vody.
Mě ďn a to-a mm on a t ý roztok připraví se ze 45 g uhličitanu
měďnatého, jež se rozdělá v malém množství vody na kaši, k ní
přidá se 1 l ammoniaku a rozpustí se ve 100 I vody.
Měděnkový roztok (ze sviňobrodské zeleně) jest jedo·
vafý, mísí se vápenným mlékem. 90-100 g sviňobrodké zeleně
rozdělá se s malým množstvím vody na tuhou kaši, polom se
přidá 100 I vápenného mléka, připraveného ze 270-540 g vápna.
K tomu přidávají někde ještě něco bordeauxské jíchy, pak se
tím postřikují slromy jak proti fusikladiu, tak proti zavíječi jabl.
Má býti denně čerstvý.
Dendrosan, karbolinový výrobek "Medicy" v Praze k jar·
nímu postřikování stromů i keřů; jádroviny postřikují se 10%,
ostatní 6% roztokem brzy na jaře v době veget. klidu. Když
vyrazily lístky, užívá se 6% jíchy sírné (výroba táž). Uvedené
prostředky úplně a vždy nedostačí, proto nabízejí se stále nové
prostředky, na př. a nt i par a s i t ve směsi s vodou 1 : 2, na jaře
působí také proti lišejníkům a mechům. Zdržuje vegetaci. Upo·
třebuje se v době klidu. Jest to směs těžkých olejů a kyseliny
karbolové. - Nejostřejších jedů k ničení upotřebují Amerikáni,
t. j. arsenu a kyanovodíku. Ty nenalezly u nás ještě obliby. Počíná se zdomácňovati.
Arsenová jícha. Připraví se takto: 500 g bílého arseniku
smíchá se s 2000 g krystalové sody a 4 1/ 2 l vody a vaří se až
jest vše rozpuštěno, vypařená voda se nahradí. Ke 200 I vody
nebo bordeauxské jíchy přidá se 1/ 2 l soustředěné arsenové
sody a 1-2 kg čerstvě hašeného vápna.
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Sírouhlík kape se do děr, jež do dřeva a kůry udělal různý
hmyz. Má·li se jím působiti do děr v zemi, namočí se v něm
hadry a ty se dají do země. Sirný preparát Sulikol doporučuje se proti padlí.
Pro postřikování zimní může se přidati do karbolinu 6 až
10% ještě 0'5% sulikolu. Na jaře po vyrašení jemných lístků jen
0"02%, později se sesílí. Na angreštové keře 0'05°/o při ostatních
rostlinách 0'1-0"2%. Při deštivém počasí se postřikování za
2 týdny opakuje. ll)otřebuje se vůbec proti nákazám mikroskop.
hub. Velmi dobře se rozprašuje.
Arsokol vyniká přilnavostí. Užívá se roztoku 0'25-0"5%.
Petrolejová emulse připravuje se: 1/ 4 kg mýdla rozpustí
se ve 4 l horké vody a odstaví se; přidá se 71/ 2 l petroleje a
promíchá se mosaz. koštětem nebo zahradní stříkačkou, až vznikne
smetanová kapalina (asi za 5-10 minut) bez mastných skvrn.
Při dobře uzavřené nádobě ve studenu udrží se měsíce. Při rozřeďování přidají se nejdříve 3-4 díly horké vody a dobře se
promíchá, pak teprve při silném míchání přidá se zbytek vody.
Hot o v á emu I se. 1 1 / 2 kg mýdla v několika litrech vody se
rozvaří a odstaví se, smíchá se pak s 1 / 2 l petroleje a dobře se
promíchá, aby vznikla mléčná kapalina. Pak doplní se za stálého
míchání vodou.
Ovocné karbolineum ve vodě rozpustné. Na 100 I kapaliny na stříkání vezme se dle potřeby, 8, 10, nebo 15 kg prodejného ovoc. karbolinea. jež doplní se na žádaných 100 I a
stále se dobře promíchává do stejnoměrnosti kapaliny.
Dufourova směs připraví se ze 3 kg mazlavého mýdla
rozpuštěného v 10 I horké vody; přidá se 1-1 1 / 2 kg čerstvého
"prášku na hmyz" a dobře se smíchá, aby se netvořily žádné
klky, a rozředí se 90 I vody.
Zeleň uraniová. Zvláštní druh sviňobrodské zeleně (je·
dovatá), pro ochranu ovocných stromů lze ji koupili. 60-120 g
zeleně uraniové (dle citlivosti listů) smísí se 3-4 násob. množ·
stvím žíravého vápna nebo se 6-8násob. množstvím mastného
vápna na 100 l vody nebo v tomtéž směšovacím poměru na
100 l jíchy měďnatovápenné.
Vegetan (výrobekMedicy) pro dobu vegetace proti nepřátelům toho období. 1 díl vegetanu na 40-50 dílů vody, pro
peckoviny a bobuloviny; pro jádroviny 1 clil vegetanu na 20-30
dílů vody.
Nosprasen 11/ 2 % se připraví takto: 1 1/ 2 kg nosprasenu se
nasype do 50 1 vody. Současně se v druhé nádobě 37 dkg ne·
hašeného vápna rozdělá s malým množstvím vody, pak se doplní
na 50 l vodou. Místo nehaš. vápna může se upotřebiti hašeného,
ale již 75 dkg. Po jedné hodině se Nosprasen rozpustí a pak se
oba roztoky smíchají. Jelikož obsahuje ersen, nutno s ním po·
zorně zacházeti, jako se v~emi jedy. Jemu příbuzný jest Ap hi do n
na mšici krvavou.
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N o s p ras i t k postřikování a rozprašování nejvíce 1'5 %,
u peckovin 3/,-1%, proti hmyzu a houbám (strupovitost).
O r a 1i t, arsenový přípravek k rozprášení proti žravému hmyzu.
U stín u příprava. Plechovka u stínu (150 g) rozpustí se ve
2-3 I vody a tim se postřikují kolonie mšice krvavé.
Ar bor o I 10%. Na 10 I arborolu se přidá 90 I vody.
Arborol 15%. Na 15 I arborolu se přidá 85 l vody. Upotřebiti lze hned.
Elosal nový. Dle potřeby rozpustí se 1-2 kg ve 100 1
vody. Upotřebiti lze hned po rozpuštění.
Zvolené množství Polybarytu se nejdříve rozmíchá s malým množstvím vody a pak se za stálého míchání vlévá do na·
chystaného sudu s vodou. Nechá se asi 10 minut ustáti, aby se
nerozpuštěné součásti usadily na dně. Do stříkaček nalévá se
skrze síto nebo látku.
Floron. Balíček 125 g se vysype do 1/ 3 1 vody, dobře se
oromichá a pak se vleje do 8 1 nejlépe měkké, odražené vody
a pilně se míchá, aby se netvořily klky.
Vet ani n, 1 o;." roztoku ve volné přírodě. 100 g vetaninu se
rozpustí v 10 1 vody a roztok ten se rozprašuje.
Ap hi do n, podobně.
Labordova jícha specielně proti housenkám, pnpraví se:
200 g žíravého nalronu - čisté sody - bez uhličitanu - se rozpustí ve 3 1 vody, do toho se přidá 1 1/ 2 kg smrkové pryskyřice
a zahřívá se až do rozpuštění na malém plameni při stálém
míchání. Pak se přilejí ještě 3 1 vody a vše se procedí kovovým sítkem a přidá se 1 1 22° čpavku a 7 1 tak připravené
kapaliny se smíchá se 100 1 vody. Přípravek jest hotov k postřikování. Tím řada přípravků není vyčerpána, ale stačí!
Dodavatelé přípravků:
Dendrin, Neodendrín, Odorit, Dendrosan, Vegetan, dodá "Medica" v Praze.
Radit I. a II.: Rademacher a spol. Karlín.
Solbar, Vetanin, Ustin, Elosal nový, Nosprasen, Nosprasit a
Gralit: Továrna na barvy v Leverkusen u Kolína n. R. Zástupce:
Al. Veselý, velkoobchod, Znojmo 2.
Arsokol, Sulikol, Plantasan, Arborol, Polybaryt, Floron, Orlhosan: Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ustí n. L. Prodejní
kancelář, Brno, Divadelní 1-3.
Stromové karbolineum, Dendrin, Dendrosan, Solbar a j. lze
koupiti u Družstva "Hospodář", Milotice n. Bečv.
Zařízení

k chytání hmyzu.

Ochranné pásy na chytání píďalky zimní na podzim. Za
prvních mrazů a na jaře se na ně lepí květopáskové, nosatcové
a j. Na zimu se pod nimi zachycují zavíječi. Proto se časně na
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jaře

odvážou, vyčistí a znova se upotřebí, nebo spáli. Bližší
popis lepkavých pásů u píďalky malé.
Lepek na ochranné pásy připraví se dvěma způsoby: 1. Svaří
se ševcovská smůla s dřevěným olejem do hustoty syrobu.
2. 2'5 kg oleje se svaří s O5 kg vepřového sádla a při stálém
mícháni přidá se 0'5 kg terpentinu a 0'5 kg kalafuny. Inspektor
ovoc. Suchý doporučuje: 700 gr dřevěného dehtu se opatrně
zahřeje v železném
hrnci a přidá 500 gr
kalafuny. K té dobře
promíchané směsi
přidá se 500 gr
hnědého mýdla a
300 gr rybího tuku.
Stále lepkavý lep
připraví
se také
takto: 5 dílů ( vá·
hových) smrkové
smoly, 4 díly oleje
stearinového a 4 dí·
ly sádla vepřového
se svaří. Při svařo·
vání se stále míchá.
Natírá se jako jiné
lepky na tuhý, dobře
klížený papír v šíři
asi 10-15 cm.
Skienice na
chytání
hmyzu
Obr. 221. Širokohrdlá
(obr. 221.) mívaji
láhev k chytání hmyzu.
široký otvor, hladké
stěny, u dna jsou širší, aby byly stěny šikmé. Nebo bývají to
sklenice specielně k tomu účelu vyráběné (obr. 198. str. 211.).
Do nich se dá lehce kysající a vonící látky, na př. slupky jablek,
rozmačkané jahody, maliny a · j., naplní se do 2/ 3 cukrovou
vodou a pověsí se na drátěný oblouk mezi stromy.
Lucerny. Světlo luceren v letních nocích láká mnoho hmyzu,
jenž pak přilepí se na blízko postavených, l,epkem namazaných
plotnách. Leč obyčejně přilepí se čilí samečkové a línější sa·
mičky, které právě kladou vajíčka, ne. Ale poznáme alespoň,
jaké hosty zahrada chová.

Ochrana
ř

užitečného

hmyzu a ptactva.

Nemalou službu prokazují ovocnáři různá zví·
a ta, proto jim věnujme trochu pozornosti.
Šetření a podpor ování užitečného z viř e c t v a, t. j.
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toho, které potírá rozmnožování a rozšiřování škůdcii ovocného
stromoví. K těm náležejí:
.
a) Zvířecí příživníci, kteří v těle škůdců jsou z těchto
živi a proto je usmrcují. Patří sem: Ichneumonidy lumkovití
(Slupfwespen), Braconidae, vosy housenkové (Raupenwespen),
tab. V. obr.17., jejichž malé kokony na usmrcené housence jsou
známy; drobounké Chalcididy, stehnatky (Erzwespen- Tab. V.,
14, 20, 22), jakož i tachinidy, mouchovité (Raupenfliegen Tab. V. 13. a 25.). Larvy těchto žijí v údobí mládí různého,
ovocnictví poškozujícího hmyzu a zde přepadají je v různém
stadiu vývinu, nejčastěji larev, méně vajíčka a kukly. (Tab. V.)
Pokusy s malým lumčíkém americkým (Aphelinus mali) proti mšici
krvavé nejsou dosud ukončeny.
Tachinidy mouchovití (Raupenfliegen), dosti podobni
mouchám našich světnic, nebo černě čtverečkovaným masařkám.
(Tab. V. 13. a 25.). Samičky ukládají svá vajíčka nejčastěji na
housenky motýlů. Z nich povstalé strusky zavrtají se kůží do
tělesné dutiny hostitele, z jejíhož obsahu se živí až jich zničí.
Těsně před zapupením opouští příživníci hostitele a vlezou do
země.

Kulturně škodlivý hmyz podléhá sem tam útokiim morových
různých hmyz usmrcujících hub a bakterií, jejichž
umělý chov mohl by otevříti nové cesty k potírání škůdců.

hub,

-

b) Hmyz požírající hmyz (lupiči), jest ten, který jest
odkázán na zvířecí potravu, tu buď rozkousá, nebo pomocí
sosáku vyssaje. (Tab. V.)
K užitečným lupičům náležejí na př. násilní lupiči z rodu
váže k, nebo Lib e ll (Odonata- Tab. V. 11., 19.). Larvy jemnokřídlých denivek (Hemerobiidae) jsou známy jako výborní pronásledovatelé mšic listových. Na jaře objeví se zeleně nebo
hnědě skvrnité denivky z přezimovaných kokonů a kladou
dlouhostopká vajíčka na listy, ze kterých vyklouznou zeleně
nebo hnědě skvrnité larvy; ty jsou velmi pohyblivé a živí se
pomocí mohutných ssacích kusadel výhradně listovými mšicemi.
Tab. V. 7.
U dvoukřídlých jsou to larvy pestřenek- dlouhososek
(Syrphidae - Tab. V. 15., 26 ), které také tak jako předešlé
se stávají užitečnými. Samičky těchto, zbarvením připomínající
mouchy, ukládají vajíčka přímo do kolonií listových mšic. Vylézající larvy chápou se listových mšic a vyssají je. Zapupí se
na místě jako žlutozelená kapka skla, ze které po několika
týdnech vyklouzne moucha nadzvednuvší víčko. Jako úhlavní
nepřáte lé listových mšic zasluhují konečně býti uvedena s I une č k a (Coccinellidae), tito malí, vyklenutí, na spodku ploší
broučci těší se zasloužené oblibě. Barvy jsou červené nebo
žluté, černě tečkované. Larvy, útlá, šestinohá, nejvíce šedá, čer·
veně a černě tečkovaná zvířátka, jsou na bradavičnatých vyvý251
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šeninách paprskovitě štětinatá. Jak broučci, tak larvy živí se
mšicemi listovými i štítenkami. Tab. V. 8, 10. Odrůdami bohatý
rod stře v lí k ů (Carabidae) lze s nepatrnou výjimkou poklá ·
dali za užitečný. K těm náležejí: červenozlatý krajník pižmový
(Calosóma sycophanta L.), bronzově hnědý, menší krajník hnědý
(Calosoma inquisitor L.), střevlík zlatý (Carabus auratus L.), za
slunečního světla létající svižník polní (Cicindela campestris L.),
• pak další řada malých střevlíků, jež svým lupičským, částečně
nočním životem ovocnáři mimořádně jsou
užiteční.

'
I

I

I

Z rodu pestrokromravencov·
ni k (Thanasimus formicarius), asi 6-9 mm
velký, černobíločerve
ně páskovaný brouček,
jest obzvláštním nevečníků

\

přítelem

lýkožroutů.

Také srpice (PanorI
I'I
pidae - Tab. V. 21.)
1
I
a jejich v zemi žijící
I
larvy plalí za užitečné
,)
loupežníky, anebo pro
jejich masožravost neškodí rostlinstvu. O ně
kterých štítových a
Obr. 222. Ošetření řezných ploch.
Na levé straně nesprávné, na pravé správné
stromových plošticích
nátěrem dehtu.
jest známo, že pobodají a vyssají housenky a jim rovná zvířátka. (Tab. V., 27.-29, znázorněné
ploštice jsou však bezvýznamné a spíše obtížné než užitečné).
c) Hmyz požírající stonožky a pavouci pomáhají
1aké při hubení škůdců.
d) Zpěvní ptáci jsou v boji proti škůdcům velmi užiteční.
Někteří z nich mohou mimo užitek býti i škodliví.
Pro ovocnáře užiteční ptáci jsou: sýkory, br hl í k se v.,
z I a to h I á v e k, st ř í z l í k, krut i h l a v, pěnic e, p ě ni c e
pravá, vlaštovka, I e j se k, konipásek, či t řas oř i t k a;
někteří z nich jsou užiteční i tím, že u nás přezimují.
Pak lze jako užitečné uvésti: k o z od oj čili lelek, k u kačka,
jako pronásledovatelé velmi štětinatých housenek; dudek, jako
zhoubce hmyzu v zemi, pak č e r máče k či červen k a, m odráček, slavík, bělořit obecný, bramborníček, skřivan
a strnad jsou převážně užiteční. Pěnkavy a vrabci jen někdy,
ve velké nouzi z jara jsou užiteční. Havráni a ťuhýci jen málo
jsou užiteční pronásledováním myší. Ob-,;vlášlní pozornosti zasluhují sovy, poštolky, káně i včelojed.
(

I
I

I.
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Pta c t v o chráníme: 1. Výsadbou a ochranou keřů hlohu,
2. Opatřením budek ke hnízdění. 3. Zřízením
tuhých zim. 4 Pronásledováním nepřátel ptactva.
I mezi ssavci máme přátele, jako netopýr, krtek, ježek.
Z ostatních obratlovcii neprávem pronásledují se ropuchy

buků, šípků a j.
krmiček v době

a

ještěrky.

R á n y c hr á n í m e,
když je natíráme kamenouhelným dehtem, před tím _je ovšem
pěkně uhtadíme, malé rány natřeme tekutou stromovicí. (Obr. 222.)
Dodatek. Z_kušenosti a pokusy poslední doby dosvědčuji,
že novější prostředky, dendrin, avenarius, dendrosan, karbolineum
Brdlíkovo, rostlinné, Laurilovo ovocné, odorit, ratit II., morbafin,
plantasan, sulikol, arsokol, neodendrin, vegetan, vetanin, ustin,
arborol hodí se pro rolníky velmi dobře, protože nepotřebuje
dlouhých připrav, jako k různým jíchám, ke kterým se těžko
odhodlá. Nyní stačí pouhé smíchání, které jest hned hotovo a
poslřikuje se jím nebo natírá. Někteří ovocnáři ve snaze, aby
věc zjednodušili, radí v zimě stříkati dendrinem, v létě arsokolem, předpokládají, že všichni sousedé podniknou hubeni
škůdců současně a stejně.

Technika boje.
Při zápase s chorobami a nepřáteli ovocnin jest důležitý,
ano nejdůležitější způsob boje, t. j. technika boje. Máme
boj zimní, tedy v době klidu a pak boj letní, v době vzriislu,
vegetace. Onen jest zabraňovací, má zameziti škody v příšlim
období letním, jest snadnější, nepřátel v době zimní jest m~ně,
jsou na stromě bez listí přístupnější a patrnější, přípravky bývají
silnější, lisU, výhony atd. se hned snadno shrabují, zakopají,
nebo spálí, lépe se ryje, lépe se postřikuje a natírá se včas.
Stříkačky a rozprašovače bývají silné.
Letní boj jest přim ý a ne přim ý a soustředí se na jaro
a první léto. Proti ne mocem z hub užíváme přípravků měď·
nalých před a po květu, případně ještě dvakráte a to po 2 tý·
dnech a 2 měsících. Ke stříkačkám nejlépe k úst i roury při
pojiti rozprašovače a působiti co možná nejblíže pomoci dlouhých
trubek a holi. Stříkali také od pně, aby se dostalo také do
vnitřku koruny. Proti škůdcům zvířecim upotřebíme také, alespoň na počátku, dokud se drží pohromadě, stříkaček s roz·
prašovači, aby se hmyz "promočil". Jedy do žaludku (arsenové.
sirnaté, chlorové) smísíme s měďnatými a postřikujeme na list.
Důležitá jest volba stříkačky, velikost, kov. K rozprašování prášků
(sirkový květ, tabák) máme měchy a třásňové rozprašovače
ruční i strojní. Přípravků užívejme jen osvědčených.
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D í I ll.

Zpeněžení

ovoce.

Každý, kdo ovocné sady pěstuje, hledí především k tomu,
aby mu půda a do ní investovaný kapitál vynášely co nejvíce
uiitku, krátce řečeno, snaží se docíliti nejvyšší sklizně nejlepší
jakosti.
Množství a jakost ovoce lze zlepšiti:
1. Kr o u ž k o v ý m ř e zem ("zázračným prstýnkem ") vyřeza
ným postupně v několika letech na jednotlivých větvích. Pří
padně Poenickovým plodovým páskem
plechovým (obr. 201.- viz: Nepřátelé
a nemoci stromů).
2. Protrháním ovoce. Vyrůstá·li z jednoho okolíku více plodů,
necháme pouze 1-2 kusy nejlépe vyvinuté.
3. Podporujeme plody, buď
že je podpíráme proutěnými podlož·
kami, košíčky, sáčky, případně je volně
přivazujeme, aby samovolně nepadaly.
4. P o d e p i rám e v ě tv e o v O·
Obr. 223. Trháček na ovoce.
c e m P ř e tíž e n é, jak příkladně zná·
zorněno na obr. 106. a 107., str. 113.
5. Z a v o d ň u j e m e d o s t a t e č n o u m ě r o u, kde jest toho
třeba.

6. Podpírám e ovoce j ah od o v é střepy skelnými, porce·
lánovými, dřevitou vlnou nebo mechem.
7. Chráníme pěkně vyvinuté ovoce síťkami.
8. P o d p o r u j e m e pod korunou stromu vzrůst rostlin mo·
týlokvětých (hrách, bob, lupinu atp.) a kypříme půdu, aby zdravé
kořeny mohly dodati vše, co koruna potřebuje.
Každé ovoce, jmenovitě však ovoce pěkně vyvinuté a zdravé
zpeněží se nejlépe syrové. Proto veškerá pozornost sadaře musí
býti věnována především sklizni ovoce.
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A)

Sklizeň

ovoce.

Když ovoce dosáhlo té
zralosti, že je lze snadno od
plodonoš~ odloupnouti, jádra
černají, slupka má žádoucí
barvu na peckovinách, po mír·
ném tlaku prstů zůstává zna·
telné stlačení, jest čas k Če·
sání, což nejlépe děje se po·
mocí žebřů.
Ovoce I etní češeme
několik dní p ř e d plnou zra·
!oslí, jelikož při plné zralosti
česáno vydrží sotva několik

~~ttMd"ť

p/ó!éná obrubo

trhací

uhel

t6

'

Obr. 224. Trháček s chapadly
na trhání jednotlivých plodů. Do
očka se přiváže provázek.

Obr. 225.

Trháček na ovoce
Mysliveček).

(model

dní a proto se pak dobře nehodí k zasílání na trh. Podobně
i rtw é pod zim ní ovoce nesmíme nechati plně
dozráti, ale česati, jakmile některý zralý plod spadl.
Pozdní podzimní a zimní necháme na stromě jak
dlouho lze, stromní zralosti dosáhne ono počátkem,
toto koncem října a dozrává úplně teprve ležením,
ono za 2 až 4 neděle, toto dle odrůdy za 2-8 mě
síců. Za vlhkých let dozrává ovoce později než za
suchých. Ovoce česáme opatrně plnou rukou, aby
se tlak rozdělil na celý povrch plodu a po prst~ch
nezůstaly známky. Ovoce, jež rukou dosáhnouti nelze,
češeme do zvláštních košíčků, pytlů, Česáků, opatře
ných na obvodu výřezky (zuby) nebo hřeby (obr. 223.),
nebo strojně zařízenými trháčky s chapadly (obr. 224.).
Obě nastrkují se na tyče, nejlépe lehké bambusové.
Někdy pomáhají si dělníci sami, do kruhového prkna
zaraZí dřevěné hůlčičky, asi 15 cm dlouhé, které se
propletou vrbovými pruty, pytlovinou, a uvnitř vycpou
se dřevěnou vlnou nebo koudelí, takže tyčinky pře
čnívají asi 5 cm. Takto upravený Česák n11strčí se na
tyč. Pěkný trháček na ovoce (obr. 225.) sestavil pan
odbor. učitel V. Mysliveček v Přelouči na základě
svých osobních zkušeností. Obraz dosti povídá, že je
to silná síťka na motýle, opatřena silnějším drátem,
Obr. 226.
kterým jest také zapuštěna pevně, aby se neotáčela,
Stožárový
na konec tyče. Důležitou částí jest železný hrot, zde
žebřík.
~55
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nahrazený

hřebem

se zakulacenou hlavou, zasazený

doprostřed

tyčky.

Ke slézá11í stromů nejlépe upotřebiti stožárových žebřů
(obr. 226.), jejichž příčky jsou na krajích opatřeny přibitými špalíčky, aby noha nesklouzala. K témuž účelu
lze upotřebiti obyčejných žebříků, jež podporují se tyčemi na horním konci buď hákem nebo vidlicemi opatřenými, aby se žebříky nemusily klásti na strom a větve se
pod nimi nelámaly. S okovanou obuví na
ovocný strom lézti nedovolujme.
Ovoce utržené klademe opatrně buď
do košíčku s obloukem na hák pověšeného,
vnitř vyloženého pytlovinou
podloženou
dřevěnou vlnou nebo senem. K oblouku
bývá připojen provaz na spouštění. Někde
česají do obyčejných pytlů s popruhem
přes rameno křížem pověšených. Jeden
konec popruhu (provazu) uváže se k otvoru
Obr. 227. Obyčejný pytel pytle, druhý ke dnu pytle (obr. 227.) Jinde,
převěšený přes rameno na př. v Tyrolsku, užívají při česání zvlášt·
při trhání ovoce.
ních, podšitých zástěr (obr. 228.).
Sčesané ovoce sype se opatrně na místa
slamou pokrytá na hromadu, jindy odnáší se na místa náležitá
v putnách nebo nůších podloženou pytlovinou opatřených. Je-li
sad daleko, musíme i vůz, v němž se ovoce odváží, mekce
vyložiti slamou nebo dřevitou vlnou a ovoce vrstevnatě tímtéž
materiálem prokládati. Ovoce, jež nelze nijak skliditi, setřeseme,
a aby se mnoho nepotlouklo, podloží se pod strom vrstva slámy
nebo sena, možno k témuž účelu půdu pod stromem skopali a
rozdrobiti. Ovoce setřesené se ovšem přebere a poškozené,
otlučené se uloží zvláště.
Ovoce mestné se pouze setřásá v obdobích
jak dozrává.
Třeš ně česají se
p ř e d úplným dozráním
se stopkami, nikdy po
dešti, po silné rose a po
mocném úpalu sluneč
ním.
Slívy a švestky
pro stůl a k zavařování
se trhají se stopkami. Na Obr. 228. Podšitá zástěra k česání ovoce,
trh setřásají se krátce
věší se jedním koncem přes rameno.
před plnou zralostí dct
·
podložených plachet. Svestky k sušení, k pálení slivovice a
vařéní povidel se setřásají při plné zralosti (když již u stopky
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se scvrkají) postupně, jak dozrávají, nebof čím zralejší, tfm lepší
jakost výrobku.
Meruňky trhají se plnou rukou a stopkou se trochu kroutí.
Pro zasílání trhají se tři dny před úplnou zralostí, když na
stinné straně stromu ovoce začíná žloutnouti. Ovoce pro marmelády může býti zralejši. Ve
velkých sadech meruňkových
češe se ovoce postupně, denně. -....,
Orosené dá se dříve sušiti do
~lmiliD
kůlen, za poledního vedra sče
sané dá se před balením vy- Obr. 229. Měření plodu obejrnutirn
chladnouti. V malých sadech češe ruky při třídění, obzvláště v přípa·
dech nerozhodných.
se ovoce po odrosení mezi 5.
až 8. hodinou ranní.
Broskve česají se stejným způsobem jako meruňky.
Ořechy vlašské česáme, když začínají slupky pukati a
ořechy padali, nejlépe selřásánfm. U vzdálených větvi si pomáháme mírným otloukáním tenkými bidly. Silnými údery poškodíme strom.
Kdoule česají se před prvními mrazy, kdežto mišpule
snesou mrazy.
Angrešty česáme asi 2 dny před úplnou zralostí; rybí z
necháme úplně dozráti.
Mal in y a o str už in y musíme česati pozorně při úplné zralosti, jelikož se sbírají bez stopek.
} ah od y česáme se stopkou buď nůžkami nebo prsty, stopka
af jest asi 1 cm dlouhá, ruka nemá se plodů dotknouti, !!hY
se netlačily a nehnily. Cesáme ráno; zahliněné jahody se suchým štětcem
opráší. Někde oplachují je
na sítě čistou vodou, všeobecně to doporučili nelze,
nebof se pak rychle kazi.

B)

Třídění

ovoce.

Pro zpeněžení ovoce
jest nejdůležitější prací tři·
dění.

Omezíme-li se na pouhé
rozdružení ovoce poškozeného a bezcenného od dobrého, tu práce rychle pokračujé. Chceme-li však docílili vyššich
cen za ovoce, musíme je tříditi pozorně a roztříděné ovoce
dobře balili. Má-li se sčesané ovoce ihned zpeněžiti, třídí se
Obr. 230. Americké prkno na třídění ovoce.
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-

257

r

hned po sklizni, ovoce zimní se jen zhruba roztřídí, aby se poškozené zpracovalo, ostatní třídí se podrobně teprve za několik
týdnů. Tříděni řídí sé jakostí ovoce, polohou trhu, krajem a druhem.
jablka třídíme na:
I. Kabin e í ní; sem náleží odrůdy, jako bílý zimní kal vil, krásné
Boskoopské, Ananasová reneta, Kanadská rt. ap.; mají míli obvod
měřený přes kalich a stopku 26 cm, nebo má se dáti obejmouti
rukou a třemi prsty (obr. 229.). Po trochu cvičení se ani měřiti ne-

o

I
o

I

~-- -- ---110"..-- --- -~

Obr. 231a. Třídící šablona složená.

Obr. 231 b.

Třídící

šablona

při

práci.

musí. U velkých odrůd (cář Alexandr) může býti obvod až 28 cm.
Hlavní podmínkou jest úplná bez vadnost ovoce a stejná
velikost. Ovoce takové plodí stromy rostoucí jen ve velmi pří·
znivých poměrech a na odrech.
V Německu Oako ve Francii a Americe) na př. v Mertenu
u Bonnu užívají k třídění strojů. V Americe třídí ovoce dle
obvodu a užívají k tomu třídicího prkna (obr. 230.), nebo třídící
šablony (obr. 231 a, b ).
ll. Bednové zboží jest z předešlých odrůd to, které jest
poněkud menší {20-~1 cm), leč. nelze sem vřaditi plody méně
cenných odrůd, jako Stětínské, Cervené panenské a p. j. Třídí
se: I. čisté bednové zboží a II. pěkně skvrnité zboží. Sem náleží menši kusy předešlých, leč ne velmi male?, které mají malé
skvrny nebo podobné nezvětšující se chyby. V bednách má se
zasílati vůbec pouze ovoce velmi dobré.
III. S u do v é z b o ž í. Sem náleží z odrůd předešlých, tabu·
lových, malé kusy a hospodářské odrůdy. Mestné odrůdy sem
nepatří. Třídí se dále na:
1. První sudové zboží, bezvadné kusy, stejně velké (asi
18-20 cm, objem ruky a 1 prstu).
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2. Druhé sudové zboží, bezvadné, stejné kusy, mens1
16-18 cm v objemu měřící s menšími vadami.
3. Tržní zboží tvoří všecky méně cenné plody, jež se do
předešlých vřaditi nedaly. Tyto upotřebí se často již na mošt.
Rozdělení toto lze soustřediti také na tři třídy: Prvá třída
bezvadné, stejně velké a největší, v druhé tři d ě jsou menší
bezvadné a třetí tříd u tvoří zboží tržní.
Roztřídění takové jest nutnl: lam, kde jest snaha ovoce
nejlépe zpeněžiti.
Tříditi možno též dle váhy.
U velkých odrůd: I. třída e) na 1 kg 5 kusů
b)
"
8 "
ll.
"
10 "
"
III.
ostatní a poškozené.

předešlých,

na 1 kg 10 kusů
I.
14
II. "
"
III. " ostatek.
"
Prodává-li se ovoce pnmo ze sadu, lze ho roztřídili hned
pod stromem, jinak se třídí teprve po sklizni.
Ze sadů ukládá se ovoce na hromadu asi 80 cm vysokou
buď na půdu na rozestřenou slámu na prkna, dlážky a p., nebo
na pod~tavce. V poslední· době bývá zvykem ukládati ovoce
hned do beden ve kterých se zasílá, jež se však hned nezabední, nýbrž položí se na sebe asi v 5 vrstvách tak, aby měl
k ovoci vzduch volný přístup a ovoce mohlo se vypařili.
Po sklizni doma se volné ovoce s hromady třídí a nejlépe:
zrovna zabalí, ale zase hned nezabední. Zboží tržní zůstane na
hromádce. Ovoce se třídí do košů vypolštářených (obr. 2>2.),
jichž se položí na sebe tolik, kolik
U menších

odrůd:

tříd děláme.

Obr. 233. zobrazuje paprskovité
ukládání hrušek do koše.
Francouzově a Amerikáni třídí
ovoce jen dle velikosti. Při tom
užívají vypolštářených stolů naklo·
něných. Na horní konec nasype se
ovoce, jež se při kutálení dolů třídí
do košů, napravo bývá I. třída, nalevo II. třída, na dolnim konci
III. třída. Jinde užívají stolů s otvory
též měkce upravenými, na horním
konci jsou malé otvory, jimiž pro·
padá nejmenší ovoce, postupně
větší, na dolním konci jsou otvory
největší a velké ovoce skutáh se
přímo do koše.
Obr. 232. Koš k zasílání ovoce.
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f
Hrušky třídíme také na:
I. Kabinetní, k nimž čítáme bezvadné, velké a větší plody,
stejně veliké, nejjemnějších odrůd. Kabinetní jablka a hrušky
chráníme namnoze v létě (červen, červenec) papírovými sáčky.
Práce ta u velkých měst se honoruJe, jelikož za kabinetní kus
platí se 3 Kč i více.
ll. St o In í hr u šky dobrých odrú d, pokud lze stejně veliké
a bez vad. U hrušek nerozhoduje tak velikost jako u jablek.
lil. Hr u šky hospodářské, ty, jež nehodí se k požíváni
za syrova, nýbrž k hospodářským účelům, sušení, zavařování.
Pak sem patři druhá tříd a ovoce stolního.

Obr. 233. Hrušky kladené

paprskovitě

do koše.

IV. Tržní hr u šky jsou zbytky předešlých
odrůd hospodářských. Velikost bývá různá.
M es t n é odrůdy (jablek i hrušek) zbavují
jen rozbitých a nahnilých plodů.

a pak hrušky
se

při třídění

a broskve
roztřiďují se jednak dle zralosti, jednak dle velikosti a bezvadnosti. Nestejně zralé plody (částečně zelené), nejsou k zaváření
vhodny.
Obyčejně rozeznáváme:
I. O v o c e ta b u l o v é: nejkrásnější plody určitých odrůd.
ll. PI od y kompotové (k zaváření) tvrdé, ale dobře zbarvené, stejně velké, bledé, pecka se musí odlupovati.
III. Ma r m e I á do v é p l o d y: Zralé měknoucí plody různé
velikosti. K zasilání volíme dozrávající, k vlastní spotřebě zcela
zralé. Zbytek přebraných plodů spotřebujeme doma.
}1eruňky

Švestky
se nejlépe na rozdružovačce Havelkově, jež při délce
2 m, šířce 1 m a sklonu 50 cm má v horní polovici otvory 2'6 cm,

tří~í
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v dolení 3 cm ve světlosti. Z této rozdružovačky obdržíme 3 třídy
švestek. K jídlu volí se nejlepší ovoce, ostatní se zpracuje na
sušenky, povidla a slivovici. Rozdružovačka podobná znázorněna
jest na obr. 234.
Bobuloviny
třídí se tím, že se

odstraňují

plody nakažené a nahnilé.

C) Balení.
Balení má býti jednoduché, levné, jednotné a vkusné. Nejvíce
se balení dle uvedených již tříd. Každý druh a odrůda
ovoce má míti svůj specielní způsob balení, kterým se liší od
uplatňuje

Obr. 234.

Rozdělovačka

pro

čerstvé

švestky.

odrůd, který současně jest doporučením a přispívá k jeho
rozšíření. Od r. 1927 zavedeno třídění a balení i bednění rakouské

jiných
dle

způsobu

amerického.

jablka:
Kabinetní pI od y do beden 40 X 33 cm plochy a 9 cm
hloubky. Obsahuje 16-20 plodů. Váha bedny= 2-2'/. kg. Kde
se jablka dobře zpeněží soukromníkům, balí se do bílého papíru
(obr.235. a 236.), p6k ještě do barevného, prokládají se dřev. vlnou,
odřezky papíru, anebo vatou. Na výstavy a zprostředkovatelům
se do papíru nebalí. Nejdříve se bedna vyloží papírem přes okraj
bedny přečnívajícím, aby se konce mohly přeložili na srovnané
ovoce Pak vyplní se řídce odřezky papíru a mezi ně ploše nebo
svisle rozloží se plody a na ně položí se tabulka bilé vaty.
U měkkého ovoce dává se mezi oba obaly papírové vrstva
vaty (obr. 237.). Na vrch položí se hrubá vata (odřezky) a
pak se přeloží dovnitř papírové okraje. Ke zvýšení dojmu dávají
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se někdy na kraj bedny papírové krajky. Kabinetní plody prodá·
vají se po bedničkách bez ohledu na to, kolik plodů v nich jest.
Bedno v é pI od y jest také nejvýhodněji baliti do jednotných
beden. Z Tyrol rozšířily se bedny těchto rozměrů: prvni velikost
83 X 35 cm, hloubka 38 cm, pojme 400- 500 plodů v 6 ti vrstvách,
druhá velikost 66 cm X 30 cm, hloubka 31 cm, pojme 100-210
plodů v 5 vrstvách. )sou·li prkna beden 13 mm silná, váží tato
7-8 kg, ona 10-12 kg.
Parní pila Kar. Schwarzenberga v Modřanech u Prahy vyrábí
bedny těchto rozměrů:
I. 76 37 X 34 cm za 14 Kč asi pro 400-450 kusů

Obr. 235. Zavinování ovoce do
papíru.

Obr. 236. Ovoce zabalené do hedvábného
papíw.

ll. 57>< 33 X 28 cm za 9 Kč asi pro 200 kusů
lil. 50X28X13 cm za 6 Kč
IV. 50X26 X 8 cm za 4 Kč
Lísky na zasíláni jahod 2 Kč.
Kované bedny bez vík k zasílání ovoce auty. drahou atd. s otvory
pro nošení v rozměrech 65X36X30 cm za 13-14 Kč. Sudy ne·
složené t. j. hotový sud s dřevěnými ·obručemi za 24 Kč.
Bylo by třeba, aby se u nás zavedly také jednotné bedny,
balení i třidění. To by mělo obstarati ministerstvo obchodu nebo
zemědělství.

Ovoce se balí nejdříve do bílého, polojemného papíru hed·
vábného a pak do barevného, kle1ý má bjti stejný alespoň pro
jednu odrůdu a bednu; 3 ženy za 11. hod. zabalí 500 kusů, jež
ve stejné době 1 muž zabední. Bedna vyloží se nejdřive polo·
jemným balicím bapírem, pod nějž při velmi jemném ovoci lze
položiti dřev. vlnu hrubou. Ke dnu dá se polojemná dřev. vlna,
na ni položí se balicí papír. Pak klade se zabalené ovoce tak,
aby uzel balení byl nahoře. Mezi jednotlivé vrstvy dá se trochu
papírové vlny nebo odstřižků. Ovoce musí býti tak pevně ulo·
ženo, aby při obráceni bedny se nehnulo. Způsoby ukládání ovoce
jemného znázorňuje obr. 238. K vůli clu se některé ovoce ne262

balí do papíru, nýbrž klade se plod vedle plodu tak, aby stopka
jednoho byla v kalíšku následujíciho, na příč kladeného jablka.
Mezi vrstvy dá se trochu papírové vlny nebo odstřižku v tenkém
papíru (obr. 239.).
Sud o v é zboží jest nejčetnější a balení do sudu jest v Americe všeobecné. Také zde jest jednotnost žádoucí. Větší sudy
mají obsah asi 1 q, jsou 90 cm vysoké, dno má pruměr 51 cm
a největší (středový) obvod měří 195 cm. Menší sud, pro '/s q
jest 73 cm vysoký, dno má v pruměru 41 cm a největší obvod
150 cm. Do vagonu vejde se větších sudu 90-100, menších 150.

Obr. 237. Ovoce proložené ve vrstvách vatou neb
ústřižky papíru a mezi řadami svitky z papíru.
Před plněním se horní obruč povolí a po naplnění přiklepá. Pro
jemné zboží vyloží se dno a stěny nejdříve hrubou vatou, na ni
se dá balicí papír, pro obyčejné zboží dá se jen papír. Vždy
musí se pečovati o to, aby ovoce nepřišlo v přímý styk s dřev.
vlnou. Do sudu nasype se ovoce z malých košíku a trochu se
sudem potřásá, aby se lépe slehlo. Do vrchního kraje naplněný sud pokryje se papírem, na který se dá dřevitá vlna
a opět papír, na něj dno a sud se dává pod lis, jímž se ovoce
stlačí, při stlačení se vrchní obruč stáhne dolů a přibije. Praxe
sama napoví, jak nejlépe ovoce klásti. Doporučuje se první vrstvu
klásti stopkami dolů. Sud otevírá se pak s té strany. V zimě
obalí se sud hnědým balicím papírem, jež se provázkem obtočí.
Vlna dřevitá k balení jest nejlepší z listnatých stromů,
nebo odležená, vyvětralá vlna stromů jehličnatých, když se již
zbavila zápachu po smule, střední jemnosti. Balici papír bílý,
prostřední jakosti. K zavinování ovoce užívá se hrubého papíru
hedvábného, bílého a barevného. Papírové odstřižky jsou zbytky
(prodejné) hedvábného papíru, podobně i papírová vlna.
Li s y ke stahování sudu jsou různé, šroubové, pákové nebo
jiné strojní.
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Mestné ovoce zasílá se buď volně ve vagonech nebo
v pytlích. Při vagonových zásilkách se vagon vyloží slamou.
Hrušky:
Hrušky opatřují
se částečně jinak,
neboť nedají se tak
dlouho držeti a pak
se posílají v menším množství. 1.
Kabinetní zboží
opatříme stejně jako jablka. 2. T ij bu·
lové zboží ukládá
se do košíků (obr.
240. - asi 10 kg)
nebo do laťkových
bedniček (Cachon),
(obr. 241.). Do košíků ukládají se kruObr. 238 Různé způsoby ukládání ovoce.
hovitě, do středu
položí se na konci
i několik plodů příčně. Mezi jednotlivé vrstvy trochu papíru
nebo jemné vlny dřevité. Poslední vrstva pokryje se papírem,
na ni položí se trochu dřevité vlny a víko se na třech místech
přišije. Při balení do cachon kladou se hrušky bez obalu vedle
sebe stopkami k sobě, mezi ně se dá vlna nebo odstřižky, aby
se o sebe netlačily.
·
Víko přivazuje se
provazem. 3. Tržní
z b o ž í na blízké
trhy, kam se veze
na voze, neopatřuje
se nikterak. Při zasílání musí býti plo·
dy poněkud tvrdé
a dávají se do sudů jako jablka. Dře
vitá vlna nesmí býti
v přimém styku s
hruškami.
J

Meruňky a broskve:
Obr. 239. Prokládání vrstev dřevitou vlnou.
Ty zasílají se v
koších obsahujících asi 10 kg; ty jsou ze silných prutů a mají
tvar oválný, nebo v laťkových bedničkách (Cachon), (obr. 241.).
Na dno položí se vrstva polojemné dřevité vlny a na ni dva
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půlarchy bílého, balicího papíru, jímž se pokryjí i stěny. Do ko, šíku asi na 10 kg češe se ovoce přímo se stromu, trochu se
košem zatřese, papír se přeloží, pokryje vrstvou dřev. vlny.

Obr. 240. Košíky na zasílání hrušek.

•

Na to priSIJe se víko motouzem, čímž zásilka jest
Oblíbené jest také zasílání v bednách .

ukončena.

Švestky a slívy:
Švestky a slívy zasílají se v malém a pro stolní spotřebu
v košíkách jako broskve a meruňky. Ve velkém jak k prodeji
v drobném, tolik na povidla zasílají se v malých sudech, v nichž
se setřásají. Při zavírání upotřebí se sice lisu, ale velmi obezřetně. V místní spotřebě užívá se košů, sudů, puten, beček a
pod. Zavírají s~ obyčejně přišitím pylloviny.
Tfešně:

Vybrané třešně zasílají se v košíčkách na 5 kg, vyložených
listím. Aby se na zašitý koš nemohlo při dovozu jiné zboží položili, opatří se do oblouku ohnutými vrbovými pruty.

Obr. 241. Lafkovová

bednička

(klec) na ovoce.

Rybíz a angrešt:

zasílají se jako
sílati nelze.

třešně.

Do velkých vzdáleno:stí jich ovšem za.
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}a hody:
Jahody zasílají se v košíčkách ze třísek dřevových, jež mívaly rozměry 12 X 12 X 9 cm pro asi 1 kg jahod, nyní užívá se
pap~r. krabic (obr. 242.), naznačených rozměrů nebo košíčků, jež

Obr. 242. Papírové krabice k za·
sHání jahod.

Obr. 243. Papírové krabice uložené k zasílání v otevřeném podstavci (posadě).

zasilají se v ,posadách (obr. 243.). Košíčky vyložf se listím a
do nich se přímo trhá.
Koš i č k y se vyváží na '/s kg, přikryjí listím a pak se položí
na dno větší bedny, jež byla k tomu účelu dobře vyměřena. Na
první vrstvu košíčků položi se tenká prkénka a na ně opět vrstva
košíčků. Osvědčily se bedničky na tři vrstvy. Bedna ať má držáky,
aby se dala pohodlně přenášeti. Bedny bývají na obsah 36, 48, >

Obr. 244.

Laťková

líska pro ovoce.

54 košíčků. Pro bližší místa stač[ velké koše, jež se vyloží a
přikryjí lislim. Stejně připravují se i maliny, ostružiny a moruše.
Ve věci dopravy u nás dráhy producentům i obchodníkům
mnoho vstříc nepřicházejf, kdežto na př. v Americe, kde dov6266

žejí se peckoviny a bobuloviny ze západního břehu Ameriky na
východní břeh, a při tak dlouhé dopravě by se snadno zkazily,
užívají vozů ledem ochlazovaných, kde teplota bývá stále asi
2-3°C.

D) Standardisace.
Ovocnictví může značně prospěti zákonitá st a n dard i s a c e
ob a l u ovoce (zeleniny), jež provádí se ve Spojených státech
severní Ameriky a jest
velmi závažným činite
lem pro obchod. Výrobce (sadař) může
svou výrobu zjednodušiti a soustřediti na
menší rozlohu, při stej ·
né výrobnosti, za současného sníženi nákladů výrobních. Při
dopravě vylučují se
mnohé velikosti a druhy obalů, jelikož zákonem předepsáno je
používati jen několik
málo typů.

E) Skládky.
Nelze·li na podzim
všecko čerstvé ovoce
zpeněžili, což jest nejlepší a je·li naděje,
že cena jeho sloupne
1
alespoň o / 3 nad cenu
říjnovou a konečně
pro vlastní spotřebu
Obr. 245. Přenosný stojan pro ovoce.
ukládáme ovoce do
\
z~láštních místností, různých jmen. Nulno ovšem uvážili, že
zlráty vypařením, hnilobQu, pak výlohy se skládkou, bývají tak
velké, že čistý výnos se tím nezvětší. Místnosti ty musejí míti
tylo vlastnosti:
1. Místnost musí býti vzdušná, při zemi se přivádí čerstvý
vzduch a pokud lze vysoko se odvádí, aby byl bez jakéhokoliv
zápachu.
2. Tep I o ta místnosti má býti pokud lze stejnoměrná, v létě
ne nad 10" C. Větší teplota-podporuje vznik hnilobotvorný< h hub.
V zimě teplota nemá klesnouti pod 2° C, klesá li níže, musí býti
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Nelze-li na podzim
všecko čersMé ovoce
zpeněžili, což jest nejlepší a je·li naděje,
že cena jeho stoupne
alespoň o 1 / 3 nad cenu
říjnovou a konečně
pro vlastní spotřebu
Obr. 245. Přenosný stojan pro ovoce.
ukládáme ovoce do
uláštních místností, různých jmen. Nulno ovšem uvážili, že
zlráty vypařenim, hnilob~u. pak výlohy se skládkou, bývají tak
velké, že čistý výnos se tím nezvětší. Místnosti ty musejí míti
tylo vlastnosti:
1. Mí st no st musí býti vzdušná, při zemi se přivádí čerstvý
vzduch a pokud lze vysoko se odvádí, aby byl bez jakéhokoliv
zápachu.
2. Teplot a místnosti má býti pokud lze stejnoměrná, v létě
ne nad 10~. C. Větší teplota-podporuje vznik hnilobotvornýt h hub.
V zimě teplota nemá klesnouti pod 2° C, klesá li níže, musí býti
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kamna, nebo se alespoň naleje líhu na mísku .• na podlaze pak
se líh zapálf.
3. V 1h k o st vzduchu má činiti asi 70%, kde jí není, pomáhá
se stříkáním. Vlhké místnosti a tím škodlivé, že podporují
nemoci hub, se vysušují chloridem vápenatým. Místnost musí
býlí bez zápachu. Teploměr a vlhkoměr prospějí k měření.
4. Není třeba přímého světla a kde jsou okna musí býti
zastřena a míti okenice.
5. Má býti přiměřeně zařízena. Zařízení řídí se množstvím odrůd k uschování a zazimování určených.
Nejjednodušší zařízení záleží z lísek, které nad sebe stavíme.
Liska mívá rozměry 1 X o·5 X o·15 m vespod má lišty a v rozích

Obr. 246.
silnější sloupečky.
tupě špičaté, dole

Tři navrstvené

lísky.

Ty sloupky bývají asi 15 m vysoké a nahoře
s přiměřenými důlky, aby se do nich špičky
d&ly posadili a tak znemožnily sesunuti lísek do stohu postave·
ných. Okraje lísek jsou jen 5-6 cm vysoké, aby mezi nimi mohl
prouditi vzduch.
Jiné zařízení záleží v přiměřených stojanech dřevěných nebo
železných s lískami (obr. 244.). Lfsky bývají z latěk. Pohyblivé
podstavce, jež lze odkliditi, přenésti nebo sklopiti, znázorňuje
obr. 245. Na zem ovoce neklademe, ani podložka ze slámy se
nehodí, jelikož sláma stuchne a ovoce zápach ten přijme. Zápach a hniloboplodné výtrusy ve skládce lze ničiti kyslíkem nebo
chlorem v nepatrném množství uvolněném. Ovoce delším ležením
zbělí a s cukernatí. Ztrácí, jak jsme uvedli, na váze (4-6%),
hrubé (drsné) ovoce ztrácí 10-15%. Hnilobou se ztráci 10-20%
plodů. Proto nutno ovoce pilně, alespoň jednou týdně přebírati
a nahnilé odstraňovati.
6. Při u k I á dání ovoce sluší dbáti toho, aby ovoce ukládané bylo zcela zdravé, neporaněné; poškozené plody brzy
hnijí. Před ukládáním musí se mí st no s ti vyčistiti, vybíliti a
vysířit i, nebo pozorně vychlorovati. Chlor kazí kování. Ovoce
máme se pokud lze málo dotýkati rukou, jelikož se lim jeho
trvanlivost ohrožuje. }e·li místo, klade se ovoce na lísky (obr.
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246.) jen o jedné vrstvě, k a I í šky do I ů; dovolují se nejvice 4 vrstvy. Obr. 247. znázorňuje uložení lísek do stojanů.
Po uložení se místnosti pilně větrají, v létě v noci, v zimě
ve dne (ráno). Kdyby pravidelné větráni a přebírání hni I ob u
ne omez i I o, lze ještě slabě sířiti, nebo jemně chlorovati. Když
ovoce více týdnů jest uloženo, zavrou se okna a dveře a větrá
se jen když jest dusno. Ovoce s drsnou slupkou lze prokládati
ovocem s jemnou slupkou. V Americe jsou chladírny skoro
v každém větším městě, u nás je nahražují komory uměle chlazené pro ukládání ovoce, kde teplota jest stále nízká 2-3° C

Obr. 241 Uložení lísek do

stojanů.

u nás chladírny teprve začínají jen v nPjvětších městech zakládati.
Novější ovocné chladírny mají tyto části:
1. Předchladírna se střední teplotou (obr. 248.), rovnající se
rozdílu teplot sousedních místností na ni přiléhajících.
2t Místnost pro silnější chlazení, v níž se plodiny po delší
dobu umísťují, aby dle potřeby byly vynášeny do předchladírny
k pozvolnému oteplování. K té může býti přičleněna jedna i ně
kolik místností malých pro různé pokusy uschovávací.
3. Předsíň, z níž vchází se do předchladírny; slouží jako
místnost isolační a zároveň za balírnu a výpravnu, do které
přináší se sčesané ovoce a rovná na lísky před uložením, jednak
po vynášení z předchladírny pro prodej bývá upravováno a baleno.
4. S tou místností spojena jest kancelář. a strojovna. (Zaří
zení vnitřní znázorněno jest na obr. 249. a obr. 250.*).
Nad balirnou, kanceláří a strojovnou lze pro případnou potřebu zaříditi byt pro vedoucí sílu, nebo jako podstřeší upotře
biti za skladiště pro lísky a balící hmoty.
Při chlazení ovoce jest třeba, aby pro různé druhy ovoce
dala se teplota mezi 0-4° C vždy dobře regulovati, aby bylo
možno nutnou právě vlhkost vzduchu na určitém stupni udržovati, vzduch vyměňovati a sterilisovati.
*) Obr. 248., 249. a 250. jsou ze spisu: O chladu od Eberharda Rouska.
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Při zařizování musí se uvážiti, jestli se vyplatí, nebof není
laciné, u ovoce se ho užije jen asi tři měsíce, protože pak ku·
pují u nás drahou vodu v pomerančích ·a banánech. Přenášení
ovoce z chladírny vyžaduje zvláštní ochrany. Při chlazení hrušek
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přece některé

shnijí a některé: Dielova másl., Lieglova, Ch ar·
neuská udrží se v dobré komoře bez chlazení. Ovoce, jmenovitě
hrušky, častým střídáním teploty ztrácí chuf i cukr, tedy i cenu.
Teplota pod 0° C ruši cukry a aromatické oleje. Chladírna může
se vypláceti tam, kde se ji potřebuje celý rok.
Pan E. Rousek popisuje ve své knize O chladu pro do·
má c no st následující způsob uložení: Do bedny libovolné ve·
likosti, silně, asi tři·
krále papírem vylo·
žené, nasype se na
A
dno slabá vrstva korkové nebo rašeliné
drti, na níž naklade se
vrstva ovoce ve slabý
pergamenový
papír
baleného a toutéž iso·
lační hmotou se prosype a upevní. To opa·
kuje se, až jest bedna
plná. Prkno a isolač
ní hmota chrání ovoce
před škodlivým stupněm temperatury a
papír nepropustný nedovolí, shnije·li jeden
plod, aby se nakazil
druhý.
V komoře čisté, ni·
čím népáchnoucí mů·
žeme postavili větší
bednu v kolmé poloze,
Obr. 250. Větrací zařízení chladírny,
t. j. postaviti na úzkou
malou stěnu (čelo),
do ní po stranách přibijeme lafky asi 30 cm nad sebou a na
ně položíme prkénko. Na prkénka tak zřízené police nasypeme
čistého písku nebo položíme vlnitý papír, na který se slaví ovoce
stopkami vzhůru. Z víka bedny uděláme dveře, jako pantíky poslouží nám kousky kůže přibité na víko a na stěnu bedny. K lep·
šímu větrání uděláme dole a nahoře otvor.
·
Pro větší skládky doporučují se také boudy (obr. 251.), jež
zřizují v Německu. Vykope se na místě bez s p od ní vody
příkop, asi 3 m široký a dle potřeby dlouhý. Výkopka nahází
se kolem v násep asi 1 m vysoký, jež se lopatou stluče; zřídí
se kolem jámy ze silných latěk kostra s temením trámem a
štítem. Pak se laťkami zřídí střecha, jejíž strany sahají přesná·
sep až na zem. Mezera mezi náspem a podstřeším vycpe se
suchým listím. Střecha pokryje se došky, nebo pobije se lafkami,
prkny, na ně se dá 20 cm silná vrstva suchého listí a ni opět
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prkna. Kde hrozí spodní voda, postaví se kostra na suchou
Střecha položí se na 180 cm vysoké postranní stěny.
jsou dvojnásobné. Když se zatlukou rožní sloupky, spojí

půdu.
Stěny

Obr. 251. Zemní bouda pro uložení ovoce užívaná v

těsně u země latěmi, také na hlavy sloupků přibijí se latě.
ně připevní se ve vzdálenosti asi 30 cm nad sebou svisle
laťky a mezery mezi nimi propletou se roštím. Stejně zřídí se
ochoz s poněkud většími rozměry. Tak vzniklý prostor mezistěnný
vycpe se suchým listím. U takových boud připevní se dvojité
dveře, vnější otevírají se ven, vnitřní otevírají se dovniř. Spáry
chrání se slámovými rulfky proti tahu průvanu. Průčelni stěny
nejsou střechou chráněny, proto dělají se také dvojité.
Ventilační otvory, případně větrákové roury, dělají se přímo

se
Na

Obr. 252.

Průřez

ovocné krechty.

pod hřebenem proti sobě, aby se získal protitah. Větráky mají
býti za příznivého počasí otevřeny, při mrazech se ucpou hadry.
Vnitřní zařízeni záleží z pevně postavené laťové kostry. V létě,
po vyprázdnění mohly by z nich býti lednice.
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K uložení většího množství hospodářského ovoce stačí
zakrechtování. Krechty bývnjí 2 1/ 2 m široké a 1--1 1/! m
hluboké. Z výkopky udělá se násep (obr. 252.), na dno dá se
truska asi 20 cm vysoká nebo štěrk, na len hloždí (roští) a na
ně tenká vrstva suchého listí. Ovoce překládá se suchým listím,
aby se sebe nedotýkalo, a zvrsM se tak asi 40 cm pod zákrytem. Nejdříve se zvrstvené ovoce pokryje asi 20 cm silnou
vrstvou suchého listí, na ně položí se slámové desky v několika
polohách a konečně prkna, na něž přibije se krycí lepenka.
Předpokládá se suchá, vyvýšená poloha, trochu skloněná, aby
dešťová voda měla odtok. Je-li více odrůd, ukládá se každá pro
sebe, mezi nimi utvoří se dřevové příčky a opatří se značkou.

F) Zpracování ovoce.
Ač přímý prodej ovoce ze sadů nebo ze skladů, přes veškeré
ztráty a zařízení jest nejlepší, nelze se přece vždy všeho ovoce
tak sprostiti, buď že není kupců, kteří by ovoce dobře zaplatili,
nebo že vůbec, zvláště za doby přeúrody, ani čerstvé tak zpeněžitelné není, aby alespoň malý zisk sadaři za veškerou práci
zbyl. V případě tom nutno pomýšleti na zpracování jeho na
konservy (záchůvky), suchary, cukrované ovoce, povidla, marmelády, ovocné máslo, pasty, james, huspeniny, sýry, šťávy, vína, pálenky a ocet.

1.

•

Obr. 253. Zavařovací
sklenice, gumový prsten,
víko a pružné drátěné
pero.

Zavařování

ovoce.

Zavařování ovoce bylo do nedávna
skoro výhradní prací pečlivé hóspodyně.
Poslední léta však ujaly se práce té veliké
závody, které poptávce sotva stačí, protože spotřeba stále a rychle stoupá. Dobře
zavařené ovoce neliší se skoro od ovoce
čerstvého a výroba jeho jest velice jedno·
duchá.
Základní myšlenkou zavařování, po prvé
zavedeno Francouzem Appertem, jest, odníti podmínky, za kterých ovoce se kazí,
hnije. Ty jsou: teplo, vlhko, vzduch. Jde tu
především o to, aby k ovoci neměl přístupu
vzduch, v němž nalézají se za obyčejných
okolností vždy prostému oku neviditelné
výtrusy a zárodky, jež dávají vznik plísním
a hnilobám. Jelikož zárodky takové nalézají
se již na ovoci, když ještě visí na stromě,
jest třeba je zničiti, a to děje se zahřátím
ovoce na teplotu, za které se zárodky ty
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zmel. Četnými pokusy dokázalo se, že za teploty již 80° C, když
trvá několik minut, se zárodky zničí. Proto se ovoce zaváří, dle
své povahy více nebo méně dlouho, aby sé nerozvařilo. Vaření
to nazýváme sterilisování a je rozdílné od pasteuriso·
vání tím, že toto vyžaduje teploty pouzl'O 60-70° C.
Sterilisování koná se v teplé vodní lázni nebo páře, takto
hlavně ve velkých závodech. V domácnostech hodí se k tomu

Obr. 254 Úzká sklenice
na šfávy a drobné ovoce.

Obr. 255. Zavařovací
hrnec.

každý hrnec, nejlépe snad plechový, opatřený dobře přiléhajícím
víkem, protože se rychle zahřeje. Na dno hrnce položí se rošt
z latěk nebo prutů, aby sklenice ke sterilisaci určené nepraskly,
jako by se stalo, kdyby se postavily přímo na dno, nebo se
upraví dřevěná, okrouhlá, dírkovaná deska, která má na 3 míslech obvodu malé (asi 3 cm vysoké) špalíčky, na kterých stoji.
Můžeme ovšem upotřebiti k tomu účelu též dírkované desky
plechové, na obvodu na 3 místech dolů ohnuté, aby neležela
přímo na dně a vznikla tak mezi dnem nádoby a ní mezera
asi 3 cm vysoká.
Sklenice.
Sklenice k zavařování musí míti vzduchotěsný zaver; toho
se docíli, jsou-li přiléhající k sobě kraje nádoby a víka dobře
obroušeny. Mezi ně vkládá se gumový prsten (obr.. 253.). Víko
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ke sklenici přidržuje na počátku pružný oblouk drátový, nebo
plechový, zadržený sklenicí a ooirajíci se o víko. Nejznámější
jsou u nás sklenice Weckovy, MUDra Bareše a Tilla, U ltr e for m,
Rex, Ideál, Ryol s plechovými
víčky a jiné.
Průmyslové závody na zpracování ovoce používají sklenic s víčky
plechovými, jež připevňuji se kovovými páskami. K tomu užívá se
zvláštních strojů, zde převládají
"Neo" a "Fenix". V továrnách užívá
se skoro výhradně nádobek kovových, v Americe zavedených plechůvek. Mísly opotřebují i zvláštních nádob hliněných, nebo upotřebí i nádob od selterské vody.
Pro malé plody, jahody, brusinky,
jeřabiny hodí se i láhve s uzávěr
kami gumovými od sodovek, ač
láhve ty se i zvláště vyrábějí, jak na
Obr. 256. Zavařovací hrnec s teplo- obr. 254. znázorněno. Sklenice musí
měrem, připravený ku zavařování. býH zcela čisté, vymyty ve slabé
sodové vodě. Kde se každý rok
zavařuje větší množství ovoce (případně i zeleniny), doporučuje
se koupiti pro ten účel zvláště zřízené hrnce plechové (obr. 255.).
Ty mají dobře přiléhajícf, zapouštěcí víko, aby pára mnoho neucházela, s otvorem pro teploměr (obr. 256.), na němž mů
žeme v hrnci dóbře sledovati sloupání teploty. Na dno hrnce
vkládá se drátěná (obr. 257.) nebo dírkovaná plechová vložka
(obr. 258.), odstávající od dna. Do připravené nádoby postaví
se na vložku těsně uzavřené sklenice
a naleje se vlažná voda, aby sahala
alespoň ke dnu sklenic, nebo až
k hrdlu a pak hrnec postavíme na
oheň a přivedeme vodu k varu. Protože některé ovoce dříve, jiné pozdfji
se zaváří, bývá na teploměru, který
jest součástí odborně upraveného a
vybaveného plecháče, vyznačeno, jak
vysoko má teplota stoupati a jak dlouho
udržeti. Je-li vody málo pro to a ono
ovoce, jen ke dnu sklenic, stačí k za·
váření pára ustanovenou dobu půso. bící.
Obr. 257. Drátěná vložka.
Ke sterilisování v páře jsou sestrojeny i zvláštní plecháče dvojité (obr. 259.). Naplní se vodou
jen do 115 • Vloží se připravené sklenice na drátěné vložce
(obr. 257.) a přiklopí se vloženým víkem, jehož okraj jest 27 cm
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dlouhý a sahá až na kraj vodní hladiny, tím utvoří se uzavřený
prostor pro páru. Vaří se rychleji a levněji. Jest samozřejmo,
že se současně zavařuje ovoce stejné, t. j. stejnou dobu k za·
váření vyžadujkí a možno-li
i sfej ně veliké.
Oh~ň musí se tak zří
dili, aby teplota v hrnci neklesala nebo nestoupala
nad žádaný slupeň. Slano·
venou dobu zavařené ovoce
se s hrncem odstaví a dá
se zvolna vychladnouti. Máme· li více sklenic připrave
ných, než se jich dá najednou v hrnci umístiti, tak se
"hotové" sklenice postaví
stranou na stejně vlaž11é
prkno nebo lálku, ochrání
se od průvanu a doteku,
aby nepukaly. Při vaření se
nad zavařujícím ovocem vy- Obr. 258. Vložka z dírkovaného plechu se
tvořila pára, která ze sklezvláštním stojanem, k němuž připojena
jsou péra tlačící na víka sklenic.
nice částečně unikne a když
sklenice ochladla, pára se
srazí a vznikne nad ovocem prostor téměř vzduchoprázdný a víko
přillačuje pak k okraji sklenice sám tlak vnějšího vzduchu; proto
se pérová spona druhého dne sejme; bylo li dobře slerilisováno,
nedá se víko odloupnouti, při špatné práci se odloupne a musí
·
se ovoce podrobiti znova zaváření.
Při
cháči

druhém zavařování v plese přileje trochu vody,
aby zase sahala ke dnu sklenic.
Když jsme do plecháče nebo
hrnce nalili vody až po hrdlo,
jest práce stejná, jen že déle
trvá, než se voda přivede do varu.
Ve větších domácnostech amenších závodech užívá se k zavařování kotle s vodní lázní. l kotlů
k vaření prádla lze upotřebiti
k zavařování a zase naopak
plecháčů pařáků lze upotřebiti
Obr. 259. Zavařovací plecháč dvojitý. k vy\'ařování malého prádla a
paření zemáků. Víko na hrnci
lze utěsniti, když na něj položíme látku. Otvor ve víku, jímž
prochází teploměr, lze utěsniti gumovým prstenem, a druhý
otvor ve víku lze zacpali zátkou.
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zavařování.

Ovoce ne pře zralé se dobře očistí, nejlépe, když se dá na
sílo nebo do cedníku a pouští se na něj proud čisté vody. Očistěné
hr u šky se oloupají a dle velikosti rozpůlí nebo rozčtvrtí. Oloupané dají se do mírně osolené vody, aby při zavařování nehnědly.
Jablka se připravují také tak. ale mnoho se nezavařují, protože
je lze dlouho čerstvé zachovati. Obé loupá se buď nožem mosazným nebo rychle železným, také užívá se strojků, tak zva·
ných loupaček (obr. 260.).
Tak připavené jádroviny se nasypou do čistých sklenic nebo
plechovek, pokud lle hustě, při naplňování se ovocem (sklenici)
potřásá (na stůl
dá se kousek
plstě, na který
se sklenicí mírně
tluče). Ta práce
musí se vykonati
rychle, aby ovoce nepřišlo mnoho ve styk se
vzduchem. Naplněné sklenice
zalejeme připra
veným, t. j. vareným cukernaObr. 260. Loupačka n~ ovoce.
tým roztokem (20
až 25°/~) a ste·
rilisujeme ho dle druhů 10-20 minut při 80° C. Roztok se může
dříve připraviti a chovati v láhvi uzálkované. Na kraj láhve po·
loží se gumový prsten, na něj víko, jež se pérovaným obloukem
přidrží a pak se dá do plecháče k sterilisování. Cukrový roztok
bývá dle ovoce různého obsahu cukru. Na 1 l vody přidává se
1
1
/ , - / 2 kg cukru, jest to více méně věc chuti, na kyselé ovoce
(rybíz) dá se roztok cukernatější. Docukřili lze i až při upo·
třebení. Někdy se na ovoce velmi vodnaté nasype ještě cukrový
prášek. Na trvanlivost při sierilisaci nemá obsah cukru vlivu,
stačí, dá·li se jen svařená voda bez cukru. U odrůd s tužší du·
žinou lze doporučiti povaření jich ve slabém cukrovém roztoku,
když jsou tak změklé, že se dají lehce dřívkem propích.10uii,
navrství se do sklenic, plechovek, zalejí se cukrovým roztokem
a pak se sterilisují.
Rybí z se málokdy sterilisuje. Angrešty dávají výborný
kompot, zavařují se 30% roztokem cukru při 75-90° C 10 min.
Podobně maliny. Višně s ustřihnutými stopkami zalévají se
30-32°/0 roztokem cukru; sterilisují se při 75° C 10 minut.
Amar elky obdrží roztok 30-35% a sterilisují se 10 minut
při 70 1 C. S I í vy zbavíme stopek, zalijeme cukrovým roztokem
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20% a sterilisujeme při 85° C 15-20 minut. Mirabelky se
odpeckují, zalijí cukr. roztok{"m 20-25% a sterilisují v ná·
dobách p'lillitrových 20 min. při 80' C.
Br u s in k y jsou oblíbeným příkrmem, pro ně ne ní třeba ani
sterilisačních sklenic. Do hliněného nebo emailového mělkého
hrnce dáme jen tolik vody, aby se v ní rozpustilo na 11 40 až
50 dkg cukru. Do toho vařícího roztoku nasypou se oprané
brusinky a povaří se tak do měkka, aby podr1 ely tvar: pěnu,
jež při vaření se tvoří, sbíráme dřevěnou nebo hliníkovou lžicí.
Povařenými brusinkami naplní se přihřáté sklenice a za horka
uvazují se dvojitě složeným pergamenovým papírem.
S ve s I k y zavařují se velké (VIašky ), tmavomodré, buď celé
se stopkou i peckou nebo bez nich; loupané celé nebo půlky
kladou se na sebe do nádoby. Zalejí se pak rychle 20% roztokem cukru a sterilisují se 20 min. při 85° C. N e r u ň k y a
broskve, ještě nedozralé, tvrdší odrůdy, zavařují se celé, ale
více půlky bez pecek a bez slupky, několik plodů se nechá
s peckami; zalijí se 40-45% roztokem a sterilisují 20 minut
při ~0° C.
S í p k o v á j a b 1íčka, zbavená kalíšků, případně i stopek, po·
vaří se v cuker. roztoku do měkka, až se dají lehce dřívkem
propíchnouti. Pak je ve sklenicích zalijeme 40% roztokem a
sterilisujeme při 80° C 15 minut.
Hr o z n y vin n é r é vy světlé, se doporučuji. Bobulky se
krátce odstřihnou, nasypou se do sklenic, zalijí se 20-30%
roztokem a za 10 min. při 75-80° C jsou hotovy. Jeřabiny
sladkého jeřábu se povaří v roztoku cukrovém, v němž jest
50 dkg cukru na 1 kg bobulin. Když se začnou svrašfovati, tak
se jimi naplní sklenice a zalijí se zbylou šfávou a sterilisují
při 80° C 10 minut.
Ořechy. K zavařování béřemé ořechy ve stavu zeleném,
když je lze dřívkem propíchnouti, to bývá asi v červnu. Plody
se na obou koncích málo seříznou, propíchají dřívkem a nechají 12 i více dní ve studené vodě, která se častěji obnovuje,
vymočiti. Pak se do měkka povaří, povařené se ve studené
vodě vyperou a v cukrovém roztoku (40-50 dkg) 10 min. vaří.
Do roztoku přidá se něco citronové šfávy. Vychladlým roztokem
se ořechy zalijí a mohou se mírně sterilisovali, stačí ale pouhý
ovaz pérgamen. papíru.
O str už in y. Velké, zralé, odstopkované a čisté ostružiny
vsypeme do horkého roztoku cukru, na 1 kg plodů 1/ 2 kg cukru,
necháme je ve varu asi minutu, pěnu sebereme. Vychladlé
dáme do sklenic, zalijeme zb,tkem cukrovéko roztoku a steri·
Jisujeme 15 minut při 70° C.
Po sterilisaci vychladlé sklenice s ovocem obrátíme dnem
vzhůru, postavíme na suché místo a pozorujeme, jestli v době
několika hodin netekou; tekou-li, musí se znova sterilisovati.
půlí,
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Bublinky, které se někdy v lahvích objeví, jsou buď vzdušné,
ty neškodí, nebo výsledek počátku kvašení, v tom případě nutno
znova sterilisovali.
Tovární výroba záchůvek jest popsána v Hospodář. slovníku
díl ll., str. 604.
Zavařování ve sklenicfc.h, zde uvedené, zdražuje se koupí
sklenic, ale sklenice ty vydrží celá desítiletí, jen gumové kroužky
(prsteny) se po čase obnovují.
Sklenice otevírají se tím způsobem, že gumový prstýnek povytáhneme, aby do sklenice vnikl vzduch, pak již víko samo
· odpadne. Kdyby se jazýček u gumo\'ého prstenu, za který se
prsten vytahuje, utrhl, lze sklenici pozorně ve vodě ohřáti, vyvine se pára a víko se také uvolní, nebo se otevírá drátěnou
strunou.
S/ojky.
V menších domácnostech se zavařuje ovoce ještě do obyčejných sklenic (slojků) se širokým hrdlem. Závěr není ovšem
vzduchotěsný, příprava jest dosti drahá, ovoce ztrácí chuf i vůni.
Doporučuje se do měkka navařeným ovocem naplnili teplý
slojek, políti ovoce vařícím roztokem cukru, na otvor sklenice
položiti přiměřeně velikou kruhovou papírovou destičku, jež při
kryje se pře s kraj sklenice sterilisovanou vatou a pak se
ještě převáže
měchuřinou a

zvlhlým pergamenovým papírem nebo zmokřenou
ováže provázkem. Výtrusy nakažlivých hub, pronikající sterilis. vatou, se v ní zničí. Jindy užívá se k závěru
cínovaných pouzder, jež podloži se sterllis. vatou a pak se
pevně zaváží.
Máme ještě jiné způsoby konservoviíní ovoce bez vzduchotěsného závěru.

Roztoky.

Ovoce naloží se do roztoků, jež sice zhoubné zárodky houbové nezničí, ale jejich vývinu zabrání.
a) Do roztok u cukr u, který musí býti velmi hustý (táhnouti se), v němž se připravené ovoce vaří a pak se pergamenovým papírem se sterilis. vatou zaváže.
b) Do cukrového octu nakládají se velmi vhodně hrušky,
švestky a slívy. Na 1 l vinného octa vezmeme 1 / 2 kg cukru,
trochu skořice a hřebíčků a vše se· svaří s ovocem, až to lze
propíchnouli dřívkem. Když se takto ovoce navařilo, dá se do
velkých sklenic, cukrový ocel se dále vaří, trochu odpaří a pak
horký naleje na ovoce. Zavařují-li se třešně, rybíz a mirabelky,
ty polejí se čerstvé v teplé sklenici horkýw octem cukrovaným.
Za několik dní se ocet sleje, znova zavaří a na ovoce opět
naleje.
c) Do cukr o v é ho rum u nakládá se ovoce takto: Oči
štěné ovoce se dřívkem několikráte propíchne, poté se ponoří
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do horké vody (v sítku nebo horkém cedníku) a změklé se
rychle studenou vodou ochladí. Pak se jím naplní sklenice a
polije se teplým, svařeným cukrovým rumem (pálenkou). V do·
mácnosti stačí, když do láhve se širokým hrdlem naplněné
cukrovým rumem dáváme různé ovocP, jak dozrává a zalévá
se případně 20° lihovinou tak, aby ovoce bylo vždy pod hladinou.
Cukru přidává se dle libosti. Cukrový roztok má býti vlažný.

2. Konservování ovoce odejmutím vody.
Podmínkou hniloby ovoce jest voda, odejmeme-li ji ovoci,
zabráníme nákaze. To děje se především sušením, případně
pražením, při tepotě nad 70° C a přirozeným odprouděním vlhkého vzduchu a při teplotě nižší než 70° C umělým odváděním
vlhkého vzduchu.
Sušením a pražením umožňuje se přebytečné ovoce
z let přeúrody zachovati pro léta nedostatku, kdy bývá velmi
dobrým předmětem obchodu. Nejčastěji suší se švestky, jablka
a hrušky, méně třešně, broskve a meruňky. Ovoce musí býti
k sušení zralé a zdravé.

Podstata sušení.
Při sušení užíváme teploty nejvýše 70° C
umělým odváděním vlhkého vzduchu, nebo
70° C a přirozeným prouděním vzduchu.

a podporujeme je
teploty vyšší než

Ertergie potřebná k sušení záleží na teplotě, vlhkosti a prou·
vzduchu.
Na dobu sušení a jakost výrobků mají vliv:
1. Tep I o ta - má největší vliv. Čím jest vyšší, tím rychleji
se suší a tím více plod korovatí; čím rychleji se suší a při
menší teplotě tím lepší výrobek. Průměrně béře se 60 -70° C
a 3-5 hodin. Výše teploty jest závislá na množství a jakosti
paliva a působnosti spalování. Dle' teploty máme více stupňů
sušení od studeného při 40° C do přesušení při více jak 100° C.
Suš~ním za vysoké teploty ztrácí se příjemná vůně ovoce.
Učinek záleží také na zařízení topení. Obyčejně využije se
60-75%, zbytek se ztrácí. Na odpaření 1 kg vody třeba 640 kalorií.
2. Sušší vzduch podporuje rychlost pochodu, postupuje
od 50-70'/o. Vlhkost vzduchu se snižuje umělým odváděním
vlhkého vzduchu ventilátory a exhaustory.
3. V I h k o s I surovin má význačný vliv na spotřebu energie.
Jablka, jak známo, mají 84'3%, ·hrušky 83'8%, třešně 80·5% a
slívy 78·6% vody.
4. Vlhkost ho I o v é ho zboží podmiňuje trvanlivost a činí
na počátku 10-20~/o a stoupá vlhkostí vzduchu na 25-30%.
5. J a k o st suroviny, případně odpor, který klade voda při
dění
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odpařování, který jest menší u ovoce bez slupky a děleného
i jeho velikost. Na př. jablka celá potřebují k usušení 10 hod.
více, dělená 3-4 hod.
Sušky.

Sušíme-li ovoce na vzduchu teplem slunečním (u nás bývá
to zřídka, kdežto v Americe, na př. v Kalifornii se mnoho ovoce
a jmenovitě peckovin usuší teplem slunečním), říkáme tomu
sušeni přirozené, na rozdil od umělého, kněmužjesttřeba
zvláštních místností.
První stupeň činí sušení v peci po pečení chleba, kam se
dává čisté v čistých pytlích, nebo na lískách. V menších do·
mácnostech sušíme na liskách v troubách kamnových (obr. 261.).
Ze 4 latěk (50X15 mm) se sbije obdélníkový rám rozměrů dle
velikosti prostoru troubového,
aby od stěn byl vzdálen asi 3 až
4 cm. Dno lísky utvoří oškrabané pruty, nebo tenké lafky
(7XS mm), případně drátěná síť
z pocínovaného drátu. Do rohů
dna rámu zarazí se hřebíky, nebo
Obr. 261. Líska do trouby s drátěným se přibije kousek zahnutého plíš·
dnem.
ku, aby dno bylo asi 3 cm nad
plechem dna trouby. )e·li trouba
vysoká, mohou býti 2 i 3 takové lísky nad sebou (obr. 262.a, b).
Jinak upotřebujeme k sušení zvláštních přístrojů, zvaných sušky.
'
Volba sušek jest velmi důležitá, rozhoduje tu především velikost závodu a směr, mají·li se sušenky vyvážeti, nebo jsou-li
určeny jen k domácí spotřebě, protože dobrá a dobře obsloužená
suška má význačný vliv na jakost sušenek. Sušenky se mají
rychle sušiti, míti stálý proud čistého, suchého vzduchu, jimž
by se vypařená voda stále odváděla. Dobře jest vytopiti sušku
předem. Nejznámější sušky jsou:
R y d e rov a. Záleží z více od sebe oddělených teplovodů
a má polohu sikmou. Lísky na sušení leží zde odchylně od
jiných sušek vedle sebe a postrkují se novými vpřed. Jest méně
užívaná.
Oe i sen h e i m s k á. Vyrábí se ve třech velikostech. Náš ob·
rázek znázorňuje malý druh této sušky k postavení na sporák,
na př. po vaření, neb i při vařeni, je-li dosti místa na plotně.
Lísky mají dno z cínového drátu, vzduch proudí otvory z nižších
lísek do vyšších. Lísky zvláštní pákou se zvedají a ze spodu
se vsune líska nová, když se byla před tím horní líska se suchým ovocem vyňala. Větší sušky mají ovšem vlastní topení.
(Obr. 263.)
Fořt o v a. Suška tato je velmi dokonalá a princip sušen!
je tu následující: Rychlého sušení dosahuje se použitím venli·
látoru k rychlejší výměně vzduchu. K té výměně byly užity tři
282

směry:

1. Okruhový proud (cirkulace), 2. protiproud a 3. souproud. U kombinované rychlosušárny Fořtovy (čs. patent č.11.168)
upotřebí se všech tří směrů. Sušící pochod rozděluje se na
2 obdob!: předsoušení (protiproudem) a dosušení (po
proudu). Tepelnost se nejlépe využitkuje cirkulací vzduchu. Lísky
se pohybují pákou v neprodyšné skřini ve dvou odděleních
a mají zvláštní způsob zvedání lísek. Sušárna na levo jest v jedné
místnosti a teplovzdušný generátor na pravo (kamna s ohništěm)
v druhé místnosti, ze které se proud teplého vzduchu rourou
vede pod sušárnu, zde jsou také vzdušníky. Vzduch tlačí se odstředivým ventilátorem horem do teplovzdušného generatoru,
postupuje dolů a oteplený vychází spodem do komor sušárny

Obr. 262 o. 3 lísky do trouby na
podstavci z úhlového železa.

Obr. 262b. Lísky do trouby slaví se prostě na sebe
pomocí drátěných svorek 1.-J v rozích upevněných.

a podle nasycení vypouští se příslušnými klapkami vzdušníkem,
nebo částečně obíhaje, vrací se k tepel. generátoru. Postup:
L\sky naložené ovocem (zeleninou a p.) vsunují se do sušárny
spodem a suché zboží se též spodem vytáhrte na konsolu, pře·
klopí se, sušenky vypadnou, naloží se čerstvé zboží a pochod
se opakuje. K přesunování lísek nahoře jest sestrojena zvláštní
páka. Lí.sky posunují se strojně proti vzduchovému proudu.
Mnoho záleží na přesném dodržování lhůt (intervalů) posouvání.
K sušárně jest přidána tabulka, na které jsou naznačeny všecky
potřebné údaje; druh suroviny, teplota, doba sušení v hodinách,
interval a výkonnost. Obsluha jest velmi jednoduchá, i dělnice
ji obslouží. Lísek jest 24, venlilator potřebuje k pohybu 1 kw hod.
a prohání suškou asi 5000 m 3 vzduchu za hodinu. V kamnech
spálí se 2-3 q uhlí za 24 hod. Doufejme, že u nás brzy zdomácní, jak k sušení ovoce, tak i zeleniny, léčivých bylin a p.
Vyrábí: F. Suda, Praha VIII., Pelc-Tyrolka 747. (Obr. 204.)
Fr a x jest universální suška na ovoce, zeleninu, léčivé rost·
liny, zemáky, čekanku, h~uby, řepu a jiné hospodářské produkty,
zkonstruovaná prof. L. Cechem, ředitelem zemské ovocnářské
školy ve Vizovicích.
Vzhledem k výkonu jest tato suška nejdokonalejším typem
sušek současné doby, překonávajíc svými výkony všechny do283
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savadní typy sušek, nejen systémů se samovolným stoupáním
par, ale i s nuceným mechanickým odchodem par.
Frax nepotřebuje ani pohonu, ani páry a nemá žádného složitého mechanismu, takže práce s ní spojená jest velmi jedno·
duchá a snadno ovládatelná. Jest zařízena na přímé topení uhlfm
nebo dřevem, což jest její předností.
Sušky tyto staví se ponejvíce ve dvou velikostech a to:
s jedním a se dvěma sušnými tělesy. Jejich výkonost přepočí·
taná na vodu, kterou odpaří jest:
U Frax č. 1. průměrně 700 kg vody za 24 hodin
"
č. 2.
"
1400 kg "
" "
Konstrukce vlastní sušky jest postavena na lubu kaloriferu, který
se skládá ze železné konstrukce obkládané ohnivzdornými deskami ze zvláštní hmoty. V lubu
nalézá se kalorifer skládající se
z vlastního tělesa žárového ze
silného železného plechu půdo
rysu obdélníkového. Zezadu při
vařeny jsou nástavce pro kouřo
vody, které se rozčleňují na soustavu výhřevných ti·ubek, spojují
se pak opět v jedné silné rouře
a ústí do komína.
V lubu kaloriferu, dole, jsou
po bočflich stranách tři a Iři
otvory· s větrníčky pro tah studeObr. 263. Oeisenhf'imská suška k po· ného vzduchu do sušárny.
stavení na plotnu.
Sušné těleso tvoří skupina
lísek nad sebou umístěných v od·
dělených komorách vždy po čtyřech nad sebou, takže tvoří tolik
samostatně pracujících sušek, kolik komor se čtyřmi lískami se
v sušce nalézá. Zvenčí tvoři komory jednotné těleso ze železné
kostry obkládané ohnivzdornými deskami ze zvláštního materiálu.
Uvnitř v každé komoře pod třetí lískou nalézají se čtyři kolíčky,
na nichž zavěšeny jsou tři vrchní lísky. Pod kolíčky jest poslední
n~jspodnější líska, s kterou lze volně pohybovati. Na lískách
jsou v určitých vzdálenostech upraveny drážky, po nichž se
vrchní lísky spouštějí na volné místo po vytažení nejspodnější
lís.ky. Spuštěním lísek uvolní se nahoře místo pro další lísku,
která se tam vkládá z fraxe vyšší. Teplota ve fraxích (komorách)
řídí se bočními hradítky umístěnými v kanálech pro suchý a teplý
vzduch, jenž tam proudí od kaloriferu bočními kanály.
Průměrný výkon jedné sušárny:
Frax č. 2. se šesti sušnými komorami má 24 lísek. Na každou
možno nastříli 20 kg švestek, tedy do celé sušárny cca 500 kg
suroviny.
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Je""dná·li se o dobrou surovinu, dobře zralou, může býlí proces
úplného dosušení, při správné manipulaci a topení skončen
během 5-6 hodin.
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Obr. 264. Kombinovaná rychlosušárna prof. J. Fořta.
Spotřeba paliva: U Frax č. 2. během 24 hod. 200 kg čer
ného uhlí, nebo 1 pt'ostorový metr tvrdého dřeva.
Los c hni g o v a. Objevila se v poslední době. ) est to vynález rakouský.
Ze starší-ch sušek jsou známy a ještě někde se upotřebují:

28S

----

~

---------

.

I

I
li'I

I

I',

lI·
\

II

Zlepšená suška bosenská (od insp. Havelky), dále Rc:oinberg a
Novák. K rychlosušárnám staršího systému náleží "Wilma" ze
Stuttgartu, Progresit (Janka a spol.) z Radotína, parní suška Zimmermanova, Hausova, Simplex a j.
Zděné sušky staré málokde již nalézáme; býval to sporák,
kde místo plotny byl kotel na vaření povidel, od toho šlo teplo
kolem velké, svislé
trouby (jako na pečení buchet), do které
se nad sebe zasuno·
valy lísky. Nahoře byly
lísky s čerstvým ovocem, dole se odebíraly
sušenky, které se dodělaly v předsíni.
Nyní zavádí seještě zděná suška bosenská, zlepšená od
inspektora ovocnictví
HavE-lky. Podrobný popis opravené sušky
bosenské jest ve 23.
čísle odboJ. spisů vy·
dávaných Cs. odb. zemědělské rady král.
českého (v komisi u
A.Reinwarta Praha II.).
Někde objeví se také
ještě sušky Vohralí~ova, jinde VohralíkStěpánkova a j.
Ovoce usušené,
Obr. 265. Suška "Frax" řed. L. Čecha.
neboli sušenky jsou
hr u b é a j e m n é, ty
se zvláště před sušením připravuji, na př. vylupováním pecek,
oloupáním, zbavením jaderníků atd. Ty jsou ovšem hledanější
a dražší.

Švestky
suší se přezrálé; setřesou se pozorně do podložených plachet,
aby se nepoškodily, pak se třídí, u nás ve 3 až 5, ve Francii
v 10 tříd, dle velikosti. V menším množství ručně, ve větších
závodech na zvláštních rozdružovačkách (obr. 234.). Za den roztřídí se ve 3 druhy 200 q švestek. Třídění jest nutné, má-li se
obdržeti ovoce stejné, vyrovnané velikosti a má-Ji se stejně
usušiti. Někde se švestky napaří a kúra se oloupe. Roztříděné
švestky kladou se na lísky. Do sušky bosenské kladou se lísky
najednou, po třech hodinách se přeloži a za další 3 hod. se
186
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vyjmou. Počáteční teplota bývá 45-50°, pak postupně stoupá
až na 90° C. Po 61ihodinném ochlazeni dají se lísky se švestkami
opět asi ha 6 hod. do sušky a pak bývají již hotovy. Dle toho
potřebují v tom případě švestky 12 hodin k sušení. V zásobě
musí býti dvojnásobný počet lísek.
U ostatních sušek se dají nově naložené lísky se strany studenější a postupují stále níže k vyšší teplotě, jelikož od spodu
odebírají se lísky s ovocem dosušeným, jež hledíme co nej·
rychleji ochladiti. Takovým způsobem zabráníme, aby švestky

Obr. 266.
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Rozdružovačka

pro sušenky švestek a sliv.

nepukaly a šfáva z nich nekapala, proto že se tak ztrácí cukernatá látka.
Usušené švestky rozloží se na rohože, nebo na čistou pod·
lahu na sýpce a po 4-5 dnech shrnou se na hromadu. Když
jest čas, třídí se sušenky dle velikosti znova do obchodu. Ve
velkých závodech užívá se ke třídění přístrojů (obr. 266.). V Bosně
a v Jugoslavii, vůbec kde jest obchod sušenými švestkami velmi
vyvinut, třídí se švestky na jakosti dle váhy; kolik kusů na 1 / 2 kg.
Jakost: I. 60-65 kusů, II. 70-75, lil. 95-100, IV. 115-120,
V. (merkantilní) přes 120 kusů.
V Americe mimo přípravu před sušením (máčení v louhu)
se ovoce barví před prodejem horkým roztokem výtažku dřeva
lo.gwoodu a glycerinu a pak se po odkapání osuší. Tak nabývá
pěkného vzhledu a nebělí. Ve Francii se hotové, roztříděné
švestky znova napaří, uloží do ,!ledniček a v nich se v sušce
sterilisují, nazývají to etuvování. Svestky tak upravené mají lesk
a nebělí. V obyčejných suškách potřebuji švestky k usušení
20-30 hod. 100 kg čerstvých dá asi 35 kg sušených. Suší· li se
švestky a třešně, tak se nejdříve trochu napařují, po té se z nich
vytlačí pecky a dosuší se. Broskve a meruňky se půli a zbaví
287
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Zlepšená suška bosenská (od insp. Havelky), dále Reinberg a
Novák. K rychlosušárnám staršího systému náleží "Wilma" ze
Stuttgartu, Progresit (Janka a spol.) z Radotína, parní suška Zimmermanova, Hausova, Simplex a j.
Zděné sušky staré málokde již nalézáme; býval to sporák,
kde místo plotny byl kotel na vaření povidel, od toho šlo teplo
kolem velké, svislé
trouby Oako na pečení buchet), do které
se nad sebe zasunovaly lísky. Nahoře byly
Hsky s čerstvým ovocem, dole se odebíraly
sušenky, které se dodělaly v předsíni.
Nyní zavádí se ještě zděná suška bosenská, zlepšená od
inspektora ovocnictví
HavPlky. Podrobný popis opravené sušky
bosenské jest ve 23.
čísle odboJ. spisů vy
dávaných Cs. odb. zemědělské rady král.
českého (v komisi u
A. Reinwarta Praha ll.).
Někde objeví se také
ještě sušky Vohralí~ova, jinde VohralíkStěpánkova a j.
Ovoce usušené,
Obr. 265. Suška "Frax" řed. L. Čecha.
neboli sušenky jsou
hrubé a jemné, ty
se zvláště před sušením připravují, na př. vylupováním pecek,
oloupáním, zbavením jaderníků atd. Ty jsou ovšem hledanější
a dražší.

Švestky
suší se přezrálé; setřesou se pozorně do podložených plachet,
aby se nepoškodily, pak se třídí, u nás ve 3 až 5, ve Francii
v 10 tříd, dle velikosti. V menším množství ručně, ve větších
závodech na zvláštních rozdružovačkách (obr. 234.). Za den roztřídí se ve 3 druhy 200 q švestek. Třídění jest nutné, má-li se
obdržeti ovoce stejné, vyrovnané velikosti a má-li se stejně
usušili. Někde se švestky napaří a kůra se oloupe. Roztříděné
švestky kladou se na lísky. Do sušky bosenské kladou se lísky
najednou, po třech hodinách se přeloží a za další 3 hod. se
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se pecek. U broskví se odstraňují pecky, když jsou polousušeny,
to jsou kruhové sušenky.
jablka
suší se rozmanitě. Má-li se získati výrobek I epší, tak zvané
kruhové sušenky, loupají se jablka obyčejně na stroji (obr.
260.), jímž se současně rozdělí také na plátky a zbaví se jader·
níků, nebo sé oloupané čtvrti (strojkem); jindy se neloupaná
jablka jen čtvrtí, to jsou měsíčky, nebo se nakrájí na plátky,
to jsou řízky, konečně zbaví se celé (strojkem) jen jaderníků
- průbojky. Aby oloupaná jablka nehnědla, ponoří se čerstvě
naloupaná na 4-8 minut do slané vody (5 g soli na 1 l vody
čisté), dají se odkapati a hned se suší. V Americe nl:lmáčejí
jablka do roztoku 30 g siřičitanu vápenného, kyselého v 1 l
vody, nebo se síří kyselinou siřičitou a hned se suší. Dráty
lísek musí býti natřeny makovým olejem, aby se na plátky ře·
zaná jablka neotiskly. Jablka řezaná na plátky suší se při 65 až
70° asi 3~4 hod., říz,!cy '>, měsíčky 6, kruhovky 4, průbojky 8 hod.
(Víz časové spisky C. odb. zerněděl. r. král. čes. čís. 7.-16.)

Hru šily
k sušení se buď loupají strojkem podobným předešlému a ne·
chají celé (malé odrůdy), nebo se loupají a půlí, nebo rozčtvrtí,
to jsou měsíčky, suší se i bez. loUpání a připravují jako loupané.
Jadřinec netřeba odstraňovati. Hrušky se často před sušením
zapařují, buď v horké vodě, nebo páře. (Paření prospěje i jinému
ovoci, jablkům i švestkám.)
Hrušky paří se 20-30 min, až je lze propíchnouti stéblem
slámy, jablka 1-4 min., dle tloušťky. K paření dají se na sítko,
cedník a p., s nímž dají se nad vodu do páry uzavřeného kotle.
Někde navařují se hrušky v cukrovém roztoku (na 1 I vody
3
/, kg cukru)
do poloměkka. Hrušky nedělené (dle velikosti
a moučnatosti) potřebují k sušení 10-14 hod., dělené asi po·
Jovici. V obchodě se objevují stlačené hrušky. Polosušené hrušky
položíme mezi v úhlu kloubem spoluspojená tlustá pravítka asi
40 cm dlouhá, 6-7 cm široká a 2 cm silná, stlačíme a pak je
dosušíme. Jádroviny suší se od vysoké teploty k nižší.
Prunelly
vyrábí se z úplně dozrálých švestek, jež se ručně oloupají.
K oloupání spařených švestek uživá se v domovině této výroby
(Gorice, Přímoří) zvláštních srpovitých nožů. Dělnice oloupe
50-60 kg za 14 hod. Oloupané švestky kladou se na dřevěné
lísky a hned se síří. Na lísku dá se dle poměrů 25 až 50 kg
švestek. K sířeni užívá se veliké dřevěné bedny s dohře uzavírajícím vikem, aby jedovatý kysličník siřičitý neunikal. Uvnitř
bedny jsou po stranách dřevěné lišty pro rámy lísek. Na dně
bedny jest zástrčkou opatřený otvor, jímž se do bedny nastrčí
288

hliněný hrníček

naplněný žhavým uhlím, na který se nasype
prášek síry. Za 2-3 hod. se lísky VJzvednou a suší na slunci.
Za příznivého počasí jsou tak suché, že mírným tlakem rukou
lze z nich pecky vytlačiti. Po té se (časlo) ještě jednou síří
a další dva dny se suší na slunci, pak se dosušuji ve stínu,
případně i v sušce; musí býti křehké i vláčné. Hotové prunelly
mají barvu světle až hnědě žlutou i zelenou, jsou dužiny měkké
a šťavnaté, mají jemnou vůni ovocnou, chuti jsou kyselosladké
a snadno se rozvaří. Stlačeny v ruce, nesmí na sobě · zůstati
lepiti, nesmí páchnouti po síře. S prunellami jest obchod dosti
obtížný, jelikož zahraniční výroba bývá levnější, protože jest

snadnější.

3. Cukrované ovoce.
Cukrované ovoce, f. j. kan dírovan é a g Ia zírov a n é
stává se trvalým, když se úplně nasytí cukrem a ještě §e jím po·
vleče, tím nabývá také pěkného zevnějšku. Vyvážíme z CSR levný
cukr i ovoce a v pěkné krabici dovážíme ovoce velmi často
zpět za ceny značně vysoké. Bohužel!
Ovoce ke kandírování má míti pevnou dužinu, pěkný tvar
a velmi dobrou chuť. Aby ovoce podrželo světlou barvu (hrušky,
meruňky, broskve, švestky, mirabelky) síří se, jahody málo, ryngle
a višně se nesíří. Měkké ovoce (jahody, třešně) se paří v cu·
krové vodě 30° Beaumé, ale nezahřeje se nikdy na 100° C, jelíkož
by se rozvařilo. }iné ovoce, když se osířilo, se vypere, dle přání
oloupe, odpeckuje, rozdělí a zapaří čistou vodou. Pařené ovoce
se ochladí ve studené vodě, dá se okapati, vloží se do nádoby
(kotle), v níž se poleje cukrovou vodou 25° B. Za 2 dny se
o.voce vyloví a dá se do kotle; seslabená cukrová voda sesílí
se cukrem a pak se s ovocem zavaří, jahody se jen zahřejí,
načež se dá vše do nádoby a dá se opět 2 dny státi. To se
opakuje až se 25° B. cukrová voda neseslabuje.
10° B. = 18'0% cukrové vody; 25° B. = 45'0% cukrové vody
15° B. = 21·0%
"
"
30° B. = 54'5%
"
20° B. = 36'0%
35° B. = 64'5%
"
Na 25° B. upravené ovoce se egoutiruje, t. j. dá se na skle
uschnouti. Uschlé rozloží se do malých van (15X30 cm) z dobře
pocínovaného plechu. Pro malé ovoce jsou vany rozděleny na
menší dily. Poté se v nich poleje studeným cukrem o 35° B.
a. suší se v komoře, proti prachu přikryté, při teplotě 30° až
40° C asi 24 hodiny. Nadbytečná cukrová voda se nakloněním
nádob nechá odtéci. Polévané (glasírované) ovoce obdržíme
z egoutírovaného, dáme li je ještě jednou navařifi v cukrové
vodě 45° B. Nyní se povlak, jež na ovoci zbyl, stlačí a ovoce
poválí se v jemném cukrovém prášku, tak opatří se povlakem
cukrovým, rychle tvrdnoucím. Vložíme-li ovoce to do pěkně ma·
~9
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lované, papírové krabice s papírovou krajkou, stržíme za ně neočekávaně velké peněžité obnosy. V Americe vyrábí se ročně
přes 50 milionů krabic 21/ 2 liberních, výroba jest velmi vděčná.
Y továrnách francouzských bývá tajemstvím.

4. Povidla, lekvary.
V době hojné úrody všeho ovoce
přípravou povidel.
Nej známější a nejrozšířenější jsou
která se připravují z úplně dozralých

I

I

I

I
I

[o

se toto nejlépe zužitkuje

po vid I a š ve st k o v á,
(sc'Jrkajících se u stopky)
švestek, jež se oplách·
nou a rozvaří v mědě
ném, pocínovaném nebo
hliníkovém kotli, který se
před tím, než se do něho
vsypou švestky, vymastí
přepouštěným
máslem,
aby se povidla nepřipá·
lila. K zavařování hodí
se ovšem i kotle železné
email o van é, kastroly
hliněné a p. j. Nejdříve
se švestky rozvaří na
závar (břečku), která se
přeleje do připravené
kádě a do kotle se dá
k rozvaření nová dávka
švestek. Mezitfm se závar
Obr. 267. Ruční přístroj ku pasírování ovoce.
protlačí
sítem pomocí
dobře vyvařeného drapáku nebo prostěračkou strojní do další kádě. Pecky, jež zůstaly
na sítě, se odhodí. Mezitím se rozvařila druhá dávka švestek a
kotel se jako prve vyprázdní. Oheň se trochu zdusí, kotel očis!í
a naplní se prvním závarem, jež se při stálém míchání zavařuje,
mezitím se druhý závar zbavil pecek, přilije se k prvému do
kotle a zavařují se společně. Někde dávají do kotle několik
hladkých kaménků, aby se povidla nepřipálila. K protlačování
užívá se místo lupkového síta zvláštních ručních přístrojů (obr. 267.)
nebo strojů (obr. 268.). Zařízení kotlů bývá rozmanité. Někde
zapouští kotle na podezdívku do země (obr. 269 ), F jest chod bR
asi 1 m hluboká, ze které vede kanál na ohniště pod kotlem K,
z něhož se vede kanál pod plechový komín R. Někde postaví
nad ním zatímní přístřeší, jež se odklidí. Při zavařování musí
se závary stále míchati, aby se povidla nepřipálila, buď zvláštním
mísidlem, nebo bývá zvláštní strojní zařfzení. K zavařování jsou
velmi dobré kotle s vodní nebo, parní lázní, kterých se užívá
ve větších továrních zařizeních. Uplné zařízení na vaření a vý·
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robu povidel a marmelád pro přímé topení a mechan. pohonem
obr. 270.
Aby se povidla (marmelády) nepřipálila, upolřebuje se při

znázorňuje

výrobě přístrojů
s vakuem, pří·

stroj
vzduchoprázdný, který
ssaje páry, tím
snižuje se tlak
na závar a za
nižšího tlaku vaří
se při nižší teplotě a připálení se
zabraňuje (obr.
271.), nebo parovarného kotle
se sferickým míchadlem
(obr.
272.). Stroje tyto
{268., 270., 271,
272. a 287.) jsou
výrobkem firmy
Fr. Indro, Brno,
Křenová 5.
Do povidel
při zavařování
Obr. 268. Pasírovací stroj na ovoce pro strojní pohon.
přidávají někde
trochu koření, 10 g anisu, 5 g koryandru, 5 g feniklu, 5 g muškátového květu, 10 g nov. koření, 10 g skořice; případně při
dává se i cukru (pětinu až desetinu váhy). Aby měla povidla
pěknou, tmavou barvu, dávají do vařících se povidel slupky vlašských ořechů v plátěném sáčku, někdy zralé bezinky. Jindy barví
se karamelem. Povidla jsou dovařena, když mísidlo (vařečka)
zůstává v povid-

lech svisle stáli
a povidla tvoří
kusy.
Ještě teplá povidla dávají se
do kamenných
nebo dřevěných
nádob, jichž nebylo použito pro
žádné tuky. Plechových a železných nádob užíti nelze. Povrch se uhladí a povidla dají se volně
vychladnouti. Pak se zaváži pergam. papírem nebo celophanem.
Aby povidla neplesnivěla, dává se na ně ssavý papír napuštěný ruObr. 269. Kotel ku vaření povidel
v zemi zapuštěný.

291

r

mem a pak se zazáží pergamenovým papírem, nebo Sť polejí pře·
puštěným máslem. Do dřevěných nádob, beček, vkládáme čistý
papír smočený v kyselině salicylové a přiklopíme dřevěným
víkem, nebo konečně se povrch potře slabým roztokem kyseliny

..

salicylové.
Po v i dl a z j a b I e k (velmi oblíbená v Bavorsku) a hr u š e k.
Očistěná jablka se dusí s malým množstvím vody, aby úplně

Obr. 270. Povidlárna pro

přímé

topení.

změkla; rozvařenina se protisuje sítem a svaří se šťavou hruš·
kovou do žádané hustoty. Sťávu hruškovou obdržíme z očistě
ných, červotočiny zbavených hrušek, jež se rozmačkají a vylisují.
Vylisovaná šťáva se zavaří do hustoty syrobu. Aby se docílilo
tmavé barvy, přidává se šťáva borůvek, bezinek, nebo na 10 kg
závaru 1 slupka z ořechu vlašského. Mísí se na 2 díly jablek,
1 díl hrušek. V Němcích tomu říkají Obstkraut. Falšuje se šťavou
cukrové ř~:::py, které se dává až polovice. Jemné chuti tím ovšem
pozbývá. Někdy se přidává skořicová kůra, hřebíček a citronová
kůra. Možno přidati i 10-20% cukru. Z 1 q suroviny obdržíme
30 kg dobře uvařených povidel. Tovární výroba povidel používá,
kde možno, strojů ve spojení s automatickým zařízením.
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5. Marmelády.
Tyto pnpravují se z dužiny ovoce; jsou to v!astně m1rne
slazená povidla. Mají značný význam hospodářský
i zdravotní. Konservujícím prostředkem jest zde cukr. Nejdůle
žitější surovinou pro ml'lrmelády jsou j a b I k&, ač i ostatní
ovocniny dají marmeládu.- Postup výroby jest tento: Očištěné
plody se případně rozmělni a s malým přídavkem vody svaří

zavářená,

Obr. 271. Vakuový aparát s vývěvou na výrobu marmelád, pro parní
topení. Pohon strojní.

nebo spaří. K tomu užívá se v poslední době předvařovacích
kádí (sudů), do kterých se vpouští volně pára. Horký závar
se překlopením dostane do zavařovacího kotle, ve kterémžto
se nad ohněm nebo parou dovaří za stálého ručního nebo strojního míchání. K zaváření užívá se také kotlů se vzduchoprázdní
neboli vacuum. Navařená dužina se vacuum nassaje a pak ve
zředěném vzduchu dle libosti zh!lstí. Cukr přidává se do rozvařené dužiny. Při domácí výrobě se očistěné ovoce s malým
množstvím vody buď vaří nebo paří. Do měkka rozvařené
ovoce se protlačí sítem (pasíruje) a pak se za stálého míchání
zavařuje, nyní se přidá přiměřené množství cukru, jehož množství
řídí se kyselostí ovoce a snahou po trvanlivosti, která stoupá
s množstvím cukru; průměrně se přidává na 1 kg protlačené
dužiny 1/ 2 - 3/ 4 kg cukru. Nesmí se propásti okamžik, kdy šťáva
začíná rosolovati. Kápneme občas závar na dno studeuého ta·
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líře

a tak poznáme, tuhne-li, promeškáme·li to, obdržíme jen
povidla; jasná barva marmelády zmizela. K výrobě používá se
strojů a přístrojů uvedených ve stati předcházející.
Marmeládou ještě horkou plníme kameninové nádoby, nebo
přihřáté sklenice; slouží k tomu také i pergamenovoné papírové
krobice, ze kterých ztuhlou marmeládu snadno vyklopíme, aniž
by změnila tvar. Jest průsvitná, tuhá. Pr9 obchod plní se jí ple·
chové nádoby, soudky nebo bedničky. Místo sítem posíruje se
rozvařené ovoce též strojkem.

Obr. 272. Parovarný sklopný kotel na rozvaření ovoce, též na vaření
marmelád bez vakua, se sférickým míchadlem, se strojním pohonem.

U j ah od o v é mormelády nesmí se dostati zrnka do tuhé
hmoty, k tomu se nejlépe prolločí očištěné a vařené nebo syrové strojkem pasírovacím od Junga. Cukru přidává se 0·75 -0·8 kg.
U ma I in o v é bereme ovoce syrové a přidáme na 1 kg
pro tlačené dřeně O7 4 -0·80 kg cukru. Přidává se třešňová nebo
rybízová dřeň.
Rybí z dohře vyzralý rozvaří se na kaši, pro pasíruje se a
přtc!á se na 1 kg protlačeného závaru 0'8-1 kg cukru. Dobře
se míchá s mormeládou jablečnou.
'z angrešt u vyrábí se podobně velmi chutná marmeláda.
Přidá se 0·7-0'8 kg cukru.
Borů vková marmeláda jest velmi oblíbená, vyrábí se jako
předešlé.
Višňová připraví se z plodů bez stopek a
přidává se nad polovici váhy dřeně 0'8-0'9 kg.
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pecek. Cukru

Ke švestkové marmeládě se švestky spaří, oloupají a odpeckují, na 1 kg ovoce se přidává 0'5-0 6 kg cukru, marmeláda má barvu zlatožlutou.
Šípky musíme vyškrabáním zbaviti jadére!i i chloupků. Pak
se rozmočí, za 2 dny se propasírují a na 1 kg břečky přidá se
0'7-0'8 kg cukru (Heče·peče).
Meruňky nepomačkané, dozralé, bez pecek se propasírují
a přidá se 0'75-1 kg cukru na 1 kg kaše a zavařují se.
Mirabelky, renklody zbaví se pecek a slupek, propasírují se, přidá se na 1 kg kaše 0·3-0·4 kg cukru.
Vyskytují se také marmelády mi š p u 1o v é.
Jablka zralá. aromatická s křehkou dužinou, možno-li bílou,
se po umytí rozkrájejí, rozvaří, propasírují, přidá se šťáva 1 citronu,
na 1 kg kaše dá se O6-0'7 kg cukru.
Ma r m e 1á dám k ušlechtění přidává se šťáva jablečná,
agar· agar.
B ar v i v a a aromatické látky přidávají se dosti často do
obyčejných marmelád. K jemným marmeládám, je-li nutno, barví
se jen ovocnými šfavami.
Jemná marmelád a obchodní bývá složena ze 70 kg meruněk, jahod a p., 30 kg kaše jablečné nebo šťávy, 80 kg cukru.
Ta zavařuje se tak dlouho, až dá 120 kg hotového výrobku se
30-35% vody a 66% cukru.
Jablková jednotná marmeláda má 100 kg dřeně jablkové
a 50 kg cukru a dá 50 kg hotového výrobku.
K on sum ní marmeláda jest složena ze 70 kg kaše jablkové
nebo švestkové, 30 kg dřeně mrkvové, 30 kg cukru, zavařuje se
na 100 kg výrobku.
Smě s i ma r m e I á d dělají se dle současné zralosti jednotli·
vých druhů. K podřízeným marmeládám lze upotřebiti i padanek,
slupek ovocných od sušení a p.
Marmelády ukládáme v místnostech suchých a vzdušných a
jest třeba občasné prohlídky. Když řídnou, musí se převařiti a
znova naplniti do vypařené nádoby.
Při výrobě tovární dbá se ovšem opatrnosti; očištěné plody
ukládaji se v uzavřených sudech (třeba od vína), ve velkých
sklenicích, plechůvkách a p. j. Konservují se přidáním kyseliny
benzoové nebo benzovanu sodnatého o·6-1 g na 1 kg dřeně
před koncem vaření. Místo kys. benzoové užívá se také kysel.
mravenčí; kyselina salicylová jest dovolena jen omezeně.

6. Ovocné máslo.
Toto připravuje se ze šťávy ovoce vytlačené z navařeného
nebo syrového ovoce (hrušek i jablek), která se do polovice
od vaří a do ní přidá se jedna třetina po vide I, získaných z druhé
části ovoce a dobře se promíchá.
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7. Pasty.

)sou to, řekli bychom, sušená povidla nebo sušené marmelády. Vyrábí se ze všé.ch d!uhů ovoce, vyjímaje bobulovin, jež
mají velmi mnoho vody. Cisté, zralé ovoce se rozkrájí a dá
rozvařiti v nádobě s trochou vody. Závar se propasíruje jttko
u marmelád, na 1 kg přidá se 10 dkg cukru, něco citronové
šťáYy a pak se zavaří do houštky povidel. Poté rozestřeme ho
na teplý plech, který jsme pokryli papírem slabě tukem napu·
šlěraým, jehož okraje jsou vzhůru ohnuty tak, aby vrstva byla
3-4 cm silná a pak sušíme na sporáku. Když se utvořil škraloup
a zpod něj nevytéká při naříznutí žádná kaše, tu papír zespodu
navlhčíme, aby se snadněji odlepil, odstraníme jej, pastu polo·
žíme na stůl a pomocí tvořítek vyřežeme různé tvary, tyto tvárné
kousky obalíme krystalovým cukrem a jsou hotovy k prodeji.

8. James (žems).
James náleží mezi oblíbené jemnější anglické ovocné kon·
servy- Jest to vhodná, hledaná směs libovolných ovocných odrůd,
dozrálých, aby byla příjemné chuti, slože'hí více huspeninového.
Jablka i hrušky a p. se oloupají a nakrájejí na malé kousky,
dají do nádoby 9. posypou se cukrem. Nyní dá se státi, až cukr
vylouží šťávu z ovoce, že' v ní plave. Tu se šťáva sleje do měl·
kého hrnce a svaří se na rosol, pak se do ní vsype ovoce a
do měkka zaváří. Pěna se bedlivě sbírá a odhodí. Horkou tou
směsí naplní se přehřáté, ne velké C/2 -1 I) sklenice, jež se
ovazují pergamenovým papírem nebo strojem a kovovou po·
kryvkou opatří.

9. Huspeniny (gellée ).
Jsou to ovocné štávy cukrem hojně pomíchané a do hustoty
rosolu svařené. Vyrábí se z ovoce nepřezralého, spíše pol O·
zralého i ne z r a I é ho, padanek, s 1u p e k a p. Opotřebuje ·
se 3/ 4 ovoce sladkého a 1/ 4 ovoce kyselého. Hodí se k tomu
šťáva všech boi>ulin, nezralých ovocných hroznů, dříšťálu, jeřabin, jablek, hrušek, kdoulí i peckovin. Některé ovocné druhy,
aby daly huspeninu, potřebují přísady šfávy jiného druhu, aby
se dosadil nedostatek kyselin a pektinu, který jest velmi důle·
žitou složkou a tvoří se při vaření šťávy z pektosy v nezralém
ovoci obsažené.
Jako v přísada hodí se výborně jinak nepožívatelné plody dři
šťálu. Cervené plody dřišťálu svaří se s cukrem (nebo bez
něho) a rozvařenina prožene se žíněným sítkem a dá s přísadou
cukru jasnou huspeninu.
J á dr o viny se očistí, nahnilé části se vyřezají a neloupané,
s malým množstvím vody rozvaří se v kaši, jež se horká naleje
do cedníku (třeba z barchetu), aby šfáva protékala. V domác296

nostech stačí obrátiti židli (bez opěradla) nohami vzhůru, na
každou nohu hřebíčkem přibije se jeden roh čtvercového
kusu flanelu (barchetu a pod.), aby střed byl prohlouben. Pod
prohlubeninu dá se mísa na zachycení šťávy, která protéká tak
upraveném cedníkem, když se do prohlubeniny nalila rozvaře
nina ovoce (obr. 273.). V závodech užívají zvláště k tomu upravených cedníků podoby obráceného kužele, na vršku kohoutkem
k vypouštění šťávy opatřeným. Protlačili se nesmí, jelikož> by
neměla pěkné barvy. Zbytků lze upotřebiti k přípravě marmelád
nebo povidel. Tak získaná šťáva
s přídavkem 1/ 2 - 3/ 4 kg cukru
na 1 I šťávy se r y chl e za va·
řuje, pěna se sbírá, až kapka zá·
varu se nerozlézá. Cukr, nejlépe
kandisový (hraněný), protože jest
nejčistší, přidává se, když se
šťáva zvedá. Vonné, malé plody,
ne zcela dozrálé, dají výbornou
huspeninu. Aby se šťáva nepři·
pálila, doporučuje se vařili ji ve
vodní lázni nebo v mělkém kotlu
s dvojím dnem. Pěna se pilpě
sbírá. Maliny, třešně, višně dají
huspeninu s přísadou dřišťálu
nebo šťávy rybízové.
Ryb í z o v á hu s p e ni na získá se svařením a vytlačením
šťávy, k níž přidá se 3/,-1 kg
cukru na 1 l šťávy a zavařuje
Obr. 273. Výroba huspeniny
se pak do žádané houštky.
v domácnosti.
10. Ovocné sýry.

Ovocné sýry jsou do takové hustoty zavařené marmelády,
aby se vyklopené na mísu neroztékaly. Mají·li tu hustotu, vy·
vrhnou se na mělkou mísu a dají se ochladiti, pak se ještě
v teplém vzduchu suší, ztvrdlé rozkrájejí a v krabici uschovávají.
K přípravě sýrů upotřebíme těchže surovin jako na marmelády.
Někde pro domácí spotřebu dávají do nich rozkrájené mandle
nebo ořechy.
Aby takové výrobky ovocnické obstály v soutěži zahraniční,
měly by býti podporovány právem, aby mohly používati nezda·
něného cukru při výrobě pro obchod exportní.
11. Ovocné šfá vy.
Šťávy ovocné jsou velmi hledané výrobky, jichž upotřebí se
zvláště při výrobě

limonád a polev. Dobrá

šťáva

musí být jasná,
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musí míti pěknou barvu a jemnou vum. Vyrábí se z rybízu,
malin, jahod, třešní, brusinek, ano i z jablek a hrušek.
a) Nekvašen é o v o~ n é šrá vy (lihtJprosté) jsou zvláště
vítány v nynějším protialkoholickém boji. Sfávy jsou také lepši,
vonnější, příjemnější a také tak trvanlivé jako kvašené. Na organismus lidský působí svými kyselinami osvěžujícím způsobem

Obr. 274. Lis "Tutti-Frutti", ležatý.

a jsou snadno stravitelné ; proto se nemocným doporučují lépe
než ovoce samo. Namnoze panuje názor, že se mají šfávy, po·
kavad lze, mísiti s cukrem, aby byly trvanlivější, ale jest to
mýlka, cukr jen kazí příjemnou ovocnou chuf.
Na každém ovoci jest nesčíslné množství malých drobnohledných houbovitých tělísek - bakterií - které se praním
neodstraní a proto při lisování šfávy částečně do ní přecházejí.
Zde za přítomnosti nadbytku živin rozmnožují se velmi rychle
a proměňují ve šfávě obsažený cukr ovocný v líh a kysličník
uhličitý. To j es t kvašení. Nám jest o to, kvašení to zameziti,
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to může se státi přimíšením nějakých lučebnin, na př. kyseliny

salicylové, jež však zdraví lidí škodí, nebo zvýšením teploty na
určitý stupeň, při němž se zárodky ony zničí, l. j. st e r i li s ov á n í m. Způsob ten jest pro nás výhodnější. Pos!up výroby
nekvašených t.j.lihuproslých šfav ovocných jest tento: Uplně zralé
plody se zbaví stopek, červoviny, pak se rozmačkají dle množství ručně nebo strojem a nechají se na chladném místě (5 až
8° C) dobře přikryly několik hodin státi, aby se barva a vonné
látky z ovoce vyloužily. Tak získá se šfáva lepší a jest jí také
více. Za teploty 5 až
8° C se do 24 hodin
kvašení nepočne. Po
několika hodinném vyloužení se ovoce vylisuje na lisu, který
poznáme u výroby vín. ,
V domácnostech stačí
obyčejný lis "TultiFrutti" (obr. 274.). jejž
lze obdržeti u Druž·
sha "Hospodář" v Mi·
loticích n. Bečv. Tak
získanou šfavou se
plní přímo láhve patentní se vzduchotěs·
nou závěrkou, ale ne- Obr. 275. Weckův "Vyrabitel šfav", novějšího typu.
dolévají se, aby pod
zátkou byla asi 3 prsty prázdná prostora. Při všech těch pracích
dbejmevnejvětší čistoty, místnosti, nádoby i ruce buďtež úplně
čisty. Sfáva nesmí přijíti také ve styk s kovy, které porušují,
barvu ovocné šťávy mění a s mnohými h·oří jedovaté soli. Vylisování a plnění lahví musí býti rychlé, aby se nezavedlo kvašení.
Velmi jednoduchý přístroj k získání ovocné šťávy v obchodu
jest znám pod jménem W e c k.
Poslední typ přístroje k výrobě ovocných šťav "Vy r a bite I"
znázorněn jest na obr. 275. Do drátěného stojanu dá se skleněná mísa a na její okraj položí se filtrační (cedivková) deska,
sklo přikryje se korunou a na ni vloH se porcelánové cedítko.
Do cedítka prostře se filtračni látka, potom naplní se ovocem.
Bobuliny dají se celé, jádroviny se rozkrájejí, peckoviny se vyloupají a půlí. Tak připravený "Vyrabitel" dá se do obyčejného
Weckova hrnce, do něhož se nalily asi 4 l vody, zastrčí se
teploměr a postaví se na silný oheň. Při teplotě 100° C se vše
3
vaří / 4 -1 1 / 2 hod., dle tvrďosti plod~. Voda musí stále vařiti. Cukr
lze přidati před nebo po vaření. Sťáva získaná jest čistá, výroba
laciná a upotřebitelnost přístroje jest velká.
Cedění šfav před plněním lahví nemá účelu, protože ani po
cezení není šťáva čistá a vždy se musí ještě jednou cediti. Jenom
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hustou, slizkou šťávu procedíme cedítkem barchetovým nebo
plstěným, nebo hustým sítkem žíněným. Láhve se uzavrou a
rychle se sterilisují při 70° C. Teplota na sterilisaci dostačí po
dobu asi půl hodiny. Nad tu teplotu zahřívati jest škodlivo, jelikož šťáva ztrácí svou čerstvou, osvěžující chuť. Sklenice nechají
se v hrnci vystydnouti, když není dalších, sterilisovati, načež se
ležmo nebo stojmo uschovají do doby, kdy máme čas k cezení.
Asi 2 až 3 dny
před tou dobou
lahvemi zatřepe·
me, tím zvednutý
kal se v době
~_0
~ 3 dní opět usadí.
~ ~\\ Nyní se čistá část
y: =-=--= ~=--=--=--~~-~-=---~\ šťáyy
propustí
cedítkem a procezenou šťávou
se plní čisté láhvé a teprve na
konec procedí se
kalné zbytky z
lahví a ještě za·
temnělou
touto
šťavou plní se
ostatní láhve, které se opět sterilisují a po nějaké
době jako první
šťáva se procedí.
Ona čistá část
šťávy se sterilisuje a dá se do
prodeje nebo se
Obr. 276.
uschová k vlastní
Různé vzory kvasných zátek.
potřebě a vydrží
bez cukru něko
lik roků. Kdo chce míti šťávu sladkou, nechť přidá tolik cukru
již při prvním plnění lahví, kolik vyhovuje jeho chuti. K cezení
užívá se výhodně filtrů asbestových.
Vyrábí-li se šťáva ve velkém, koná se sterilisace v sudech,
jimiž vede se hadice, kterou se propouští horká voda nebo
pára. Kal usadí se v sudech, čistá šťáva se stáhne a plní se
ní jiné sudy nebo láhve. Ostatek jest práce stejná jako v lahvích.
Dvojí st~rilisace neškodí, koná-li se při teplotě 70°, ale není
nutná. v Sťávy ty jsou velmi oblíbeny a platí se za ně značné
ceny. Sfávy ty, jak obecně známo, dají s uhličitou vodou (so·
dovkou. kyselkou) velmi příjemný, osvěžující nápoj.
b) Kvašené šťávy ovocné jsou vlastně ovocná vína.

j;,

!

:

i

i
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Získávají se z rozmačkaného (ovšem čistého) ovoce působením
kvasnic saccharomycet. Získaná kaše se cukrovým práškem promisí a nechá se asi 24 hod. státi, aby se barva, chuť a vůně
z ovoce vyluhovaly, načež se vylisuje a dá se kvasili v přimě
řených nádobách; je-li jí mnoho v sudech, s k v a s no u zátko u
(obr. 276 předvádí různé kvasné zátky.). Když se vyčistila, stáhne
se, přidá se 1/ 6 obsahu čistého 96° lihu a naplní se jí malé
láhve. Lihem zabrání se dalšímu kvašení a tím stává se šťáva
trvanlivou.
Jiný způsob výroby záleží v tom, že se čerstvě vylisovaná
šťáva mísí se stejným váhovým množstvím cukru, pak se vaří
a tvořící se pěna se sbírá. Zde potřebuje se velmi mnoho cukru

Obr. 277.

Přenosný

ovocný mlýnek na hrozny, jablka atd.

šťáva podobá se více méně syrobu, mimo to se vařením ztrácí
vůně. Výtlačky při výrobě šfávy zbylé mohou se smíchati s čerstvým
ovocem a pak poslouží k výrobě marmelád.

a

Ovocné s y rob y jsou velmi slazené ovocné
v obchodu mívají 60-65% cukru.

šťávy.

Syroby

12. Ovocná vína.

Jsou to nápoje lihové, vyrobené kvašením ovocných šťav.
Cím více má šťáva cukru, tím více vyvinuje se líhu a dle toho
obsahu máme vína stolní (6-12%), desertní (12-18%) lihu;
likérová mívají 18-28% lihu.
Při výrobě ovocného vína jsou dnes obvyklé dva způsoby;
první více v domácnostech na ustálených zkušenostech založený,
druhý, vyžadujíc[ více pozornosti a práce, záleží na měření a
ustanovení kyseliny a lihu; užíván jest při výrobě ve velkém.
Ovocné víno lze sice připraviti ze všech plodů ovocných,
leč přece vyrábí se pouze z jablek, hrušek, rybízu, angreštu,
ostružin, jahod, někdy třešni a višní, v poslední době také ze
šípků a trnek.
v
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o) jablkové víno
připravuje

se

=

především

joblečák

z

odrůd

nakyslých (ne kyselých), jako

renet, parmén (zlatá zimní), jeptišek, z

odrůd

podzimních a

a zimních.
Sladkých jablek neradi užíváme, jen vyjímečně, ježto se jim
nedostává kyselin. Jelikož u jablkových vin, mají·li býti přírodní,
neradi přidáváme cizí přimíšeniny, jako cukr a kyseliny, hle·
díme spojením kyselých a sladkých odrůd, upotřebením jeřabin
a pod. docíliti vyrovnání součástek.
b) Hruškové víno málo kde nalezneme, není stálé a trochu
mdlé. Velmi dobré jest smíchati
2
1
/ 3 jablek s
/ 3 hrušek. Jablka
i hrušky musíme nejdříve umýli.
Při větší výrobě postaví se vedle
mlýnku na ovoce káď s čistou
vodou, do ní dá se nečistěné
ovoce, jimž trochu zamícháme.
Proutěným košíkem očistěné ovo·
ce vybereme a nasypeme do
mlýnku. Pak se na přenosném
ovocném mlýnku (obr. 277.), nebo
na samostatně, zvláště poshlVe·
ném (obr. 278.) rozmačká Ovoc·

né mlýnky· jsou

různé

velikosti,

dle potřeb výroby sestavené. Vyrábí je Družstvo "Hospodář",
Obr. 278. Stabilní ovocný mlýnek ku
Milotice n. B. Ostatní práce, po·
drcení ovoce všeho druhu.
čínaje vytlačením šťávy z roz·
mačkaného ovoce, jsou u všech stejné, proto o nich promluvíme
společně v následující stati.
c) Ovocné víno z bobulovin.

- Příprav a: Bobuliny musí býti úplně dozralé a čerstvě če·
sané. Nesmějí k dozrání ani dlouho ležeti, ani v koších státi,
aby ihned, před lisováním nezkysly. Není-li všecko ovoce současně zralé, trhá se, jak dozrává, alf' ovoce za den zčesané
musí se hned zpracovali. Ovoce dozrávající se zčeše v jiný
den, zpracuje se pro sebe a šťávy lze pak beze škody smíchati.
Aby se bobuliny zbavily nečistot, ponoří se v plátn~, nebo v koši
několikráte do čerstvé vody a ihned se rozmačkají, nebo rozemelou. I při malé výrobě doporučuje se opatřili si dobré, po·
třebné přístroje, jimiž pracuje se přiměřeněji, pohodlněji, čistěji
a rychleji, obdržíme také více vína a chutnějšího.
V domácnostech, kde pracuje se s malým množstvím, stačí
~ mačkání ruční lisy malé (obr. 279.), nebo strojní (obr. 280.).
"Cím drobněji plody rozmačkáme, tím více šfávy obdržíme. Velmi
často užívá se lisu (obr. 281.), nebo konečně kombinovaného
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mlýnku s lisem, kde naplněný koš z pod mlýnku se prostě při·
sune k lisu a z lisu vyprázdněný koš se podsune pod mlýnek
(obr. 282.). Všechny tyto přístroje vyrábí Družstvo "Hospodář"
v Miloticích nad Bečvou.
U všech strojů pamatujme na to, aby šfáva népřišla ve styk
s holými, kovovými částmi, jelikož se šfavou, jež obsahuje ky·
seliny (jablečnou a citronovou), kov porušuje, Hm utvoří se sůl,
jež se rozpouští, smísí se šfavou, čímž mošt se poškozuje. Nej·
lepši jsou lisy, u nichž koš a lis jsou z dubového dřeva, nebo
ty, jejichž povrch (miska) jest emailován a lakován. Když jsou
bobuloviny rozmačkány, má se získáná káše (rmuf) hned vyliso-

Obr. 279. Malý

ruční

lis.

Obr. 280. Strojní

ruční

lis.

vati, k čemuž zvlášf vhodnou je moštárna obr. 282. Nechá·li se
rmuf dlouho státi, aby se šfáva více zbarvila a bylo ji více,
stane se snadno, že při teplém počasí obdrží octovou příchuť.
Tomu lze předejíti, když se na rmuf položí dírkované, nebo
z latěk vyrobené víko, které udržuje drť pod hladinou. Při rozemletí bobulin získáme kaši dosti řídkou, tak že vylisování
nečiní obtíží. Rmutí naplní se čistý, plátěmý pytlík, jež se dříve
namočil do vody, aby do sebe nevsál tolik šfávy. Proloží-li se
rmuť několika kousky stébla, lépe se šťáva vylisuje. Při lisování
přitahuje se šroub jen velmi zvolna, aby se šťáva lépe vylisovala.
Obyčejně obdržíme 60 až 70% váhy bobulin. Když přímo po
rozmačkání lisujeme, nemusíme ani stopky odstraňovati, jinak
by při delším stání rmútě, dodaly vínu nepříjemné chuti. Vyliso
vaná šťáva musí se dáti do nějaké úplně čisté nádoby buď dře
věné, skleněné, nebo dobře emailované, neodprýskané. Nyní při·
padá úloha, přimísiti tolik vody a cukru, abychom obdrželi pitelný
nápoj, jelikož většina prostých šfav obsahuje nadbytek kyselin
a nedostatek cukru. Tak na př.:
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Šťáva rybízu
má cukru 6·4-7"5°/D, kyselin 2·1-2"34%
7•0-7"2
1'4-1'7
angreštu
"
"
"
"
malin
6"5
1"48
"
"
"
" 6·3-7•0
jahod
0'9-1"1
"
"
"
"
50-5•8
1"3-1'7
borůvek
"
"
"
40-5•6
o·2-o·8
ostružin
"
"
1'5-2•4
0"3-2'3
brusinek "
"
"
višní
8'6
08-1'2
"
"
jablek
11'5
066

"
Tyto

"

poměry, třeba kolísaly dle stupně
vesměs nepříznivy, nebof příznivý poměr

dozrání a odrůdy jsou
jest 18-30% cukru

a o·6-1% kyselin.
Poměry kyselin a cukru ve šťávě lze vyšetřiti pomocí mestné
váhy a měřidlem kyselin a dle těch potřebné množství vody
a cukru doplniti. Leč určování to jest v domácnostech dosti
obtížné, takže se obyčejně každý ohlíží po nějakém předpisu,
dle něhož by dle ustanoveného množství šťávy určil, kolik cukru
a vody má přidati. Avšak nejsou všecky předpisy pro všecky
případy vhodny, ale nehodlá·li připravovatel určiti množství kyselin jinak, váhou, nezbývá přece nic jiného než sáhnouti po nich.
Předpisy osvědčené

dlouholetou zkušeností!

Obr. 281.
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Větší

šroubový lis.

Při výrobě ovocného
vína z červeného ry·
bízu:
a) Stolní, lehké
víno: 1 l šťávy a 1 3/ 4 l
vody, je·li šťáva velmi
kyselá, lze dáti i 2 I
vody. Na 11 směsi 45 dkg
cukru.
b) Těžší, tabulové
víno: 1 l šťávy, 1 3/, l
vody, při velmi kyselé
šfávě 2 l vody a na 1 l
směsi 70 dkg cukru.
c) Desertní: vody
2 l, cukru 1 kg.
Při bílém rybízu:
a) 1 l šťávy, 1 1 / 4 I vody,
1
při velmi kyselém 1 / 2 l
vody a na 1 l směsi 40
až 50 dkg cukru.
·
b) 1 l šťávy, 11 vody,
při velmi kyselé šťávě

r

1 1 /~ l vody a 50-60 dkg cukru a po dokvašeni na 1 hl 2 až
6 kg cukru.

~)

Na 1 I šfávy vody 1 3/ 4 -2 I, 1 kg cukru.
Cerný rybíz: Přidává se k červenému v poměru 1:10, aby
nabylo tmavější barvy a mělo výraznější aroma. Nemfchají li se,
doporučuje se na 1 l šfávy 2 l vody. Na 1 l směsi 300 g cukru.
Jelikož tato vína bývají kyselinami velmi. bohatá, bývá radno
dosladiti na 1 hl vína 5 kg cukru.
A n g r é š ty upravují se obyčejně na těžší vína likérová, pro·
lože při větším zředění se snadno zkazí. Přidává se: a) na 1 I
šfávy 1-1 1/ 2 l vody
a na 11 směsi 300 g
cukru; b) 2 I vody
a 60 dkg cukru;
c) 1 1/ 1 l vody a
80 dkg cukru. Po
dokvašení doslazují
se 50-60 g cukru
na i l vína, jinak
mají přích uf zeleně.
Delší ležení jest jim
velmi prospěšno.
Ostružiny dá·
vají výborné, bordeauxskému vínu
podobné víno čer
vené. Na i l šfávy
1
přidává se / 2 1 vody
a na 1 l směsi
130 g cukru, má.Ji
míti víno P~íchuf Obr. 282. Kombinovaný mlýnek s lisem na společném
trpkou. Mírnější
podstavci (t, zv. moštárna).
chuti vína dostaneme přidáním na 1 I šfávy 3/ 4 I vody a 13-18 dkg cukru.
Jahody potřebují čistých kvasinek. Na 1 I šfávy přidává se
1
/ 5 I vody a na 1 I směsi 32 dkg cukru. Tak získané těžké víno
likérové lze dle chuli dosladiti.
Bor ti v k y dají víno podobné bordeauxskému. Na 1 I šfávy
přidává se 3/, I vody a na 1 l směsi 18- 20 dkg cukru.
Višně dají velmi dobré likérové víno. Na 1 I šfávy, získané
semletím i s peckami, dává se 1/ 2 I vody a na 11 směsi 30 dkg
cukru. Je· li třeba, d!lslazuje se po dokvašení přídavkem 2-4 dkg
cukru na 1 I vína. Sfávy bobulin mají hlavně kyselinu jablečnou
a citronovou, jež lépe chutnají než kyselina vinná ve víně hroznů
révy ve větším množství obsažená.
Sfáva rybízu, ježto má nejvíce kyselin, snese větší rozředění
vodou, až 3násobné, leč v dtisledku toho musí se přidati také
větší množství cukru.
v
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Jah od o v é vin o dobře zpeněží plody. Směs zahradních
(ananasových) jahod a lesních se rozmačká a dá se v přikryté
nádobě ustáli 2-3 dny, na 10 kg směsi se přidá převařené
vody 8 I, ve kterých se rozpustí 2, 2·5, 3·75, 5'5 kg cukru, aby se
obdrželo víno 7%, 9%,12%,17%. Tuto rozředěnou směs dáme
kvasiti asi na 4 týdny, procedíme EK-filtrem a stáhneme do
lahví k dozráni.
Stolní vína dostávají tolik cukru, kolik stači k získání po·
třebného množstv1 lihu, na 1 I šfávy 0'6-0·8 kg cukru, kdežío
likérová vína potřebují cukru nadbytek, 1 kg na 1 I šfávy, aby
byla sladká. Ale i tu třeba míry, nebof přeslazené víno ztrácí
příchuf ovoce. Pr,oto přidává se cukru jen po částech tolik, kolik
stačí ke kVašení a zbytek k doslazení.
·
Ustanovení cukru a kyselin.
Dosaváde dle dohadu uvedené množství cukru a kyselin ve
šfavách stačilo pro výrobu ovocných vín v domácnostech, v továrnách však, kde se musí dobře počítati, aby vše právě jen
dostačilo, třeba použiti druhého způsobu, který umožňuje přesné
ustanovení obsahu kyselin a cukru, ohledně líhu ve víně.
U s t ano ve ní c u kru v e š f 8 v ě o v o c n é, nebo m e st u,
záleži na určení měrné váhy mestu, jež koná se pomocí husto·
měru. Nejobvyklejší jest.. hustoměr (mestní váha) Klosterneuburgský (obr. 283.) a od Ochsle, jehož stupně značí zkratky pro
měrnou váhu mestu, které tedy umožňují přímé vyčtení. Jest
zařízen jako hustoměry pro kapaliny hustší vody, proto má 0°
stupeň na horním konci a vysoká čísla jsou dole, protože čim
hustší kapalina, tím méně se hustoměr ponořuje. Mest, jehož
měrnou váhu určujeme, musí býti čerstvý, tedy nekvašený
a míti teplotu 15° C. Nejlépe jest měřiti .iej hned, když stéká
z lisu a trochu se jím zamichá. Procedili šfávu jest prospěšno,
jelikož husté její součásti mají na určení váhy vliv, zvětšují ji
a cezením se odstraní. Přecezená šfáva naleje se do vysoké,
ne úzké, čisté, širší sklenice (obr. 283.). Dobře očištěná, otřená
Klosterneuburgská váha mestná zvolna se postavi do středu sklenice a nechá se volně plovati. Hustoměr klesne dle hustoty
šfávy více, nebo méně. Měrnou váhu vyčteme na stupnici, hledíce po povrchu šfávy tam, kde povrch mestu protíná dělící
přímku stupnice, nebof u samé trubice hustoměru se štáva ná·
sledkem přilnavosti táhne do výše, proto se zde měrná váha přesně
určiti nedá. Obdržené číslo udává zkrácenou měrnou váhu mestu.
Ukazuje-li mest na př. číslo 60°, jest měrná váha 1060, t. j.: 11
jest o 60 g těžší, než 1 I vody. Ovšem, zcela přesně se takto
množství cukru neurčí, jelikož také jiné látky jsou v mestu ob·
saženy a ty všecky měrnou váhu zvětšují. Béřeme li na to ohled,
přepočítáme měrnou váhu. na obsah cukru takto:
U j ab I ečá k u a hruškové ho vína dělí se na počet určených stupňů 5 a k tomu připočítá se 1. Ukazuje-li tedy mest
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60°, jak bylo výše uvedeno, obdržíme 60°: 5 = 12° +t, t. j. mest
obsahuje 13° cukru.
U bob ul in dělíme 4 a od podilu odečteme 3- 4. V pří
padě předešlém tedy 60°: 4 = 15, 15-4 = 11°. Ten výpočet zakládá se na srovnávacích, lučebných šetřeních mestu a dává
dosti spolehlivé výsledky.
Vyšetření

množství kyselin.
Šetření ta konají se buď dle Bartha,
nebo Mollenkopfa, nebo Dr. Kramera,
jehož měřidlo, kyseljn, nejvíce u ovocných vín užív&né, znázorněno jest
obr. 284. Postup jest tento: Mošt,
mest (víno), jehož kyseliny se mají
určili, naleje se přecezený do roury
až ke známce L (10 cm 3). Pak se při·
kape lakmus až ke známce M. Pak
se roura uzavře zátkou a kapalina promfchá opětovaným obrácením roury.
Tak zbarví se kapalina do červena.
Pak se roura otevře a přikape se louhu.
Po přfpadě se roura zavře a opěto
vaným obracením se smíchá mošt
s louhem, to opětuje se, až kapalina
přikapováním louhu a mísenim zmodrá.
Tím jest zkouška dokonče11a a kyselost udává stupeň, až ke kterému kapalina §ahá a to na tisíc = promille
(% 0 ). Císlo3 na stupnici udává totiž
počet cm
louhu spotřebovaného,
nebo li kolik cm 3 kyselhi bylo vázáno.
Jelikož 1 I má 1000 cm 3, značí ten
počel stupňů množství kyselin v tisíci Ofo 0 , jinak, kolik kyselin jest ~ 1 I
mestu. Spotřebovalo-li na př. 7•5 cm 3
louhu, má mest 7'5% 0 kyselin. Dobrý
mošt, aby dal trvalé víno, mámiti 6°/oo
kyselin a 10% cukru.
Když jsme určili v mestu obsah
kyselin a cukru, jest snadno zvýšiti Obr. 283.
Obr. 284.
jej na normál11í obsah. Na př. máme Přístroj k urče·
Přístroj k
mest o obsahu 2'5% kyselin (= 25°/oo) ní cukernatosti
měření
kyselin
dle Dr.
a 6% cukru. Chceme míti víno o ob· s mest. váhou.
Kramera.
sahu 0'8% kyselin a 10°/, lihu. Zředění ·
vodou obdržíme takto: Násobíme-li hledané množství kyselin
100 a dělfme skut<>čným obsahem kyselin, tak obdržíme číslo,
jež doplněno na 100 u :lá počet litrů vody do 100 I vína. V našem
příkladě bude 8 X 100 = 800: 25 = 32, t. j. na 32 I šfávy, mestu,
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mu~í se přidati (100- 32) 68 I vody. Čím větší přísada vody, tím
slabší víno.
Abychom nabyli potřebného množství lihu, který se kvašením
tvoří z cukru, musíme dle zkušeností miti dvojnásobné množství
cukru. V daném případě na 10% lihu, potřebujeme 20%, t. j. na
100 l mestu 20 kg cukru. Jelikož mest má 6% musíme dodati
20-6 = 14%, t. j. 14 kg. Těch 14 kg cukru, potřebuje místa
14 X 0·6 = 8'4 dm 3, jež musíme nahraditi vodou, proto se vody
přidá o to méně, tedy 68- 8'4 = 59'6 1.
Po takovém smíšení obdržíme po kvašení víno žádaného obsahu kyselin i lihu. Musíme býti pamětlivi toho, že vína mající
méně než 0·6% kyselin nedéjÍ se dobře drželi, snadno onemocní
a zvláště bobulinová snadno páchnou, čím nabývají pachutě,
jíž se nezbaví. Po té vystoupí význačně v popředí chuť lihu,
vína chulnají ostře. Bobulinová vína snesou při 8% lihu kyselin
0'9-1·0''/o a těžká vina likérová při 1>-14° lihu kyselin 1·2%.
Ta lépe kvasí, zcela do jasna se vyčistí, lépe se udrží, chutnají
silně a plněji. Jabl{ Čák, který se rychle spotřebuje a má kysličník uhličitý, může míti méně kyselin (0'6%) a lihu (5-6%).
)ablečák do obchodu a na vývoz musí býti obsažnější, anebo
se musí v lahvích pasteurisovati. Nejvíce se pro zvýšení trvanlivosti nalihuje.
Všeobecně lze doporučili, aby se vína hned na počátku či·
nila obsažnější, jelikož nepotřebují tolik místa a sudů a před
spotřebováním lze každé víno vodou rozřediti.
Při výrobě vína má se potřebovati jen cukru nebarveného
(kandisu) a čisté, měkké vody.

Kvašení a sklepení.
Kdybychom ovoc. šťávu (mesl), ve které jest cukr, přenechali
samu sobě, tak by působením ve vzduchu vždy se nalézajících
drobnohledných rostlinných organismů, kvasinek, zvýšila svoji
teplotu, hanu a čile vyvinovala plyn, který jest kysličník uhli·
čitý. Tento pochod nazýváme kvašením a ten spadá v j{ dno
s vývinem kvasinek a výsledek toho pochodu jest lih. Pochod
ten může postupovati zvolna i rychle, v kterém případě tvoř('se
pěny. Kysličník uhličitý prostupuje novou kapalinou, zůstává čá·
stečně v ní a dodává jí občerstvující chuti. Vedle Jit,u a kyslič.
uhličitého tvoří se ještě jiné látky, glycerin, kyseliny, cellulosa,
tuk a j. v., které tvoří ráz kapaliny. Ze 100 dílů cukru vytvoří
se 48 4 dílů lihu, 46"6 kyslič. uhličil~ho, 3•3 glycerinu, o·6 kys.
jantarové, 1·1 dílů cellulosy, tuku atd. Ulohou výJobce jest pochod
pokud lze uychliti. To závisí: 1. N a teplotě. Nejvýhodnější tep·
lota jest 15-20° C, která se měniti nemusí. 2. N a vzduch u,
přede\šim ovšem j€ho kyslíku, který potřebují spory (výtrusy)
kvasinek a mest, aby se tak změnil, aby byl potřebnou žhinou
kvasinek. 3. N a výživě kvasnic, která jest ohrožena při zře·
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mestu. Při nedostatečném kvašeni přidávají na 1 hl šfávy
20 g salmiaku.
Při smicháni mesfu s cukrem jest nejlépe cukr ve vodě (již
nutno přidati) rozpustili a pak přiliti. Poté dá se směs do sudu,
anebo do skleněného balonu, jež jsou dobře vyčislěny a bez
zápachu. N~jlépe jest nádoby ty několik dní před plněním vypařili horkou vodou a pak studenou vodou několik dní vyplachovati, konečaě su:ly vysířiti a pak ještě před nalitím nejméně
dvakráte vypláchnouti. Sudy (suché) síří se je, tenkráte, když
před naléváním ležely několik dní prá1:dné. Rádně vyčištěné
sudy, které se hned nalévají, netřeba ani sířili.
Nádoby (sudy, balony) neplní se zcela, jelikož
při kvašení kysličník uhličitý tvoří pěnu, jež by
při plné nádobě musila z nádoby vytékati, pěnou
vyslupuje kysličník uhličitý jako plyn, jež jsa těžší
vzdu hu klesá ke dnu sklepu.
Vyslupující kysličník uhličitý brání částečně
vývinu škodlivých organismů ve víně, ale z ná·
doby musí ven, jinak by nádoba musila prasknouti. Aby mohl z nádoby unikati, ale aby do
nádoby neměl přístupu vzduch, který by s sebou
do mestu vnesl zárodky různých škodlivin, ucpe
se otvor kvasnou zátkou (obr. 276.), jež dovoluje unikati kysličníku u'lličitému, ale nevpouští
vzduchu. V nejjednoduším případě zarpe se nádoba korkovou zátkou, jež jest provrlána, do
1 otvoru zastrčí se skleněná trubička (obr. 276.), Ohr. 285. Skleháčkovitě zahnutá, její volný, otevřený konec po·
něi~:t:;.asná
hrouží se do nádobky naplněné vodou, nebo glycerinem, který nevysychá, pod hladinu vody. Musíme ovšem pečovati o to, aby voda nevyschla a volný konec trubičky nfčněl
nad vodu. Velmi používaná jest skleněná kvas. zátka (obr. 285.).
Nyní necháme mest klidně v nádobách, až z8Čne sám kvasiti, neboť nesčetné zárodky kvašení dostaly se s plodů do mr?stu
a počnou brzy svou činnost, přeměňujíce cukr v líh a kysličník
uhl1čitý; čím rychlejší a p!Udčí jest kvašeni, tím lépe. Proto
přidává se někde do meslu čerstvých kvasnic vinných, nebo,
a to lépe, čisté kultury kvasinek, jež lze koupiti v ústavech k pě
stění jich zřízených, na př.: Státní výzkumný ústav pro produkci
rostlinou v Praze (oddělení vinařsko·ovocnické), Griibova vila.
Jindřich Heger, pěstírna vinných kvasnic, Březová na Moravě.
J, Baum, výroba kvasinek v Brně, Veveří 55. a j. v.
Kvasinky, než se vlf'jí do meslu, musí se nejprve nalíti
do sterilisované (převařené, schladlé, chráněné) šťávy a pak
takto rychle rozmnožené, do meslu. V nouzi stačí i kvasinky
pivné, leč těmi nabyvá víno zvláštní příchuti pivné. Kvašení vyžaduje, jak uvedeno, určité teploty, proto kvasná místnost má
miti teplotu asi 20° C, jež se nemá valně měniti. Postup kva309

šeni lze pozorovati na bublinkách kysličníku uhličitého vystupujících zátkou kvasnou. Za přidáni kvasinek poslupuje kvašení
velmi rychle. Jak dlouho kvašení bude trvali, těžko určitě sta·
noviti. Bouřlivé kvašení trvá asi 4 týdny.
V druhém období.má se mest dvakráte až třikráte zamíchati,
kvasná zátka, jež se vytáhla, se ovšem zase zasadí a tak se
větrá, ovšem neni·li teplota sklepu velmi nízká. Tím větráním
stupňuj~ se dokvašení, jímž se zbytky cukru promění zcela v lib.
Zátka zůstane v sudě .až do prvého stáčení.
Lehčí vina stolní stáčejí se s kvasnic po 2-3 měsících;
těžká, likérová, která Uže kvasí, po čtyřech až pěti měsících. Stáčení jest nutné, aby se víno oddělilo od kalu, ve kterém jsou
umrtvené kvasinky.
Po stáčení doporučuje se čist é víno procediti bakterielním
filtrem (zkráceně EK f,It.), uvedeným do praxe Seitzem a pak
teprve do sudů. Upotřebenim toho EK filtru předejdeme pasteurisaci.
Vína stáčíme do čistých, slabě vysířených sudů, jež se za·
zátkují. Občas musíme dohlédnouti, jestli ještě nedokvašuji.
V tom případě nasadí se opět kvasná zátka. Opětovaným stá·
čením v určitých obdobích dociluje se zjasnění a zralosti vína.
To pJati pouze pro vína z bobulin, ne pro jablečáky a vína
hrušková, která naopak stáčením ztrácejí občerstvující vlastnosti,
jelikož uniká kysličník uhličitý.
Vína bobulinová dosahují zralosti láhvové teprve za 1 až
1 1/ 2 roků. Vína likérová musí ležeti 2 léta. V době té se pře
lévají. Ve sklepě v dobře zazátkovaných lahvích ukládaji se
ležmo. Další ošetřováni jest totéž jako u vín jiných a popis těch
prací jest nad meze této knihy.
Nejobyčejnější

choroby (vady) vín.
Z k y se 1e ní jest nejhorší všech chorob, víno má pach uf kyselou, která stále roste; způsobuje ji houba ocetná (Mycoderma
aceti), bývá následek nečistoty, mocného přístupu vzduchu, větší
teploty. Procezením EK filtrem zabrání se zkyselení, protože se
jím odstraní octové bakterie. Osvědčilo se pasteurisování zky·
seleného vína. Z velmi zkyseleného uděláme ocet.
Zčernění jest následek přebytku železa a třisloviny a nedostatku kyselin. Přidává se 12-15 g kysel. citronové na 100 l vína.
V I áčko vit o st vyvolávaji bakterie, jež cukr proměňují tu ve
sliz; pomáhá se hojným stykem se vzduchem, přidáním 10 g
třísloviny na 100 I vína.
PIe snivě ní jeví se tím, že se na povrchu utvoří tlustá,
bílá vrstva, která měni líh v kyselinu uhličitou, vino ztrácí chuf
1!, může i zkyseliti. Bývá následek velkého styku se vzduchem.
Cistí se filtrováním a převedenim do vysířených sudů.
Sud o v á pach uf bývá zaviněna nečistými sudy, převedeni
čistými výtlačky pomáhá.
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P ach u f k v a sni co v á vznikne, když vino delší dobu leží
na rozkládajících se kvasnicích. Léčí se přetažením do vysíře
ných sudů a ležením.
Zhnědnutí vín a může miti různé příčiny, často bývá toho
příčinou nahnilé ovoce. Převede se do čistých, vysířených sudů
a dá se ležeti.
Čistění vína.

Víno, aby bylo poživatelné musí býti čisté, a to vždy nebývá,
proto jest třeba je čistiti. To koná se jmenovitě cezením, filtrováním nebo přimísením čistid~l. K filtrováni v domácnostech
upotřebí se starých, plstěných, holandských pytlíků, v závodech
větších vcedníků asbestových a v továrnich podnicích cellusových. Cistá vína cedí se přímo, silně zkalená vyjasníme gela·
linou, nemocná vína se také nejprve zjasní gelatinou a pak se
cedí. Oelatinu lze koupili v lékárně, rozmoč! se nejdříve za
1 hod. ve vodě a pak se do 1 litru vína na 50° C zahřátého
přidá 10 g rozmočené želatiny. Tak připravená želatina dá se
do na cm 8 vystupňované rourovité nádobky. Do několika ná·
dobek nalije se po 1 decilitru nemocného nebo zkaleného vína.
Do těch přileje se postupně 1 cm 3, 2 cm 3, 3 cm 3, 4 cm 3, 5 cm 3
zkušebného gelatinového vína; po 24 hodinách se podíváme,
ve které nádobce se víno zčistilo; byla li to na př. nádobka,
do které jsme přidali 3 cm 3 gelatinové zkoušky, musíme dáti do
sudu 1 hl zkaleného vína 3 g rozmočené ~elatiny. Zkouška pro·
vede se za obvyklé teploty vína 5-10°. Cím dřhe přistoupíme
k čistění vína, tím lépe; nejvhodnější doba jest prosinec, leden
& únor.
Podobně užívá se i vyziny, která se rozřeže na malé
kousky, opere a močí 1-2 dny. Upotřebení čistidel vyžaduje
delškh zkušeností.
Pfíprava šumivých vín (champaňských).
K přípravě šumivých vín užívá se především jablečáku, pak
angreštového vína, byf i z jiných bobulinových vín dalo se dobré
šumivé víno připraviti. Víno k výrobě té užívané musf býli lesklé,
čisté, dobře prokvašené, míti alespoň 7"/oo kyselin. K čištění při
dává se na 1 hl 10 g želatiny a 6 g chemicky čistého tanninu.
Obyčejně volí se lehké jablečáky, dobře opatrované a doplni
se nedostatek kyselin kyselinou citronovou, a líhu silným lihem;
který se přidává nějaký čas před zpracováním. Kvašení v lah·
vích (francouzský způsob) se při výrobě z ovocných vín málo
zavádí, jelikož opatrování vína takového vyžaduje dobře vyško·
lených lidí k dosti obtížným a choulostivým pracím těm. Tím se
výrobek značně zdražuje a stává se méně prodejným.
V poslední době vyrábějí se levná vína šumivá Hm, že se
nasytí tekutým kysličníkem uhličitým (C0 2 ). K tomu vháněni
C02 do vína jest třeba zvláštního přístroJP. Přístrojů takových
jest celá řada, ku př. "Admirable" od Malmendiera v Kolíně
311

n. R., Fr. Nechvíle ve Vídni a j. Přístroje ty jsou zařízeny na
automatické plnění a také se láhev hned zazátkuje.
Pokud se týče příprav, dluž·
no podotknouti, že teplota vína
smi míti nejvíce 10° C, čím studenější víno, tím více přijme
kysličníku. Před vháněním se při
dává něco likéru, k tomu účelu
zvláště připraveného z koňaku,
cukru kandisového a jablečáku.
Přidává se 50-100 cm 3, dle toho,
__..._______._má li víno býti "suché" nebo
sladké. Pro jablkové šumivé víno
Obr. 286. Jednoduchý hospodářský platí následuj'ící předpisy pro
přístroj

ku pálení slivovice.

přídavek:

a) 6 kg cukru, o·6 l jemného koňaku, 5·5 1 vina hroznového
b)22kg
"
021
"
1'81 ..
.,
K některým ovocným vínům upotřebuje se extraktu z ana·
nasů, oranží, jahod a p. j., nebo šumivých esencí, jimiž se do·
dávají vínům vonné příchuti.

tl. Pálenky.
Dříve dosti zdomácnělé pálení lihovin, jmenovitě ovšem sli·
vovice ze švestek, třešňovky, ze třešní, upadají stále více, snad
pro stále větší zdanění a větší obtíže při dozoru na výrobu. Leč
výrobu tu lze přece ještě doporučiti zvláště v letPch větší úrody,
kdy nelze ani jinak nadbytek švestek zužitkovati. Mimo to mimo·
řádně nabývá se pálenek
také z borůvek, ostružin,
jeřabin, malin, někde i
z jablek, hrušek, meru·
něk (merunkový koňak).
K pálení upotřebí se ovo·
ce úplně dozralé nebo
i přezralé. Ovoce se
očistí,
nebo rozemele
(s peckami) a pak se
jimi naplní sudy nebo
kvasné kádě, v nichž na·
stane kvašení...-Je-li třeba

zrychliti kvašení,

přidá

se kvasinek, sudy opatřl
se kvasnou zátkou, kádě
musí se vzduchotěsně
uzavříti.

Slále se
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tvořící vrchní

:r.~.

Obr. 287. Destilační aparát pro přímé topení,
na výrobu slivovice, koňaku, borovičky atd.

kvasnice musí se dolů tlačit i, nebo dřevěným, dírkovaným "dnem" pod hladinou udržovati, aby rmuf nezkysla a nestala se k pálení neschopnou.
Po dokvašení, nejlépe asi za 6 až
8 týdnů, se pálí. Mimo ovoce pálí se
také nemocná vína, tekuté kvasnice vinné,
matoliny, výtlačky ovoce a p. j. zbytky.
Obyčejně dá 1 hl rmutě 2"5-5 l pálenky,
což jest závislé na cukernatosti ovoce.
Mají-li š~eslky 10"/o cukru, dá 1 q švestek
10 l slivovice 50°.
K pálení užívá se jednoduchých pří
strojil (obr. 286). Týž záleží z kotlíku
(překapovadla), kloboučku a chladicí
kádě, vše bývá z mědi. Kotlík mívá dvojí
dno, aby se pevné součásti nepřipáliiy.
Jednoduché zacházení s přístrojem nevyžaduje dalších vysvětlivek. Jelikož liObr. 288. Ocetná káď.
hové páry snadněji a dříve se vypařuji
než vodní, unikají kloboučkem a rourou
do chladicí kádě, kde se proudící studenou vodou ochlazují
v tekutinu, jež vypouštěcím kohoutkem stéká do podstavené
láhve. Nejdříve odtéká čistý líh, později, při vyšší teplotě při·
chycufí se i páry vodní, až konečně překapuje sama voda; o tom
postupu nutno se přesvědčiti lihoměrem (váhou). Kape· li již voda,
tak se oheň zastaví a odkapaná tekutina, břečka, se ještě jednou
přístrojem, ovšem vyčištěným, přežene. Z toho druhého destilátu
obdržíme lihovinu se 40-50% lihu. Delším ležením lihovina
zjemni. Lihoviny z mnohých bobulin j 'iOU hledané a krajiny
jejich výrobou se staly pověstnými. - Přístrojem obr. 287. obdržíme pomocí deflegmatorů výrobek čistší a lih silnější.

Obr. 289. Sud k

výrobě

octa.

Obr. 290. Řez octovým
sudem.

14. Ovocný ocet
má příjemnou chuf a vůni. Ovocné vino, příp. šfáva, v níž se
cukr proměnil v líh, se za přístupu vzduchu působením houby
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(mycoderma aceti) mění v ocet. Na té vlastnosti zakládá se vý·
roba octu. K výrobě octu třeba teploty 22----'30°, hojný přístup
vzduchu a slabý roztok lihu. Hodí se k tomu i špatnější, k ovoc·
nému vinu neupotřebitelné ovoce, zkyselené víno ovocné, mato·
líny, odpadky při loupání ovoce, zmoučnatělé ovoce atd. Všecky
takové věci shromažďují se rozdrobené do velkých kádí nebo
ocetných sudů a polévají se vřelou ·cukrovou (10%) vodou.
V létě můžeme takové kádě postaviti na slunce, kde se rychle
vyluhují. Po osmi dnech se všecko vylisuje a výtlačky se za·
hodí, ač se jich může ještě jednou upotřebiti k výrobě octa.
Vytlačený mest dá se do plochých, nízkých nádob, které jsou
do 1 / 3 naplněny octem. Obé se dobře promíchá a dá se osm
dní státi (předpokládá se přiznivá teplota). Poté dobře jest
vše proměněno v ocet. Nyní se 2/ 3 odlejí a úbytek nahradí se
nově vytlačeným mesle"l. Utvořený ocet stahuje se do sudů,
jež se dobře zazátkují. Cím více měl mest cukru, ohledně lihu,
tím silnější bude ocet. Proto přidávají někde lihu, leč ne více
než 6%, nebof kapalina majicí přes 12% lihu těžko zkyselí.
Ocetné dokvašení poznáme po silném zápachu a kyselé chuti.
Při stahování octu nemá se jemná pokožka zničiti, jelikož ob·
sahuje ocetné bakterie.
Rychleji vyrobíme ocet, když dáme ovocný mest (vůbec
octovinu) kapati v teplé místnosti přes hobliny, jimiž stále
proudí vzduch. Užívá se k tomu zvláštních kádi (obr. 288.) nebo
sudů (obr. 289. a 290.). Popis těch přístrojů, obecně dosti
známých, nelze vřaditi do mezí toho pojednání.
Dodatky:
Ovocné pasty. (Ke stati

č.

7., na str. 296.)

Ovocné pasty se u nás poměrně málo upravuji, kdežto na
v Rusku jest výroba jejich velmi rozšířena a náleží pasty
zajisté pro svoji příjemnou osvěžující chuf mezi denní domácí
potřeby. Nejčastěji výráběji se v Rusku z jablek navinule kyse·
lých. Jablka kořeněné chuti dávají ne.jlepší pasty. Jablko nesmí
býti přezralé. Jelikož se jablka mají vařiti rychle, nesmí se jich
vařiti najednou mnoho, tak asi 3-4 kg. Na 1 kg přidává se
400 g cukru a 1/ 2 g agar-agar·u; Jablka se oloupají, zbaví se
jadřinců, rozkrájí se a dají do slabě okyselené vody, aby ne·
černala. Pak protlačí se strojem pasfrovacím, smísí se s cukrem
a roztokem agar-agar·u, rozpuštěného 3 hod. před tím v horké
vodě. Pak vaři se v mělké nádobě (ne železné nebo měděné)
při stálém míchání tak dlouho, až se voda vypaří a závar dělá
bubliny. Kdyby strojem neprošla jablka do!;ti jemně rozmělněná,
musi se závar v poločase ještě jednou protlačiti sítem. Pak se
závar namaže na voskovaný papír n~bo na pomaštěný papír
př.
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pergamenový, ve vrstvě asi 1 1/ 2 cm silné a suší se zcela mírně•
Dosti usušená se ostrým nožem rozřeže na podlouhlé, stejné
kousky. Ty uloží se do přiměřených nádob v suchých místech
a uložené vydrží mnoho rokli.

Sady školní a pokusné.
Pro vyučování Ovocnictvf, vyzkoušení odrůd a některých
vzdělávacích pomůcek, pro pokusnictví atd. zařizuji se sady,
které nelze vřaditi do uvedených v odst. IV., str. 84., proto se
o nich zde zkrátka zmíníme.
1. Matečné sady zřizují se u odborných škol a při školkách ovocných k zlskání roubů a ke studiu jednotlivých
odrůd. Jako matečné stromy pro získání roubů lze doporučiti
tvar jehlance na podnoži pláněte. K vyzkoušení odrůd doporučují se dva stromky; jeden na pláněti, jako vysoký kmen nebo
polokmen, druhý na tvrdé podnoži ve tvaru keřoviny. Při nich
jest třeba založiti odrůdové knihy, aby se dle nich mohlo dále
postupovati a pěstovati především odrůdy tržního výběru.
2. Sady při odborných školách nutno přizpůsobiti organisaci
školy. Při nižších odborných školách, jejichž odchovanci vrátí se
na otcovské hospodářství, doporučují se zříditi sady, které by
byly příkladem pro napodobení v pozdějších dobách samostatnosti. Jednoduché tvary, přizpůsobení na hospodářské poměry
okolí bez umělůstek tvořily by směrnice. Aby se návštěvníku
ukázal obraz sadu pro dane poměry, nutno odrůdové sady odloučili od sadů výnosových. Odborové ústavy pro ovocniclvi
a vyšší školy ovocnářské musí se věnovati ovocniclví ve všech
jeho odvětvích. V každém p!ípadě rozhoduje zde poučení
žáků a ne výnos sad u. Cím rozmanitější jsou údobí sadů
s přesným vedenim knih, tím snadněji vede se důkaz pro vyučování a Um jistějši budou své doby žáci v životní činnosti.
3. Sady při školách obecných a měšťanských. V té příčině
plati asi tyto směrnice:
Zařízení a udržování školních zahrad při venkovských školách
jest nutné z důvodů vychovatelských, vyučovacích a národohospodářských. Na zřízení školních zahrad pro každý škol. okres
buďtež vydány předpisy od směrodatných odborníků a vypěs'to·
vány předně odrůdy tržní, doporučené pro kraj. Velikost školní
zahrady (3-6 arů) závisí va místních poměrech a má býti oddě
lena od zahrady učitele. Skolní zahrada má obsahovati to, co
jest nutné pro vhodné vyučování a co život žádá: 1. Oddělení
ovocnické, 2. vinařské, 3. zelinářské, 4. rolnické, 5. lesnické,
6. květinářské, 7. botanické, 8. je-li třeba i včelín, 9. kompo·
stárnu, 10. sbírky nástrojů, nářadí a látek, 11. studni, 12. loubí
(boudu). Vyučovánfm má se budili láska k přírodě, jakož i za·

hradnictvi a dítky návykem k tělesným pracím vychovati v žádostivé pracovníky. Vyučování jest theoretické a praktické.
Učiteli mimo hodiny povinného vyučováni má se dáti odměna.
Mělo by se věnovati více pozornosti ošetřování stromů ovocných, nd výchově a šlechtění. Zemědělské rady, případně ministerstvo mělo by obstarati potřebný náklad. K odbornému vyučováni jest třeba zvlášlnich kursů i cviku ve školká.ch. Zásadně
má vyučovati odborným předmětům jen ten, kdo nabyl náležitého odborného vzdělání.
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Ovocena -

Pomologie.

K ovocnému sortimentu pro ČSR.
Od katastrofy mrazové r. 1929 byly od jara t. r. hledány odkteré by byly odolné mrazům i jiným škůdcům, aby se
u nás v různých poměrech dařily, a byly vhodné nejen k pě·
stění domácímu, ale aby se hodily na trh, k vývozu. Po okruž·
ních dotaznfcích, po četných konferencich odborníků teoretických i praktických byl sestaven sorliment, o kterém se myslelo
v srpnu 1930, že bude konečný, ale i ten padl a byl konečně
z popudu minist. zemědělství odborníky sestaven 16. ledna 1931
sorUment, který zde podáváme.
růdy,

Zásady tohoto sortimentu jsou:
1. Pro každou zem i ČSR. byly stanoveny zvláštní sorti·
menty u jádrovin se zřetelem na přirozené krajiny zemědělské.
2. Ovocné odrůdy byly u jádrovin rozděleny: a) v odrůdy
hI a vn í, určené převážně pro veliké polní sady s ohledem na
možnosti exportní, b) odrůdy vedlejší pro ovocné zahrady a
menší sady, c) významné odrůdy lokální.
~ U peckovin stanoveny sortimenty pro jednotlivé země, ale
bez ohedu na přirozené krajiny zemědělské.
Rozdělení zemí ČSR. v přirozené krajiny zemědělské
od r. 1930 trvale.

Aby se odbornými spolky a radami zemědělskými navržené
ovoce přiměřeně, dle daných poměrů přírodních rozdě·
lily po celé republice, byly jednotlivé země svými soudními
o k r esy rozvrženy v přirozené krajiny zemědělské takto:
odrůdy

Země Česká ve 13: 1./1., 2./U, 3./lll., 4./IV. a), b), c), d),
5./V., 6./VI., 7./VII., 8./VIII., 9./IX., 10./X., 11./XI. a), b), 12./Xll.
a), b), c), 13./XIII.
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Země Moravskd ve 12: 14./1., 15./11., 16./111., 17./IV., 18./V.,
19./VI., 20./VII., 21./VIII. a), b), 22./IX., 23./X., 24./XI., 25./XII.,
Země

Slezskd v 6: 26./1., 27./11., 28./111., 29./IV., 30./V., 31./VI.

Země Slovenskd ve 14: 32./1.. 33./11., 34./III., 35./IV., 36./V.,
37./Vl., 38./VII., 39./VIII., 40./IX., 41./X., 42./XI., 43./XII., 44./XIII.,
45./XIV.
Země Podkarpafskoruskd 2: 46./1., 47./11.

Pod jednotlivá
jiny zemědělské :

čisla (značky) patří

následujfcí

přirozené

kra-

Čechy:

1./1. Českd nížina a pahorkatina: Roudnice, Velvary, Slaný,
Praha, L(arlín, Kralupy,. nad Vltavou,
Labem, Rtčany, Brod Ceský, Benátky
Nové, B9leslav Mladá, Nymburk, Poděbrady, Kouřím, Kolín, Hora
Kutná, Cáslav, Přelouč, Chlumec nad Cidlinou, Městec Králové,
Libáň, Jičín, Bydžov Nový, Nechanice, Pardubice, Chrudim, Mýto
Výsoké, Holice, Hradec Králové, Jaroměř, Hořice.
~ladno, Utthošf, Smíchov,
Stěti, Mělník, Brandýs nad

2./11. České Středohoří: Litoměřice, Lovosice, Bilina, Most,
Postoloprty, Louny, Libochovice.
3./III. Oblast Žafecko-Duchcovskd: Ústí nad Labem, ChabaLitvínov Horní, Jirkov, Chomu-

řovice, Teplice-Sanov, D~chcov,
tov, Kadaň, Podbořany, Zatec.

4./IV. Podhoří českých Sudet: a) Pod hoří J. už i c ký c h
hor: Děčín, ijenešov nad Ploučnici, Ouštěk, Lípa Ceská, Dubá,
Mimoň, Dub Ceský. b) Západni Podkrkonoší: Bělá u Bezdězu, Hradiště Mnichovo, Turnov, Sobotka. c) Východní Podkrkonoší: ~omnic~ nad Popelkou, Paka Nová, Dvůr Králové
nad Labem, Upice, Teplice, Brum,v, Police, Náchod. d) Podh oř í Orl i c ký c h hor : Skalice Ceská, Nové Město n~d Metují,
Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec n. Orlicí, Ustí n. O.
5/V. Rakovnicko a Pobrds!w: Strašecí Nové, Rakovník, Jesenice, Kralovice, Zbiroh; Křivoklát, Beroun, Zbraslav, Dobříš,
Hořovice, Příbram, Březnice, Mirovice.
6./VI. Plzeňskd pdnev: Plzeň, Touškov, Stříbro, Týn Horšův,
Stodo, Dobřany, Přeštice, Klatovy, Plánice, Nepomuky, Blovice,
Rokycany.
7./VII. ]ihočeskd rybničnd rovina: Písek, Blatná, H9ražďovice,
Strakonice, Volyně, Vodňany, Ne!olice, Budějovice Ceské, Hluboká, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnici, Lišov, Třeboň.
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8-/VIII. Horní Poohří a Tepelské vrchy: Vary Karlovy, Loket,
Falknov, Cheb, Kynžvart, Lázně VMariánské, Planá, Bezdružice,
Teplá, Bečov, Bochov, Doupov, Zlutice, Manětín.
9./IX. Podhoří Českomoravské vysočiny: Jílové, Neveklov,
Milevsko, Bechyně, Soběslav, Tábor, Sedlec, Votice,
Benešov, Kostelec nad Čern. lesy, Janovice Uhliřské~ Vlašim,
Kralovice D., Ledeč, Habry, Chotěboř, Nasavrky, Skuteč, Litomyšl.
Sedlčany,

10./X. Českomoravská vysočina: Vožice Mladá, Pacov, Kamenice nad Lipou, Hradec Jindřichiiv, ~ystřice Nová, Počátky,
Pelhřimov, Humpolec, Brod Německý, Stoky, Polná, .Přibyslav,
Hlinsko, Polička.
11./XI. Šumava: a) s ev e ro západní ob lasl: Tachov, Přim
da, Hostouň, Ronšperk, Domažlice, Kdýně Nová, Nýrsko, Hartmanice, Sušice. b) jihovýchodní ob I a st: Hory Kašperské,
Vimperk, Prachatice, Volary, Chvalšiny, Planá Horní, Krumlov
Český, Brod Vyšší, Kaplice, Sviny Trhové, Hrady Nové.
12./XII. České Sudety: a) Luž i t;: k é hory: Haňšpach, Šluknov,
Rumburk, Varnsdorf, Kamenice Ceská, Bor, Cvikov, Jablonné
Německé. b) Kr k o no š e: Frýdlant, Ohrastava, Li bere':> Nové
Město pod Smrkem, Tanvald, Jablonec nad Nisou, Brod Zelemý,
Semily, Vysoké vad Jizerou, Roketnice, Jilemnice, Vrchlabí, Ho~tinné, Maršov, Zacléř, Trutnov. c) Orlické hory: Rokytnice,
Zamberk, Králíky, Lanškroun.
13./XIII. Krušné Hory: Aš, Vildštein, Kraslice, Nejdek, Blatno,
Jáchymov, Vejprty, Přísečnice, Bastianperk, Hora Sv. Kateřiny.

Morava:
14 jl. Hornomoravský úval: Olomouc, Litovel,
Vyškov, Kojetín, Přerov, Kroměříž, Holešov.

15./11. Dolnomoravský úval: Napajedla,
Ostroh Uherský, Kyjov, Hodonín.

Hradiště

Prostě jo v,

Uherské,

16.;111. Dyjskosvratecký úval: Židlochovice, Pohořelice, Mi·
kulov, Hustopeč, Břeclava.
17./1\7. Chřibské pohoří: Slavkov, Klobouky u Brna, Ždánice,
Zdounky.

Bučovice,

18./V. Podhoří Českomoravské vysočiny: Brno, Tišnov, IvanKrumlov Moravský, Hrotovice, Budějovice Moravské, Vra·
nov, Znojmo, Jaroslavice.
čice,
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19./VI. Drahanská
Plumlov, Konice.

vysočina: Jevíčko,

20)VII. Podhoří moravských Sudet:
Sternbek.

Boskovice, Blansko,

Zábřeh,

Mohelnice, Un-

čov,

21./VIII. Moravská brána: a) ob I a st západní: Hranice,
Lipník, Bystřice pod Hostýnem. b) oblast východní: Fulnek,
Jičín Nový, Příbor, Mistek, Ostrava Moravská.
22./IX.

Podhoří

Karpat: Zlín, Brod Uherský, Strážnice.

23./X. Českomoravská vysočina : Třebová Moravvská, Svitavy,
Kunštát, Bystřice nad Perštýnem, Město Nové, Zdár, Jihlava,
Meziříčí Velké, Bíteš Velká, Náměšťnad Oslavou, Třebíč, Třešť,
Telč, Dačice, Slavonice, Jemnice.
24./XI. Horská oblast moravských Sudet: Šilperk, Šumperk,
Staré, Vízenberk, Rýmařov, Dvorec, Libava Město.

Město

25./XII. Karpatská vysočina: Frenštát, Rožnov pod Radhošt.,
Val., Vsetín, Vizovice, Klobouky Val. Bojkovice.

Meziříčí

Slezsko.
26./1. Pohorka!. a rovina Opavská: Opava,

Hlučín,

Osoblaha.

27./11. Pánev Ostravsko-Těšínská: Ostrava Slezská, Bohumín, fryštát, Těšin.
28.;111. Pásmo středního Jeseníku: Krnov, Benešov, Vítkov,
Odry, BJovec, Klimkovice.
29./IV. Oblast Rychlebských hor: Javorník, Vidnava.
30./V. Horská krajina Jeseníku: Frývaldov, Cukmantl, Jin·
Albrechtice, Vrbno, Bruntál.

dřichov,

31./VI. Horská krajina Bezkyd: Frýdek, Jablunkov.

Slovensko.
32./1. Severní část Slove!Jskej nížiny dunajskej: Piešfany,
Hlohovec, Trnav!,!, Oalanta, Sala nad Váhom, Nilra, Zámky Nové,
Vráble, Levice, Zeliezovce.
33./11. Oblast lnovca a
ravce Zlaté.
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Trebiča:

Bánovce,

Topolčany,

Mo·

34./111. Oblast Trenčínsko-Skalická: llava,
Nové nad Váhom, Senica, Skalica.

Trenčín, Město

35./IV.]ižní část Sloven.,skej nížiny dunajskej: a) Dunajská
Modra, Bratislava. Samorýn, Streda Dunajská, Komárno,
Dala Stará, Parkáň. b) Moravská část: Malacky.

t: á st:

36./V. Oblast Slovenskej nížiny polisskej: Sobrance, Michal' ovce, Sečovce, Chlumec Král' ovský, Kapušany.
37 jVl. Oblast Košicko-Prešovská: Prešov, Vranov, Košice,
Moldava.
38./VII. Oblast Stredoslovenskej pahorkatiny: Kru pi na, KaModrý, Lučenec, Veledín, Tornal'a.

meň

39./VIII. Oblast Žilinsko-Prie._vidzská a Myjava: Púchov,
Bystrica Povážská, Bytča Velká, Zilina, Martin Svatý Turčianský,
Prievidza, Myjava.
40./IX. Oblast horného a stredného Hronu: Brezno, VBystrica
Kremnica, Kríž Svatý Hronský, Baňa Nová, Stiavnica
Zvolen.

Báňská,
Baňská,

41./X. Oblast Rimavsko-Slánská:
Rimavská.

Rožňava,

Revúca Sobota

42./XI. Oblast Hornej Toplej: Sabinov, Bardiov, Oiraltovce.
43./XII. Oblast Popradsko-Hornadská: Ves Spišská Stará,
St., Kežmarok, Poprad, Levoča, Ves Spiš. N., Oelnica.

Lubovňa

44./XIII. Oblast Bezkyd a Tatier: Čadca, Mesto Nové Kysucké, Námestovo, Trstená, Kubín Dolný, Ružomberok, Mikuláš
Svatý Liptovský, Hrádok.
45./XIV. Oblast hornej Ondauy a horného Laborca: Svidník
Vyšný, Medzilaborce, Humenné, Snina.
Podkarpatská Rus.

46./1. Oblast nížinná: Užhorod, Seredné,
hovo, Sevljuš Velký, lršava.

Mukačevo,

Bere-

47./Il. Oblast stredohorská: Perečín, Svaljava, Dovhoje,
Hust, Tiačevo, Berezná V., Verečky N., Volové, Terešva, Rahovo.
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Čechy .
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Oblast
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Název

odrůdy

1.
I.

;;
.(3

12.
13.
14.
15.
116
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. 11

Vedlejší odrůdy.
žluté
Astra chán červený
Charlamowski
Orávštýnské
Grahamovo
Gdánský hranáč
Parména zlatá
Lebelovo
Harbertova reneta
Landsberská reneta
Malinové hornokrajské
Kožená reneta zimní
Wagenerovo
Vilémovo
Slrýmka

11.

28.
29.
30.
31.
32
33.

3.1

III.

5.16.

albJcld
Hlavní odrůdy.
Croncelské
Řehtáč soudkovitý
Kardinál žíhaný
Matčino (Nonetit)
Panenské
Blenheimská reneta
Baumannova reneta
Boskoopské
Kanadská reneta
Parkerovo
Boikovo
Ontario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

u.

4.
IV.

Punčové

.

-

-

-

-

-

-

-

1

1

·I

_:_L

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I I

I
ll~~~~

-

.

"I .

.

--

-

-

:I

~I
-

:I~

-

~I

:I

- -

-

-

-

~I
-

- -

-

- - - - - - -

-

-

-

-

-

-

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

-

. =
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7.
~.
9,,10.
VII. VIII. IX. X.

I

Průsvitné

Lokální odrůdy.
Malinové holovouské
Košíkové
Kutscherovo
Chodské
Anýzové české

VJ\11.

-

-

-

- - - -

vhodný druh

l

Jablka.

.

Oblast

"
-;X;. b ~ o IX~l.

-

o

113.

u.

c

I

rlll.

-

- -

- -

-

Xf.ll.

XI. V.

-

XI.· lil.
XI.· !ll.

- - xu.. v.

-- -

-

- - - -

- -

-

Xll.-111.
Xll.-111.
Xll.-111,

XII. V.

I

_,_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

- -

~~~

-

- -

-

-

-

-

-

-

- - - -

1-

I
-

-;;

...
.... ·-""o
...
...

Poznámka

""'.. :.-~

I

1.
1.
2.
1.
1.
1.

K širším sil. Balili k dopravě.
Nesnáší such. poloh. Baliti.
"Šálové" do sadu jen 10-15"/o.
"Mother."
Plod nechali dozráli na stromě.
Plodí později. I pro vyšší plohy.
K širším silnicím.
Slunné vlhčí polohy.
Chráněné polohy. Pozdě česati.
Dobré půdy. Do hor.
Vyšší otevřené polohy.
Odolný.

.

-

2.

1. 1. 1.
2.
2.

-

1.-2. 2. 2. 1. -I
x.. x I. 2. -I
x •• J. 2. Xf..IV. 1.
x..xn. 2. X.-XII. 1.-2.
XI.-11. 1.
XI.-IV. 1. XII .v. 1.
1. Xll.-111.
Xl.-111. 2.
111.·1111.

-

~

VIII.
VIII.
.,X.-XI.

·I . :I

I

~

e

1111.-11111.

--

-

"

·::l

Ix .. x.
IX-X.
IX.· I.

-

-

-;;

...o
I

- - - -

~
;g
..,o

Hodí se pro
;a
o
'O"'

-

- x.. xn.
-

X.· ll.

-

XI •• III.
Xl.-111.
XI.- III.
XI.- VI.

-

-

-

-

-

-

-

=

nevhodný druh.

- - -

-

2.-3.

-

1. - 2. - 2. - 2.
1.
1. 1- I

I

-

-

I
I

Rychle zraje, chrán. pol. Balili.
Česati předčasně. Strupovitost.
Nesn. těž. půd. Vadne při ran. čes.
Do vlhčích ne teplých. Na. břehy.
Chrán. sady, dob. půdy. Urodný .
Vyšší polohy jen pro hlíz. trhy.
Jen pro nejlepší půdy.
Spokojivý.
K širším cestám. Pro blízké trhy.
Výbor. tržní. Snese dopr. dobře
Dobré, teplé půdy. Tržní.
Otužilý, velmi úrodný.
Pouze pro stromořadí, hlavně
ve vyšších polohách.

}

Pro Hořicko. Daří se i jinde.
Litomyšlsko, Ústí n. L.• llvsokomjtsko.
Dolní Polabí,
Domažlicko a okresy přilehlé.

} Pro dolní Polabí.
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Čechy.

...
."

..."
...o
.~

Název

odrůdy

~

1

2,

I.

ll. IJJ.

12.
13
l4.

15.
16.

17.
18
19.
20.

~.

21.

6

v.

Vl

7
8
10.
9
Vll. Vlil. IX. X

d

I

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

I

- -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- - - - - - - - --

-

-

:I
- -

Pařížanka

Koporečka

bl cl

5.

I

Vedlejší odrůdy:
tlagdalenka
Cervencová
Muškatelka turecká
Muškatelka šedá
Trévouská
Kongresovka
Salisburyho
President Mas
Dielova
Pastornice
Lokální

I

4.
IV.

a

Hlavní odrůdy:
1. Clappova m.
2. Solanka
3. Špinka
4. Williamova
5. Avranžská
6. Hardyho m.
7. Charneuská
8 Boscova
9. Lucasova m.

11.

I

Oblast

.(3

10.

...

~I

-

~I:

-

~~~~

-

-

-

-

-

-

-

- -

odrůdy:

l

·I

-

-

-

. =vhodný druh

Peckoviny. Neřadí se

l;

I

í

Slivoně: 1. Bonne de Bry, 2. Úrodná raná, 3. Mirabelka raná,
4. Malvazinka, 5. Ontario, 6. Zelená renkloda raná, 7. Althannova
renkloda, 8. Zelená renkloda (veliká), 9. Nancyská mirabelka.
Švestky: Esslingenská, 2. Zimmrova, 3. Biihlská, 4. Wangenheimova, 5. Domácí velkoplodá (různé lokální variace),

c

'

Meruňky: i. Velká raná, 2. Bredská, 3. Svatoambrožská, 4. Měl··
nická melounová.

ranc
chL
L
jáno·
rel a

i:
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II

i a.

;:

Hrušky.
Oblast

u;

.s
:::

n.

11.
XI.

XII.

13

XIII.

I b nI b I c

a

Hodí se pro

I

N

;Q

...
o

•::l

.

;;;

u;

·~
o

o

e

"

;;

...
~

2

.......

I

.so

Poznámka

....... .;;;....."'
" •
l

-

-

-

-

i=

I

-

-

-

:I

-

VIII.
- Vlil
VIII.
- VIII.
IX.
IX-X
IX-X.
IX.·X.
- - XI ..I.

-

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

~I: :I~

-

-

-

·ll

-

1.

1.
1.
1.
1.

-

-

1.

1.
1.

Chrán. polohy,

vlhči pOdy, česati před uzránlm.

Hlubší půdy, export trvanlivé.
Gute Orane, výborná letní.
Teplejší polohy, živné půdy.
Výživné půdy, odolná.
Dobré půdy, chráněné polohy.
Chráněné polohy.
Obdělávané dobré půdy.
Hluboké půdy, nejlepší polol:>y,
neplodí brzy, ale hojně.

.

-

I

I

1,. 2.

-

Dobré puóy, teplé polohy, česati

2.
1.

-

-

-

Lehčí půdy, netrpí mrazem.
Volné polohy, vlhčí půdy.
Odolná. Plodí později, máselnatí.

-

Slunné, vlhčí polohy.
Odolná, šlechtiti v koruně.

-

Odolná, slunné polohy, dobré

-

1.
1.
- VIII.·IX. 2. IX.
1.
XI.·XII.
1.
XI.- I. 1.·2.
- XI.-1. 2. - XII .·ll. 1.

-

-

-

Vll.
VII.
VIII.
VIII.
VIII.

1.

přeó časem.

půdy.

Hlubší půdy, nejlepší polohy.
Úrodné půdy, teplé polohy.
Comtesse de Paris.

i

- -

-

=

-

-

-

Xli.·II.

1.

Pouze pro uhelnou pánev duchcovsko-mosteckou.

nevhodný druh.

do jednotlivých oblastí.
Třešně: 1. Rychlice německá, 2. Libějovická raná, 3. Boppardská
raná, 4. Troprichterova, 5. Napoleonova chrupka, 6. Germersdorfská
chrupka, 7. Hedelfingenská chrupka, 8. Velká černá ch:rupka.
Lokální odrůdy: 9. Vítovka molitorovská, 10. Šalanka, 11. Mšenská
jánovka, 12. Klecanská černá, 13. Kaštánka.

Višně:

1. Vackova, 2. Sladkovišeň raná, 3. Ostheimská, 4. Mo-

rela stinná.
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Moravskoslezská
~

o
o

"'
.2

Název

odrůdy
I.

v.

I

><.)

I

11.
112.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lebelovo
O dánský hranáč
Panenské
Blenheimská reneta
Landsberská reneta
Baumannova reneta
Boskoopské
Kanadská reneta
Boikovo

IX.

X.

XI. XIL

I

- - - -

-

-

-

-

- - -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

I

odrůdy:

Průsvitné žluté
Charlamovski
Croncelské
Kardinál žíhaný
Orávštýnské
Grahamovo
Harbertova reneta
Krasokvět žlutý
Parkerovo
Ontario
Vilémovo
Strýmka

Lokální

u~

22. 23.

odrůdy:

1. Řehtáč soudkovitý

Vedlejší

ol b

I

r:

Hlavní

21.
Vlil.

16. t7 • 18. 19. 2o.
VI. Vll.
ll. lil. IV .

15.

14

•!!

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-

Území Moravy
Ob a st

..,
]

země.

-

-

- - - -

-

-

-

I

I

-

-

-1-1-

- - -

-

-

-

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

-

I

odrůdy:

23. l Orávštýnské lašské
24.1 Libavské
25. Schmalzweinling
26. }aderni~ka moravská

-

-

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

-

-

-

-

- - -

-,--

-

-

'

I
. =

vhodný druh,

326

.

·=--~-2:1.

·--·

Jablka.
Území Slezska
Ob a st

Hodí se pro
Doba
zralosti

Jakost

IX.-X.
X.·XII.
X.- I.
XI.· V.
XI.· III.
XI.-11.
XI.·III.
XI.-V.
XII.-IV.
XII.-IV.

1.
2.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.

Vll.-VIII
VIII.
IX.-X.
XI ·1.
X.-XI.
X.-XII.

1.·2.
2.
1.
2.
1.
2.
1.·2.
1.
1.
2.
2.
1.-2.

26, 27. 28. 2Q, 30. 31.
I. ll. III. IV. v. VI.

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

XI.- III.
XII.· IV.
- XII.-V.
XI.· III.
III.·VIII.

-

- -

-

-

-

-

-

-

x.. n.

-

X.-XI.

x..xn.
X.·XII.
XI.-IV.

1.
2.
2.
1.-2.

......

;;;

Poznámka

..2
o

.f
o

E
... ...""...
e
""
." .....
Oi

Až na místní odrůdy s ho·
duje se s územím Čech.

-

-

-

-

-

-

}

-

I

=I

Pouze pro stromořadí,
hlavně v drsnějších
polohách.

Kiihliinder Gravensteiner.
Libauer Frauenapfel.

-

I

I
-- ==

nevhodný druh.
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země.

Moravskoslezská

I

..,

....

Území Moravy
Oblast

o

.~

Název

o
c.

odrůdy
14 .

.E.

I.

•!!

I
15.,16.
II. III.

18.,19.Vl.

17..
IV. V.

Hlavní

odrůdy:

l

2. Spinka
Williamova
Hardyho m.
Charneuská
Boscova
Lucasova

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.

Křivice

President Mas.
Dielova m.
Pastornice
Mechelenská
Pařížanka

z•.

l~lb

I

.
.

=i=
-

:I
-

-

-

.
.

-

-

- -

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

I_

.,

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

.I

:I

- ·- - - - - -

- - - - -

24.

XI. Xll.

I

:I
-

21.

IX. X.

I

.I

.I

3.
4.
5
6.
7.

Vedlejší odrůdy:
Magdalenka
Blanketka
Trévouská
Solanka
Kongresovka
Salisburyho
Avranšská
Mérodova

I

I

1. ~lappova m.

21.
VIII.

20.,
Vll.

I

>(.)

l

T

-

-1-

-

. I . ·I · . 1__:_1

·1=1=1
·
.
.
.,.
-~~~ ~1=1· 1=1=1· =!__:_ . =vhodný druh

Peckoviny.

Neřadí

se

Slívoně: 1. Nancyská mirabelka, 2. Oratario, 3. Zelená renkloda,
4. Althannova renkloda, 5. Kirkova slíva, 6. Meruňkova slíva červená.

'

Švestky: 1. Esslingenská, 2. Zimmrova, 3. Biihlská, 4. Wanglmhei·
mova, 5. Domácí (různé místní variace). - Lokál ni odrůd a:
6. Brněnská, 7. Šlapanická.
Meruňky:

1. Velká raná, 2. Bredská, 3. Svatoambrožská, 4. Nan·
cyská, 5. Velkopavlovická, 6. Uherská nejlepšf, 7. Želešická.

i
1

•
328

ch~.

6.

Hrušky.
Územ
Slezsk~
- -i---

I Hodí se

Oblast

26.
I.

Údobí
zralosli

27. 2~. 29. 30, 31.
ll. 111. IV. V. VI.

)akosl

..

....o

e

Cl.

;;;;

....o

. .....,"
2

l
I

I I
. . I.

-

-

-

-

- -

. . .
- - . . . .

r~
- -

-

-

.

.

-J-

-'-

-

-

VIII.
VIII.
VIII.
I
I
IX.-X.
IX.-X.
IX .• X.
- - -- Xl.·l.

. . . .
. .I
I . . .
. - .- -

-

-

VII.
VIII.
VIII.
VIII.
- - - VIII.-IX.
- - - IX.
IX.
_:_1_:_1_:_
IX.-X.
XL-XII.
XL-XII.
-Ii - - Xl.·l.
- XI.· I.
XII.-1.
- -li XII.· II. I

.

=1=--l~
~~~
_,_ .

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.·2.
1.-2.

1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

1.
1.

pro
~

Poznámka

"č

~~

. .
. . .
I. .
. . .
. .
. .-

. - "Zelinka."
. Nagevicova polohy .
. . Pro
. . .
.. .
.
.
1-1
I
.
. I
. . -~ Malinská.
I . . - Comtese de Paris.
-

drsnější

-

-

- = nevhodný druh.

do jednotlivých oblastí.
Třešně: 1. Rychlice německá, 2. Troprichterova, 3. Napoleonova
chrupka, 4. Oermersdorfská chrupka, 5. Hedelfingenská chrupka,
6. Vlkova obrovská chrupka. - Loká In í odrůdy: 7. Skalka.

Višně:

1. Sladkovišeň raná, 2. Oslheimská

viseň,

3. Morela stinná.

Broskoé: 1. Riversova raná, 2. Amsdenova, 3. Královna zahrad•
4. Madlenka červená.
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Země

I
I

I

územr
11-------------------------------

....o

""
·::;"'
...

Slovenská a Podkarpatoruská.
Oblast

odrůdy

Název

o

";jj

32. :53. 34. 35. IV.
II. III.
I.

36. 37 . 38.139. 40.
V. Vl. Vllriii. IX.

--;;-~-b-

(3

Hlavní

I

odrůdy:

Parména zlatá
Baumannova reneta
Boskoopské
Kanadská reneta
5. Solivarské
6. Jonathan
7. Parkerovo

-

I I

Slovensko.

I

1.
2.
3.
4.

Vedlejší

--

.

-- --

odrůdy:

8. Průsvitné žluté
9. Charlamowski
10. Kardinál žíhaný
11. Krasokvět žlutý
1211 Batul
13. Ananasová reneta
14. Kožená reneta zimní

--

-

I

I

-- --1
I

I

Podkarpatská Rus.
Hlavní

1.
2.
3.
4.

Boskoopské
Solivarské
Jonathan
Parkerovo
Vedlejší

5.
6.
7.
8.
9.

odrůdy:

odrůdy:

'

Průsvitné

žluté
Charlamowski
Kardinál žíhaný
Antonovka
Vejlímek červený
=

330

vhodný druh,

1
~

Jablka.

-

P.-R.
-

Slovenska
Oblast
41.

42.

43.

46.
XI. XII. XIII. XIV. I.

X.

Hodl se pro

Oblast

44.

45.

Údobí
zralosti

47.

Jakost

...

:;;

.:!o

e

II.

2

u;

..c

Poznámka

o

o...

..,....

. ..,..,....
I

-

--

-

-

-

-

XI.- IV.
XI..In.
XII.-V.
XII.-IV.
XI.-VI.
Xn.-IV.
Xli..IV.

I-

-

-

I

-

I

-

-

-

-

I

I

I
-

-

-

-

-

vn .• VIII
VIII.
IX.· I.
XI -III.
XI -111.
XII.· IV.
XII.-V.

1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.

-

-

-

-

1.-2. 2.
2.
1.
2. 1-1
1.
1.

I

-

I

-

I

I

Xn.-V.
XI.-V.
XII.· IV.
xn .• Iv.

1.
2.
1.
1.

vn .• VIII
VIII.
IX .. I.
X.-XII.
XI.· V.

1.·2.
2.
2.
2.
2.

-

-

-

-

-

Stětínské

- == nevhodný druh.
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Slovenská

jl
o

"'o

a Podkarpatoruská.
Území

Oblast

Název odriidy

32.1
3.I34.1"· IV.b
I. j n. III. _

~

_
0 1

I

>(,)

Slovensko.
Hlavní odrůdy:
1. Williamova
2. Boscova
3. Pastornice

4.
5.
6.
7.
8.
9.

země

Vedlejší odrůdy:
Magdalenka
t'luškatelka turecká
Spinka
Salisburyho
Hardyho m.
Dielova m.

36.1"·1'
"· Ivm.l
v.
vn.

39.]40.
IX.

VI.

1

I

-

-

-

-

-

I
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=1=1

Podkarpatská Rus.
Hlavní odrůdy:
1. Clappova
2. Williamova
3. Boscova
Vedlejší odrůdy:
4. Magdalenka

5. Křivice
6. President Mas
7. Dielova
8. Paslornice
. = vhodný druh

Peckoviny. Slivoně:

Slovensko.

1. Zelená renkloda, 2. Althannova renkloda, 3. Agenská.
Švestky: 1. Esslingenská, 2. Bystrická, 3. Bystrická muškátová, 4 Oemerská (lokální).
Meruňky: 1. Uherská nejlepší, 2. Sabinovská, 3. Trnavská, 4. Rakovského, S. Rů·
žová pozdní.
Třešně: 1. Rychlice německá, 2 Napoleonova, 3. Hedelfingenská, 4. Oermers·
dorfská, S. Velká černá chrupka.
,
Lokální odrůdy: 6. Naršé).nská, 7. Medňanská, 8. Krupinská dudečka, 9. Celovská.
Višně: 1. Ostheimská, 2. Spanělská.
Broskve: L Amsdenova, 2. Alexandrova raná, 3. Haleho raná, 4. Lord Napier,
5. Miss Lola, 6. Elberta, 7. Champion, 8. Královna zahrad.
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Hrušky.
P. Ru~

Slovenska

41. 42. 43. 44,45. 46.
X. XI. XII. XIIIriV. I.

47.,1

I
I

I

I

I

zralosti

Jakost

VIII.
IX.-X.
XI.-1.

1.
1.
2.

VII.
VIII.
VIII.
IX.
IX.-X.
XI ..I.

1.·2.

VIII.
VIII.
IX.-X.

1.
1.
1.

VIII.
XI.·XII.
XL-XII.
XI.- I.
Xl.·l.

1.-2.
1. 2.

ll. I

I

-

Hodi se pro

Ob~~ Údobí

Oblast

1.
1.
1.
1.
1.

1.

1.
2.

= nevhodný druh.

Peckoviny. -

Podkarpatská Rus.

Slivoně: 1. Bonne de Bry, 2. Ma I v a z in k a, 3. Ontario, 4. Zelená renkloda,
5. Althannova renkloda, 6. Nancyská mirabelka.
Švestky: 1. Esslingenská, 2. Biihlská, 3. Domácí velkoplodá (Ardanovská a j.).
Meruňky: 1. Uherská nejlepší, 2. Sabinovská.
Třešně: 1. Lyonská raná, 2. Boppardská raná, 3. Mšenská jánovka, 4. Napoleonova.
5. Velká černá chrupka, 6. Oermersdorfská chrupka, 7. Kolářova a 8. Limbachova
jsou místní odrůdy.
Višně: 1. Vackova, 2. Ostheimská.
Broskve: 1. Amsdenova, 2. Alexandrova raná, 3. Haleho raná, 4. La France.
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Odrůdy.
Počet nyní v obchodních školkách se vyskytujících odrůd
jednotlivých druhů ovocných jest tak veliký, že jest velmi těžko
sestaviti jakýs soubor (sortiment), aby vyhovoval kraji, velikosti
sadu, každému způsobu upotřebení a zaručoval jistý výnos. Při·
pojený soupis doporučitelných odrůd jest velmi úzký, především
proto, aby doporučované odrůdy byly způsobilé na stůl každého
druhu, do zahrad domácích i do obchodních zahrad nebo sadů.
Pro poměry přítomné byl sestaven pro jednotlivé země
RCS., rozdělené v zemědělské přírodní krajiny, na základě po·
rad odborných jednot, zemědělských rad a odborníků na schůzi
svolané ministerstvem zemědělství dne 16. ledna 1931 sortiment,
uvedený, zároveň i s rozdělením krajů, v kapitole předcházející.
Popis těch doporučených odrůd jest v kapitole následující.
Popisy jsou velmi stručnts, jen pro běžnou informaci, podrobnějšími pópisy poslouží krásná sbírka s barevnými obrazy "Čes·
ké ovoce", vydaná čeekoslov. společností ovocnickou v Praze.
5. dílů sepsal t p. ). Ríha s Dr. Kamenickým, šestý díl Dr. tech.
ing. K. Kamenický. Praktická sbírka "Moravské ovoce", taktéž
krásnými obrázky opatřená, sepsaná t p. Frant. Suchým, jeho
nové vydání letos chystá čes. odděl. zemědělské rady moravské
v

v Brně.

V popisech našich k vůli zjednodušení jsou různé značky,
tak značí D dobré ovoce stolové (tabulové), DD lepší,
DD! nejlepší.
značí odrůdu hospodářskou,
lepší a
nejlepší odrůdu hospodářskou. ! za jménem odrůdy značí
vhodnost pro pěslování ve v velkém a na vývoz nebo tu, kterou
vlastnost zvlášf vynikající. Rimská číslice (1.- XII.) značí dobu
zrání. Arabská číslice 1. značí květenství rané, 2. střední, 3. kvě·
tenstvi pozdní. Odrůda pro domácí zahrady vyznačena jest D,
pro polní sady S, pro stromořadí A. Pokud se týče pojmenování
odr_ůd jest na prvém místě jméno českP; je-li to odrůda doporu·
čená ve státním sortimentu pro jednotlivé země, jest jméno její
podtrženo, pak jest připojeno pojmenování polské, některé slovenské a konečně jméno německé a francouzské. Některá jména
na př. Olivier de Serres, jsou uvedena jen jednou, protože se
jich užívá všude. Místní odrůdy cizích jmen nemají.
Odrůdy v následujícím soupise uvedené jsou: 1. Z výběru
státního sortimentu ze 16. I. 1931. 2. Ostatní jsou vybrány z od·
růd v odborných časopisech, odborných knihách a sbírkách,

++!

+

++

zvláště doporučených.

Některým odrůdám, které jsou jako úpadkové, zvrhlé (dege·
nerované) vylučovány, jsem se částečně vyhnul, protože ostatních jest dosti. S tou úpadkovostí jest to zlé. Jisto jest, že osla·
bené ústrojenstvo (organismus) snáze onemocní, snáze ho napadají
škůdci a nepřátelé, než ústrojenstvo zdravé. TakoYý úpadek od·
růdy může býti i mistnf, krajový, ano i zemský, zaviněný ne-

334

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

vhodnou volbou půdy, polohy a špatným, nedostatečným ošetřo·
váním a p. j.
Jest na př. známo, že polohy teplé a vlhké vznik fusikladia
podporují, proto volíme v tom případě odrůdy jemu vzdorující,
na př. Charlamowski, renetu šedou trancouz., muškátovou a p.
Odrůdy ty jsou u jednotlivých nemocí a p. uvedeny. Podobn~,
kde řádí mšice krvavá, volímevodrůdy ji vzdorující jako Jeptiška,
Strýmka, Kanadská reneta, Cervené štětínské a tak pod.
Od systematiky ovocných odrůd upouštime, protože nemají
pro praxi větší důležitosti a uvádíme jen charakteristické známky
nejdůležitějších jádrových odrůd.
jablka:
Kal vily jsou odrůdy o dužnině měkké, kypré, malinové
nebo jahodové příchuti, s velkým polo nebo zcela otevřeným
jaderníkem, o jemné, v době zralosti téměř vždy mastné slupce.
Renety mají dužninu poměrně těžší, t. j. hustší, než pře·
dešlé odrůdy. Mimo husté, jemnozrnité, částečně jadrné, ale čá·
slečně také zmenšující se jakosti musí dužnina renet býti trvale
význačné příchuti jemně kořeněné, zvláštní, navinule sladké
nebo sladko-navinulé.
Hrušky:
Máslovky mají dužninu úplně rozplývající a pravý tvar
hruškový nebo skomoleného kužele, a pravidelnou stavbu bez
hrbolů a vyvýšenin na povrchu. Jsou většinou delší než širší,
ale nikdy u stopky mnoho sploštělé.
Muškatelky jsou malé, až prostředně velké letní nebo
pod~:imní hrušně, rozmanitého, většinou podlouhlého tvaru a
silně vyvinuté příchuti muškátové, velmi příjemné. Dužnina vět
šinou zrnitá, ani rozplývající, ani polorozplývající, od jaderníku
snadno těstnalí.
Kořenky jsou malé, podlouhlé a zkulatělé, z větších jen zku·
latělé, hladké hrušky, podobné vnitřními vlastnostmi máslovkám.
Vař i v k y mají křehkou nebo řepovou dužninu, chuti ne trpké,
ale mdlé a sladce chutnající. Jsou delší než širší, k požívání za
syrova se nebodl
Mošt o v k y nebo mestnice hodí se k výrobě mestu, ale toho
se málo užívá. Dužnina bývá bílá až bělo-zelená, chuti sladké
nebo sladko-kyselé, vždy trochu natrpklá. Tvar mívají podlouhlý
až kulovitý.

Jablka.
Jablka ~ Apfel -

Pommes.

a) letní.
1. Astrachán bílý (Jakubské, ječniště) ~ Aslrachanskie biale ~
Weisser Aslrachan ~ Aslracan blanche. VII- VIII ,6,.,6.
Plod pro·
střední, slámově bílý. jemně růžově pruhovaný. Dužnina šfav·

+
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natá, mírně nakyslá a kořeněná. Strom bujně roste v každé po·
loze a půdě, tvoří korunu široce kuželovitou, jest velmi úrodný.
Kvete 2.

2. Astrachán červený - Astrachanskie czerwone - Roter Astra·
chan - Astracan rouge. VU-VIII D.D.
Plod pravidelný, pro·
střední, do žl uta zbarvený, červeně pruhovaný; vydrží nejdéle
2-3 týdny. Dobře zabalen snese i delší dopravu. Dužnina bílá,
křehká, šťavnatá, chuti navinulé. Beznáročný, strom roste silně

++

do široka, brzy a

hojně

plodí. Kvete 1.

3. Bílé průsvitné (skieněné žluté)! - Anflanckie (slivka zolta) Weisser Klarapfel - Pomme blanche transparente. VIII D.D.!
Plod

+

veliký, obkrouhle kuželovitý, na stůl i trh. Dužnina měkká, zcela
jemná, dosti šťavnatá, bílá, chuti málo nasladlé, ostřeji navinulé,
lehce kořeněné, občerstvující. Strom roste bujně do pěkného kužele, brzy a bohatě plodí. Kvete 1. Do vlhčích S a D.

4. Charlamowski! -

Charlamowskie - Charlamowsky - Borowilsky.
VIII D.D.
Plod velký, barvy zelenavě, slámově žlutý, pruhovaný červeně. Dužnina žlutavě bílá, hojně šťavnatá, chuti málo
nasladlé, spíše ostře navinulé. Na stůl i trh. Strom silně roste,
vytrvalý, plodí brzy a bohatě. Kvete 1. Snese dosti vysoké po·

+

lohy. Do S a D.

+

Plod značně velký,
5. Lord Suffield. ·VIII-IX D.D.
prodloužený, běložlutý. Dužnina kyprá, šťavnatá, příjemně na·
kyslá. Strom v hlubší, živné, vlhčí půdě, v poloze chráněné,
teplejší, roste prostředně, brzy a hojně plodí. Kvete 1. Do S i D.

6. Fraasovo letní -

Kalwila Ielnia Fraasa -

+

Calville ď ele de Fraas.

Fraas Sommerkalvill

IX-X D.D.
Plod velký, válcovitý,
běložlutý, někdy červeně smytý. Dužnina bílá, jemná, měkká,
šťavnatá, rozplývající, sladkonavinulé, dobré chuti. Na stůl i trh.
Strom v dobré, hlubší půdě roste do velkých tvarů, brzy a hojně
plodí. ~vele 2. Pro S a D i v horských polohách.
-

7. Parména šarlatová! - Parmena szkarlatna - Scharlachrole
Parmane - Pearmain scarlale. IX-X D.D.
Plod až velký,
temně červený, pravidelný. Dužnina křehká, šťavnatá, jemné, oko·
řenělé chuti. Na stůl i trh. Strom roste prostředně, všude, v tep·
lejších i vyšších polohách, v půdě hlubší, spíše sušší, kypřejší,

++

živné, jest úrodný a otužilý.

8. Kroncelské! -

Kronse\dkie -

++

Apfel aus Croncels - Transparente

IX-X D.D.
Plod velký, kulovitý, žebernatý,
žlutý. Dužnina kyprá, šťavnatá, sladkonavinulá, velmi lahodná.
Strom nenáročný, odolný proti chorobám i mrazům, silně roste,
tvoří kužele, brzy kvete a plodí. Pro S a (širší) A.
de Croncels.
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9. Virginské růžové - Panienskie polskie - Virginischer Rosenapfel - Rose de Virginie. IX- X 1:::,1:::,
Prostřední plod, slámově

+

žlutý, na straně sluneční načervenalý, dužniny jemné, bílé, na·
žloutlé, jemně kořeněné. Strom roste do prostřední velikosti a
jest velmi úrodný v poněkud vlhči, výživné půdě, tvar kuželovitý. Do D.
10. Antonovka - Antonowka. IX-X

1:::,

++

Plod pro-

střední, žet>rovitý, lesklý, citronově žlutý. Dužnina zažloutle bílá,
křehká; hodí se ke každé potřebě. S:rom bujně roste v dobré,
vlhčí půdě, do široké koruny, jest velmi vytrvalý, úrodný. Do

Podkarpat. Rusi.
b) Podzimní.
červený, podzimní (malinové červené) - Kalwila jeRoter Herbstcalwill - Calville rouge ď aulomne. X 6
velký, mastný, velmi tmavě nahnědle růžový. Dužnina

11. Kalvil

siena czerwona -

++
vice

Plod

méně růžová, tmavěji žilkovaná, jemná, křehká, šťavnatá,
chuti příjemně navinule sladké, malinové, kořeněné. Na mest.
Strom v půdě úrodné, vlhčí, ve volné poloze živě roste, bývá

veliký, velmi úr?dný,

daří

se i v poloze drsné. Kvete 2. Pro D.

12. Grafštýnské - Orwszlynek - Oravensteiner - Calville de
Oravenstein. X- XI 1:::,1:::,!
Plod prostře dni velikosti, zelenavě
žlutý, červeně nastřikaný, velmi pěkný. Dužnina vonná, silně kořeněná, jemná. Výborné na stůl. Strom veliký, ploché koruny,
úrodný, žádá půdu vlhčí, dobrou, polohu chráněnou proti větrům.
Do S a D. Všeobecně doporučitelný nenf.
15. Cludiovo podzimní - Kludjusza - Cludius Herbstapfel X ·· XI 1:::,1:::,
Plod zelenobílý, až větší,
sbíhajíci se do špičky, v zralosti běložlutý. Dužnina bílá, šfav·
natá, křehká, lahodná. Na stůl i trh. Strom v dobré, hlubší, výživné, trochu vlhké půdě silně roste a jest velmi úrodný, otužilý.
Kvete 1. Pro S i D.

++

Cludius ď automne.

++

14. Celini. X-XI 1:::,
Plod veliký, plochokulatý, světlo·
žlutý, červeně pruhovaný. Dužnina bělavá, křehká, šťavnatá,
chuti jemné, sladce navinulé. Strom v hlubší, úrodné půdě, v po·
Ioze chráněné, teplejší i vyšší mocně roste do krásného kužele,
brzy a dobře plodí, neni choulostivý. Kvete 1. Do S a D.
15. Královnino - Królowa - Konigin Apfel- Pomme de Ia Reine X-XI 1:::,
Plod veliký, sploštělý, žlutý, červeně
pruhovaný. Dužnina bílá, křehká, šťavnatá, chuti nakyslé, trochu
kořeněné. Strom v dobré, svěží půdě, v poloze trochu chráněné
dobře roste a tvoří korunu částečně stlačenou, jest úrodný.
Kvete 1. Do S i D.
The Queen.

22

++
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16. Reneta podzimní, šedá Herbstrenette - Carpentin. X-XII

DD

Reneta zimowa szara -

+

Oraue

Plod až veliký, kulovitý, světle zelený, téměř celý porezivělý. Dužnina zelenobílá,
štavnatá, výborné, sladkonavinulé, kořeněné chuti. Strom v půdě
hluboké, výživné, vazčí, vlhčí, dobře roste i v otevřené, chladnější
poloze, jest úrodný, vytrvalý. Kveté 2. Do otevřených S, na pastviska do S i do D. Pro dům i trh !

17. Harbertova reneta -

+

Harberta -

I

•

Harberts Renette- Reinette

sploštělý, až zlatěžlutý,
na sluneční straně jemně zardělý, někdy pihovitý. Dužnina žlutavá, jemná, šťavnatá, chuti dobré, zasládle navinulé, trochu renetově okořeněné. Brzy česaná trochu vadne. Strom dobře roste
v půdách těžších, živných, hlubokých, vápenitých a jílovitých.
Polohy vyšši musí býti chráněny. Zprvu roste do výše, později
rosochatí a tvoří široké koruny, jež se dají řezem omeziti.

Harbert. X-XII

''
I.

LiD

Plod trochu

18. Červená, hvězdicová reneta -

Reneta Owiazdzista -

+

Role

X-XII Li
Plod prostřední,
pravidelný, zelenožlutý, krásně barvitý. Dužnina bílá, tuhá, šťav
natá, výborné sladkokyselé chuti kořeněné. Na stůl i trh. Strom
v dobré, živné, vlhči půdě, v otevřené i vyšší poloze dorůstá do
prostřední velikosti. Kvete 3. Pro D.
Sternreinette -

Rein. rouge étailée.

19. Kardinál žíhaný
nal -

Cardinal raye.

(Šálové) -

X-XII LL

+

Kardinálskie -

Oeflamter kardi·

Plod veliký, krásný, velmi

proměnlivě stavěný, světležlutý, od slunce nastřikaně červený,
karmínově pruhovaný, dobré domácí jablko. Dozráti, aby neuvadlo.
Strom dobře roste v půdě jabloním příznivé, v každé poloze
i větrné. V rovinách plodí ročně bohatě. Kvete 3. Do S a D.

20. Červené trierské viné -

Moszowe z Trevíru Pomme vineuse de Trier. X-XII

++!

21. Žluté ušlechtilé -

Zlole szlachetne -

,.

b-

.._

Roter Frier-

Plod prostřední, červeně pruhovaný. Dužnina Uavnatá, nasládle navinulá,
kořeněné příchuti. Velmi dobrá odrůda na víno. Strom ve hlubší,
živné, vlhčí půdě a otevřené poloze bujně roste, do vysoké, širší
koruny, jest velmi úrodný. Kvete 3. Do A ve vinných krajích.

scher Weinapfel -

...
p~:

,.

d.
ov::'
kL.:··

Oelber Edelapfel - Ool·

X-XII 6 ++ Plod prostřední, pravidelný, zlatožlutý, nádherný. Dužnina bělavá, jemná, dosti mHká, šťavnatá,
zasládle ostře nakyslá. Pro stůl i trh. Strom i v drsných polohách
velmi úrodný; Kvete 3. Do S a D. Na mest.

den noble.

22. Malinové z Holovous -

Malinowe z Holovous - Himbeerapfel
von Holovous- Framboise de Holovous. X-XII 66
Plod skoro

++

velký, plochokulatý; nádherně červený, dužnina bělavá, velmi
jémná, kyprá, šfavnatá, chuti malinové, sladce navinulé! Při vý·
vozu opatrně baliti. Strom mocně roste, v těžší, vlhčí půdě, do
kulovité koruny, velmi úrodný, houževnatý. Kvete 2. Do D.
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23. Grahamovo jubilejní ~ Grahama jub. ~ Orahams Jubilaums·
apfel- Orahams Royaijubille pomme. X-XII L,.L,.
Plod prostřední
až velký, žlutý. Dužnina žlutobílá, šfavnatá, měkká avšak hustá,

+

chuti navinulé. Strom dobře roste ve vlhčích půdách, pozdě kvete,
4o chráněných horských poloh s pozdními mrazy se doporučuje.
Urodný. Plody snadno padají.

24. Hranáč Odánský - Kantowka Odáňska - Danziger Kantapfel
Kalville de Danzing. X-XII L,.L,.
Plod veliký, nejčastěji dosti

++

žebrovitý, zelenavě citronový, často tmavě cele nebo polovičně
červený. Dužnina bělavěžlutá, jemná, libě voní, šfavnatá, sladce
navinulá. Strom v živné, vlhčí půdě silně roste do ploché koruny,
vytrvalý. úrodný, nevybíravý v půdě i poloze. Do S, na past·
viny a D.
25. Batul X-1

L,.

++

Jablko slovenského

původu,

menší

prostřední velikosti. krásně, malebně žlutočervené. Dužnina
křehká, velmi dobrá. Dobře baliti. Strom v hlubší, úrodné půdě,
roste do pěkné, kulovité koruny, jest otužilý a úrodný.

až

26. Malvazinka ~ Luckenapfel - Pomme de Lucken. X-lil L,.
menší žlutavý, karmínově pruhovaný; dužnina pod
slupkou načervenalá, velmi šfavnatá, příjemně, navinule kyselá.
Strom v dobré hlubší, dosti vlhké půdě, tvoří pěkné, veliké koruny, velmi trvanlivý a úrodný. K silnicím za příkopem. Na mest.

++!. Plod

27. Košíkové (místní pohorská

odrůda).

X-XII 6.6.

+

Plod

prosti'~dní, krásně červený, žíhaný, dužnina tuhá, křehká, chuti
kořeněně navinulé. Zdravý strom dobře roste a tvoří polokulo·
vitou korunu, trochu převislou. Plodnost značná. Pro D.

28.

]adernička

moravská (valašská) - Siewka morawska

~ Ma·

X-III 6.6. ++ Plod
Dužnina b,lá, tuhá, jemnozrná, šfavnatá,
chuti příjemně okořenělé, sladkonavinulé. Vjborné stolní i tržní
ovoce. Strom nenáročný. dobře a zdravě roste do koruny vysoké,
kulovité. Velmi úrodný. Do S, A i D, i v drsných polohách.

rischer Oulderling -

Oulderling de Moravia.

prostřední, světležlutý.

c) Zimnf.

29. Reneta Holovouská ~ Reneta z Holovous - Reinette von ·
Holovous - Reinette d' Holovous. XI.- III. 6.6.
Plod až veliKý,
červený, pruhovaný. Dužnina pod slupkou načervenalá, navinulé,
sladlcé chuti okořenělé. Strom v živné, hlubší, vlhčí půdě a čás·
tečně chráněné poloze dobře roste, brzy plodí. Kvete 2. Do S a D.

++

50. Landsberská reneta
-

Reinette de Landsberg. XII-ll

červeně

smytý. Dužnina

~ Landsberskie ~ Landsberger Renette

6.6.

++

žlutavěbělavá,

Plod
jemná,

vělšf, bledoilutý,
měkká, šravnatá,
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sladce navinulá! Renetové chuti nemá. Strom ve vlhčí, chladnější
výživné půdě i otevřené polctze mocně roste do široké koruny;
téměř ročně plodí. Kvete 1. Cesati počátkem října. Do A, S i D.
51. Nonnelit! XI-ll 66! + Plod větší, pravidelný, zlato·
žlutý, hnědě drobně tečkovaný, tmavěji žíhaný, drobně pruhovaný;
dužnina jemná, hustá žlutavá, měkká, šťavnatá, výborné, aroma·
tické, sladkonavinulé příchuti! Výborný k dopravě. Strom dobře
roste v úrodné, živé, trochu vlhké půdě do pěkné kulovité, trochu
podlouhlé koruny. Na vývoz.
52. Kutscherovo. XII- II 66 + Plod prostřední až velký
skoro kulovitý, tupě zhranatělý, slupka hladká, žlutá, červeně
pruhovaná a stejně mramorová. Dužnina hustá, jemná renelovitá,
šťavnatá, chuti navinule sladké, příjemné. Strom v živné, vlhčí
půdě mocně roste a tvoří širokou korunu. Do S a D.
55. Ananasová reneta - Reneta ananasowa - Ananas Renette XII-ll 66! ++ Plod prostřední, podlouhle
kulovitý, zelenožlutý, krásně tečkovaný. Dužnina jemná, šťavnatá,
žlutavá, líbě sladce navinulá, kořeněná! Vzácná na stůl! Strom
stlačeného tvaru roste do kužele, v teplé i vyšší, celochráněné
poloze brzy a hojně plodí. Kvete 1, náchylný rakovině. Do SaD.
Reinette ananas.

54.

Krasokvět

žlutý - Pepina Lineousza - Oelber Bellefleur Bellefleur jaune. XII -II 66 +-+- Plod veliký, kuželovitý, poněkud
hranatý, citronově žlutý; dužnina bělavě žlutá, jemná, šťavnatá,_
kalvilově kořenitá, zasládlá, více navinulá. Výborné stolní i tržní
jablko! Strom dobře roste v hlubších živných, vápnem bohatých"
poněkud teplých, vlhčích půdách, do široké, kuželové koruny,
velmi úrodný. Kvete 2. Do S a D.
-

55. Krasokvět červený - Orafsztynek czerwony - Roter Bellefleur
Bellefleur rouge. XII-II 66
Plod prostřední, zelené, čer·

++

veně kryté barvy. Dužnina jemná, šťavnatá, výborné okořeněné
příchuti. Strom i v dobré půdě roste zvolna, jest velmi úrodný.
Kvete 3, proto vzdoruje účinkům mrazu. Do S a D.

56. Richardovo žluté jaune. XII-II

!:::,!:::,

Ryszarda -

Oelber Richard -

Richard

++v Plod veliký, širokokuželovitý, poněkud

hranatý, citronově žlutý. Zlulobílá dužnina, křehká, sladko navi·
nulá, jemně kořeněné příchuti. Stolní i tržní jablko. Strom pro·
středně roste v poněkud vlhčí půdě do kuželovitého tvaru, ročně
plodí. Kvete 2. Do S a D.

++

51. Signe Tillisch. XII- ll !:::, !:::,
Plod velmi velký,
zelený, pak krásně žlutý, od slunce s červeným nádechem,
trochu rezavý. Dužnina jemná, měkká, šťavnatá, bílá do růžova,
sltKiko navinulá, aromatická. Strom beznáročný, v půdě vlhči a
sivě
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v poloze chráněné roste
Kvete 1. Do S a D.

mocně

do výšky, brzy a

hojně

plodí.

58. Parména zlatá, zimní - Krolowa reneta - Winter OoldReine des Reinettes. Xli-lil !::,!::, !
Plod prostřed
ní, kuželovitý, žlutý, červeně pruhovaný, všude upotřebitelný !, do
obchodu se musí tříditi pro vyšší ceny. Nečesati brzy. Strom
v dobré, hlubší a vlhčí půdě silně roste do kužele, brzy a bohatě plodí. Kvete 3. Dává výborné podnože. Náchylný rakovině
a mšici krvav(S, proto jest vylučována jako kmenotvorná. Do S
a D. Místo Parmény zlaté zimní doporučuje Dr. Herles Parm én u z I a tou z Ha u en se hil d u, podobnou předešlé, vydrží
až do května, jest chutnější a netrpí tak skvrnitostí, úrodný a
není sídlem mšice krvavé.
p<'rmiine -

++

59. Hedbávné, zimní tafetové - Taftowe
Pomme blanche tardive. XII-II !::,!::,
střední, sploštělý, voskově žlutý. Dužnina tuhá,
trochu kořeněná. Dobré hospodářské jablko.
vlhčí půdě roste do vysoké koruny, jest velmi
Do S a A.

-

Weiser Winter-

++!

tafetapfel -

Plod projemná, nasládlá,
Strom v dobré,
úrodný. Kvete 3.

40. České panenské! - Czeskie panienskie - Roter Bohmischer
Jungfernapfel- Pomme des vierges de Bohemia. XII-II 6 ++! Plod
menší, téměř celý červený, někdy pruhovaný, dužnina jemná,
křehká, pod slupkou někdy načervenalá, navinule nasládlá. Dobře
uloženo vydrží až přes duben. Strom v půdách i horších, chladnějších, vápenitých, ne suchých, bujně roste do vysoké, kulovité
koruny. Kvete 2.
41. Červený kardinál - Kardynalskie - Roter Backapfel - Poma cuire XII- III 6 ++ Plod větší, červený, dužniny zeleno bílé, příjemně nakyslé, kořeněné. Strom v dobré,
vlhčí, chráněné poloze živě roste v kulovitou korunu, plodí brzy
a hojně. Otužilý. Do S a D.
me rouge bonne

42. Citronové zimní - Cytrynowe zimowe - Winler-Zilronenapfd
I-IV 6 ++ Plod až velký, ploše kulovitý,
krásně žlutý, od slunce jemně červený. Na stůl, do kuchyně
i trh, láká barvou a chutí. Strom skoro beznáročný, velmi úrodný.
Kvete 2. Do S a A, leč jen za příkop.
-

Le citron ď hiver.

43. Solivarské (Savari daru)

XI-IV 66

+

Obchodní a
snese
a lze

hospodářská odritda, miluje hlubokou, úrodnou půdu, vlhčí,
i chladné drsnější podnebí, ovoce drží dobře na stromě
ho dobře dopraviti. Do A.

44. Reneta kanadská (Kmínová) -- Reneta kanadyjská - KanadaReinette du Kanada. XI-IV 66 ++ Plod velký, ploše
kulovitý, bledě zlatožlutý, sem tam postříknutý rzi. Dužnina zlareinette -
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tobílá, chrupavá, šfavnatá, chuti sladko navinulé,
výborné! Pro všechny účely.

okořeněné,

45. Červené tvrdé - Kuzynek - Purpurroter Cousinot - Cousi·
Plod prostřední, zeleno žlutý,
notte rouge ď hiver. XI-II 6
později tmavo krvavě pruhovaný. Dužnina jemná, bělavě žlutá,
měkne, šfavnatá, chuti sladce navinulé. Jablko stolní, tržní a
mestné! Strom beznáročný, velmi úrodný, roste mocně do vysoké koruny. Kvete 1. Do S, D, A i větrných vysokých poloh.

++

46. Lebelovo - Jacob Lebel - Jaques Lebel. IX-I 66 +
Plod až velký, žlutozelený, dozralý světle žlutý, dužnina mírně
žlutavá, kyprá, jemná, velmi šfavnatá, nasládle navinulá. Strom
lépe roste v půdách lehčích než v těžších.
47. Vilémovo - Kaiser Wilhelm - Empereur Quillaume. XI-IX
66
Plod prostřední, zelenavě žlutý, později až zlatově žluty,
skvěle červený, pruhovaný, dužnina bělavá, až do žluta naběhlá,
jemná, dosti měkká, hustá, poněkud chruplavá, šfavnatá, chuti
sladce navinulé. Strom roste lépe v půdě těžší, jílovité, hlinité

+

než v lehké, do široké koruny.
48. Reneta Baumannova! - Baumana - Baumanns Renette Reinette Baumann. XII-II 66
Plod sploštělý, zelenavě zlato
žlutý, při zrt~losti krásně načervenalý. Duinina žluto bílá, šfav·
natá, tuhá ale křehne, příchuti kořenité. Výborné tržní i stolní
jablko, bylo-li až v říjnu sklizeno, neuvadne. Dopravu dobře
snáší i při méně pečlivém obalu. Strom v živné půdě jest nenáročný, velmi úrodný. Kvete 1. Do D, S i A.

++

49. )onathan! XI-V 66 -++ Plod prostřední, tupě kuže·
!ovitý, červeně smytý a pruhovaný. V lednu až květnu velmi dobré
stolní jablko, vydrží i déle. Oblíbená obchodní odrůda. Strom
v dobré, vlahé půdě a chráněne poloze roste prostředně do
jehlanu, jest velmi úrodný. Na Slovensku do živných, chráně
ných D i S.
50. Coxova reneta oranžová - Reneta Coxa - Coxs Orange·
Reinette orange de Coxs. XII-ll DD!
Plod pro·
pravidelný, žlutý, živě načervenalý, pruhovaný. Dužnina
žlutavá, plná šfávy, jemná, hustá, měkne, chuti líbezné, silně
kořeněné, sladké, uavinulé, výtečné. Na stůl i trh! Strom v živné,
hlinité, trochu vápnité, dosti vlhké půdě, chráněné, teplé poloze,
třeb& dosti vysoké, silně roste do pěkného kužele. Bohatě plodí.
Kvete 2. Do S i D.
51. Krátkostopka královská - Krótkonóžka krolewská - Konig·
licher Kurzstiel - Courtpendu royal. XII-Vll DD
Plod pro·
střední, plochý, bledě zelený, později zlatožlutý, červeně smytý,
pruhovaný, žlutošedě orezavělý. Dužnina žlutobílá, velmi jemné

reinette střední,

+-+-

+
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příchuti. Stolní a hospodářské jablko! Strom dobře roste do
kulovité koruny, v polohách teplých a mírných jest velmi úrodný.
Kvete 3. Do S i D.

52. Punčové (mistní horská odrůda) - Punschapfel - Pommier de
Xl-Vlil !:::..!:::..
Plod prostřední, barvy pomeran·
čové, dole porezavělé, někdy s bradavičkou. Dužnina žlutavá,
hustá, ale při tom měkká, chuti nasládlé, kořeněné. Strom otužilý, úrodný, roste bujně. Do D.
pouche.

++

53. Solnohradské nejlepší! - Salzburskie - Bester Salzburger
jest také slovenská odrůda, jablko budoucnosti (dle insp. V. Buchty). XI-IV !:::..!:::..
Plod velký,
pěkný, na trhu hledaný. Stolní a průmyslové jablko. Snese
i delší dopravu. Strom v hlubší, vlhčí půdě silně roste do kuže·
lové, p~kné koruny. Hodí se do všech i drsných poloh. Kvete 3.
Do S.
- La meilleure de Salzburg-

++

54. Reneta Blenheimská! - Blenhajmskie - Goldrenette Yon
XI-111 !:::..!:::.. ! +-i- Plod velký, zelenavý, pak krásně
žlutý, červeně žíhaný. Velmi dobrá dužnina renetově kořeněné
příchuti, jest žlutavě bělavá, hustá, jemná, šfavnatá, sladce na·
vinulá. Strom daří se všude kde jest dosti vláhy, suc~a nesnese,
nejlépe v půdě těžší, tvoří pěkné kulovité koruny. Urodný. Do
S i D. ale jen ve chráněných polohách.
Blenheim.

55. Kaselská reneta velká - Kaselskie - Grosse Kasseler ReGrosse Reinette de Kassel. II-Vl ~ ++ Plod velký, po·
dlouhlý, zelenožlutý, červeně pruhovaný. Dužnina kyprá, jemné
příchuti sladce navinulé, příjemně okořenělé. Vzácné, odolné.
stolní, tržní a mestné jablko! Strom v poněkud vyšší, vlhké půdě
pěkně roste do prostředně velké koruny. )e odolný, vytrvalý,
úrodný. Kvete 1. Do D, S, A i na pastviny.
nette -

56. Wagenerovo - Wagenera - Wageners Apfel - Pomme Wal-VI 66 + Plod plochý, tupě žebernatý, nevelký, zralý
žlutý, hustě červení natečkovaný, s karmínovými proužky, s dužninou nasládlou, kořenitou. Sklízi se po 10./X. ~trom nenáročný,
proti mrazům však choulostivý, roste polobujně. Urodný. Do D i S.
gener.

57. )adernáč londýnský! - Pepina Iondynska - London Pepping
Plod i větší, žebrovitý,
Pepin des Londers. II-Vl ~

světle

++

žlutý, červeně na zlatožluté tváři značený. Dužnina jemná,
žlutavá, měkká, šfavnatá, výborné, navinule nasládlé kořenité
chuti. Na stůl i trh. Strom v teplé, chráněné, živné, vápenité,
dosti vlhké půdě prostředně roste do kulovité koruny, jest trochu
choulostivý, jinak velmi úrodný. Kvete 2. Do S, D a sušších A.
58. Ontario 1 1-Vl 66 ++ Plod veliký, kulatý, ploše
žlutozelený až žlutý, na sluneční straně živě červeně

stlačený,
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smytý a pruhovanj. Dužnina bílá, křehká, šfavnatá, kořenité, pří·
jemné příchuti. Výborný k vývozu, snese dalekou dopravu. Strom
nenáročný, tvoří kulatou korunu; jest velmi otužilý, odolný, brzy
a hojně plodí. Kvete 2. Do otevřených S a D.

59. lep\iška \ - 'Le\emiaK. - Ro\er Eisera:p\e\ - Eiser rouge. \\-\1\\

D. --L+ Plod prostřední, dlouze kulovitý, zralý krásně tmavo·
červený. Dužnina nejprve drsná, při dozrání zjemní, pak jest
kyselosladká. Výtečná, trvanlivá odrůda pro stůl i trh, na vývoz
a na mest! Strom ve vysokých, horských polohách, v dobré,
vazši půdě silně roste do široké koruny; velmi úrodný. Kvete 2.
Snese drsné podnebí. Do A, S, D i na pastviska.

6í). Vejlimek chocholatý
i.

(šlěiinské červené) - Szelyna czerwona

Stelling rouge. I -IV D. ++ Plod velký, splo·
dozrávání tmavočervený, s tečkami tmavými i bílými.
Dužnina tvrdá, jemná, šfavnatá, navinule sladká. Jablko je pro
všecky účely upotřebitelné. Strom zvolna roste do vysoké, široké
koruny; žádá dobrou, hlubokou, vlhčí půdu. Kvete 2. Do S i D.
-

Roter Stelliner -

štělý, při

61. Žemlové - Ksil!z~tce

- Oriiner Fiirslenapfel -

Pomme de prince

I-Vl ++! Plod až velký, zeleno·žlutý. Dužnina zeleně
bílá, jemná, pevná, šfavnatá, chuti navinule kyselé, občerstvující.
Strom v hlubší, živné, vlhčí půdě mocně roste do vysoké ko·
runy, jest zdravý a úrodný. Do S a D.
verte.

62. Šampaňská reneta - Reneta szampaňska - Champagner·
Renetle - Reinelle Blanche de Champagne. ll- Vll D. ++ Plod prostřední, stlačený, voskově žlutý s červenou tváří, o bílé dužnině,
velmi šfavnaté, chuti příjemné, občerstvující; na jaře hledaná
odrůda. Strom i v hlubší, mírně vlhké půdě pomalu roste, tvoří
kulovitou korunu, plodí ročně, dobře mu svědčí i drsné podnebí. Na mest.

65. Kožená reneta zimní -

Oraue franzosische Renette -

Rei·

XII- Vl D. ~t+ Plod prostřední, až malý,
místem hladký, ale dosti zdrsnatělý, zelenavý, později trochu
zbledne, na sluneční straně do zlatova naběhne, často rezivý.
Dužnina bělavě žlutá, nakrojená hnědne, hustá, ale dosti měkká,
šfavnatá, chuti velmi dobré, navinule cukernatá, zvláštní, osobité
příchuti. Strom žádá půdu hlubokou, živnou, výhřevnou, vlhkou.
nette grise francaise.

64. Míšeň česká! Borsdorf - Reinellebatarde.

Borszlóvka -

Edelborsdorfer -

Tomme de

I II D.D.! ++ Plod menší, pravidel·
ný, často s bradavkami, barvy živě žluté, od slunce bývá kar·
minově začervenalý. Dužnina žlutobílá, chrupavá, šfavnatá, chuti
výborné, renetově okořeněné, navinule sladké. Strom zvolna
roste do šířky i výšky, žádá půdu dobrou, těžší, jílovitou, hlu·
bokou. Kvete 2. Do S a D.
344
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65. Malinové hornokrajské - Oberlander Hirnbeerapfel - Frarnboise ď Oberland. XII-I V 66-+- Plod prostřední, kulovitě sploštělý, úchylný, trochu žebernatý, žlutý, fialovo karmínově, modravě ojíněný. Voní příjemně, nevadne. Dužnina bílá s nádechem
zelenavě žlutým. Jemná, měkká, šfavnatá, lehce navinule sladká
s příchutí malinově kořenené, velmi dobrá. Strom v dobrých,
hlinitých a mírně vlhkých půdác~ i vyšších polohách roste do
koruny vznosné, později široké. Urodný.

66. Chodské (Chodská reneta). Místní odrůda šumavská. XII-V
6 ++ Plod prostřední velikosti, citronově žlutý, oranžově nadechlý s jemnými tečkami. Dužnina na vzduchu hnědne, jemná,
šfavnatá, mírně příjemně navinulá. Na Domažlicku pěstuje se
v nižších i vyšších polohách. Bujně roste, tvoří kulovité koruny,
jest velmi úrodný. Strom v dobře výhřevné, vlahé, hlinité půdě
roste silně do ploché koruny, jest neobyčejně úrodný. Kvete 1.
Vzdoruje nemocem a škůdcům až na rakovinu. Do D.
67. )adernáč Parkerův!
Pépin de Parker. XII-III 66

- Pepina Parkera - Parkers Pepping ++ Plod prostřední, pravidelný
žluto hnědé porezavělý, dužniny žlutobílé, tuhé, křupavé, sladko
navinulé, kořeněné. Strom mírně roste do prostřední velikosti
v půdě hlubší, živné, vlhčí. Chorobami netrpí, brzy a hojně
plodí. Do drsných poloh! Dobré stolní plody a velmi dobré
ovocné víno. Do S a D.
68. Reneta pstruží (Karrnelitská) - Reneta pslra - Karrneliler
Reinette - Reinette des Carrnes. I-IV 66! ++ Plod prostřední,
podlouhle kulovitý, barvy zeleno žluté a pak hnědě červený.
Dužnina žluto bílá, jemně tuhá, kořeněně sladké příchuti. Strom
ve vlhči živné půdě mírně roste do prostřední kulovité koruny,
jest velmi úrodný. Kvete 1. Do S i D v drsné, větrné poloze.
69. Panenské jablko zlepšené -- Panienskie szlachetne. Doporuč. olomouc. odb. zem. ovoc. spol. Domovem na sever. Moravě. XI -IV 66 ++! Plod prostřední, polo červený, s bílou
dužninou, příjemné chuti. Strom jest velmi úrodný, ale roste
pomalu. Do S a větších D, protože má širokou korunu, jež se
má v 50 letech zmladiti. Svědčí mu půda hlubší a vlhčí.

70. )adernáč Ribstonův - Ribstona - Ribston Pepping - Pepin Ribston. I-IV 66! + Plod veliký, zelenavě žlutý, červeně
pruhovaný, rezavě tečkovaný. Dužnina velmi jemná, šfavnatá,
dosti tuhá, příjemně, okořeněle, sladko navinulá. Výtečné stolní
i tržní jablko! Strom v dobré, teplé, živné, hlinité, vlhčí půdě
mocně roste do široké, kuželovité koruny, v chladnější poloze.
Doporučitelný, velmi úrodný. Kvete 1.
71. Boskoopské! - Piekne z Boskoop - Schoner von Boskoop Belle de Boscoop. I-IV 66 ++ Plod velký, někdy vysoko, jindy
345

..
nízko utvářený, prstenčitý, žlutý, porezavělý, s červeným nádechem, s dužninou chuti renetové, delikátní, v dozralosti křehké,
málo sladké. Sklízí se v polovici října. Otužilý strom v půdách
hlinitých, hlubších, vlhčích, P!lněkud chráněných mocně roste
do kulovité koruny. Kvete 2. Urodný. Do D i S.

72. Bojkovo! - Boikena - Boikenapfel - Pomme Boiken. II-Vl
66 + Plod prostřední až velký, jemně hranatý, zeleno žlutý,
lehce narůžovělý, velmi dobré, sladce navinulé jablko, které se
na jaře dobře zpeněží. Sklízí se po 15. říjnu. Strom s korunou
ploše kulovitou, vvtrvalý, otužilý, beznáročný. Velmi úrodný.
Kvete 2. Do S i A i v otevřených polohách.
73. Hontianské!

(slovenská odrůda) -

Hontienskie -

Slovakischer

U-Vl 66 ++! Plod velký, podlouhlý,
pěkně barvený, chuti rozmarinek. Na stul i trh. Strom bujně
roste, nejlépe na svahu, kde je půda hluboká, vlhčí. Je zdravý,
otužilý, úrodný. Do S, A i D.
Apfel -

Pommeslovaque.

74. Strýmka! - Orochowka - Orosser Bohnapfel - Oros Bohn.
III-Vll ++! Plod prostřední, dozralý žlutkavý, červeně pruhovaný, bíle tečkovaný. Dužnina hrubozrnná a šfavnatá, trochu
drsné, mandlově nasládlé chuti, až v květnu poživatelná. Dobré
mestné jablko, také k vaření. Strom beznáročný, mocně roste
do vysoké koruny, vytrvalý, velmi úrodný. Kvete 2. Do S a A.

Hrušky.
Orusze -

Birnen -

Poires.

a) Letní.

L Madlénka zelená - Malgorzatka - Oriine Sommer Magdalene
VII 66 + Polomáslovka. Plod menší, kulovitý,
žlutozelený. Dužnina velmi šfavnatá, citronově navinulé příjemné
chuti. Pro stul i trh. Pro obchod sklízí se od polovice července
ještě za tvrda. Strom v živné, teplé půdě dobře roste do světlé
koruny; jest velmi úrodný. Kvete 2. Do S i D.
Madelaine verte.

2. Červencová hruška - Bunte Juli·Birne - Coloree de Juillet.
Vll 66 + Plod prostředně veliký, pravidelný, tupě kuželový,
hladký, zelenavý, při dozrání žlutý, od slunce živě červený. Duž·
nina zelenavá, polojemná, skoro máslová, navinule sladká, slabě
kořenitá. Vydrží asi 14 dní. Za zelena dopravu dobře snese.
Strom daří se nejlépe ve vlhči písčité půdě, suchá půda jí nesvědčí; velmi úrodný, proto nevelký, ale zdravý, proti mrazům
odolný. I ve vyšší poloze se daři, není·li příliš větrná. Kvete 3.
l. Děkanka červenr.ová!
Dechantsbirne - Doyenne de Juillet.
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Lipcowka Dziekanka li pc. -

Juli

Vll-VIII 66 Plod menší, za-

I

".'

kulacený, žlutý, červeně nadechnutý; velmi dobrá, raná hruška
pro stůl i trh. Strom z mládi dobře roste v půdě lehčí, ale
mírně vlhké, jest velmi úrodný. Kvete 2. Pro uzavřené D. K vývozu dobrá.

4. Muškatelka šedá! -

Muszkatelka -

Oraue Muskalelerbirne -

VIII 6 ++ Plod prostřední. zelený,
ale postupně při zrání kryje se šedou korkovinou až do zelené
bronzovilosti. Dužnina šfavnatá. máslovitě rozplývavá, chuti ko·
řenité. Slrom mohutně roste do krásné koruny, spokojí se i
s chudší půdou a vyšší, chladnější polohou; vzdoruje chorobám
i škůdcům. Plodí později, ale trvale. Do A, S i D.
Musquée grise de Boheme.

5. Zelinka -

Zielinka -

Oriine Tafelbirne . -

Verle longe ď eté.

VIII 66 ++ Plod menší, pěkného vejčitého a hruškovitého
tvaru, zeleně žlutý, někdy červeně nadechnutý. Dužnina hutná,
ale přece máslovitá, jemná, šfavnatá, chuti sladkonavinulé, oko·
řeněné. Velmi dobrá na stůl i trh, protože tlakem netrpí; k va·
ření. Strom v půdě hlubší, ne lehké, velmi mocně roste do širší
koruny, jest vytrvalý i v severních polohách velmi úrodný. Kvete 2.
Do D i S.

6. Solnohradská

(cikánka) -

Salcburska -

Salzburgerbirne -

VIII 66 + Plod menší, baňatý, nažloutlý,
slunní strana trochu rezavá, dužnina kyprá. Strom v hlubší, živné
půdě rychle roste do obrovské koruny, značně vysoké, jinak
beznáročný, úrodný.

Poire de Salcburg.

7. Klappova máslovka! -

Faworytka -

Clapps Liebling -

Fa-

značně velký, světle žlutý,
na slunečnl straně mírně začervenalý. Dobrá stolnl i tržní hruška.
Pro trh sklízí se za zelena. Strom mocně roste, bývá zdravý
i v mělké ornici, jílovitá i vlhká písčitá půda mu svědčí. V po·
Ioze není vybfravá. Odrůda velmi úrodná. Kvete 3. Pro S, Di A.

vorite de Clapp.

VIII-IX 66 Plod

8. Špinka -

Dobrá szara -

Gute Oraue -

Poire grise bonne.

VIII-IX 66! + Plod malý, až prostřední, hruškovitého tvaru,
zeleně žlutý, červení nadechnutý. skoro celý rezovitý. Dužnina
bílá, tavící, zvláštní kořeněné příchuti. Velmi dobrá odrůda
na stůl i trh, k vaření, k sušení! Strom jest otužilý. úrodný,
roste v každé půdě i drsné poloze velmi dobře. Kvete 2. Do Di S.

9. Štuttgartská kozačka -

Oai~hirtenbirne -

Kozlarka stuttgardzka - Stuttgarter
Rousselet de Stuttgart. IX 66!
Plod menší,

++

hruškovitý. barvy žluté, od slunce červeno·zahnědlý, poněkud
rezovitý. Dužnina nažloutlá, šfavnatá, rozplývající, jemně Z':,nitá,
chuti přfjemné, sladké, skořicové. Výborná pro stůl i trh! Ceše
se asi týden před zralosti. Strom v půdě hlubší i štěrkovité
mocně roste do krásného kužele. Kvete 1. Do chráněných S a D.
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10. Williamova Čáslavka - Bonkreta Wiliiamsa - Williams
Chrh;lenbirne - Bon Chretien Williams. IX 6.6.
Plod velký, podlouhlý, břichatý, citronově žlutý, slabě narůžovělý, někdy trochu

+

rezovitý. Dužnina bílá, šťavnatá, jemná, rozplývajicí, výtečné,
kořeněné, zvláštní přichuti. Strom pro každou teplejší, třeba
i vyšší polohu; vzrůst dobrý. Velmi úrodná. Kvete 1. Pro chráněné S a D.

11. Máslovka Monchallardova - Monchalarda- MonchallardMonchallard. IX 6. + Plod prostřední až velký, po-

birne -

dlouhle hruškovitý, žluto-zelený, červení oranžovou naběhlý,
trochu rezovilý. Dužnina žlutavá, jemná, šťavnatá, rozplývajicí,
chuti lehce navinulé, sladké, trochu okořenělé, zvláštní dobré
příchuti. Strom nevybíravý ani v půd(>, ani v poloze; mocně
roste do širokého kužele, jest úrodný. Kvete 2. Do D i S.

12. Muškatelka turecká skatelerbirne -

Muszkatuszka lurecka - Tiirkische MuPoire musquette de Turquie. IX 66 Plod menší,

hru~kovitého tvaru, nažloutlý, od slunce rudě zbarvený, tečko
vaný. Jemná, křehká, šťavnatá, sladká, muškatově aromatická
dužnina činí ji hledanou stolní i obchodní odrůdou. Do obchodu
sklízí se za zelena. Strom beznáročný, bujně roste do jehlancovité koruny, je odolný, velmi úrodný. Do S i D.

13. Kongresovka I -- Kongresówka - Andenken an den Kongres IX ~6. ++ Plod velký, hrbolatý, při do-

Souvenir de Congres.

zrávání žlutý s červenou tvářinkou, jakost jest závislá na půdě
a poloze, na trhu láká svou velikostí i zabarvením. Pužnina
žlutavě bělavá, šťavnatá, chuti mírně navinule sladké. Ceše se
se před dozráním. Strom spokojí se s každou půdou, trochu
vlhkou, a trochu chráněnou pro velikost plodů. Do S i D.

14. Solanka I -

+

Solanka -

Solanerbirne -

Poire de Solany.

IX

~
Plod prostřední, zeleno až citrono\'ě žlutý, na sluneční
straně živěji zardělý, tečkovaný, sem tam drobně rezivý. Dužnina
polojemná, výtečné, jemně nasládlé, okořenělé příchuti. Velmi
oblibená i v zázemí. Strom v hluboké hlíně, náplavech i těžších,
v polohách chráněných i vyšších bujně roste do široké koruny,
v hlubší půdě jest velmi úrodný, mrazům vzdoruje. Pro S, D i A.

b) Podzimní.

15. Salisburyho I - Salisbury - Prinzesin Mariane - Princesse
IX 66 ++ Plod baňatý, ke stopce se zúžující, zele·

Mariane.
navě

žlutý, hojně rezovitě skvrnitý. Dužnina nažloutlá, šťavnatá,
rozplývající se, chuti sladce aromatické, kořeněné. Včas sklizena
snese dobře dopravu. Strom nenáročný na půdu i polohu, tvoří
vysokou, kuželovou korunu. Kvete 3. Do S, D i A.
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16. Kolomaova máslovka birne -

Beurré Picquery -

Urbanistka - Kolomas Herbstbutter·
Urbaniste. IX-X 66
Plod pro-

+

středni, tvaru vajíčka s obou slran skoseného, žlutozelený, rezo.vitě tečkovaný. Dužnina žlutavě lososové barvy, jemná, štavnatá,
rozplývající, chuti mile okořenělé, navinule cukernaté. Na stůl
i trh. Strom v přiměřené půdě silně roste do krásného kužele,

je trvanlivý, velmi úrodný. Kvete 2. Do S, D i A.

17. Máslovka Gellertova-Hardyova Beurre Hardy. IX-X 66!

Bera Hardy'ego -

+

Plod až velký,
komole kuželovitý, barvy při dozrání žluté, na slunci zarudlé~
z větší části rezovilě kryté s tmavohnědými tečkami. Dužnina
lososově narůžovělá, ve zralosti rozplývavá, o výborné, sladce
kořeněné chuti s pikantní příchutí. Náleží k nejjemnějším, koře
něným, podzimním hruškám! Strom v půdě dobré a třeba vyšší
chráněné poloze roste do kužele, jest vytrvalý, velmi úrodný.
Kvete 2. Do S a D.
Oellerts- Butterbirne -

18. Merodova máslovka -

++

Doppelle Philippsbirne -

Dayenné

IX-X Plod prostřední, zelenavý, při zralosti
na slunci jasně žlutý, načervenalý, hustě rezovitě skvrnitý. Dužnina zdánlivě hrubá, jemná, bílá do žluta-va přecházejícf, šťavnatá,
rozplývající, chuť velmi dobrá, jemně navinule sladká. Stromu
se nejlépe daří v dobré hlínce, jinak jest beznáročný, tvoří vysoké koruny; hodí se do S, A, i D.
de Merode. 6

19. Avranšská! -

Dobrá Ludvika Bonne Louise ď Avranches.. IX-X 66

Oute Louise von Avranches:,-

+

Plod větší, žlutozelený,
něžně karmínově nabarvený. Dužnina zralého plodu, rozplývavá,
příjemné, velmi sladké, okořenělé chuti. Dlouho držeti se nedá.
Strom v přiměřené hloubce půdy a vlhkosti bujně roste v pravidelnou, vysokou, jehlancovitou korunu, v poloze není vybíravý;
naopak roste všude, v té příčině nemé soutěžníka! Do S, A, D
a na všechna veřejná místa.

20. Červená bergamotka. -

Bergamotka czerwona -

++

Role Ber-

IX- X 66
Plod malý, ploše ku·
latý, červenošedý. Duznina bílá, jemná, šťavnatá, bohatě kořeněná.
Pro trh i domácnost. Strom bývá v dobré, živné půdě velmi veliký, úrodný; daří se všude i v otevřených, drsných polohách.
Do S i D.
gamotte - Bergamot!e rouge.

21. Máslovka lesní -

Flamandka -

+

Holzfarbige Butterbirne -

IX- X 66!
Plod veliký! tvaru nejčastěji
vejčitého, hruškovitého, žlutozelený, při uzrání světležlutý, od
slunce tmavokarmínově zbarvený, velmi často rzí vice méně po·
krytý. Dužnina máslovitá, šťavnatá, bílá, velmi jemná, chuti velmi
sladké, okořenělé. Strom v poloze teplé, chráněné, v půdě kypré,.
úrodné, hluboké, roste přímo do koruny pěkně jehlancovité. Do
chráněných D a S.
Fondente des bois.

___
.-

---~--
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22. Máslovka předobrá - Wýborna - Hochfeine Butterbirne IX-X 64! + Plod prostřední až velký, souměrný, barvy zlato nebo citronově žluté, vice méně porezivělý•
.Dužnina máslovitá, velmi šťavnatá, nažloutlá, chuti velmi jemné,
sladké, silně kořeněné. Strom v půdě dobré, teplé, vazčí, dosti
vlhké, v poloze teplé a chráněné roste živě, jest zdravý a tvoří
korunu velkou, vysokou. Kvete 2. Pro D.
Beurré superfin.

..,.i

25. Thiriotka (Ardenská.) - Fondante de Thirriol. IX-XI ~
Plod pravidelný s dlouhou stopkou, slupka bělavě, zelenavě
žlutá, sluneční strana bývá žlutší, celá malými, šedými, červeně
vroubenými tečkami posetá, lesklá, zralé plody jsou žlutší. Dužnina jest bílá, jemná, máslovitá, dilem se úplně rozplývá, velmi
šfavnatá, sladká, líbě kořeněná, lahodná, výborné chuti. Dopravu
snáší dobře. Strom v dobré, vlhčí půdě i otevřené poloEe bujně
a zdravě roste do výše a tvoří sevřenou, jehlancovitou korunu,
která ho doporučuje do A k silnicím a cestám i do S a D.

+

~4. Marie Luisa - Marja Ludwika - Maria Luise. X ~! +
Plod prostřední až velký, sladký, vonný. Strom v hlubši, živné,
teplé, poněkud chráněné poloze bujně roste do jehlancovité
koruny s odstávajícími větvemi; jest úrodný. Do S a D.

25. Comtesse de Paris (pařižanka) X ~ + Plod proslupka zeleno:ilulá, s četnými rezovitými tečkami. Dužnina
šfavnatá, sladká trochu natrpklá, bez krupiček, málo kořeněná.
Nevycirží. Strom v dobré, živné, nesuché půdě, dobře roste do
prostřední velikosti.
střední,

26. Viennská - Wiennenka - Triumph von Vienne - Triumphe de
X-XI 66 + Plod velký, zelenavěžlutý, zřídka zarudlý,
často bledě rezovými tečkami posetý, dozrálý silně a libě voní.
Dužnina žlutá, šťavnatá, Jemná, libě sladká, slabě okořenělá.
Strom mírného vzrůstu není prá'lě vybíravý, ale přece žádá úrodnou půdu a chráněnou polohu, aby dal pěkné plody. Do chrá·
něných S a D.
27. Děkanka spolková ~ Komisówka ~ Vereins Dechantsbirne
~ Doyenne. X-XI ~! + Plod velký, tupě kuželovitý, cilro·
nově žlutý, na sluněční straně červeně smytý, rezavě tečkovaný.
Dužnina jemná, tavící, velmi příjemné, jemně kořeněné příchuti.
Na stůl i trh. Strom miluje vlhčí půdu, živě roste do pěkné,
kuželovité koruny, žádá dobrou půdu a teplou, chráněnou polohu. Jest úrodný. Kvete 2. Pro D.
Vienne.

I

l
li

28. Charneuská 1 ~ Szarneza - Kostliche von Charneau - Fon·
X-XI 66 + Plod až velký, mírně zahrbolený. Hladká slupka bývá sytě zeleno žlutá, na sluneční straně
zarudle ožehlá. Dužnina šťavnatá, ryzplývající, výtečné, nasládle
kořeněné příchuti! Strom mocně roste do pěkné, kuželovité kodante de Charneu.
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runy; za dobrou, teplejší půdu vděčí se výbornou jakostí ovoce,
brzy plodí a stále, avšak ne příliš hojně. Do S, A i D.

29. Nová Poiteau -

Palawinza - Neue Poitenn - Nonveau Poiteau.

30. Angoulemka -

Diuszeza - Herzogin von Angouleme - Duches

X-XI 66 + Plod veliký, podlouhlý, vejčitý, zelený, tupě načervenalý. Dužnina zeleně žlutá, tavící vělmi jemné, sladké pří
chuti. Na stůl i trh. Strom v poněkud vlhčí půdě mocně roste
do krásné, kuželové koruny, v teplejší poloze brzy a hojně plodí.
Kvete 2: Daří se i v drsné poloze. Do S a D.

+

ď Angouleme. X-XI 66
Plod velký, tupě hruškovitý, zeleno
žlutý, rezovitě tečkovaný. Dužnina polojemná, skoro tavící, u jaderníku někdy zatvrdlá. Strom v hlubší, trochu vlhké, živné půdě
mocně ro~te do krásné kuželové koruny, teplá poloha mu svědčí.
Kvete 1. Urodný. Do chráněných S a D.

31.

Křivice

-

Krzywka -

Butterbirne Clairgeau - Beurre Clairgeau.

X-XI 66 +-Plod velký, hruškovitý, naduřelý, krásný žluto
zelený, krásně červeně zbarvený. Dužnina bělavá, šťavnatá, sladko
nakyslá, kořeněná, velmi dobrá. Strom v půdách hlubokých, třeba
i trochu sušších krásně roste do štíhlé, jehlanovité koruny. Brzy
a bohatě plodí. Kvete 3. Do S a D.

32. Boscova láhvice! - Apremonlka - Bese's Flaschenbirne + Plod zeleno žlutý, velký, podlouhle hruškovitý, skořicově celý rezoi'itý. Dužnina bělavá, chuti
příjemné, pikantní, nasládlé, kořeněné, rozplývaj[cí. Výborná, hledaná odrůda na vývoz! Strom v hlubšf, obdělávané půdě bujně
roste do kuželovité koruny. Plodi každoročně, ale mírně. Kvete 3.
Do S, A i D.
Calebasse Bose. X-XI 66

33. Tongresská -

Tonárovka- Birne von TongN- Beure ďTongre.

IX-XI 66 Plod velký, podlouhle kuželovitý, zlato žlutý, skořicově rezovilý, mírně zarudlý. Dužnina jemná, křehká, šťavnatá,
velmi chutná. Strom prostředně roste do jehlancové koruny.
Jest velmi úrodný. Kvete 2. Pro D.

34. Lectierova - Lekliera - Die Leclier Birne - Le Lectier.
Plod velký, hruškovitě podlouhlý, zeleno žlutý, při dozrávání
žlutý, rezovitě tečkovaný. Dužnina bělavá, nasládlá, příjemně
kořeněná. Strom v hlubší, živné, vlhči půdě silně roste do kužele, brzy a hojně plodí. Kvete 2. Do chráněných S a D.
66

c) Zimní.

35. Máslovka Blumenbachova Blumenbachs Butlerbirne -

Maslowka Blumenbachowa -Solbat Laboureur. XI 66! Plod prostřední,

žluto zelený, poLději žlutý, s četnými hnědými body, kolem ka·
lichu a stopky rezavě mramorovaný. Dužnina žluto bílá, jemná
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se skořicovou příchutí. Nádherná pro stůl i trh. Strom v dobré
zahradní půdě roste prostřsdně do kuželové koruny, jast vytrvalý, bohatě a brzy plodí. Zádá chráněnou polohu. Do S a D.

36. Pastornice -

Plebanka -

Pastorenbirne -

Poire de Curé.

XI-I 6 ++ Plod velký, podlouhlý, žluto zelený, někdy tmavou červení nadechnutý, zde onde rezavě skvrnitý. Dužnina
žluto bílá, truchu hrubá, ale přece šfavnatá, kořeněná. Strom
v dobré, živné půdě, přiměřeně vlhké mocně roste do vysoké
koruny a plodí pravidelně a hojně. Do chráněných S jako vysokokmen, do D jako jehianec a vřeteno.

37. Pstruzka XI

I 66!

+

Pslragowka -

Plod

prostřední,

podlouhlý, nekdy zakulacený,

38. Dielova- Poděbradská- máslovka -

+

Dielowa - Diels

Plod velký, hruškovitě
břichatý, jasně žlutý, rezovitě tečkovaný a rezavými skvrnami
pokrytý. Dužnina bílá, jemná, velmi šfavnatá, máslovitá, trošičku
krupičkovitá, cukernatá, okořenělá, pikantní! Strom v půdě hli·
nité, hluboké, přiměřeně vlhké, teple chráněné roste během doby
do kulovité koruny. Do chrúněných S a D.
Beurré Dlel.

XI-I 66!

39. President Mas! - Prasident Mas - Président Mas. X-XI
6.6 + Plod prostřední až veliký, sivě zelený, později žlutavě
zelený, zřídka od slunce lehounce zarudlý, s drobnými tečkami.
Dužnina žluto bílá, jémně máslovitá, lehounce, ale líbě koře
něná, sladká, pikantně navinulá. Strom na půdu nenáročný, jen
polohu žádá proti větrům chráněnou, třeba výše položenou.
Pozdě začne ploditi, ale pak stále. Roste bezvadně do krásné,
jehlancovité koruny. Do S, A i D.
40. Napoleonova máslovka -

Napoleonowa máslowka -

Na·

XI- XI 66! + Plod pro·
tmavo a světlo hnědě tečko
vaný. Dužnina jemná, máslovitá, velmi šfavnatá, bílá, sladká,
jemně navinulá. Strom v půdě hluboké, úrodné, přiměřeně vlhké,
dosti výživné roste ve svém mládí bujně, později ochabuje,
koruna pro v~lkou plodnost nebývá velká a dlouhého věku ne·
dosáhne. Do D a S.
poleons Bulterbirne - Beurré Napoleón.
střední, nazelenalý, později žlutý,

41. Máslovka Hardenpontova - Bera Hardenponta - Harden·
ponts Winterbutterbirne - Beurré d' Hardenpont. XII-I 66
Plod
prostřední, nepravidelný, kdoulovitý, barva světle zelená, při do-

+
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Forellenbirne - Poire Fruite Forelle.

světlo zelený, později citronově žlutý, na sluneční straně karmí·
nově nebo hnědo červeně zabarvený, pstruhovitými body po·
krytý. Dužnina bělo žlutá, polotavicí, šfavnatá, zvláště kořeněná.
Strom v dobře výživné půdě, přiměřeně vlhké, vyrůstá do pěkné,
jehlancovité koruny. Brzy a hojně plodí; v mládí choulostivý
vůči mrazům. Pěkné a hledané ovoce tabulové. Do S a D.

Butterbirne -

I
I

zrávání nazelenavě žlutá, až citronová, od slunce až zlatožlutá.
Dužnina dozralého plodu šfavnatá, máslovitá, velmi jemné, sladké
a navinulé chuti. Strom v piidě teplé, kypré, dosti vlhké, v po·
Ioze teplé v mládí bujně roste, později ochabuje, tvoří korunu
vysokou, jehlancovitou, hustou; zdravý a úrodný. Do chráně
ných D a S.

+

42. )eanne ď Are. XI-I 66
Plod velký, podobný
Angoulemce, slupka hladká, zeleno-žlutá, dozralá zlato-žlutá,
s četnými rezovilými tečkami. Dužnina žlutavá, šfavnatá, výborné~
sladko-navinulé, kořeněné chuti. Strom v dobré, hlubší, vlahé
půdě roste do krásného kužel€, jest velmi úrodný, zdravý, dobrý
na kordony. Do S a D.

43. Lucasova máslovka -

Lucasowa maslowka Beurré Alexandre Lucas. XII-I 66

Alexander

++

Plod
podlouhlý, zakulac~ný, zelený, při dozrání žloutne
až do barvy zlatově žluté, je zcela lehce žíhaně zardělý, piho·
vatý; rez u kalicha. Dužnina bělavá, lososově nadechnutá, jemná,
velmi šfavnatá, máslovitá, rozplývající, chuti sladké, kořenité,
pikantně přitrpklé. Strom je zdravý a v dobrých hlinitých, vlhkých
půdách velmi dobře roste do vysokých, úzkých korun. Plodnost
dá na se čekati, ale pak jest pravidelně hojná. Do chráněných
D a S.

Lucas But!erbirne prostřední,

44. Neliska zimní - Kolmarka Nelisa - Winter Nelis ~ Nelis
Pomme de Malines. XII-I 66! Plod menši, kuJov1tý,
zeleno·žlutý, téměř celý hnědě skvrnitý. Dužnina mírně nazele·
nalá, jemná, šfavnatá, polorozplývající, dobré, sladko-navinulé
chuti, příjemně okořeněn~. Strom v hlinitější i hlubší půdě vždy
zvolna roste s převislými větvemi, i v nejvyšších polohách bývá
velmi úrodný. Kvete 3.
ď hiver -

-

45. Děkanka
Doyenné ď hiver.

zimní - Dziekanka
XII-IV 66!

zimowa -- Winter Dechantsbirne

+

Plod ai velký, nepravi•

později světlejší, na sluneční straně hnědo
červený, četně hnědě tečkovaný, okolo stopky a kalichu trochu
orezavělý. Dužnina žlutobílá, máselná, šfavnatá, s velmi jemnou
muškátovou příchutí. Strom dobře roste v piidě hlubší, vlhčí,
žádá polohu teplou a chráněnou. Náleží mezi nejlepší zimní

delný, tmavozelený,

hrušky! Do D.

46. Olivier de Serres. 1-111 66! Plod prostřední~ ploše
kulovitý, tvaru hrušek, šedozelený, hlínově rezovitý. Dužnina zažloutlá, kol jaderníku písková, máslovitá, dosti šfavnatá, chuti
. sladce navinulé, příjemně okořeněné. Strom daří se v každé
živné, teplé, vlhčí p6dě a formou trochu stlačenou vyriistá v ku·
želovitou korúriu; jest velmi úrodný. Kvete 2. Do D v teplých
a chráněných polohách.
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47. Mechelenská žlutý,
velmi

Jósefiny - Josephine von Mecheln - Joséphinc

+

Plod prostřední, kotoučovitý, zelenojemně rezovitý. Dužnina žlutavě bělavá až zelená, jemná,
šťavnatá, rozplývající, chuti kořenité, navinule sladké, někdy

de Melines. 1- III

66!

přitrpklé. Strom v ·každé živé, vlhčí půdě mocně roste do širo·
kého kužele, bohatě plodí, daří se v každé poloze, jest velmi
doporučitelný.

Třešně.
Czeresnie -

Kirschen -

Cerises.

Skoro každý kraj, jmenovitě třešňový, má odrůdy
měrně výborné, dlouhou dobou vyzkoušené. Seznam
ných odrůd hodí se pro všecky účely.

místní, po·
zde uvede-

1. týden zrání.·

1. Rychlice německá! - Marchijska najwczeniejsza - Friiheste
der Mark - Précoce de Ia Marche. 66
i-! Ptod prostřední, tmaVO·

+

červený, velmi dobrý na stůl i trh. Silný, přímo rostoucí
brzy a hojně plodí, zvláště je-li v teplejší poloze.

2. Boppardská raná! cose de Boppard 66

+

strom

Boparlowa- Friihe von Boppard - Pré·
srdcovka. Po 5. červnu

tmavočervená

pro zasíláni, po 10. červnu dozraje, až úplně· zhnědne, pak již
není k zasílání. Plod zářivě červený, oblíbený. Strom v průměrné
půdě plodí hojně, pravidelně, snese i drsnou polohu.

3. Vítovka Molitorovská - Molitorowska 66 + černá srdcovka. Plod velký, hnědě červený, velmi dobré chuti. Ovoce lze
trhati před úplnou zralostí, ještě červené. Strom bujně roste
v půdách teplých, tvoří širokou korunu a velmi mnoho nese.
Dozrává několik dní po Něm. rychlici.
(. Pražská raná plus prémalurée de Prague.

Wcesna prazka - Friihe Pragerkirsche - La
66!
Plod prostřednl, chutný, hnědě

+

cervené barvy, zraje počátkem června. Strom
prostřední velikosti, velmi úrodný.

dobře

roste do

2. týden zrání.

5
jovic -

Libějovická

raná! - Wcesna libiejowicka -- Friiheste aus Libě·
Hative de Libějovice 66
tmavočervená srdcovka. Pro

++

češe se pred 10. červnem, k
stromě déle. Strom nenáročný,

domád spotřebě nechá se na
zdravý, otužilý, tvoří krásné,
·
štíhlé koruny; do drsných poloh.

trh

6 Winklerova bílá srdcovka weisse Herzkirsche 354

Winklera biala - Winklers
Quigne blanche Winkler. 66
Pro stůl i dor

++

-

mácnost dobrá, na trh výtečná pro svůj krásný vzhled. Strom
roste, jest zdravý, brzy a velmi úrodný.

krásně

3. týden zrání.

7. Šalanka! - Salanka - Schalanka - Chalanka 66 + tma·
Plod menši, rudočerný, velmi dobré chuti, pro trh
klidí se za hněda, na stromě vydrži 14 dní. Strom skromný roste
mohutně, hojně plodí, pěstovdi poblíž velkých měst do polních
třešňovek. Původ slovenský.
vočervená.-

4. týden zrání.

8. Ramon Oliva - Ramon Oli.va - Ramon Oliva. 6.6! +
Plod velmi velký tmavočervený, sladký, pro stůl i trh. Strom
bujně roste a jest úrodný. Do S i O.
9. Oermersdorfská chrupka - Oermersdorfska - Oermersdorfer
Bigareau de Oermersdorf. 66 + t- Plod velký, ru·
dohnedý, velmi chutný, pro domácnost i trh. Strom roste velmi
bujně v hlinité půdě vlhčí a hojně nese. Do polf.

Knorpelkirsche -

10. Troprichterova polochrupka - Troprichlera -- Troprichters
Ouigne de TroprichtPr. 66 ++ Plod značně velký,
černý, polotuhý, ranější a krásný. Bezkonkurenční odriida. Otužilý strom mohutně roste do vysok~, široké koruny, spokojí se
i v chudší půdě, plodnost začne záhy a jest nevyrovnatelna.
Do SaD.

Schwarze -

11. )ánovka mšenská 66 ++ zraje v polovici července.
Plod velký, pevná slupka jest tmavěhnědá až černá, jemnými
tečkami posetá, dužnina tmavěrudá, jest tuhá, ale v ústech se rozplývá, tmavěrudá šťáva chutná velmi dobře a kořenitě navinule.
Stromu nejlépe svědčí živná půda dostatečně vlhká. Plodí brzy
a hojně.
12. Medňanská - Mednianska - Emilia Mednjánszky 66. ++
srdcovka. Plod velký; černé, lesklé maso, šťávy tmavočer
vené, kořeněné, tvrdé, velmi doporučitelný na slůl i trh. Strom
zdravý, otužilý, vzdorující mrazům, roste rychle do prostřední
koruny, dosti vysoké, není vybíravý, ale nejlépe mu svědčí půda
vápnem bohatá.
černá

5. týden zrání.

15. Klecanská černá 66 ! + zraje v polovici července.
Plod prostřední, lesklé stopky, barvy hnědé, černajícf, tečkami
zdánlivě vystávajícími posetá. Dužnina tuhá, avšak dosti měkká,
tmavěrudá, šťavnatá, chutná sladce, kořenitě, jemně navinule.
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Strom v třešňové půdě jest velmi zdravý, neklovatí, roste do
pěkné výše v mohutnou korunu.

14. Hedeffingerova obrovská! - Olbrzymka Hedelfinska Plod
Hedelfinger Riesenkirsche, - Bigarreau ď Hedelfingen. 66
černá chlupka, jest veliký; tupě srdcovitý, tmavohnědý, chutně

++

kořenitý; na stůl, domácnost, trh i ke konservaci. Dužnina pevná,
proto výborná pro vývoz. Strom se mohutně rozvětvuje, miluje
polohy vlhčí, půdu dobrou, vápenitou. Plodí později, ale stále,
ne příliš hojně. Do· třešňovek.

15. Naršanská velkoplodá! - Narzaniska - Narschansker
grossfriichtige - Cerise de Naršan en grande fruits. 66
Plod
velký, tmavočervený, lesklý, tvrdý, výtečné chuti, vynikající pro

++

konservování i na vývoz. Strom zdravý, silně roste do široké
koruny, proto třeba v dobrých půdách sázeti na vzdálenost
12-14 m. Plodí mnoho. Nečiní zvláštních požadavků, daří se
všude v třešňových půdách, vzdoruje mrazům. Původ slovenský.

16. Napoleonova chrupka! (Laurmanova) - Olbrzymka Napoleona. - Napoleons Knorpelkirsche - Grosse Princessinkirsche - Bigarea.u
Napoleon. 66
Plod velký, lesklý, pestrý, krásný, skvěle
červený, žlutě prosvítavý. Netrpí dopravou, proto pro vývoz vý-

++

borná! Strom roste bujně v ·hlubokých, obdělávaných půdách.
Koruna široká, vysoké kmeny. Do S i D.

17. Skalka -

Mahrische Herzkirsche - Bigarriau de Moravia. 66
Plod prostřední barvy tmavohnědě červené, až černé, lesklý,
dužnina pevná, chuti velmi příjemné, sladké, navinulé. Strom
miluje polohu hornatou, teplou, suchou, půdu hlinitou. Roste do
velkých rozměrů.

++
I
I

18. Velká černá chrupka kirsche -

Bígareau brun (gross noír).
srdcovitý, výtečný na stťil i trh.

jest zdravý, úrodný,

nenáročný.

Czarna pózna -

Braune Knorpel-

Plod velmi velký, sploštěle
Strom roste do veliké koruny,

Višně.
Wisníe -

Weíchseln -

1. Sladkovišeň raná -

Orioltes.

Híszpanka wcesna -

Friihe, role Ma.i-

+

Plod zraje v polovině června, povelký, sploštělý, hnědočervený, výborné
clmti. Stolní i hledaná tržní odrůda. Strom skromný, bujně roste,
tvoří vysoké, přfmé koruny; velmi úrodný. Ve květu nezmrzá.
Nestejně zraje, proto nehodí se k sadbě ve velkém.
kirsche stupně,

May duke. 66
jest prostředně

2. Vackova višeň cose de Vacek.

66

++

Wackowa - Vaceks Weichsel - Oriotte pre·
Plod prostřední, pro rané, časné zrání
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(asi 15. července), nemá na trhu konkurenta; tmavě až hnědě čer
vený, chutný, do pečiva, ke konservaci, na šťávu; nepuká. Strom
v hlinitě štěrkovité půdě na podnoži ptáčnice tvoři vysoké, ku·
lovité koruny, živě a zdravě roste, mrazům výborně vzdoruje.
3. Španělská černá! 66. ++ Zraje koncem července.
Dobře se upotřebí pro všecky účely. Plod tmavočervený, dobrý
k zavařeni a do obchodu.
4. Královská amerelka! - Szklanka - Konigliche Amarelle Amarelle royale. L:-.6 ++I Zraje koncem června. Plod prostředně
velký, jasně červený, až průhledný, velmi jemné, nasládlé chuti;
stopky krátké; do konserv (kompotů), pečiva, v úplné zralosti
jídlu, pro blízké trhy. Strom není vybíravým ani v půdě ani
v poloze, koruny se svislými větvemi, velmi úrodný, zdravý a
oddolný. Plodf brzy a bohatě. Velmi dobrý na mírné svahy vý·
chodni a jihovýchodní.
5. Ostheimská višeň 1 - Oslhemska - Oslheimer Weichsel Griotle ď Oslheim. 66! ++! Zraje v půli července. Plod velký,
tmavo červený, pro vývoz češe se ještě za červena; pro ostřejší,
sladko kyselou chuť, jest na trhu hledaný; na stromě udrží se
dlouho a nepuká. Strom, vlastně keř, jest velmi zdt:,avý Oako
višně vůbec) a daří se ve všech polohách a v~ade. Slechtí se
na podnož ptáčnice, málo na mahalebku. Husté koruny nutno
často proklestiti.
6. Amarelka stinná! - Sutóvka pózna- Grosse, Iange Lotkirsche
- Griote du Nord. L:-.6 + Plod značně velký, temně červený,
chuti vinné, občerstvující, pikantní. Dozrává koncem července,
někdy až v srpnu a proto jest hledaný na trhu, kde již jiné
višně nejsou. Nepuká ani za déštivého počasí. Stromky do dob·
rých půd šh:,chtí se na semenáčky planých višní, do chudších
na pláňata třešňová; lze ji pěstovati i v polohách slunci odvrá·
cených; v suchých půdách ovoce předčasně opadává. Plodí záhy
a mnoho. Do S i O.
7. Královna Hortensie - Hortensja - Konigin Horlensia - Reine
Horlense. 6.6 + Zraje v polovici července. Plod velký, po·
dlouhlý, bělo žlutý až červeno růžový. Dužnina nažloutlá, velmi
šťavnatá, měkká, jemně sladká, pikantně nakyslá, pro kterou jest
hledaná. Strom daří se jen v teplé, chráněné poloze, v živné,
kypré, leplé, mírně vlhké půdě. Vhodná velmi dobře do domá·
cích zahrad v poloze jižní. K dopravě velmi dobře se hodí, jako
jemný plod musí se opatřili.

Švestky.
Siwy

w~gierski

-

Zwelschken -

1. Brněnská Anninka Zwetschke - Prune de BrUn. 6.6

Peliles prunes.

Brněnka - Brnienka Briinner
++! Zraje koncem VII m. Plod
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menší, dužniny zlatožluté, velmi příjemně navinule sladké. Je
na trhu velmi hledaná. Vlastnosti stromu jako u domácí švestky. Do1:rává i tam, kde švestka domácí již nedozraje.

nejranější,

2. Eslingenská! - Eslinger Friilizwetschke - Quetsche presse ďEs
66 ++ Zraje v prvé polovici VIII. Plod prostřední,
vejčitý, krásně modrý, dužnina žlutozelená, chuti pravé švestky,
lehce vonící, výtečná na stůl i k sušení; na trhu jako raná hle·
daná. Strom v dobré půdě bujně roste, šlechtěn na pláně tvoří
vysoké, husté koruny, brzy a mnoho plodí. Do S i A.
lingen.

5. Biihlská! - z Buclerthal - Biihler Friihzwetschke - Quelsche de
+ Zraje v polovině srpna. Plod prostřední, ovální,
jemné, sladké příchuti, maso žlutozelené. Dopravou netrpí. Strom
roste bujně, plodí brzy, stále a mnoho. Do S.

Biihl. 66

4. Šlapanická 66
a trochu pozdější.

+

jest trochu větší brněnky, světlejší

5. Zimmrova raná švestka! - Cymera - Zimmers Friihzwetschke
Q!IelscheZimmer. 66 ++ Zraje v polovině srpna. Plod až velký,
jakosti pravé švestky, krásně ojíněný. Dužnina zlato žlutá, pouští
snadno od pecky. Strom žádá půdu obdělávanou a hnojenou,
má-li dobře ploditi. Hodf se i do poloh vyšších.
6. Cárská - The Czar - Le czar. 66 + Zraje v polovině
srpna. Plod až velký, červeně modrý. Dužnina zelenavá až žlutá,
švestkm-á, dobrá, vodnatě nasládlá. Strom roste ve hlubší dobré
piidě bujně do jehlance, ale později se rozkládá, netrpí mrazy,
brzy a trvale plodí.
7. Wangenheimova raná! Friihzwetschke - Quetsche Wagenheirn.

Wangenheirna Wangcnheims
66
Zraje V druhé po·

++!

lovici srpna. Plod prostřední, skoro ovální. Dužnina velmi sladká,
snadno se odlupuje a vyrovná se dužnině švestky domácí. Do·
zrává postupně. Pro všecky účely velmi dobrá. Strom velmi
skromný, roste zvláště v mládí bujně a v té příčině předčí i švestku domácí. Jest zdravý, velmi úrodný a brzy plodí.
8. Walterova raná - Waltera - Walte!S Friihzwetschke - PJU!le
66. + Zraje v polovině srpna. Plod prostřední, výtečné aromatické chuti, maso žlutozelené. Strom silného vzrůstu,
jest vytrvalý a úrodný.

Walter.

9 Vlaška - W~gierka wlaska - Italienische Zwelschke - Quetsche
6.6 ++ Zraje v polovině září. Plod velký, v<:>lmi oblíbený jako ranější švestka domácí. Dužnina hutná, šťavnatá,
sladká, mírně nakyslá a přitrpklá. Dobrá pro stůl i v domác·
nosti k zavářeni na p.ovidla a k sušení. Strom silně roste a jest
velmi úrodný. Snese i drsnější polohu ke škodě plodnosti.
ď Italie.

358

10 Kouřímská, zlepšená švestka - Kurzymska - Kouřims
66 + Zraje v září. t-Jlod
velký, velmi chutný, maso polotuhé, jakosti švestky domácí.
Strom bujně roste do značné velikosti.
verbesserte Zwetschke- Q!1elsche ďKouřim.

11. Dolanská švestka! - Dolanska - Dolaner Zwetschke - Quel·
66 -+ + Zraje v polovině září, před švestkou
domácí. Plod velký, hutný. Dužnina hutná, šfavnatá, až zlatožlutá, chuti mírně nakyslé. K upotřebeni pro všecky účely i k vý·
vozu! Strom p~kně roste a jest dosti úrodný.
sche de Dolan.

12. Domácí švestka velkoplodá! - W~gierka

zwyklá - Haus

++!

Zwelschke- Prune ordinaire. 66
Zraje v druhé polovině září.
Plod poněkud menši dolanské, výtečný na stůl, k zaváření i sušení, na chvalně známá povidla i na vývoz. Strom dobře roste,

jest zdravý a vytrvalý.

Slívy a renklody.
Pflaumen und Reineclauden -

Prunes Reineclaudes.

1. Bonne de Bry 1 - Bonne de Bry - Gute von Bry. Kulatka
66 zraje VII. Plod prostřední, kulatý, rudě fialový, od pecky
se dobře odlupuje. Strom nevybíravý, mocně roste do široké
koruny; jest velmi úrodný. K~ěty mrazy. netrpí.
2 Úrodná raná! - Friihe Fruchtbare - Fertile Précoce. Modrá
slíva 66 + zraje VII. Plod oválný, maso žluté, chuti pravé
švestky, kterou může nahraditi, do domácnosti i na trh. Strom
jinak skromný, nejlépe v koruně šlechtěný, tvoří koruny jako
švestka domáci. Velmi úrodný.
3. Mirabelka raná! - Mirabelka wczesna zalia - Friihe, gelbe
Mirrabelk - Mirabelle Précoce. VII-VIII 66
Plod menší,
pěkně žlutý, dužnina šfavnatá, sladká, příjemné příchuti. Zname·
nitý k jídlu i k zavařování. Na stromech se udrží dlouho a ne-

+

puká. Za tuha snese i dalekou dopravu. Strom nejlépe jako
roste slaběji do malé ko·
dobrou, vlhčí.

polok~en, našlechtěný na švestku,
runy. Zádá polohu chráněnou, půdu

4 Raná, zelená renkloda - Renkloda wczesna - Friihe Reine·
Reineclaude hative. 66 + VIII. Plod prostřední, skoro
kulatý, žlutozelený, na sluneční straně rudě ožehlý. Dužnina až
zlatožlutá, tuhá, šfavnatá, chuti sladké, kořenité, jedinečná. Na
stůl i trh. Strom žádá půdu teplou, je prostřední, zdravý, úrodný.
claude -

5. Malvazinka! - Jerozolimka - Role Nektarine - Prune peche.
VIli 66 -+ + Plod velký, kulovitý, načervenalý, ojíněný. Dužnina
tuhá, šfa matá, příjemné chuti. Odrůda na trhu hledaná, probírka
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se osvědčuje. Dopravu dobře snáší a lehko se prodá. Strom
skromný, bujně a zdravě roste do vyšší koruny, s dlouhými letorosty; do poloh ne příliš otevřených.

6. Ontario! -

Ontario -

Ontario Pflaurne -

Prune Ontario.

66

+

Začátkem VIII. Plod velký, kulovitě oválný, krásně žlu,tý,
poněkud tečkovaný. Dužnina zelenavě žlutá, mimořádně sladká,
kořeněná, velmi dobrá. Strom roste prostředně, tmavý list jej
označuje; nade vše úrqdný!

7. Montfortská slíva! -

z Monlfortka -- Montfortpflaurne -

Prune

de Montfort. 66 ++ V polovině VIII. Plod velký, oválně zakulacený, černomodrý; výbornou dužninou blíží se pravým švestkám, jen pecka se nedá dobře vylupovati. Velmi dobrá na stůl
i trh. Strom silně roste, bohatě nese a není choulostivý.

8. Slíva meruňko vitá! VIII-IX 66 + Plod

Rothe Aprikosenpflaurne -

Abricotée

prostřední

až velký, žlutý, ale
krytý živou, světlou červení, dužnina chruplavé, šfavnatá, chuti
sladké, příjemně vonné. Strom není vybíravý ani v půdě, ani
v po{oze, bujně roste a tvoří velkou korunu.
rouge.

9. Nancyská mirabelka! -

Mirabelka z Nancy -

+

Mirabelle

Koncem VIII. Plod pro·
von Nancy
Mirabelle de Nancy. 66
středně velký, velmi krásný, žlutý. Jemná, tuhá a hustá dužnina
velmi dobré, sladce kořenité chuti jde dobře od pecky. Na stůl
i k sušení. Strom prostředně roste, jest vytrvalý a velmi úrodný.
10.- Althánova r~nkloda! - Renkloda Althana - Allhanns Reine·
66 ++ Začátkem IX. Ovoce
velké, modročervené, nadevše krásné, výborné na stůl i trh.
Dužnina velmi jemná, až zlatěžlutá, hojně šťavnatá, chuti vynikající, libě kořenité. Stromvbujný, prostřední, vyznamenává se
ranou a velkou plodností. Zádá půdu dobrou, polohu slunnou,
claude - Reineclaude cornte ď Althan.

chráněnou.

11. Velká, zelená renkloda!griine Reineclaude -

Darnas

vE rte.

Renkloda wielka zielona- Grosse,
66!
V polovině VIII. Plod

++

velký, zeleJ;tožlutý, výborný, všeobecně vážený a hledaný, pro
stůl i trh, doplňuj~ dobře ranou renklodu. Strom silně roste,
jest veliký, trvanlivý a nejvýše úrodný, žádá dobrou polohu.

12. Slíva )eferson -

Jefersona -

Jeffersons Pflaurne

Prune de

66 V prv. pol. IX. Plod velký, podlouhle kulatý, žlutozelený až zlatožlutý, na sluneční straně načervenalý a červeně
tečkovaný, výtečný na stůl i trh. Strom rychle roste a jest velmi
úrodný. Do polohy chráněné.

Jefferson.

+
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13. Kirkova sliva -

Kirkes Pflaurne -

Prune de Kirke. IX 66
šťavnatý, chuti pří-

Plod velký, barvy tmavofialové, ve lm i

jemně sladké, aromatické. Daří se v poloze teplé, uzavřené,
v půdě úrodné, teplé, kypré. Na trhu hledaná, dopravu snáší
dobře,

ovšem ne úplně zralá.

14. Královna Viktorie -

Królowa Wiktorja -

Konigin Viktoria

6.6. + V polovici IX. Plod žlutý, velký, čer
ven[ celý pokrytý, podlouhlý, velmi pěkný, výtečný na stůl, k zavařování, na slivovici i na lrh. Dužnina zlatožlutá, jemná, šfavnatá, chuti sladké, navinulé, vonné; Strom roste mocně a plodí
velmi bohatě.
-

Reine Viktoria.

15. Gemerská slívka! VIII-IX 6~ ++ původu slovenského. Plod velký, velmi příjemné švestkové chuti, výborná stolová, průmyslová a tržn[ odrůda. Strom v dosti vlhké, vápenité,
hlubší půdě bujně roste, jest odolný a úrodný. Není napadán
tak puklicí, fako jiné odriidy. Do poli i zahrad.
Meruňky.
Marhule -

Morele -

Marillen -

Abricoliers.

1. Mělnická melounová. 66. + VII Plod plstnatý, zakulacený se úží, barva bledší žlutá, až oranžová. Dužnina hutná,
zlatě žlutá, kořenitá, jemná, šfavnatá, velmi chutná, od pecky
se odlupuje. Strom v přiměřeně dobré, vápenité půdě dobře
roste, jest zdravý, úrodný a netrpí klovatinou. ·

2. Velká raná - Wielka vczesna - Wahre grosse FriihaprikoseAbricot Esperen. 6.6.
VI Plod velký, světlý až zlatožlutý,
pěkně rudě červeně mramorovaný, jako postřikaný. Dužnina
tmavě zlatožlutá, velmi jemná, chuti ušlechtile sladké, výborné.
Strom roste bujně a jest úrodný.

+

5. Holubova -

Holuba - Apricose Holub - Abricot Holub. 6.6
Plod velký, kulovitý, oranžově žlutý, s karmínovým
líčkem. Dužnina žlutobílá, výborné chuti. Strom pěkně roste a
brzy plodí i v chladnějšich polohách.

+

VII

4. Ambrosia - Ambrozja - Ambrosia Apricose - Abricot Ambrosia.
~6. Konc. VII. Plod velký, široký, ovální, o tenké, žluté slupce,
na sluneční straně nádech oranžový až červený. Dužnina oran·
žově žlutá, velmi šfavnatá, sladké, jemně kořenité příchuti, jde
dobře od pecky. Na trhu hledaná. Strom choulostivější, jen ve
vinorodých půdách roste velmi silně, jest vytrvalý, úrodný.
5. Žilošická Viktorie -

Vikloria -

Viktorie von Žilošic - Abricot

6.6. Konc. VII. Plod velmi velký, pěkně barvený,
výborné chuti. Strom velmi bujný a úrodný.
de Žilošic.
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6. Trnavská! - Trnavskie, slovenská povodní odriida 66 +
Zraje v červenci. Velmi dobrá na trhu i na stole, hospodářsky
se dá všude zpracovati. Daří se i v piidě a poloze chladnější,
ač mraziim dobře neodoluje. Strom zdravý tvoří pěknou korunu
a jest velmi úrodný.
7. Svatoambrozská -

Ambrosia -

Abricot saint ambrosie.

66

+

Zraje v polovině srpna. Plod prostřední až velký, barvy světle
žluté od slunce načervenalý; dužnina šť,wnatá, slt~dká a velmi
jemně okořeněná. Strom jen do vinorodých krajin, chráněných
poloh; bujně roste do husté koruny.

8. Uherská nejlepší! - W~gierska
-

La meileure hongroise.

nejlepsza - Ungarische ~este
L::-.6
Konec VII. Plod velký, ploše
tmavě začervenalý, velmi delikátní. Strom

+

zakulacený, mdle žlutý,
velmi vzriistný, zdra~ý a úrodný, žádá pudu teplou.

9. Nancyská - z Nancy

Počátek

-

Nancy Aprikose -

Péche du Nancy.

++!

VIII. Plod až velmi velký, široký, plocho kulatý, aksamitově hladký, žlutý, trochu červeně nastřikaný. Dužnina oranžově žlutá, červenavě protkaná, velmi jemná, výborné, sladké,
kořenité příchuti. Nemoučnatí. Strom v náležité piidě krásně
roste a jest úrodný.

10. Sabinovská! 66 + VII-VIII Místní slovenská odriida
v župě Šarišské. Výborná odriida stolová i hospodářská. Dává
přednost piidě i poloze teplé, ale daří se i v chladnějším poddnebí. Jarním mraziim odolává. Strom pěkně roste a jest úrodný.

meruňka! - Rakowskiego - Aprikosse Rakov·
Abricot Rókovsky. 66
VII-Vlil Odriida nenáročná, snese podnebí chladnější, netrpí pozdními mrazy. Strom zdravý a
úrodný tvoří širokou korunu. Na trh pro svou velikost a krásu
se nejlépe doporučuje. (Státní školka v Trenčíně ji pěstuje).

11. Rakovského

+

sky -

Na vývoz.

,

12. Bredská! - z Breda

-

Aprikose von Breda -

Abricot de Breda.

VII Plod světle žlutý, prostřední, nejčastěji ploše kulovitý.
Dužnina jasně žlutá, šťavnatá, velmi jemná, chuti slt~dké, mírně
nakysle ananasové; odlupuje se od pecky, nemoučnatí. Strom
prostředně velký žádá pudu lehčí, úrodnou, vápenitou.

66

13. Ananasová - Ananasowa - Ananas Apnkose - Abricot de
VIII Plod zlatožlutý, aksamito~ě hebký, na sluAnanas. 66
neční straně červeně nastříknutý, prostřední velikosti. Dužnina
červenavě oranžově žlutá, velmi jemná, šťavnatá, výborné, koře

+

nité chuti. Na konservy hledHná. Strom bujný a úrodný.

14. Velkopavlovická,
velmi úrodná odriida. Plod
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chvalně na jižní Moravě známá a
větší, příjemné chuti, pěkně barvená.

Broskve.
Breskyne -- Brzoskwinie -

i. Amsden! DD

+ VII

Pfirsicl'te -

Peches.

Plod velký, vlnovitý, kulovitý, žlu-

tavě bílý, živě červeně zabarvený. Dužnina bělozelená, velmi
šťavnatá, navinule sladká, okořenělá, velmi příjemné, občerstvují,
delikátní příchuti; jde· napolo od pecky. Strom v půdě úrodné,

teplé, kypré, dosti vápenité jest silný, velmi úrodný.
2. Alexandrova raná! - Alexander - Friiher Alexanderpfirsich
Precoce Alexander. !:!:,.!:!:,.
VII Plod velký, ploše kulatý, žl uto
bílý, skoro celý tmavokrvavočerveně smytý a mramorovaný. Dužnina tužší, šťavnatá, bělavá, chuti navinule nasládlé, neodlupuje

-=-t

-

se od p~cky. Strom v dobré vápenité půdě mocně roste a jest
úrodný. Zádá polohu slunou, od severu chráněnou •
. 3. Halého raná! - Halego wzesna - Hales's friihe - Hale hative.
VIII Plod ploše kulatý, žlutobílý, krásně červeně zbarvený, sametový. Dužnina žlutobilá, šťavnatá, rozplývající, navinule sladká, okořenělá, jde skoro dobře odloupnouti od pecky.
Strom mocně roste a jest dosti otužilý. Ve vinorodých krajích
pěstuje se na svazich východních, jižních a západních. V drsnějších polohách na stěnách.
!:!:,.!:!:,.

+

4. Riverova raná - Rivers Friihpfirsich - Précose Rivers. DD
Plod velký až velmi velký, světle oranžový, na sluneční
straně rumělkově načervenalý. Dužnina žlutavá, sklovitá, šťav
natá, chuti sladko navinulé, okořeněné, pouští dobře pecku. Ve
vinorodých krajích všude chráněn proti severním větrům, roste
bujně i v půdě lehčí, písčité i hlinité.

++ VIII

+

Koncem Vll Plod prostřední ve·
5. Lord Napier! !:!:,.!:!:,.
likosti, kulatý, světle žlutý, začervenalý. Dužnina zelenobělavá,
šťavnatá, kořenitá, sladko navinulá, pikantní příchuti, odlupuje
se dobře od pecky. Strom v dobré teplejší půdě rychle roste
a jest velmi úrodný.
6. Pozdrav z Vitry·- Z Vitry - Oruss aus Vitry - Salut de Vitry.
DD
VIII Plod značně velký, zelenožlutý, překrásně červeně
zbarvený. Dužnina běložlutá, šťavnatá, rozplývající, přfjemně na·
sládle osvěžující chuti, odlupuje se od pecky. Strom v půdě
spíše těžší a suší jest mírného vzrůstu a jest velmi úrodný.

+

+

7. La France D
VIII. Plod velký, vlnatý, běložlutý,
krásně tmavočerveně zbarv.ený. Dužnina bělavá, ~ťavnatá, sladko
navinulá, okořenělá, osvěžující výborné chuti, odlupuje se snadno
od pecky. Strom ve vinorodých krajích v chráněné poloze bujně
roste a jest pravidělně úrodný. Pro S i D.
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8. Le Vaingneur! - Vítěz. Sieger. LL

+ VIII. Plod velký,

běložlutý, krásně světle rumělkově zbarvený. Dužnina bílá, výborné, sladké, kořeněné. příchuti, dobře se od pecky odlupující.
Strom v dobré vápenité půdě roste velmi bujně a jest úrodný.

Do SaD.

9. Velká raná Mignon! - Mlgnon - Grosse friihe Mignon LL
IX. Plod velký, sametový, téměř
kulatý, živě zaČ('rvenalý. Dužnina bělavá, šťavnatá, velmi chutná;
odlupuje se od pecky. Pro stůl i trh. Strom silně roste, větve
má slabší, jest velmi úrodný a nevybíravý v poloze.

+

Grosse Mignone halive.

10. Bflá Madlénka - Biela Madlenka - Weisse Megdaleine LD.
VIII. Plod sametový, prostřední velikosti, kulovitý, zelenožlutý, hojně červeně tečkovaný. Dužnina
běložlutá, šťavnatá, sladkonavinulá, okořeněná, delikátní; od pecky
se odlupuje. Strom v dobré, teplé půdě silně roste do rozložité
koruny.
Blanche Madelaine.

+

11. Madlenka červená - Role Magdalenpfirsich - Madeldne
rouge. /.:::,.!.:::,. ·
Začátek IX. Plod velký, světle žlutavě nazelenavý, na sluneční straně přes polovinu nachově načervenalý;
slupko vlnatá. Dužnina bílá, kol pecky načervenalá, dobře se
odlupuje od pecky. Strom bujně roste ve vinorodých krajích
v chráněné, teplé poloze.

+

12. Triumpf! /.:::,./.:::,.

+

IX. Plod velmi velký, žlutý, tmavo

červeně krytý. Dužnina žlutavá, šťavnatá, navinule sladká" chuti

zvláštně okořeněné. Strom bujně roste a jest úrodný. Do S a D.

1:5. Venušinina prsa! - Piers Wenery - Wenusbrust - Précose
Teton de Venus. LL:::,.! IX. Plod velký, sametový, podlouhle kulovitý, přišpičatělý, světle zelený, karmínově zardělý, mramorovaný.
Dužnina bílá, sladkokyselá, šťavnatá, výtečné o kořenité chuti;
jde dobře od pecky. Strom v dobré půdě velmi silně roste.

~;· 14. Dr. Berkmann! /.:::,.!.:::,.

++

VIII-IX. Plod velký, vlnovitý, zelenožlutý, červeně ojíněný. Dužnina nažloutlá, šťavnatá,
sladce navinulá, okořeněná, velmi chutná,v odlupuje se od pecky
dobře. Strom roste· bujně a jest úrodný. Zádá polohu poněkud
chráněnou, svahy jižní a jihozápadní.

I

I!
't

; ~ 15. Královna zahrad! - Krolowa ogrO<!ow - Koni gin der Obst·
IX. Plod
i}arten - Raines des verger - Monslreuse de Donai. D.D.
velký, vlnatý, bledě žlutý, na slune<;ní straně červeně zbarvený,
někdy červeně .tečkovaný. Dužnina šťavnatá, rozplývavá, chuti
sladké, navinule kořenité, aromatické. Trhá se před dozráním.
Pecka se dobře odlupuje. Strom žádá příznivou, chráněnou sluneční polohu čl dobrou půdu. Velmi doporučitelná, pozdní nádherná odrůda.
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Ořechy
Orzechy wloskie -

vlašské.

Ital. Wallnuss -

Nayer.

Nedoporučují se semenáče chřapáčii, kamenáčii ani příliš
tenkostěných papírových ořechU vlašských; lépe dávati přednost
typiim větším s polotvrdou skořápkou a chutným jádrem. K těm

by náležely Frangnette, Mayette a pařížský.

Lísky.
Orzechy laskowe (leszczyna) -

Haselniisse -

Noysettes.

Cellské - polokryté. a) placaté: Velký pestrý oříšek~
Lusin. b) kulovité: Oubenský, Barcelonský, Hallský obrovský!1
b) podl o u hI é : Mogul, Gunslebenský, Lanšperský dlouhý, Nový
obrovský.
Lombardské - plnokryté. Lombardský bílý! Lombardský
červený, Císařovna Eugenie, Illveiiv semenáč, Líska stromovitá,,
turecká!

Mišpule.
Mispd - Néflier.

Holandská. Zraje v říjnu. Plod velký, kulatý, u kalichu rovný,.
barvy. Strom dobře roste a jest úrodný.
Obrovská. Uzrává v říjnu. Plod velmi ve,lký, sploštělý, tma·
vohnědý, s nápadně velkým kalichem. Strom bujně roste do pro·
střední koruny, méně úrodná jak předešlá.

tmavohnědé

Moruše.
Morusy -

Moruszka - Morus L -

Mauelbeerbaum -

Murier.

Jest mnoho druhU lišících se listem i plody. Moruše pěstujÍ'
se především pro list, kterým se krmí bourec hedvábník. V ovo·cnictví hledíme k ovoci, které jest podoby kuličkového hroznu
a buď bílé nebo červenavě černé, tato jest od moruše černé,.
ono od bflé. Nejčastěji pěstuje se moruše bílá, tvoříc skoro výhradní potravu pro hedvábníka. Pěstuje se buď jako strom prostřední velikosti, nebo jako keř, krsek, ze kterého pěstují se
celé ploty. Pěstuje se ze semene, stromek tak vypěstovaný se
pak šlechtí, jinak se rozmnožuje pomocí hříženců a řízku. Nej·
hledanější Jsou odrudy rané, jelikož se jimi hedvábník dříve
vvchová! Z plodu nabývá se ovocného vína obvyklým zpusobem•.
Cukru se dává nejvýše 1 / 3 kg na i I, aby bylo víno trvalejsí,.
protože vytlačená sfáva jest dosti sladká.

Angrešty.
Agresi -

Stachelbeeren -

Orosaile verte.

Červen op I od é: Mělnický červený, Bosonožský, Iellov lion,

Maurerův semenáč,

Americký horský, vzdoruje padlí, CoJumbus,

Industrie, Červený vejčJlý. Zelenoplodé: Raný z Nenvidu,
Iolly Angler, Keepsake. Z I utop I od é: Obrovský citronový, Dril·
lovů v, Bosonožská žl. B ě I op 1od é : Křišťál bílý, Venušina prsa.

Rybizy.
Porzeczki -

Johanisheeren -

Oroscilks.

Červené : Třešňový červený, Holadský červený, Děvinský
velkoplodý, Vers!'ilský červený, Heros. B í 1é: Holandský bilý,
Versailský bílý. Cerný: Leesův černý, Neapolský černý,

Maliny.
Maliny -

Himheeren -

Fromhoisieres.

Červ~né: M~relborough, Goliáš, Fastolf. Bílá: Krt1sná
Zlutá: Zlutá Antverpská. Dvakráte plodící: Cer·
vená Merveille, světle červená. Stále p 1o dí c í: F eldbrunn, tma·
vočervená, Schoffrova obrovská.

Míšeňka.

Ostružiny.
Ozlrozyny -

Bromheeren -

Ronces.

Lukretia, roste plazivě, velmi velké, podlouhlé plody; brzy
zraje; málo ceněná, choulostivá k mrazům.
Wilsonova raná, roste přimo vzhůru, plody velké, podlouhlé,
kulaté, zraje na počátku srpna, vzdoruje mrazům.
Taylova úrodná, roste přímo vzhůru, plody podlouhlé; zraje
ke konci srpna, vzdoruje mrazům.
Mamut, roste přímo vzhůru, plody velké, vzdoruje mrazům,
odbyt plodů jest malý, ač dají výborně ovocné víno, upotř€bují
se na krytí plofii.

Jahody.
Truskawski -

Erdheeren -

Fromhoisi~res.

Laxton noble, Vítěz, Markétka, White Pine appell, Zahradní
inspektor Koch, Dr. Hogg, Ananasová bílá, Král Albert saský,
Královna Luise, Krákoíwš, Deutsch Evcrn, Sensace, Madame
Moutot, Pozdní z Leopoldova, Oberschlesien a Preusen, Mě
síční : Krásná cz Míšně, Sláva z Dobeltic.
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Pro dané

poměry

lze sestaviti tyto soubory:*)

1. Proti mrazům pozdě kvetoucí odrůdy a odrůdy s květem
otužilým: Jabloně: 1, 2, 3, 20, 24, 35, 39, 45, 49, 51, 55, 67,
72, 74. Hrušně: 1, 10, 16, 19, 29, 32.
2. Odolností dřeva proti mrazům vynikají: ) a b Ion ě : 1, 2,
3, 4, 21, 30, 48, 55, 70. Hrušně: 7, 8, 10, 17, 21, 27, 29, 32,
36, 38, 40.
3. Ranou zralostí a skromnými požadavky teploty (horské
polohy) vynikají: Jabloně: 1, 2, 9, 11, 46, 67, 72. Hrušně:
1, 6, 19, 20.
4. Vzdorujícím větrům: ) a b 1on ě: 14, 16, 30, 34, 36, 50, 55,
59, 62, 71. Hrušně: 6, 8, 16, 19, 20, 32.
5. Polohu od větru chráněnou a lepší podnební poměry žá·
dají: Jabloně: 21, 23, 44, 54. Hrušně: 7, 19, 30, 21, 40, 41,
45, 46.

6. Jen v dosti vlhké půdě, přiměřeně hluboké jsou trvale
úrodny: Jabloně: 12, 16, 21, 30, 33, 34, 36, 38, 54, 63, 67, 71.
Hrušně: 17, 28, 31, 38, 40, 41, 45, 46, 47.
7. Spíše suché, ale propustné půdě dávají přednost, když
se odborně pomáhá hnojením : J a b 1on ě: 2, 3, 9, 20, 24, 55,
57, 61. Hr ušně: 1, 10, 29, 32, 44.
8. Ranou a bohatou plodností vynikají: Ja b Ion ě: 3, 4, 5,
30, 38, 48, 58, 67, 71. Hrušně: 10, 19, 28, 32, 33, 36.
9. Na trávníky a ovocné louky: J a b 1on ě: 17, 18, 20, 35, 39
59, 63, 72. Hrušně: 3, 9, 19, 24, 32.
10. Do stromořadí k silnicím: J a b 1on ě: 30, 36, 40, 45, 48,
54, 15, 71, 72, 74. Hrušně: 1, 8, 14,15, 17, 19, 32, 40.
11. Mšici krvavé vzdorují: J a b 1on ě: 4, 12, 16, 33, 40, 44,
51, 57, 59, 74. Citlivé jsou: 1, 2, 34, 35, 38, Kalvily a zlaté renety.
12. Strupovitosti vzdorují: Ja b I k a: 3, 4, 46, 58, 63, 70.
Hr u šky: 6, 7, 13, 17, 26, 27, 32, 47. Citlivá jsou jablka: 14,
16, 24, 38, 55, 57, 64. Hrušky: 41, 43, 45.
") Dle uvedených
ovocného sortimentu.

čísel

lze ten který druh najíti v
'

předešlých

kapitolách

367

iiiiii~~~ -~----••_ic~r -~-~-------·- ·
--

=--=-=--- --=---=--=-=----

=-=== - ----

Vyšetřování

cen ovocných

stromů.

Zpusoby jsou ruzné; my zde volíme ten nejkratší dle Frant.
Riebela. U toho zpusobu potřebujeme složitého zúrokování
(úroky z úroku) a duchodového počtu. Při onom úrokování při·
dává se na počátku každého roku (třeba i pulroku) úrok z pře·
dešlého roku (období) k jistině předešlého roku (období) a v na·
stávajícím roku úrokuji se společně, počítá se tedy táké úrok
z úroku předešlého roku (období), tím ovšem vklad Oistina)
rychleji roste. To nazýváme složitým úrokováním. Jistina tak vy·
roste k určité výši, kterou nazýváme konečnou, kdežto puvodní
vklad nebo jistinu nazýváme základní. Vypočítáme-li ze základní
jistiny konečnou, říkáme, že prodlužujeme nebo prolongujeme,
. ovšem musíme znáti velikost míry úrokové a počet roků, naopak
hledáme-li z jistiny konečné jistinu základní (původní) diskontujeme. Důchodem nazýváme obnos z úroků nebo čistý výnos,
který se po určitých obdobích vyplácí požívateli jako čistý pří
jem stále periodicky nebo dočasně.
Při oceňování jednotlivých stromu jest konečný obnos nej·
spíše ještě očekávaných výnosů pokládán za občasný, trvale periodický důchod, jehož nynější cena po odečtení výloh za pří
padného odstranění stromu má se majiteli nahraditi. Cen a od ha·
dovaného stromu jest dle toho rovna obnosu ještě
p I y no u c í c h v ý n o s u z a o v o c e, v e dI e o čeká v a n é ho
užitku ze dřeva a ještě nekrytého dílčího obnosu
za sadbu.

1.

Roční průměrný

výnos v

době

úplné plodnosti.

Při určování ceny musíme vyšetřiti především předvídaný
roční pruměrný výnos v době plné nosnosti (plodnosti) a od
toho odečísti roční výlohy sklizňové a ošetřovací. Odhadem vy·
šetřovaný plný výnos lze snadněji ustanoviti, když vezmeme za
základ za stejných poměru a okolí v plném výnosu jsoucí stromy
ovocné. Ovšem třeba vzíti ohled na poměry polohy, stav ošetření a odrudu. Pokud nemáme žádných poznámek o výnosu
vyšetřovaného stromu, nebo jiných opěrných bodu, mohou býti
základem výpočlu následující údaje, vzaté ze zprávy mezinárodního kongresu, ve Vídni r. 1907 konaného, ovšem nynějším poměrum přizpusobené. Pro vyšetření výnosu, obzvláště větších
vyvlastňovacích prací jsou utvořeny třídy výnosové a cenové.
Na př. činí plný výnos (viz tab. A 1) jabloně v prvé třídě vyno·
sové 45 kg, v· druhé třídě 35 kg, _ve třetí třídě 25 kg.
Právě tak jest cena sklizeného ovoce dle cenové třídy ruzná
(viz tab. A 2). Zdánlivě nízké· ceny jsou odůvodněny tím, že byly
výlohy sklizňové a ošetřovací odečteny. Obnosy ty se ovšem dle
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trhu mění. Po ustanovení třídy výnosové a cenové, může býti
vzat prů_měrný roční plný výnos.
Výnosové a cenové třídy jednotlivých druhů k výpočtu roč·
ního průměrného plného výnosu.
Tabulka A).
-

2

1

I

Výnosová

Druh

I.

I

II.

třída

I

III.

přináší při plném
výnosu ročně kg

Jabloně
Hrušně
Třešně
Višně
t'leruňky,

Svestky
Vlašské

45

35
35
35
32
25
35
24

I 45

45
40
30
45
35

broskve
ořechy

I.

I1

I

I

třída

I

II.

III.

Cena ovoce za
kg v haléřích*)

I

200 180 160
220 I 200 180
220 200 180
230 210 190
290 230 200
125 110 105
300 260 220

25
25
25
24
18
24
18

I

·Cenová

I

l

*) Ceny ovoce se časově mění, proto zde uvedené hodnoty jsou velmi
a musí se dobově i místně upraviti. Na konci roku v záři až v listo·
padu 1930 stál 1 kg jablek 200-600 h, nemluvě ani o cenách vánočních.
Hodnoty zde uvedené mohly by se alespoň přibližně pokládati za průměrné.
neurčitá

2. Plný výnos jednotlivých ovocných druhů dle
výnosových a cenových

tříd

Tabulka Ba)
Jabloně

•CO

:>-

o
co cn
-o O

·- ..c:

)~

I.

~

E-<:>-

80
70
III. 45

I II.I.

II.

Hrušně

I III.

I.

II.

lil.

Višně

Třešně

II.

I.

III.

I.

II.

I III.

Tříd~ cenová s. výše uvedenými cenami za 1 kg ovoce v hal.

75
58
42

66
52
37

95
73
58

l
24

I

l

85
66
47

I

[751
58
43

85
66
47

95
73
53

75
58
43

90
72
54

80
65
48

73
57
44

I
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Tabulka Bb)
Třída

výnosová

Meruňky
I.

=o

I

Třída

78

I.
ll.
III.

I

I

a broskve l Švestka a sliveň

l

3.

Vlašské

ořechy

l

II. I III. : I. I II. I III.
I. I II. I III.
cenová s výše uvedenými cen. za 1 kg ovoce v hM!.

68
54
41

63
48

l

58
45
34

54
42
30

I

51
39
28

I

Stáří oceňovaného

48
37
28

81
65
48

72
58
43'

63
54
38

I

I

stromu.

Pak nutno před vypočítáváním určiti stáří stromu ovocného
v době odhadu a předvídaného nejvyšší stáří dotyčného stromu.
Pokud se týče výnosnosti, rozeznáváme pět období, udaných
v připojené tabulce C) (dle Christa a Junga).
Tabulka C)
I. období II. obd.
počátek
bez
výnosu nosnosti

Druh ovocných
stromů

I
Jabloně
Hrušně
Třešně
Višně

l

:tleruňka
s~estka

Vlašský

ořech

I

III. obd.
rostoucí
nosnosti

Počel roků

I

V. obd.
IV. obd. ubývající
plné
nosnosti
nosnosti až k zá·
niku.

I

od -- do

1-9 10-19 20-29130-49 50-60
1-7
9-19 20-29 50-59 60-80
1-5
7-14 15-19 20-29 30-40
5-11 12-14 15-24 24-30
1-4
1-3
4-5
6-9 10-14 15-20
1-4
5-11 12-14 15-24125-30
1-19 20-29 30-39 40-69 90-100

Kde není zaručených zpráv o stáří stromu, musí se odhad·
nouti. Všeobecně nutno zdůrazniti, že při určování stáří, počet
roků, po které by strom mohl dáti výnosy, zasluhuje obzvláštní
pozornosti.

4. Cena

dřeva

v

době přijatého

nejvyššíh,o

stáří.

K očekávaným ovocným výnosům přistupuje při odluce stromů
také cena dřeva v době nejvyššího stáří. Při výpočtu se cena
dřeva v době nejvyššího stáří, kdy se strom vykácí, přijme jako
trvalý, periodický důchod, který odpovídá určitému základnimu
kapitálu. Riebel (vrch. lesní rada) rozeznává při výpočtu tři třídy
vzrůstu.

370

+

Tabulka D)
Druh ovocných
stromů

Jabloně
Hrušně
Třešně
Višně
Meruňka

Švestka
Vlašský

ořech

tř. vzrůstu
haléřích

I.

v

ll. tř. vzrůstu
v haléřích

225
335
175
38
15
38
68

III.
v

tř. vzrůstu
haléřích

150
225
75
15
15
25
525

185
300
110
25
15
30
600

Při výplatě ziská se cena dřeva v době nejvyššího stáří odhadem; uvedená sestava podává jen několik opěrných bodů.
U druhů krátkého života nepatrné ceny dřeviny může se v počítání ceny dřeva opomenouti.

5. Cena sadby.
Náklad na sadbu, záležející z výloh za strom a zasazení
zvyšuje základni jistinu a přiměřeně nynější ceně
vkládá se do výpočtu. Průměrně lze náklad na sadbu odhad·
nouti obnosem 30 Kč pro strom. Při výpočtu vpočítá se před·
běžná cena výloh založení, rozvržená na léta a ještě nezaplacená,
přiměřeně stáří stromu. Při napatrném obnosu mohou se výlohy
sadby při výpočtu ceny tím opomenouti, čím jsou stromy starší
a spíš.e vytrvalejší.

včetně kůlů,

6. Výpočet.

Cena ovocného stromu skládá s.e dle toho: z

částky

výnosu

r) šetřené dle pravidel počtů důchodového, částky (dílu) ceny

dřeva a částky připravujíci na výlohy sadby. Jelihož výpočet
těch částek zabírá dosti času, byly pro praxi od Riebela vyšetřeny konstantni (stálé) faktory (činitelé) pro různé druhy ovocné
(]),a stáři b), jimiž se výpočet velmi zjednodušší. Jest to dovo·

leno proto, že veškeré výpočty i se statistikou jsou více méně
přibližné. Owačíme·li Ve) roční. úplný výnos. H) cenu dřeva
v době nejvyššího stáří, K) výlohy sadby, pak lze cenu ovoc·
ného stromu Wm) vyjádřiti rovnicí:

Wm= VeXa+HXb +KX(1-b).
V tom případě vyhledáme v příslušné tabulce E) pouze
hodnoty faktorů a) a b) a násobfme plným výnosem ohledně
hodnotou dřeva. Pak odečteme faktor b) od 1·0 a násobíme
obnosem za sadbu, abychom obdrželi podíl sadbový. Při vyvlasl·
371

....'

Tabulka E).

z

Tabulka faktorů k výpočtu ceny ovocného stromu při 4% úroku
(složité zúrokování) dle R. Riebela.

úroků

Jabloně

Hrušně

Višně
Třešně
\
~~~--~~--~~~----~1-~----~1-~---1

"...

~
0

o::

Vý·
nos

r

Faktor b 4%

a

b

Výnos

Faktor b 4'/,

Vý·
nos

r

-a-,--b-

r

!==#=~~~~~==~~'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
35
40
-45
so
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
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-0"33
o·33
0"33
o·33
o·33
l o·33
l 0"33
0"33
o·33
0"33
0•66
0•66
o·66
o·66
0"66
1·oo
1·oo
1·oo
1·oo
1·oo
0"66
o·66
-

o·425 o·oo48
1"870 0"0086
1"326 0"0131
2 812 0"0179
2"297 0"0227
3"814 0"0288
3"360 0"0332
4"917 0"0387
5"494 0"0444
5"071 0"0504
6·596 o·o566
6"097 o 0631
6·592 o·o698
1·094 o·o768
7"560 o·o841
8"101 0"0916
8"615 0"0995
9·133 o·1o11
9"655 0"1162
10"180 0"1251
10"819 o 1438
11·402 o 1641
11"935 o·1861
112"4421 0•2099
12·890 o·2355
12·2731 o·3093
to·924 o·3991
8"753 1o·5083
s-705. o·6412
3"513 0•8028
o·56 1·oooo
--

o·5o1 o·oot8 1·031 o·oo37 1·589 o·oo57 2·146 o·oon 2"731 0"0098 3·344 o·o120 o·, 1
3·~2 0"0143 0"17
o·44 4·737 o·ot68 o·t7
0"44 5"155 0•0192 0"17
0•44 5"812 0"0218 0"17
0•44 6•304 0•0245 0"17
0"44 6"769 0"0273 0"17
0•44 7"332 0"0302 0"17
o·44 1·913 o·o 32 o·11
0"44 8"370 0"0364 0"17
o·44 8·847 o·o396 o·11
0"44 9"522 0"0430 0"17
0•44 10"076 0"046611 0"17
o·44 10·604 o·o5o2 o·5o
o·66 11·146 o·o541 o·5o
o·66 11·992 o·o622 o·5o
o·66 12"842 o·o110 o·5o
o·66l13·6o6l o·o804 1·oo
o 66 14"416 o·o907 1·oo
1·oo 14"186 0·1018 o·66
1·oo 15·506 0·1337 o·66
1·oo t5·297 0·1126 o·66
1·oo 14·676 0·2198 1·oo 13"428 o·2n:s 1·oo 11·6oo 0·4471 1·oo 9·106 o-4322 o·t6 1·104 o·5357 0"66 5•881 0•6616 0•66 3"714 0•8147 o·66 o·66o t·oooo -

Faktor b 4%

a

I

b

Vý- Faktor b
nos _ _
r
a

0"400
o·82o
1·255
1•709
2·111
2"664
3·126
3·664
4"033
4·527

0"0104
o·o213
o·o326
0"0444
o·o564
o·0692
o·o826
o·a968
0"1105
o·1254

o·22
o·22
o·22
o·22
0"22
o·22

0"443
o·886
1"420
1"870
2·362
2·335
3·308
3·759
4"211
4"686

6"000
6"508
1·o22l
7·3441
7·671
7"960
8·242
8·s1s
8"262
1·191
7"154
6·3os
5"213
3"365
0"660

0"1738
0•1913
o·2093
0·2281
o·2477
o·2681
o·2892
o·3112
o·35So
o·4084
o·4630
o·5223
o·s861
o·7698
1·0000

0"42 5"949
0"42 6"268
t·oo 6·604
1·oo 6·496
1·oo 6·332
1·oo 6·078
1·oo 5-768
1·oo 5·397
1·oo 4"437
1·0 l 3"191
o·5o 2·137
o·so 1·391
o·so o·5oo
-

~:~~; g:1~~~ 11 g:~~ , nti

r značí roční průměrný výnos k plnému výnosu 1; a obnosy plynoucí ještě v urči
-tém stáří, prolongované na nejvyšší stáří a diskontované na původní stáři; b faktor
pro diskontování.
Meruňky

Výnos
r

40fe
b

0'0178
0'0366
0'0577
0"0768
0'0965
0'1181
0'1409
0'1645
0'1886
0'2140
0'2404
0'2679
0•2996
0'3260
0'3571
0•3893
0'4228
0'4574
0'4933
0•5300
0'6116
0'6971
0•7903
0'8921
1·oooo

-

-

-

-

l

0'21
0'21
0'62
0'62
0'62
0"62
0'62
1'01
1'00
1-00
1·oo
o·s
o·s
o·5
o·s
o·s
o· s

-

-

-

--

-

Švestky a slívy

Faktor b 4%

a
0'491
1'027
1'573
2'142
2'640
3'154
3'481
3'753
3'946
4'094
3"932
3'657
3'286
2·811
12·223
1·9791
1"687
1·243
6'958
o·soo
-

-

-

b
0'033
0'069
0'105
0"143
0'181
0'222
0'265
0'310
0'355
0'403
0'453
0'504
o·ss8
0"615
0'672
0'733
0'796
0'861
0'930
1'(J00

-

-

-

Výnos
r
-

-

0'32
0'32
0'32
0'32
0'32
0'32
0'32
0'73
0'73
0'73
1'0
1'0
1'0
1'0
1'0
1'0
1'0
0"66
'0'66
066
0'66
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Faktor b 4%

a
0'518
1"066
1'681
2"215
2"797
3"338
3"875
4'377
4'87l
5'395
5'890
6'386
6"615
6'832
16'983
6'908
6'780
7'566
6'290
5'958
5'0861
3'931
2"822
1'737
0'660

-

-

-

b
0"0178
0"0366
0'0577
0"0758
0'0963
o·,i81
0"1409
()•1645
0"1886
0'2140
0'2404
0'2679
()•2996
0'3260
0'3571
0'3883
0"4228
0'4574
0"4933
o·s3o9.
0'6110
0'6971
o·79o3
0'8921
1·uOOO

-

-

Vlašský

ořešák

~i:
-<0

Cil

Výnos
r

Faktor b 4%
a

-

b

0"316 o·ooo8
0"651 tr0016
0'995 o·oo2:;
1'854 o·o034
1'725 o·o044
2'116 o·oos4
2'519 (1•0064
2'987 o·oo74
3"375 o·oo8s
3'823 o·oo97
4"698 0'0111
4'777 ()"0121
5'290 0'0134
5"803 0'0148
6"356 o·o161
6•989 0'0176
6"540 0"0192.
8•172 0'02071
8·8 4 (;0223
0'33 9"475 0'0240
0•33 .10'485 0'0277
0'33 11'568 0"\1316
I o·33 12·651 I o·o3s8
0"33 13"766 0"0404
0'66 14'981 0'0453
0'66 16'845 0"0595
1'00 18"741 0'0768
1'00 19'107 0'0978
1'00 19"132 0'1233
1·oo 18'878 0'1544
1·oo 18"313 01923
1·oo 17'396 0'2383
1'00 16'052 0'2934
1·oo 14'395 0'3624
1·oo 12'195 0'4454
1'00 9'411 0'5462
0'66. 5•952 0'6690
0'66 3'580 0'8183
c·66 o·660 1'0000

I

>.

..:.:
o
c=::

.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
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ňování nebo výpočtu cen vice stromů, jest účelno užívati
ního oceňovacího registru a výpočtového protokolu.

vlast-

Příklady. (Dle I. Loschniga.) Nejlépe jest ukázati na
kladech jednoduchost tohoto výpočtu cen.

pří·

Úkol: Při vyvlastňování musí býti vykáceny tyto ovocné stromy~
5letý vysokokmen jabloňový II. výnosová třída, a I. cena tř.
18letý
"
"
II.
"
"
a I.
"
18letý
"
I.
"
"
a I.
"
3letá švestka
II.
"
"
a I.
Jak velká jest cena vyvlastňovací?
Nejdříve musí se vypočísti plné výnosy (sklizně), t. j. ony
obnosy, jež stromy při jejích plném vývinu průměrně ročně dají.
Proto, že není spolehlivých záznamů, vypočtou se ty výnosy po·
mocí tabulek ze tříd výnosových a cenových. Ty dřevové výnosy
převedou se na nynější cenu pomocí počtu složitého úrokování
(diskontují se) násobením faktorem z tabulky E). Tedy:

1.
2.
3.
4.

Úplný vý·
nos v kg
ovoce,

Druh:

Cena
1 kg
haléřů

Cena
výnosu

Faktor o)
z tabulky
E)

Úplný vý·
nos
roční

haléřů

haléřů

1. Jabloň 5letá
2. Jabloň 18letá
3. tabloň 18letá
4. Svestka 3letá

35
35
45
35

X
X
X

-- X

Cena

dřeva činí

dle

200
200
200
125

třid vzrůstu

Třída vzrůstu

Strom:

70'00
70'00
9000
43'75
a na

X

X
X
X

160'79
639'31
821'97
73"54
1695'61
cenu diskont.:

2'297
9'133
9'133
1'681

dřevovou

Faktor b) tabulky E)

1. Jabloň 5letá
II. 185 X
2. Jabíoň 18lelá
II. 185 X
3. Jabloň 18letá
I. 225 X
4. Švestka 3letá 11.-JII. 26 25X

0'0227
0·1077
0·1077
0'0577

-

Obnos

4'20
19·92
24 23
1'51

---------~~--------·-----~4~9'7
86~

Cena sadby činí výlohy sadbou způsobené s nákupem stromu,
pokud nébyly ještě splaceny, tedy:
Výlohy sadby Faktor 1·b) Vydání se sadbou,

Strom:

1. Jabloň 5letá
2. Jabloň 18letá
3. Jabloň 18letá
4. Švestka 3letá
Výkupné

činí

30
30
30
30

X

X
X
X

tedy: cena sklizně ovoce 1695"61
49'86
cena dřeva
113'73
cena sadby
1859'20
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---------

částka

31'919
26'769
26'779
28'269
113'726

o·9973
o·8923
o·8923
o·9423

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

··~~~~~·-~-~-~-~-~~~' -· .~.==cccc=-c=-=-.
c=:

Kč.

\Í

r

Mrazové škody ovocnictví
způsobené

katastrofálními mrazy na

počátku

r. 1929.

Na jaře r. 1929 bylo rozhodnuto, že v době velmi krátké
bude vydán můj dávno připravený, po válce (1914-1928) znova
časově upravený spis ovocnický. Bylo nutno v knize té zmíniti
s~ o vlivu mrazů z r. 1929 na ovocné stromy. Proto zaslal jsem
v cervnu t. r. ředitelstvům školek ovocných, ústavům a školám, jež
se ovocniclvím zabývají, dotazník s prosbou, aby mi, udavše
místní poměry, půdu, podnebí, nadmořskou výšku sděliti alespoň
přibližně škody, jež byly mrazy těmi způsobeny na ovocných
stromech dle druhů a škod. Dostal jsem mnohé - ne všecky
odpovědi, některé velmi podrobné, jiné velmi stručné. Nevě·
děl jsem, že stejnou asi akci podniklo i ministerstvo zeměvděl·
stvi. První odpověď došla od p. Dr. Bendíka, advokáta v Ces.
Budějovicích, majitele školek ovocných ve výši 520 n. m. Velmi
brzy došla odpověď od ředitelství státních pokusných objektů
ovocnických v Průhonicích u Prahy p. Dr. ing. K. Kamenického,
který již pokračoval na základě materiálu, získaného dotazní·
kovou akcí p. t. ministerstva zemědělství.
Tisk mé knihy se zdržel zatím tak dlouho, že mezi fím svo·
lal a ZEmědělská akakademie čsl. anketu ovocnářskc u na 13. října
1929, jež pracovala na základě mnohem bohatšího materiálu
než já a byla ob~5lána chvalně známými odborníky v teorii
i v praksi z celé Cesklovenské republiky. Proto upustil jsem
od mé zprávy jsa přesvědčen, že výsledek jednání ankety musí
býti mnohem lepší. Zprávu, na ~teré se anketa shodla, uveřejnil
Dr.$. Kamenický ve Věstníku C. A. Z. roč. V., str. 883.
Ceskoslovenská akademie zemědělská vydala později spis
"Mrazová pohroma ovocnictvi československého a cesty k jeho
obnově", ve kterém píše: 1. Doc" Dr. Jaroslav Smolák: Fysiolo·
gické účinky mrazu na ovocné dřeviny. 2. Jaroslav Veselý, velko·
školkař: Mrazové škody v ovocných školkách a jejich důsledky.
5. Ing. Dr. K. Kamenický, -řed. stát. objektů ovoc. v Průhonicích:
Mrazové škody v produkčním ovocnictví. 4. Ing. Jan Opatrvný,
inspektor ovocnictví v Praze: Přehled mrazových škod v Ce·
chách. 5. Fr. Suchý, inspektor ovocnictví v Brně: Přehled mrazových škod v zemi Moravskoslezské. 6. Vik. Buchta, stát. insp.
ovocnictví v Bratislavě: Přehled mrazových škQd na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi. 7. K. Bulvas, statkář v Reži: Jak odstra·
niti důsledky mrazové kalamity v zemědělském podniku ovocnář·
ském. Směrnice pro obnovu ovocnictví.
(Dle usnesení ankety 13.

října

1929.)

a) S hlediska národohospodářského:
1. Nutnost obnovy ovocnictví byla uznána záhy z jara, jakmile
zjištěn přibližný rozsah mrazové pohromy ústředním odborným
375

Mrazové škody ovocnictví
způsobené

katastrofálními mrazy na

počátku

r. 1929.

Na jaře r. 1929 bylo rozhodnuto, že v době velmi krátké
bude vydán můj dávno připravený, po válce (1914-1928) znova
časově upravený spis ovocnický. Bylo nutno v knize té zmíniti
se o vlivu mrazů z r. 1929 na ovocné stromy. Proto zaslal jsem
v červnu I. r. ředitelstvům školek ovocných, ústavům á školám, jež
se ovocnictvím zabývají, dotazník s prosbou, aby mi, udavše
místní poměry, půdu, podnebí, nadmořskou výšku sdělili alespoň
přibližně škody, jež byly mrazy těmi způsobeny na ovocných
stromech dle druhů a škod. Dostal jsem mnohé - ne všecky
- odpovědi, některé velmi podrobné, jiné velmi stručné. Nevě·
děl jsem, že stejnou asi akci podniklo i ministerstvo zem~vděl·
stvi. První odpověď došla od p. Dr. Bendíka, advokáta v Ces.
Budějovicích, majitele školek ovocných ve výši 520 n. m. Velmi
brzy došla odpověď od ředitelství státních pokusných objektů
ovocnických v Průhonicích u Prahy p. Dr. ing. K. Kamenického,
který již pokračoval na základě materiálu, získaného dotazní·
kovou akcí p. t. ministerstva zemědělství.
Tisk mé knihy se zdržel zatím tak dlouho, že mezi tím svo·
lala ZEmědělská akakademie čsl. anketu ovocnářskcu na 13. října
1929, jež pracovala na základě mnohem bohatšího materiálu
než já a byla obE>5lána chvalně známými odborníky v teorii
i v praksi z celé Cesklovenské republiky. Proto upustil jsem
od mé zprávy jsa přesvědčen, že výsledek jednání ankety musí
býti mnohem lepší. Zprávu, na ~teré se anketa shodla, uveřejnil
Dr.$. Kamenický ve Věstníku C. A. Z. roč. V., str. 883.
Ceskoslovenská akademie zemědělská .vydala později spis
"Mrazová pohroma ovocnictvi československého a cesty k jeho
obnověu, ve kterém píše: 1. Doc" Dr. Jaroslav Smolák: Fysiologické účinky mrazu na ovocné dřeviny. 2. Jaroslav Veselý, veJko·
školkař: Mrazové škody v ovocných školkách a jejich důsledky.
5. Ing. Dr. K. Kamenický, řed. stát. objektů ovoc. v Průhonicich:
Mrazové škody v produkčním ovocnictví. 4. Ing. Jan OpatrJlý,
inspektor ovocnictví v Praze: Přehled mrazových škod v Ce·
chách. 5. Fr. Suchý, inspektor ovocnictví v Brně: Přehled mra·
zových škod v zemi Moravskoslezské. 6. Vik. Buchta, stát. insp.
ovocnictví v Bratislavě: Přehled mrazových škQd na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi. 7. K. Bulvas, statkář v Reži: Jak odstra·
niti důsledky mrazové kalamity v zemědělském podniku ovocnář·
ském..
Směrnice

pro obnovu ovocnictví.

(Dle usnesení ankety 13. října 1929.)

a) S hlediska národohospodářského:
1. Nutnost obnovy ovocnictví byla uznána záhy z jara, jakmile
zjištěn přibližný rozsah mrazové pohromy ústředním odborným
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sb~rem, Českoslov. jednotou ovocnickou v Praze, jež společně
s Ceským odborem zemědělské rady zakročila u mininisterstva
zel!lědělství, aby do rozpočtu na rok 1930 byla pro ovocnictví
v Cechách vřazena mimořádná položka 30 milionů Kč a do
rozpočtu zemského úřadu v Praze 5 milionů Kč k témuž účelu.
2. Ministerstvo ~emědělství připravuje zákon o rozšíření mimořádné zálohy (fondu), jenž .má umožniti soustavnou sadbu
ovocných stromů buď jako bezúročných půjček nebo poskytnufirn

subvenčních stromků.

3. Je třeba upozorniti všechny příslušné úřady a veřejné
odborné ústavy, aby všude na vhodných místech podporovaly
soustavnou sadbu ovocného stromoví.
4. Zvláštní pozornost budiž věnována polohám nad 400 n. m.•
pokud jsou jinak způsobilé pro ovocnictví. (Proto v těch polohách stromy ovocné téměř neutrpěly.)
b) S hlediska soukromého podnikatele:
5. )e třeba dobrodušně (optimisticky) posuzovati budoucnost
československého ovocniclví a nemysliti, že zkušenosti nabyté
v krajně výminečném roce 1929 platí všeobecně. Je též nutno,
aby pěstitel sázel ovocné stromy i když dospějí teprve pro příští
pokolení.
6. Naděje ve velkou veřejnou (státní) pomoc nebuďlež pře
háněny; podpora veřejná může býti jen vzpruhou, ale nemůže
nikdy plně nahraditi všechny mrazem zničené stromy.
7. Neodkladně je nutno vykáceti i s kořeny všechny stromy
zničené a těžce poškozené, vyjímajic ony vlašské ořechy, které
bohatě raší ze starého dřeva.
8. Upraviti uvolněnou půdu pro nové sady, při čemž buďtež
vystřídány druhy na _př. jádroviny za peckoviny a naopak, pokud
je to možno v daných poměrech přirozených. Není-li záměna
možná, budiž pozemek podle možnosti po 2-4 roky obděláván,
plně hnojen a teprve po tom opět osazen.
9. Při zakládáni nových stromořadí a sadů budiž dbáno těchto
pokynů: Sázejte pouze stromy bezvadné a druhově vhodné pro
dané stanoviště. Volte tržní, cenné odrůdy a sázejte vždy větší
počet stromků stejně dozrávajících, 2-3 odrůdy, abyste později
obdrželi veliká množství stejnorodého ovoce. V sadě 2-4 od-.
růdy téhož druhu. Při volbě .odrůd (sort) přidržujte se vždy
tržního výběru ovocného pro Ceskoslovensko, stan,9veného nyní
nově · posledním· sortimentem odrůd . pro země CSR. ze dne
16. ledna 1931 v Praze za souhlasu ministerstva zemědělství
(viz str. 317 -333). Při sadbě dbejte potřebných vzdáleností, nesázejte hustě, kopejte přiměřeně prostorné jámy, vysázené stromky
važte k zaraženým kůlům.
10. Ošetřujte stromy po sadbě pravidelným postřikem (karbolinovými kapalinami v zimním období) proti chorobám a škůd
cům. Ve smíšených sadech sázejte odrůdy téhož druhu pohromadě (v úsecích).
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11. Neukvapujte se s nákupem stromků (psáno roku 1929),
nebof naše školky po mrazové pohromě nejsou dostatečně zá·
sobeny bezvadnými stromky všech tržnich odrůd. Pouze v jabloních jsou slušné zásoby; v ostatnich druzích pro veliké sady
nutno doporučiti přiměřenou zdrženlivost.
12. Nezakládejte nových stromořadí ani sadů (zahrad) ovoc·
ných bez předchozí .por.ady u .skutečného ovocnáře odborníka,
nikoliv pouhého milovníka ovoce.
13. Pěstujte ovocné stromoví v účelném spojení s celým
hospodářstvím.
14. V přechodné době pěstujte

bobuloviny přiměřeným užitkem kynouci.
15. Všímejte si pilně obchodu ovocem, jeho vad, nedostatků
a potřeb a usilujte přizpůsobiti náš obchod úrovni světové volbou hledaných odrůd, tříděním, balením, zejména hrušek a zimnich jablek.
16. Čtěte odborné časopisy va knihy, použijte při obnově
nebo zakládání nových sadů rad Cs. jednoty ovocnické v Praze
(Václavské nám. 54), státní výzkum. stanice ovocnické v Průho
nicích (u Prahy), inspektorátů ovocnictví v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Užhorodu, odborných škol zahradnických na Mělníce,
v Troji u Prahy, v Chrudimi a Bohnicích u Brna, i odborných
škol zemědělských ve Valticích a Vizovicfch na Moravě, v Modré
a Eberhardu na Slovensku, jež jsou též pro ovocnictví zařízeny.
Věnujte se ovocnictvf s nadšenfm a láskou, jež jsou podmínkou
úspěchu.

Zde v krátkosti udávám některé posudky z knihy "Mrazová
pohroma ovocnícl ví českost. a cesty k jeho obnově":

1. Dr. I. ~ m o I á k posuzuje účinky fysiologické. Účinky proevovaly se: Uplnými zmrznutím. Mrazovou nekrosou, částečným
zničenim, které má v následku nižší životní sílu. Různou dobou
rašení. Mrazovými chorobami: t.j. puchýře, kadeřavost, mrazová
bělavost nervatury, zakrnělý list, mrazové trhliny, roztrhané listy,
hnědnutí pletiv, korkové útržky~ mrazové desky. Mrazové trhliny
kmenů. Nízko položená místa bývají při nebezpečném klesnutí
mrazů nejvíce poškozena. Ušlechtilé, rané odrůdy jsou choulostivější. Ovoce kyselé vzdoruje lépe. Stromy postřikané a váp·
nem nalíčené vzdorují lépe, jako neošetřované a nehnojené.
Lépe vzdorújí stromy ovocné ve vyšších polohách vypěstované.
2. ) ar o s I a v Ve sel ý, závod velkoškolk. v Molitorově, odha·
duje škody ve školkách na ?O mil. Kč.
3. Dr. K. Kamen i c ký, řed. stát. pokus. objektů v Pruhonicích u "Prahy píše o mrazových škodách v produkčním ovocnictví následovně: Nikdy mráz neprojevil se v tak ničivé síle
jako roku 1929. Nad očekávání mnohé škody jsou v krajinách
a polohách zemědělsky významných a technicky pokročilých, ale
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za to málo škod v krajích dosavad opomíjených, v polohách
400-500 m vysokých, otevřených, větrných a klimaticky drsných.
Mráz ukázal se jako bezohledný ničitel všeho nemocného a neduživého. Nemalý vliv měly i podnože a plodnost předešlého
roku. Sludovala se odolnost. Třešně, broskve, meruňky i rané
hrušky hynuly již při 28°-30° C. Vzácnější slivy hynuly při
30°-32° C, švestky při 35° C. Při té zimě byly ohroženy i ně
které odrůdy jabloní. Višně trpěly málo, ale přece, méně ty, jež
byly šlechtěny na pláně višňové než na třešni. Vlašské ořechy
trpěly mnoho, kdoule skor<,> vyhynuly. Lískové ořechy chránil
sníh. Bobuloviny odolaly. Uroda v roku 1929 byla u jabloně
dobrá, také namrzlé švestky plodily obstojně. Horší to bylo
u třešní, višní a ušlechtilých slív. Ač druhová odolnost vůči nízkým teplotám byla velmi různá, až překvapující, u jednotlivých
odrůd toho nebo onoho druhu byla ještě záhadnější. Odrůdy
absolutně odolné jsou vzácné. Odolnost bývá relativní, t. j. zá·
vislá na mnoha okolnostech a činitelích, jest i individuální, t. j.
jedna a táž odrůda za stejných okolností různě vzdoruje. Z vlaš·
ských ořešáků trpěly nejvíce papírky, chřapáče, lépe obstály ka·
menáče. Ze slivoní v tržních odrůdách zmrzly skoro všecky
renklody, ostatní částečně. Ze švestek poškozena místy Blihlská,
ostatní nechovaly se stejně. Z hrušek těžce byla poškozena
Boscova, .Williamova, poněkud Avranšská, méně Charneaux,
Hardyho, Cervencová, Klapova, ale i Pastornice, Danielova, Pres.
Mas. Jabloně chovaly se velmi odlišně. Nejlépe obstály zdomác·
nělé ruské odrůdy: Skleněné žluté, VAstrachán, Charlamovski.
Dobře přečkala Baumanova reneta, Rehtáč soudkový, Croncelské, méně Boikovo, Parména zlatá. Stromy postižené rakovinou
a jinými chorobami špatně odolávaly. Třešňové odrůdy byly
vesměs poškozeny; odolnost relativní nemá ceny. Višně šlech·
těné na planých višních obstály zvláště dobře. Nejotužilejši byly
Ostheimská a Moréla slinná.
Mí st ni odrůdy byly pečlivě pozorovány a osvědčily se:
Jabloně: Malinové Holovouské, Pnnčové, Košíkové, Studničně,
Hetlina, Chodské, Kamycké, Mor. Jadernička. Na Slovensku a
Podkarp. Rusi: Solivarské.v Hontinské, Batul a j. Dálevpřipojují
se: Míšeňské, Panenské, vCes. růžové, Vejlímek červ., Stětínské,
semenáče Procheovy: Ce s. pochoutka, Ideál, Daňkovo a j. v.
Smiřické vzácné, Míšeň Jaroměř. Hrušně: Solanka podržela
první místo v každém směru, s ni zápasí Muškatelka šedá a
Ananaska česká. Tře š ně obecně sklamaly. Trpěly zejfJ!éna odrůdy rané ať středočeské Klecanská. Míšeňská jánovka, Salanka,
Vítovka molitor. Na Moravě Skalka, Slovensku Krupin. dudečka,
Mednaň. chrup. Odrůdu slív českého původu neprojevily větší
odolnosti. Budoucnost českého ovocniclví byla ve svém vývoji
kalastofálními mrazy podťata a tím pozvolněna, zbyla jen asi 1 / 3
nepoškozených, bezvadných stromů ovocných. Zákonodárné sbory,
ministerstvo zemědělství a ostatní příslušné úřady a ústavy měly
;
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by pozorně i varovně sledovati obrodu a rozkvět ovocnictví

československého.

4. Ing. J. Op a) r n ý uvádí přehled mrazových škod na ovocných stromech v Cechách; odhaduje je dle úřerlních sdělení na
5'5 mil. plodných stromů v hodnotě 500 mil. Kč. Ztráta sklizně
činí asi 332 mil. Kč.
5. Fr. Suchý, inspektor ovocn. a z~lin. v Brně uvádí mra·
zové škody v zemi Moravskoslezské. Skody odhaduje na Mo·
ravě obnosem 123,405.500 Kč, ve Slesku 19,846.820 Kč. V celé
zemi Moravskoslezské činí peněžitá ztráta u ovocných stromů
plodících 142,272.300 Kč. Otázka odrůd není snadno řešitelna,
neboť některá odrůda na jednom místě obstála a táž odrůda na
jiném místě, zcela blízkém, stejné jakosti, polohy atd. neobstála.
Velký vliv na chování odrůd mají poměry půdní a polohové.
Obstály často odrůdy pokládané za choulostivé a někde neobstály odrůdy dávno zdomácnělé. Zimní odrůdy utrpěly poměrně
více než rané. Jabloně vzdorovaly nejlépe; rané odrůdy zůstaly
skoro neporušeny a nejdříve se vzpamatovaly. Hr ušně chovaly
se opačně; trpěly nejvíce rané odrůdy. Třešně byly poškozeny
stejnoměrně, nejlépe ještě vysfržely chrupky, srdcovky; rané odrůdy neobstály skoro nikde. S ve st k y utrpěly celkem nejméně~
nejspíše ještě stromy staré a choré. (Pozn. red.: Na výšinách
ano, ale na dolinách, ku př. na naší nížině v Pobečví, zmrzlo
nejméně 50% švestek.)
6. V i k. Buchta, inspektor ovocnářství v Bratislavě uvádí
mrazové škody na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Na Slovensku byly mrazové škody menší a v Podkarpatské Rusi poměrně
nejmenší. Největší škody byly způsobeny v jižní části Slovenska,
nížině dunajské, hlavně v části moravské. Dle odhadu zmrzlo
na Slovensku 850.000 stromů. Počet ten není přehnaný. Hodno·
tí-li se strom dosti nízko, t. j. 100 Kč za kus, činila by hodnota
všech zničených stromů 85 mil. Kč. Zcela nízko vzatá.
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jako doplněk k navržené obnově ovocnictví v ČSR
uvádíme

stručný

výtažek ze spisu Ing. Dr. Federera, který také
k výnosnému ooocnictoí,
o knize této popsanému.

těsně přiléhá

Za nynějšího přerodu ovocnictví a snad právě proto vydal
vlastním nákladem Ing. Dr. tech. Kurt Federer (Salesel a. d. Elbe)
spis o 320 str. 8°: "Obsterzeugung, Handel und Verwertung in
der Tschechoslowa~. Republik• = Ovoce: A) výroba, B) obchod
a C) zpeněžení v CSR. Z tohoto spisu podáváme zde výtažky,
pokud mohou sloužiti k doplnění mého "Výnosného ovocnictví".
Podávám to ve velmi stručném výtahu v postupu jeho knihy.
A) Procentní

rozdělení

ovocných druhů na jednotlivé země. Čísla udávají % z počtu
ovoc. stromů jednotlivých zemf. (Viz také: Tabulka I., str. 8.).
Druh

IČechy

I· Morava

Jablka

57

Hrušně
Třešně

60

17
17

54
51
33

23
23
34
14

I Broskve

65
28
21
11

17
28
22

Průměrně
stromů

53

20

Švestky
Slívy
Višně

j

Ořechy
Meruňky

I

I

Slezsko

I

Sloven·l Podkarp.,
sko
Rus

3

13

3

17
18

3

10
3
5
5

17

3

11

1

43
48
58

3

18

6

12
1
1

100

2

20
16

1

u· h rnem

3

8

"

"
"
100

B) Obchodu ovocem ·
se nedaří 1. proto, že máme v tom oboru málo velkoobchod·
niků, většinou vězí vše v maloobchodu. Dle seznamu v adresáři
jest 120 obchodů ovocem a zeleninou pro celý stát, jež mají
vývoz i dovoz, leč mnoho z nich není protokolováno. Zato
malých obchodů zeleninou a ovocem jest velmi mnoho, skoro
v každém místě.y V Praze 500, v Bratislavě 200, v Brně 140,
v Plzni 160. 2. Casto národnostní rozpory brání vývinu. 3. Jest
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málo náležitě vzdělaných obchodníků, kteří by vzbudili zájem
pro společnou práci. 4. Proto není obchodního ducha a jasného
pochopení výhod pro společné vystoupení; navrhuje vět~í jednotnou organisaci, o které se má příště jednati.
Dále praví, aby se obchod uvolni I od výrobce. U menších
st a tká ř ů lze ovoce odprodati nejen na týdenních a jiných
trzích blízkých měst, nýbrž i přímo spotřebovatelům a do obchodů (hotely, delikatesy, maloobchódnki, soukromníci), nakupovačům velkoobchodů, do továren na zužitkováni ovoce.
Každý druh prodeje vyžaduje zkušeností, často dosti trpkých.
U ve I k o st a t k ů jest nejvíce obvyklý prodej na stromě, buď nájemcům, sadařům nebo veřejnou dražbou, která někdy zabočí
do šizení majitele! Pak bývají ofertní nabídky, prodej z volné
ruky a na podíl. Na Slovensku a Pokarp. Rusi prodají ovoce
kupci, který je češe a pak platí dle váhy. Výhody spočívají
v hotovém zaplacení, nevýhody v možném poškození stromů.
U velkoobchodu ovocem jedná se o způsob nákupu a prodeje. Při nákupu soutěží často cizinci, kteří mají výhodu v tom~
že neplatí daní, pak zde bývají společnosti k zpeněžení
ovoce. Při prodeji bývá to vnilrozemní obchod nebo vývoz.
Ve vnitrozemí zúčastní se obchodu také cizozem. velkoobchodník
dovozem cizího ovoce různě, komissionářstvím a p. Jest důle·
žito, jestli velkoobchodník jest z území výsobního nebo spotřeb
ního. Nemáme statistiky o tom obchodu. Cinily se pokusy k soustředění nabídky a poptávky ve velkoobchodu, jakési výsledky
vykazuje Praha. Na pražské burse jest zvláštní odděleni, ovocné
bursy s určitými pravidly (usanc~), která však dosud všem
nevyhovují. Nejvíce opřel se tomu Ustecký (n. Lab.) svaz velkoobchodníků, který ji požadoval pro sebe a měl již své usance.
Když nemohl dosáhnouti svého, zřídil velký ovoc!lý trh !'e zvláštními pravidly. Soupeření v té věci mezi Prahou· a Ustí n. L.
není ještě skončeno. Podobnou snahu o soustředění velkoobchodu ovocem má Plodpvý dvůr pro dražební prodej
v Litoměřicích.
Zvláštnosti velkoobchodu ovocem jsou obchod velkým množstvím ovoce, jež vyžaduje nejčastěji uskladnění, úpravu, zušlechtění, které jest dra~. proto přenáší úpravu ovoce na producenta
a ten na obchodníka a musejí se dohodnouti, nechtějí-li ztratiti
trhy. Nemalá jest otázka úvěru pro prodej i při vývozu. Prodej
bývá tu spojen se spekulací odvážnou.
Komisní obchod při velkoobchodu plodinovém bývá na
provisi v % objevuje se jak při prodeji, tak při nákupu. Komisionář pracuje na svůj vlastní účet. Komis. obchod z ovocnictví jest velmi důležitý, protože jest pohyblivý. Při všech výhodách komis. obchodu jsou zde i nevýhody, přijde zde v úvahu
osobní povaha, poctivost (některý se vymlouvá: zkazilo se ovoce,
nebylo prodejné a p. j.), komisionář musí ovšem býti zařízen
na skládky, míti magacíny, balení a p.

a
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Mez i ob c ho d staví se

zbytečně

v cestu mezi výrobcem a

spotřebovatelem, kterou prodlužuje a Um ovoce zdražuje. Měla

by se žádati jakási kvalifikace; vyloučeni by měli býlí nákupci
a nájemci (pachtýři) jako obchodníci zřízením sběren výrobců,
které by vyjednávaly přfmo s velkoobchodem. Drob n ý (detailní)
obchod jest . při nákupu i prodeji. Při onom drobní handlíři,
kramáři a p. kupují ovoce přímo u výrobce nebo pachtýře, buď
v sadě nebo na trhu, nebo kupují u velkoobchodů, komisionářů
v městech, buď na dráze nebo ve skladišti. Při prodeji jsou
činní meziobchodníci a ti, kteřf jsou ve styku s jednotlivými
spotřebovateli. Zde jsou to li, kteří jen s ovocem a zeleninou
obchodují na krámku v týdenním trhu, n~bo ve stálých
ovocných trzích, zvláštní obchody ovocem a plodinami, silniční
prodej na vozech. Pak jsou to ještě li, u kterých jest obchod
ovocem vedlejší, jako obchody se smíšeným zbožím, hokynáři,
delikatesní obchody. Při prodeji vytvořily se tři typy drobného
obchodu, které obstarávají spotřebovateli dodání ovoce, když
nemá dosti času k nákupu. 1. Tržní, 2. krámský, 3. silniční
obchod, ten ne ní u nás vyvinut. T ech nic k á stránka ovoc·
ného hospodaření záleží ze 1. sklizně, 2. rozdružení a baleni
ovoce, 3. uskladnění a udržení, 4. rozeslání ovoce dráhou nebo
loděmi, 5. tarify.
Ovocné trhy jsou 1. týdenní, 2. stálé, 3. veletrhy ~vocné,
4. ovocná bursa, 5. dražební sině. O otázce té věnovala Cs. jednota Ovocnická v Praze spisek: "Mohou výstavní trhy ovocné
prospěti propagaci a odbytu ovoce?" Od inspekt. o voe. F. S uchého z Brna.
Týdenní jsou v místech výroby i spotřeby. Kupci bývají neji!astěji drobní soukromníci, ale také majitelé obchodů, restáuratéři, pensionáty, nemocnice, obchodníci smíšeným zbožím a
hokynáři. Mají světlé stránky, t. j. přímé spojení, ale i slinné,
deště, mrazy, někdy nesnadný odbyt, ceny bývají zde nízké,
rozhoduje ovšem nabidka, poptávka.
Stálé trhy ovoce a zeleniny jsou jen ve větších městech,
u nás na určité stanovených místech, v jiných státech jsou pro
ně zřízeny zvláštní síně. V Praze dvě místa, "Ovocný trh" a
"Havlíčkovo náměstí". Zde panuje v době od 5-11 h jakýsi ve·
letrh. Praha vydala pro ten trh zvláštní řád a pomýšlí se zde
na tržní síň. V Brně jest soustředěn obchod vynikající množ·
stvim a bohatou rozmanitostí ovoce i zeleniny na "Zelném trhu".
Také Bratislava a Košice mají svá tržiště. Ovocné Veletrhy hývají v Ustí nad Labem, ovocné bursy v Praze, dražby ovocné
v Litoměřicích.
Ovoce dovoz a vývoz. Z bohaté statistiky v knize té
uvedené vybíráme k úspoře jen poslední tabulky a jen za po·
slední dva roky, t. j. 1928 a 1929, zvolili jsme je proto, aby se
alespoň trochu poznal vliv velkých mrazů. Dle množství činil
do v o z ve vagonech po 10 t.:
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Roku

Čerstvé

1928
1929

1351
3417

ovoce

Ořechy

vlašské Vinné Sušenek
a lískové hrozny

283
368

153
368

902
740

Pome·
ranče

1359
1380

Banány

Spolu

214
222

4262
6495

Vývoz:
Roku

1928
1929

Čerstvé

Ořechy

vlaš.
a lískové

ovoce

5104
2454

Vinné hrozny

18
5

Dle ceny dovoz v 1000
Roku

Čerstvé

ovoce

Vinné
vlašské
a lískové hrozny

Sušenky

1928
1929

42"374
86'824

31'616 7"979
48656 15 457

30'167
33'182

Roku

1928
1929

Čerstvé

ovoce

90"824
47"516

Spolu

88
52

5137
2534

Kč:

Ořechy

V ý v o z v 1 OOO

Sušenky

17
23

Pom,e·
ranče

Banány

Spolu

41"103 14"458 167"697
43 643 14'877 242'639

Kč.
Ořechy

vlaš.
a lískové Vinné hrozny

1'140
262

835
766

Sušenky

Spolu

5'370
3 285

98'169
51'832

Družstevnictví v ovocnictví jestyv úpadku. Máme druž·
stva ke pěstění a zpeněžení ovocniclví. V Cechách jsou Kostelci
nad Orlicí, Marma v Roudnici nad Lab., ve Slaném a na Měl·
níku. Ta jsou česká a mají Svaz. Ústav poživatin (0. E. C.)
v Neratovicích, patří ke Orosseinkaufsgesellschatt. Pak jsou tři
německé: v Mosern, v Trutnově a Lanškrouně. Na Moravě
v Lexen, v Suchdole v německém Svazu; výrobci okurek ve Znoj·
mě, továrna Prunus v Tišňově, asi 24 palíren, které zpracují také
ovoce. Na Slovensku Frutex v Bratislavě, asi 40-50 družstev.
palíren, jež upotřebují (pálí) také ovoce členů. V Čechách se
mnoho družstev rozešlo nebo likvidují.
v
Seznam není snad úplný. Všech jedenáct Svazů v CSR. jest
v centrokooperativě v Praze. Mezi výrobními a spotřebnými
družstvy není dosti spojitosti. Konsumní spolky měly by si vésti
více kupecky a kupovati tam, kde vedle množství. jakosti jsou
vhodné ceny. Zkušenosti, kterých ovocnická družstva učinila,
praví, že jen tam lze docíliti skutečných výsledků, kde jest ovocnictví hojně rozvětvené, kde tedy lze opatřiti si velká množství
jednotného ovoce, tam, kde obsáhlá, vrcholná organisace místních spolků zajistí těmto pravidelný odbyt jejich výrobků na
vzdálených trzích a i tam, kde jednotlivá družstva nezabývají se
obchody, nýbrž jen jako zušlechťovací místa vystupují.
C) Spotřeba a zpeněžéní ovoce.
:{:abývá se statistikou spotřeby prodeje.
Z i vn o s ten s ko-prů mysl o v é zpeněžení ovoce kvetlo ve
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válce a po ní až do r. 1922 a bylo vládou podporováno, pro·
tože jiných potravin bylo málo.
~
..Dnes jest všech továren: Na ovocné konservy a marmelády
v Cechách 17, na Moravě a ve Slezsku 4, na Slovensku a Podkarpatské Rusi 2, celkem ~3. Větších živnostenských závodů 20.
Na ovocné šfávy a vína v Cechách 8, na Moravě a ve Slezsku 4,
na Slovensku a Podkarpatské Rusi 4, celkem 16. Větších živno·
stenských zá~odů 30. Mimo to ještě !Denši, závody.
Palíren bylo v roku 1928-29 v Cechách 22, na Moravě a
ve Slezsku 687 (samé drobné), na Slovensku 326. Podkarpatské
Rusi 74. Výroba likérů trpí domáckou výrobou. Ovocné výtažky
(esence) vyrábí se k umělé výrobě nebo amortisaci ovocných
vín, likérů, šfav a limonád; nejvíce ve Francii; Celkem jest výroba likérů a výtažků malá. Ovocných šfav a !lyrupů vyrábí se
k vývozu dosti mnoho. Vyvezlo se roku 1929 z CSR. 169 vagonů.
Marmelády a spřízněné výrobky nejsou výrobkem ve všech
státech jednotným. U nás při výrobě dle udání 1200-1400 vagonů marmelád; bývá v nich 400-600 vag. povidel. V r. 1929
dovezlo se povidel bez cukru 6 vag. a 44 vag. ovocných konserv, ovocných a bobuloviných šfav zhuštěných a vyvezlo se
povidel necukr. 9 vag., konserv a šfav 8 vag.
Sušenky naše, většinou domácí výrobek, nevyroynají se dováženým. Zužitkováni zbytků od výroby šfav, ovocných vin hodí
se jako krmivo, pokud jsou čerstvé, podobně zbytky palfren od
hrušek a jablek, od ostatních i švestkového kalu jako hnojiyo
a palivo. Zbytky od marmelád, konserv, pokud jsou vařeny pro·
dávají se do obc.,hodů semenářských, jádra ze zbytků slouží
k přípravě olejů. Spatný stav. průmyslu k zužitkování ovoce za·
viňuje nevhodná organisace, která má míti více povahu kupectví,
pak výkonnost (kapacita) podniků není využita, mohly by dva·
i třikráte tolik vyrobiti. Ovoce nebývá vždy dost a všelijakých
odrůd. Sklenice, plechovky, zabalovací a zasílací látky atd. jsou
drahé. Technické zařízení většiny továren není vhodné. Dále
není dosti racionelni odbyt.
Návrhy k odstranění těžkostí a nedostatků: Pevná
organisace. Stálé, odborné výbory pro jednotlivá odvětví. Nová
organisace má vybudovati: Kupni a prodejní společnost. Stanoviti časově omezené nejnižší ceny. Získati banku k levnému
úvěru. Doporučiti a učiniti opatření k technické racionalisaci.
Statistiku opatřiti pro budoucnost. Spolučinnost se zahradnictvím.
Určiti pevné zásady a směrnice pro prodej, dodání a platbu
s řádným knihvedoucím. Zaříditi odborné přednáškové běhy ke
vzdělání odborníků. Otevříti obchod ve spojení se společností
pro nákup a prodej. Zřlditi knihovnu a vydávati časopis.
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Doslov.
Spis byl napsán před válkou v menším rozsahu, velmi stručně,
v nynějším rozsahu jest mnohem větší a jest orientován dle
soudobé odborné literatury. Obrázků jest mnoho, ale ze šetrnosti
byly mnohé vynechány, dle mého návrhu. V náhradu za to zvolil
p. nakladatel pěkné obrázky barevné. Rozhodoval náklad na vy·
dání knihy a. tu musím p. nakladateli přiznati, že nešetřil, ač
věděl, že knihy vydané podporou ministerstva nebo jeho ná·
kladem vytisknuté, vydají se za cenu, se kterou soukromý
nakladatel nemůže soutěžiti. Tak podjal se vydání z lásky k věci,
nehleděl k tomu, jestli vyzíská nebo ne: Budiž mu za to podě
kováno a přátelé ovocnictví měli by hojným odebíráním a doporučováním spisů p. nakladatele podporovati, ano i jinak.
Některé údaje v mé knize, na př. o plodnosti, nelze bráti
doslovně, mění se krajem, podnebím, polohou, půdou a pod.
K bližším u poznání J~dnotlivých odrůd lze doporučili o~ětavě
vydané barvotisky: "Ce&ké ovoce" - 6 dílů od ). Ríhy a
Ing. Dr. K. Kamenického, vydané nákladem čes. ovoc. společ·
nosti v Praze. Celé dílo jest rozebrano, až na 6 díl, napsaný
Ing. Dr. Kamf'nickým "Jablka", ten stojí brožovaný 150·-, vázaný 176'- Kč. "Moravské ovoce" od Fr. Suchého, nákladem Ces. odb. zeměd. rady v Brně. Nové vydání stojí v před·
placení 150 Kč, po vydání, asi v dubnu, 200 Kč; nebo menší
spis Dr. Ing. Kamenického "Výběr tržních odrůd", bez obrázku.
Spis se značně opozdil, čekal jsem až ydočkal jsem se konečného sortimentu ovocných odrůd pro CSR dne 16./1. 1931
dojednaného. V té příčině musím poděkovati obzvláště p. Ing.
Dr. K. Kamenickému, řediteli pokus. objektů ovocnic. v Průho·
nicích u Prahy, který mne v té věci vždy ochotně až do konce
podporoval. V téže věci mně posloužil také p. V. Buchta, státní
insp. ovoc. a přednosta stát. výzkum. ústavů ovoc. v Bratislavě,
i p. insp. ovoc. a zahrad. E. Suchý v Brně. Zvláštním díky jsem
povinen p. Ing. Dr. E. Reichovi, minist. radovi, za jeho vlivné
zásahyvu minist. zemědělství při výpůjčce štočků obrazů z knihy
p. L. Cecha a na jiných místech, tak na př. i v opatření polských jmen u prof. E. )ankowski-ho ve Varšavě, za jiná jména

z;
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polská českosl. konsulátu ve Varšavě od Polskie Towarzystwo
Pomologiczne. Když jsem hledal poslední statistiku podniků
zpracovaním ovoce se zabývajících v "Průmyslu potravinářském",
poukázali mne na Dr. Federera, kterému statistiku dodali pro
jeho německy psaný spis, který mi ho sliboval od října, ale
teprve 3./III. jsem ho obdržel. Kniha ta jest pro n)tlější poměry
přerodu a obnovy v dobrém úmyslu psaná, a mn~hé jeho ná·
zory jsou dobré. Malý, věcný obsah podávám před doslovem.
K mému oběžníku rozeslanému asi ve 40 ku sech v polovici
června 1929, kdy jsem nevěděl o akci minist. zemědělství, abych
alespoň přibližně uvedl škody na ovocných stromech způsobené
katastrofálními mrazy r. 1929, obdržel jsem asi polovinu odpovědi; některé byly dosti obšírné, finé velmi stručnP, psali, musíme
počkati ještě rok. Mezi prvnímivbyl p. JUDr. V. Bendík, majitel
ovoc. školky ve výši 520 m v Ces. Budějovicích, pak stát. po·
~usná zahrada v Průhonicích u Prahy (Ing. Dr. K. Kamenický).
Slátná rol. škola v Sabínově, Stát. rol. škola ve Smiřicích, Ovoc.
školka ve Vršovicích, Stát. výzkum. ústavy v Košicích, Okres.
ovoc. školka ve Vel. Meziříčí a Vel. Biteši, Ovoc. šk. v Cilce, Rol.
šk. v Ml. Boleslavě, Vlkův štěpař. záv. ve Vanovicích, Stát. vyšši
hosp. škola v Košicích, Zem. pomolog. ústav v Praze-Troji, Stát.
vinarsko-ovocinár. šk. v Modré na Slov., Stát. -vyš. ovocnicko·
vinařská škola v Mělníce, Zahrad. šk. v Chrudimi, Stát. výzkum.
ústavy zeměděl. v Bratislavě, Stát. ovocinár. školka v Devinskej
Novej Vsi, Stát. výzk. ústavy zeměděl. v Komárně, Okr. školka
v Blovicích. Ovšem mnozí mysleli, že již povinnosti vyhověli
jinde.
Nepochybuji, že někde narazím, částečně jest chybou, že to
lak dlouho do vydání trvalo, ale jest zase dobře, že se tisk
opozdil až do vydání sortimentu dne 16./1. 1931. Mohu říci, že
největších obtíží tvořila část: "Nepřáte é a škůdci stromů a keřů
ovocných", ač poválečná literatura tohoto oboru jest dosti obsáhlá, zmiňuji se jen o nejnovějších spisech p. prof. Dr. E. Bau·
dyše, o pracích Dv. r. Dr. O. Kocka, vlád. r. Dr. Fulnecka a
Dr. R. Ewerta.
Pro soudobou orientaci byli mi mezi jinými velmi dobré
"Ovocnické Rozhledy", Praha II., Václavské 54 a velmi záslužné
výroční zprávy a letáčky Zem. ovoc. spol. pro Markrab. moravské
v Brně. V Ovoce ně jést 1osti nesnadno, ale nvutno, dle obšírných popisů ve spisech "Ceské Ovoce" od J. Ríhy a Dr. Kamenického a "Moravské Ovoce" od F. Suchého, stanoviti popisy stručné a podchytiti vlastnosti nejdůležitější.
Ve Velkém

Meziříčí,

3.

března

1931.

Ing. A.

Večeř,

profesor v. v.
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Doslov.
Spis byl napsán před válkou v menším rozsahu, velmi stručně,
v nynějším rozsahu jest mnohem větší a jest orientován dle
soudobé odborné literatury. Obrázků jest mnoho, ale ze šetrnosti
byly mnohé vynechány, dle mého návrhu. V náhradu za lo zvolil
p. nakladatel pěkné obrázky barevné. Rozhodoval náklad na vydání knihy a. fu musím p. nakladateli přiznati, že nešetřil, ač
věděl, že knihy vydané podporou ministerstva nebo jeho ná·
kladem vytisknuté, vydají se za cenu, se kterou soukromý
nakladatel nemůže soutěžiti. Tak podjal se vydání z lásky k věci,
nehleděl k tornu, jestli vyzíská nebo ne: Budiž mu za to podě·
kováno a přátelé ovocnictví měli by hojným odebíráním a dopo·
ručováním spisů p. nakladatele podporovati, ano i jinak.
Někferé údaje v mé knize, na př. o plodnosti, nelze bráti
doslovně, mění se krajem, podnebím, polohou, půdou a pod.
K bližším u poznání Jednotlivých odrůd lze doporučiti obětavě
vydané barvotisky: "Ceské ovoce" - 6 dílů od J, Ríhy a
Ing. Dr. K. Kamenického, vydané nákladem čes. ovoc. společ·
nosti v Praze. Celé dílo jest rozebráno, až na 6 díl, napsaný
Ing. Dr. KamPnickým "Jablka", ten stojí brožovaný 150·-, vázaný 176'- Kč. "Moravské ovoce" od Fr. Suchého, nákla·
dem Ces. odb. zeměd. rady v Brně. Nové vydání stojí v před·
placení 150 Kč, po vydání, asi v dubnu, 200 Kč; nebo menší
spis Dr. Ing. Kamenického "Výběr tržních odrůd", bez obrázků.
Spis se značně opozdil, čekal jsem až vdočkal jsem se ko·
nečného sortimentu ovocných odrůd pro CSR dne 16./1. 1931
dojednaného. V té příčině musím poděkovati obzvláště p. Ing.
Dr. K. Kamenickému, řediteli pokus. objektů ovocnic. v Průho
nicich u Prahy, který mne v té věci vždy ochotně až do konce
podporoval. V téže věci mně posloužil také p. V. Buchta, státní
insp. ovoc. a přednosta stát. výzkum. ústavů ovoc. v Bratislavě,
i p. insp. ovoc. a zahrad. E. Suchý v Brně. Zvláštním díky jsem
povinen p. Ing. Dr. E. Reichovi, rninist. radovi, za jeho vlivné
zásahy ... u minist. zemědělství při výpůjčce štočků obrazů z knihy
p. L. Cecha a na jiných místech, tak na př. i v opatření pol·
ských jmen u prof. E. Jankowski·ho ve Varšavě, za jiná jména
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Vysvětlivky

k barevným tabulkám.
Tabulka I.

Obr.

1. Strupovitost jablek (Venturia inaequalis [Cook.] Aderh.):
a Strupovitost ovoce,
b strupovitost na listech (skvrny).
__.
2. a Strupovitost hrušní na plodech (Venturia pirina Aderh.).
b Strupovitost hrušní na listech.
c Hnědnutí listů hrušňových (Stigmatea Mespili Sor.).
d Bílá skvrnitost listů hrušňových (Sphaerella senlina Fuckel).
3. a
b
c
d

Bouchlatec švestkový (Taphrina pruni (Fuckel] Tul.).
Rez švestková (Puccinia pruni Pers.).
Červená skvrnitost listů švestkových (Polystigma rubrum Tul.).
Červená suchá skvrnitost (houbami Phyllosticta a Cercospora).

4. a a b Červená suchá skvrnitost třešní (Clasterosporium Amygdale·
arum Sacc.).
c Dírkovilosl třešňových listů (houbami Phylloslicla a Cercospora).
5. Skvrnitost listů ořešáků (houbami Phyllosticla )uglandis [D. C.], Sacc.,
Ph. juglandína Sacc., Ascochyta )uglandis Bollshaus).

Tabulka II.
Obr.

\

1.

Hnědá hniloba jablek (houbami plísňovými Penicillium cruslaceum L.,
Botrytis cinerea Pers. a Mucor racemosus Fresen).

2. Padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha Ell. et Ev.).
3. Černá hniloba jablek (Sclerotinia [Monilia] frucligena Schroet.).
4. Rez hrušňová (Oymnosporangium Sabinae [Dicks.] Winl.).
5. Hnědá hniloba hrušní (houbami Mucor racemosus Fresen., Penicillium
crustaceum L. a Botrylis cinerea Pers.).
6. Hniloba třešní (Sclerotinia [Monilia] cinerea Schroet.).
7.

Metličnalosl-

8.

Kadeřavost

jmelí (Viscum album L.).

broskví (Taphrina deformans [Berk.] Tul.).
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Tabulka III.
jabloňový (Hyponomeuta malinella Zeli.); 1: hnízdo housenek
(zmenšené), ta: motýl, 1b: housenka (v přirozené velikosti).

Obr. 1. Mol

2. Píďalka· zimní, menší (Cheimatobia brumata L.j; 2: sameček, 2u:
housenka (v přirozené velikosti).
3.

Píďalka zimní větší (Hibernia defoliaria Cl.); 3:
senka (v přirozené velikosti).

4,

Bekyně

velkohlavá (Lymantria disp<>r L.); 4:

sameček, 31:

hou-

samička, 4a:

housenka

(přirozená

velikost).

(poněkud zvětšená).

5. Bourovec ovocný (Oaslropacha quercifolia L.)

6. Pilatka rybízová, žlutá (Nematus ribesii Scop.) (trochu
7.
8.

zvětšeno).

Bělásek

ovocaý (Aporia crataegi L.); 7: motýl, 7a: housenka (v
rozené velikosti).

Ploskohřbetka

hrušková (Neurotoma flaviventris Retz.)

při

(přirozená

velikost).
9. Obaleč jablečný (Carpocapsa pomonella L.); 9: motýl (přirozená
velikost), 9o: červivý plod (zmenšeno).
10. Vrtule třešňová (Rhabgoletis cerasi L.); 10: moucha
likost), 10a: plod s červem (poněkud zmenšeno).

(přirozená

ve-

11. Bekyně zlatořitná (Euproctis chrysorrhoea L.); 11: motýl, Ha: housenka hlavou dolů (přirozená velikost).
12. Drvopleň hruškový {Zeuzera pyrina L.) (přirozená velikost).
13. Obaleč slívový (Orapholitha funebrana Tr.); 13: motýl (přirozená velikost), 13o: plod s housenkou (poněkud zmenšeno), 13b: housenka
(přirozená velikost).
14. Bekyně hrušňová -

pižmová (Porthesia similis Fuessl.) (přir. vel.).

15. Skvrnopásník angreštový, harlekýn (Abraxas grossulariata L.); 15:
mory!, 15a: housenka t přirozená velikost).
16. Bourovec prstenčitý (Malacosoma neustria L); 16: motýl, 161: housenka {trochu zvětšená 1.
17. Pilatka třešňová (Eriocampoides limacina Relz.) (trochu zvětšená).
18. Pilatka švestková (Hop!ocampa fulvicornis Klg.) (trochu zvětšená).
19. Tmavoskvrnáč rybízový (Thamnonoma wauaria L.); 19: motýl, 19a:
housenka (přirozená velikost .
-~

Tabulka IV.
-

Obr. 1. Květopas ovocný (Anthonomus pomorum L.); 1: brouček (4krát zv~Ušený ,1, 1 a: Stvol
2.
3.
4.
5.
388

Zobonoska
Zobonoska
Zobonoska
Zobonoska

květový

o 2 zdravých a 2 napadených

květech.

zlatá (Rhynchites auratus L.) (2krát zvětšený).
(Rhynchites cupreus L.) (4krát zvětšený).
révová (Rhynchites betuleti L.) (2krát zvětšený).
modrá (Rhynchites coeruleus Deg.) (Skrát zvětšeno).
měďová

Obr. 6.
7.
8.
9.
10.

Listokaz zahradní (Phylloperthd horticola Z.) (1 1/, krát zvětšeno).
Chroust (Melolontha vulgaris L.) (trochu zvětšeno).
Vypukločlenec jabloňový (Eccoptogaster mali Beck.) (Skrát zvětšeno).
Listohlod podlouhlý (Phyllobius oblongus L.) (3krát zvětšeno).

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ploštice luční, zelená (Lygus pratensis L.) (2krát zvětšeno).
Červená ploštice zdobná (Eurydema ornata L.) 12krát zvětšeno).
Ploštice zemní dvojbarvá (Sehirus bicolor L.) (2krát zvětšeno .
Dlouhonosec lískový (Balaninus nucum L.) (2krát zvětšeno).
Krtonožka obecná (Gryllotalpa vulgaris Latr.) (na '/, zmenšeno).
Mšice broskvová <Rhopalosiphum dianthi Schr.) (Skrál zvětšeno).
Zelená mšice iabloňová (Aphis pomi Deg.'; 18: okřídlená, 18,,: neokřídlená (Skrá! zvětšeno).

Bejlomorka hrušková (Diplosis pyrivora Rii.); 10: červ ( 4krát zvětšený),
10a: křídlo hmyzu, 10b: napadené ovoce (přirozená velikost).
11. Ploštice ozdobná dvojtečná (Calocorir.; vandalicus Omel.) (2krát zvětšeno).

19. Mšice krvavá (Schizoneura lanigera Hausm.); 19: neokřídlená samička, 19a: okřídlená samička, 19/J: samička olodnění schopná,
19c: sameček dospělý (6krát zvětšeno), 19d: kus větévky s kolonií
ml;ice krvavé.
20. Mšice révová (Peritymbia vastatrix Planch.}; 20: okřídlená (6krát
zvětšeno), 20a: kořen s nádory (přirozená vel.).
21. Mšice třešňová (Myzus cer asi Fa br.); 21: okřídlená, 21o: neokřídlená
(Skrát zvětšeno), 21b: větévka s kolonií.
22. Mšice rákosová (Hyaloplerus pruni Fabr.); 22: okřídlená, 22a: neokřídlená (S krát zvětšeno·.
23. Puklice švestková (Lecanium corni Bché.), přisedlá na kousku révy.
24. Velká méra hrušňová (Psylla pirisuga Foerst.) (10krftt zvětšeno).

Tabulka V.
Obr. 1. Střevlík měděný (Carabus cancellatus L.).
~
2. Střevlík fialový (Carabus Vi'5'idceus L.).
3. Svižník pol ni ( Cicindela campestris L.l.
4. Svižník lesomil (Cicindela sylvicola Latr.).
5. Mrchožrout tmavý čili žmindník (Silpha obscura L. ).
6. Pliteřiček sněhový*) <Cantharis fusca L.).
7. Denivka zlatooká (Chrysopa vulgaris Schn.); a: larva, b vajíčka.
8. Šlitohlavec dvojtečoý (Chilocorus bipustulatus L.).
9. Krajnik pižmový (Calosoma sycophanta L.); a: lalva.
10. Slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata/L.); a: larva.
11. Motýlice obecná, vážka ob. (Calopteryx virgo L;.
12. Lumek velký (Ephialtes manifestator L.).
•) Také bývá škodlivý ovocnému květu.
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Obr. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Přiživná

moucha zlatořitky (Compsilura concinnata Meig.'.
Cryptus fulvipes Mgr.
Peslřenka tSyrphus pyrastri L.).
Hrabalka (Pompilius vialicus L.).
Lumčik žlutonohý (Apanteles glomeratus Reinh).
Kulilka obecná (Ammophila sabulosa L.).
Vážka čtveroskvrnná rLibellula quadrimaculata L.).
Stehnatka tuhá r Encyrtus ta rdus Ratzeb.).
Srpice obecná (Panorpa communis L.).
Lumčík Pteromalus puparum L.
Lumčík Hemiteles palpator Orav.
Lumek černý, žlutonohý rPimpla inquisilor Scop.).
Tachyna (Echinomyia fera L. '.
Pestřenka černá t Syrphus selenilicus Meig.).
Ploštice červenonohá rPentatoma rufípes L.).
Zelená ploštice stromová (Palomena viridissima Poda).
Tečkovaná ploštice stromová (Rhaphigaster nebulosa Pod.).
Lumčík

Všechna vyobrazení jsou v přibližné přirozené velikosti, vyjma obr. 14.,
17., 20. a 22., jichž přirozená velikost jest naznačena křížkem. Obrázek 7. jest
poněkud zmenšen.

Choroby způsobenéhoubami.
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Chorerby způsobenéhoubami a jmelí.

Tabulka

II"

§kodlivý hmyz.

Tabulka

III.

št odtiny hmyz.
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Tabulka IV.
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Užitečnýhrnyz.

Tabuika V.
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