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Boženy N mcové, s jejímž synem Jaroslavem m l velmi v elé, p átelské vztahy.
Rodi ovskými stromy pro jeho šlechtitelskou práci mu byly otužilé odr dy (´Boskoopské´, ´ ervené ušlechtilé´, ´Blenheimská
reneta´, ´Holovouský maliná ´, ´Ribstonský
jaderná ´ a ´Coxova reneta´). Vyp stoval na
nich 100 nových odr d, z nichž ale jen
tvrtinu pojmenoval, ostatní pouze o ísloval.
P i svých pokusech dbal na to, aby strom
brzy plodil a plody m ly dobrou chu . Velikost plod pro n ho nebyla rozhodující.
P esv d il se i v tom, že podmínky pro ovocná ství jsou v Pocidliní mimo ádn p íznivé
a že eské ovoce vyniká nad dovezeným.
Jeho odr dy ´Josef Dan k´, ´ eská pochoutka´, ´Vytoužené´, ´Fialkové´, ´Malinové mnohoplodé´, ´Malinové sloupenské´, ´Vrchlického´, ´Božena N mcová´, ´Gagarin´, ´Liberná sloupenský´, ´Panenské veliké´, ´Ideál´,
´Jaroslav N mec´ a ´Výte né eské´ získávaly úsp chy na eských i zahrani ních
výstavách.
Proche po sob zanechal i množství odborných poznámek dopln ných p esnými
kresbami a diagramy, systematický seznam
vysázených ovocných odr d, zápisky o
sklizni ovoce, deník o pov trnosti, návody
ke k ížení odr d a poznatky o šk dcích
ovocných strom .
V roce 1894 pozvali ruští pomologové
Procheho na mezinárodní výstavu do Petrohradu, aby se jí zú astnil jako zástupce
vysp lých eských ovocná a p ijal funkci
odborného znalce. Prochemu však již bylo
72 let a na tak dalekou cestu se neodvážil.
Doporu il však p edsednictvu výstavy, aby
za n ho pozvalo mladého Jana íhu, který
už tou dobou byl uznávaný odborník v ovocná ství a jehož zásluhou se také zachovala
velká ást Procheho písemných prací. Na
výstavu do Petrohradu poslal n kolik svých
výp stk , za které byl odm n n estným
diplomem.
Ve své innosti nem l Proche p edch dce, šel svou vlastní cestou. Ani jedno z jeho
sedmi d tí však neprojevilo zájem o pokraování v jeho díle a pochopení nenašel ani
v novobydžovské zem d lské škole. Ke
konci života proto zatrpkl a uzav el se sám
do sebe. Zem el 12. listopadu 1908 ve












































































































































Magický osmičkový rok 2008 má i pro
zahrádkáře svá významná výročí.
V roce 2008 si p ipomínáme 100 let od
smrti ovocná e a pomologa Josefa Eduarda Procheho, jehož životní krédo by mohlo
být morálním odkazem i pro dnešní dobu:
"Kdo nepokračuje, couvá zpět, i malá hřivna
množí součet. Hleďme podle svých sil stát
se užitečnými a žít nikoli jen výhradně pro
sebe, nýbrž i příštím pokolením".
Josef Eduard Proche se narodil 13. prosince 1822 v Novém Bydžov . To, že od
mládí tíhl k ovocná ství, podnítil i chlumecký
d kan Václav Velich, který nejen p stoval
ovocné stromy, ale zasv coval do pomologie i školní mládež a pomáhal tak vychovávat novou ovocná skou generaci. Protože
však tehdy nebylo ovocná ství považováno
za zdroj obživy, rozhodl jeho otec, že chlapec p jde na studia do Ji ína. I p esto, že
m l matematické nadání a výborný prosp ch, musel studia na st ední škole po
otcov smrti po dvou letech ukon it, aby si
z d dického podílu zajistil existen ní jistotu
z ízením obchodu se smíšeným zbožím.
Když se ale jako kupecký mládenec dostal
na zkušenou do Pod brad, ocitl se v ovocném arboretu Sans Pareil po Mat ji Rösslerovi a bylo rozhodnuto. Ve ery trávil nad
odbornou literaturou, která ho p esv d ila,
že je t eba ovocná ství zbavit mýt a nev deckého prakticismu a postavit ho na v decký základ. Zajímal se o anatomii a fyziologii
ovocného stromu. P i své práci si stanovil
náro né úkoly: Vyp stovat dostatek kvalitního ovoce, d kladn je prošlechtit a postarat
se i o jeho odborné pr myslové zpracování.
Proto studoval i kvasnou a konzervárenskou
technologii. Ve svých 40 letech zakoupil ve
Sloupn u Nového Bydžova zem d lskou
usedlost, vysázel sad a založil ovocnou
školku, kde za n kolik let shromáždil 1300
odr d z celého sv ta, registroval je do lístkových katalog , sledoval jejich aklimatizaci
v našem prost edí a cílev domým k ížením
vyp stoval nové odr dy. Svého prvního
k ížence pojmenoval roku 1851 po chlumeckém sládkovi Josefu Da kovi, mecenáši




























Významná výročí roku 2008













Vážení p átelé
Letošní rok rychle uplynul a stojíme na prahu dalšího, pro nás zahrádká e velmi
významného - bude totiž rokem volebním. P t let uteklo jako voda a vy si budete vybírat
a volit své zástupce do všech svazových orgán .
Chci vás poprosit, abyste k volbám p istupovali zodpov dn , protože jaké budeme mít
funkcioná e, tak se bude dále vyvíjet naše innost.
Rozhodovat a ídit totiž mohou jen lidé moud í a zkušení a já vám p eji, aby se vždy
poda ilo takové najít. Vím, že ada organizací má problém t eba i najít n koho, kdo by byl
ochoten funkci p edsedy, i další funkce vykonávat. Proto se obracím i na ty, kte í ty
schopnosti mají, aby ob tovali trochu svého volného asu i pohodlí a funkce p ijali a
pomohli nám k dalšímu rozvoji našeho Svazu, který si jist všichni p ejeme.
Budeme ale volit nejen výbor své ZO, ale i zástupce do ÚS a RR a hlavn zde vás prosím,
volte zodpov dn , vybírejte ty nejlepší, kte í budou pro Svaz p ínosem a svou funkci si
pouze "neodsedí" ale budou se aktivn zapojovat do rozhodování o tom jak dále bude
naše innost vypadat. O tom totiž nerozhoduje p edseda, i n kolik dalších, ale celá
Republiková rada, tedy vaši zvolení zástupci.
Mohu vám s pot šením sd lit, že v tomto období se nám poda ilo úsp šn vy ešit celou
adu dlouho se vlekoucích problém . Stabilizovala se naše finan ní situace, poda ilo se
nám sjednat novou výhodnou smlouvu na tisk Zahrádká e a proto ani v dalších letech
nebudeme muset p istupovat k nepopulárnímu zdražování. Díky tomu dokonce uvažujeme
o ur itých slevách pro ZO, ale o tom stejn jako o podrobnostech k pr b hu voleb budete
informováni ve V stníku a bude t eba, abyste si zvykli ho pravideln íst a ídit se
p íslušnými pokyny. Stejn tak nebudeme zvyšovat lenský p ísp vek a to jsou jist dobré
zprávy.
Jediné co se nepoda ilo, je kone né p ijetí tak dlouho o ekávaného zahrádká ského
zákona. V te ale, že všichni, kte í na tom pracovali, ud lali maximum, ale je tolik
problém , pro které ho zatím parlament nemohl p ijmout. Na druhé stran bych vám ale
cht l sd lit, že bohužel n kte í naši funkcioná i i lenové si slibují od zákona to, co nikdy
v parlamentu nem že být p ijato. Rozhodn nem žeme o ekávat, že by tam bylo p ijato
n co, co by narušovalo vlastnická práva majitel pozemk , že si nebudeme moci diktovat
nájemní i prodejní ceny pozemk a n které další nereálné požadavky. To vše je již
opat eno stávajícími zákony a vyhláškami a t mi se musíme ídit, i když se nám to n kdy
nelíbí.
Stále jsem ale optimista a v ím, že zákon bude v dohledné dob p ijat a že bude pro nás
p ínosem.
Je mi líto, že jsem se tak moc musel zabývat n kterými nepopulárními problémy, ale i
to pat í k naší innosti. Jsme ale hlavn zahrádká i a tomu bychom cht li v novat plnou
pozornost v dalším období. O tom co vše pro vás chceme d lat, se v as dozvíte, zde na to
prostor není.
Na záv r vám všem p eji co nejkrásn jší prožití zbytku letošního roku a do toho dalšího
hodn zdraví, optimizmu a zahrádká ských i osobních úsp ch . A hlavn vám p eji, aby
vám lenství ve Svazu p inášelo vždy radost a pot šení. Za nov zvolné funkcioná e v ím,
že vás mohu ujistit, že pro vás všichni ud lají maximum.
Váš p edseda
















































































































































































Každý vlastník zahrady nebo pozemku se
zajisté setkal nebo setká se všemi podobami p íjemných i nep íjemných zážitk s vítanými, nevítanými, zvanými, danými i náhodnými návšt vníky, obt žovateli a jinými
elementy na své zahrad . Vztahy mezi
lidmi, vlastníky a sousedy upravuje a vymezuje Občanský zákoník, § 127.
Ten vystihuje v širokém pojetí vztahy mezi
sousedy, povinnosti a práva vlastník pozemk . Je nad míru jasné, že vlastník pozemku nesmí provád t innosti a musí se
zdržet všeho, ím by nad míru p im enou
obt žoval jiného nebo ím by vážn ohrožoval výkon jeho práv. Nesmí nad míru p im enou pom r m obt žovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kou em, plyny, parami,
pachy, pevnými a tekutými odpady, sv tlem,
stín ním, vibracemi, nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek, nesmí nechat
chovaná zví ata vnikat na sousedící pozemek a nešetrn nebo v nevhodné ro ní
dob odstra ovat ze své p dy ko eny stromu nebo odstra ovat v tve stromu p esahující na jeho pozemek.
Jenže zákon se dá vysv tlovat r zn ,
proto si myslím, že morálka, charakter a cit
moudrého lov ka m že mnoho v cí vy ešit
i bez zákon a soud . Jsem toho názoru, že
krásný vzrostlý strom nem že za to, že jej






































Vlastníci, sousedi, hosté, vetřelci
nebo pomocníci na zahradě
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p elomu 19. a 20. století i v dob nov jší
popsal na osudech t í generací zahradnické
dynastie erných v p ekrásné, apkovsky
lad né knížce "Šel zahradník do zahrady",
kterou v roce 1971 vydalo hradecké nakladatelství Kruh. Zem el v Jarom i 1.7.1968.
V roce 2008 uplynulo t icet let od doby co
zem el vynikající fytopatolog akademik
Ctibor Blattný. Autor díla "Atlas chorob a
šk dc ovocných rostlin", který se narodil
9.9.1897 v eské Skalici, byl velkým p íznivcem zahrádká , což dokazoval i svou
ú astí na akcích eského zahrádká ského
svazu. Zem el 15. 12. 1978.
Z materiálů Zahrádkářského muzea
zpracoval Otto Macl.































































































3

významného ovocná e a školka e, zahradního architekta Josefa Vaňka. Narodil se
6.2.1886 v Bukovin u ernilova, nedaleko
Hradce Králové. Zahradníkem se vyu il
v Ratibo icích, kde získal první praxi. Dalšího vzd lání se mu dostalo v Pomologickém
ústavu v Tróji a v n meckém Pomologickém
ústavu v Reutlingen za editele Friedricha
Lucase. V roce 1906 odešel na vyšší zahradnickou školu v Proskau, kde p sobil
vynikající fytopatolog Dr. Evert. Po návratu
do vlasti se stal redaktorem " eských zahradnických list " a po roce se natrvalo
usadil v Chrudimi, kde p evzal redakci asopisu "Zahrada domácí i školní" a dal mu
nový název "Zahrada" a kde také ješt p ed
za átkem 1. sv tové války založil sv j vlastní zahradnický závod a menší ovocnou
školku, p edevším k p stování vodorovných
a svislých kordon na EM typech. Bohatá
byla i jeho literární innost. Vydal p es 100
knih, z nichž nejznám jší jsou "Ošet ování
a ez tvarovaných strom a zákrsk ovocných", která byla brzy rozebrána a hlavn
jeho desetidílná "Malá pomologie". Jako
zahradní architekt se podílel na osázení 50
hektar Barrandovských ateliér , 276 školních zahrad a 131 ve ejných sad . Jeho
projek ní kancelá zpracovala 2360 projekt
zahrad a sad . Po 2. sv tové válce p edával
své bohaté zkušenosti formou p ednášek po
celé republice a zapsal se tak nesmazateln
do srdcí všech zahrádká . Zem el 15.12.
1968 v Chrudimi.
Významnou osobností, od jejíž smrti uplynulo v roce 2008 také ty icet let je František Černý, p ední eský zahradník a šlechtitel kv tin, který dosáhl vynikajících výsledk
a mezinárodních ocen ní. Narodil se 2.12.
1896 v zahradnické rodin v Jarom i. Po
vystudování Pomologického ústavu v Tróji a
zkušenostech které nabyl na praxi ve Francii
p evzal od svého otce zahradnický závod,
ve kterém se v noval se svou ženou Marií
šlecht ní petúnií, begonií, konvalinek, salvií,
brambo ík a cinerárií. Za nové odr dy
petúnií a begonií získali manželé erných
adu cen na domácích i zahrani ních výstavách. Publikoval v "Zahradnických listech" a
v mnoha dalších odborných asopisech.
Své vzpomínky na vývoj zahradnictví na














































































































































se 22.2.1880 v Solnici u Rychnova nad
Kn žnou. Po studiích na Karlov univerzit
zakotvil jako mladý praktický léka v Háji
u Opavy, kde také nalezl zálibu v p stování
ovocných strom . Vlastním studiem se
z amatéra zdokonalil ve vysp lého ovocnáe, zvlášt p stitele tvarovaných strom .
Založil postupn t i velké zahrady, které byly
jeho pýchou. I když jeho životní ovocná ské
dílo zni ila mrazová pohroma na sklonku
zimy roku 1929, ani tato osudová rána ho
nezkrušila. Znovu vysazoval, tvaroval, zlepšoval, psal, p ednášel a obohacoval výstavy
ukázkami svého ovoce. Jeho neúnavnou
p stitelskou innost podlomil teprve rok
1935, kdy tém smrteln onemocn l otravou krve. V dob pozvolné rekonvalescence
v opavské nemocnici za al psát knihu
"Ovocný strom a jeho p st ní", která svou
d kladností a jasností výkladu p ed ila
mnohá cizí díla a byla dlouhou dobu u ebnicí všech ovocná .
Nadešel však chmurný rok 1938. Opavsko
bylo postoupeno íši, s ímž se vlastenecký
léka nemohl vyrovnat. Vrátil se do rodných
ech, kde 2.12.1938 v Pod bradech zem el, aniž se do kal své knihy, kterou vydal
až v roce 1939 Dr. Karel Kamenický.
Ve stejném roce 1938 zem el také vynikající odborník zahradní a sadové architektury
František J. Thomayer, který se narodil
3.3.1865 v Trhanov u Domažlic. Po studiích na gymnáziu v Domažlicích a na Pomologickém ústavu v Tróji pracoval nejprve ve
Frankfurtu, pozd ji ve víde ských Rotschildových zahradách ve Francii, ale již v roce
1884 se stal zahradníkem hlavního m sta
Prahy. Za 10 let své innosti zrekonstruoval
a obnovil v tšinu pražských park . V roce
1894 založil Školka ský a zahradnický závod v í anech u Prahy, který je znám jako
"Thomayerovy školky". Po rozchodu s pražskou obcí provedl mnoho zahradních úprav
v Polsku, N mecku, Rusku, Anglii, ale i
v našich m stech. Byl zakladatelem asopisu " eský zahradník", redaktorem " eské
flóry" a autorem našeho prvního "Atlasu
ovocných odr d", vydaného již v roce 1894.
Zem el 18.2.1938.
Další jubileum, které bychom si m li
v roce 2008 p ipomenout je 40 let od smrti







Sloupn a i když jeho sad postupn zanikl,
svým dílem se významn zapsal do historie
eského i sv tového ovocná ství.
Význam Procheho spo ívá v tom, že
ukázal cestu promyšlené hybridizace. Nebyl
první, kdo k ížil ovocné odr dy, ale byl
prvním slovanským pomologem, který vhodné odr dy ke k ížení vybíral. O vzk íšení
Procheho památky se zasloužili akademik
Bohumil N mec, chrudimský zahradní architekt Josef Van k a novobydžovský Jan
Vondrák. Je více než symbolické, že tento
vynikající novobydžovský školka , jeden ze
zakladatel
ZS ve východních echách a
lov k istého srdce se narodíl práv v roce
1908, kdy J.E.Proche odešel do zahrady, ze
které není návratu.
Dokonce dvojí jubileum má RNDr Bohumil Starý. Uplynulo 100 let od jeho narození
v roce 1908 a 10 let od jeho úmrtí. Lektor se
schopností vyložit i složité v ci populárn ,
až apkovsky, ale s fundovaností seriózního
v dce. Už v d tství pozorn vnímal tajuplný
sv t p írody v okolí tatínkovy valašské myslivny, kde se v roce 1908 narodil. Vystudoval
brn nskou univerzitu a stal se vynikajícím
fytopatologem, který své poznatky um l
nejenom p ednášet, ale i kreslit. Od roku
1936 pracoval v tehdejším Ústavu pro
ochranu rostlin, kterého se v roce 1947 stal
editelem. P sobil i ve VŠUO Holovousy.
Významná byla jeho spolupráce s akademikem Ctiborem Blattným práv na úseku
fytopatologie, kdy spole n vydali knihu
"Choroby a šk dci ovocných d evin". V roce
1948 pak sám vydal knihu "Moderní ochrana rostlin". Byl ale i vynikajícím entomologem, ve své sbírce m l p es 29000 motýl .
Od roku 1951 byl p edsedou Jednoty zahrádká a po jejím zrušení, od roku 1957 tajemníkem SZO Pražského kraje. Zpracovával
p ednášky pro odborné instruktory a v roce
1968 stál u zrodu asopisu Zahrádká , ve
kterém až do d chodu pracoval jako odborný redaktor. Už za jeho života se mu dostalo
n kolika domácích i zahrani ních ocen ní.
Zem el v roce 1998.
Dalším echem, od jehož smrti uplynulo
v roce 2008 sedmdesát let je léka a vášnivý
ovocná MUDr František Dohnálek. Narodil




























































































































































P ípravek

Ú inná
látka

Plodina, použití

Škodlivý
organismus

Bacillus
subtilis

p da, substráty,
osivo, výsevy,
réva

houbové choroby

Zrušení
registrace

Ukon ení
použití





Fungicidy
Ibefungin

30.4. 2008

22.12. 2008

3.6. 2009
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plíse révy

10.1. 2008

Novozir
MN 80x

mancozeb

ovocné plodiny,
zelenina, réva,
okrasné rostliny

široké spektrum
patogen
(oomycety,
skvrnitosti, rzi)

31.12. 2007 31.12. 2008
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Op t i v letošním roce informujeme p stitelskou ve ejnost o zm nách v povolení
p ípravk na ochranu zeleniny, ovocných
plodin, révy a okrasných rostlin proti chorobám a šk dc m, k nimž došlo v posledním
období (2006 - 2008).






























a) Zrušení registrace



Změny v registraci přípravků
na ochranu rostlin































- Žádná z osob, které vyslovily zájem
starou ú innou látku podporovat nep edložila ve stanoveném termínu požadovaný
dokumenta ní soubor
- Žadatel p edložil neúplný dokumenta ní
soubor a do stanoveného termínu jej
nedoplnil
- Žadatel požádal o ukon ení hodnocení
- Evropská komise a lenské zem shledaly na základ provedeného hodnocení
p edložené dokumentace, že n která
z vlastností ú inné látky je nep ijatelná
O neza azení ú inné látky do P ílohy 1
sm rnice Rady nebo o zúžení rozsahu
registrovaného použití vydává evropská
komise rozhodnutí, které stanoví termín do
kdy musí všechny lenské zem zrušit nebo
revidovat (zúžení registrovaného použití)
rozhodnutí o registraci p ípravk , které
ú innou látku obsahují. Sou asn je uveden
termín, do kdy musí být ukon eno použití
u p ípravk nebo zrušených indikací (zpravidla 12 m síc od vydání rozhodnutí).
V návaznosti na rozhodnutí o neza azení
ú inné látky do P ílohy 1 sm rnice Rady
nebo zúžení registrovaného použití došlo
k následujícím zm nám v registraci p ípravk na ochranu zahradních plodin.
Registrace p ípravk na ochranu rostlin
m že být zrušena také na žádost držitele
rozhodnutí o registraci (technické nebo
obchodní d vody, v tabulce ozna ené x).


























































































































































Zm ny zahrnují:
- Zrušení registrace a zúžení rozsahu
registrovaného použití
- Nov registrované p ípravky proti chorobám a šk dc m
- Rozší ení použití registrovaných p ípravk
- Zrušení registrace a zúžení rozsahu
registrovaného použití
Podle sm rnice Rady 91/414 EHS mohou
být registrovány a následn uvád ny na trh
a používány v lenských zemích pouze
ú inné látky, které jsou zapsány do P ílohy
1 této sm rnice. Postupn probíhá také
p ehodnocování ú inných látek, které byly
na trhu v n které zemi EU p ed nabytím
ú innosti sm rnice Rady nebo byly na trhu
v zemích, jež do EU vstoupily až po nabytí
ú innosti sm rnice Rady a nebyly do té
doby na trhu v žádné lenské zemi (staré
ú inné látky). Všechny p ípravky se starou
ú innou látkou mohou být uvád ny na trh až
do p ehodnocení a rozhodnutí komise o
za azení nebo neza azení do P ílohy 1
sm rnice Rady.
D vodem pro neza azení ú inné látky do
P ílohy 1 nebo zúžení rozsahu registrovaného použití:
- Žádná z osob uvád jících p ípravek na
bázi staré ú inné látky na trh v lenských zemích neoznámila zájem tuto
látku podporovat











































































zp sob života, velmi užite ní tvorové. Jsou
to hmyzožravci, požírající r zné ponravy,
larvy, plže, ervy aj. I když nám krtinou
zasypou n jakou sazeni ku nebo vysetý
ádek mrkve, zkyp í p du a zni í jiné šk dce, kte í by nám mohli uškodit mnohem
více.
Ježk m lidé trochu nadržují, i když se také
ne vždy chovají ukázn n . Úpln klidn se
nám vyválí v eb ících (Fritillaria), protože
se jejich pachem zbavují parazit , nebo
sežerou vají ka ptá k , hnízdících na zemi
a kte í by nám požrali spousty housenek.
Takže asi vítanými jsou ptá ci! Ale ejhle!
Také ne! Nap íklad kosi zobou ovoce, hrabou jako slepice a vyhrabávají mul ovací
k ru, Sempervivum - net esky ze skalky,
vytahují malé sazeni ky apod. I u n kterých
p vc , kte í na zahrádce vykonají mnoho
užite ného, se m žeme setkat s n ím, co
se nám líbit nebude (poškozování pupen
ovocných rostlin, vlašských o ech apod.).
Budeme-li chtít, najdeme n co nežádoucího
i na tom nejužite n jším hostovi.
Jaká paráda, když máme na zahrad
kv tiny, kvetoucí stromy a ke e a ješt je
zdobí t epetavá barevná k ídla motýlí! Jsou
to sice živé drahokamy, které mizí z p írody,
ale jejich housenky nám na n kterých rostlinách mohou ud lat p knou paseku.
Ale v p írod je vždy n co za n co a n co
dobré je pro n co zlé! Ale p esto je vše
v rovnováze, dokud do toho nezasáhneme
my, lidé! Proto se snažme od p írody u it!
Tam je víc moudra než v psaných a odhlasovaných normativech a zákonech!
Tak na záv r jen jedno p ání! Važme si víc
strom , ke , kv tin a živo ich , než našeho
sobectví a vlastnického chtí e!
Tomáš Foral




























p ed sto lety vysadil prad d souseda na
vedlejším pozemku a jeho v tve p esahují
až na m j pozemek. Mohu i já tento strom
využít jako dekoraci svojí zahrady. I když
ovoce je sousedovo a padá na m j pozemek, mohu se dovolit majitele o ponechání
si ovoce pro své ú ely a tím p edejít poškození nebo provedení nevzhledného i likvida ního zásahu do stromu.
Také ploty mezi sousedy mohou sloužit
jako dekorace a myslím, že plot zakrytý
vegetací je mnohem p íjemn jší, esteti t jší, ekologi t jší než betonová ze , vlnitý
plech nebo vysoké d ev né obloukové ploty,
p ipomínající mo ské vlnobití!
Ploty u p edzahrádek bych ned lal v bec.
Neoplocené p edzahrádky krásn rozší í
ulici, propojí komunikaci se zelení kolem
dom a u civilizovaných lidí nemajících
postranní úmysly krádeží a vandalismu, i
neukázn ných majitel psích milá k , venících je na soukromých nebo ve ejných
zelených plochách, jsou zbyte nou investicí,
která se dá využít mnohem lépe a ú eln ji.
Chránit si sv j majetek je samoz ejmé a
p irozené. Sta í se však projet Finskem,
Slovinskem, Holandskem, Thajskem atd. a
uv domíme si naši prapodivnou eskou
povahu ve vztahu k propojení ve ejného a
soukromého majetku a vytvá ení ochranných bariér v i ostatním.
Jmenoval jsem zem , kde ve v tšin p ípad skoro neexistují ploty. A pro ? Morálky a
tradice, respektování majetku druhých.
Každý ví, kde má své hranice a jaký by m l
mít d vod, krom návšt vy souseda, vstupovat na cizí pozemek.
Berlínská ze a dráty na hranicích se již
odstranily, ale v nov stav ných satelitech si
tyto bariéry vytvá íme znovu a úmysln ,
abychom se v t chto ulicích necítili svobodn ! Vždy optickou bariérou je samotný d m
a zele z ke a strom velmi vkusn i
prakticky prostor vymezí.
Vítaní, nebo nevítaní návšt vníci z ad
živo ich , žijících v p írod na naše pozemky lezou, létají nebo se prohrabávají zcela
bez našeho v domí a bez znalosti zákonných regulativ . N kte í i pro nás nevítaní
hosté, jako t eba krtci, jsou ve své podstat ,
pokud si prostudujeme jejich jídelní ek a

Plodina, použití

Škodlivý
organismus

Zrušení
registrace

Ronilan WG

vinclozolin

meruzalka (má ení) botryotiniové
odumírání
okrasné rostliny
šedá hniloba
zelenina
ko enová (saze ky) skládkové choroby
koš álová (saze ky) skládkové choroby

Ukon ení
použití



P ípravek

Ú inná látka

Plodina

Škodlivý organismus

Karathane
LC 50

dinocap

Rubigan 12
EC

fenarimol

angrešt
jablo
mrkev, petržel
okurka
r že
z stává réva
angešt, rybíz
broskvo
fenykl
jablo
jádroviny
réva
t eše , više
z stává
okurka salátová
(skleník)
r že
jahodník
meruzalka
réva

hn dé padlí
padlí
padlí
padlí
padlí
padlí
hn dé padlí
padlí
hn dá skvrnitost
padlí
strupovitost
padlí
skvrnitost list

Zrušení
registrace

Ukon ení
použití



šedá hniloba hrozn



Decis EW 50 delta(x methrin

zelenina, ovocné
d eviny, réva,
okrasné rostliny

široké spektrum
šk dc

Frutapon 7 E

jádroviny, peckoviny svilušky a
ostatní šk dci,
ervci s voskovými výpotky
ervci s voskookrasné rostliny
vými výpotky,
svilušky

31.5. 2008







padání klí ních rostlin
(zálivka), choroby hlíz
a cibulí (má ení),
plíse šedá (šedá
hniloba), padlí r že

30.6. 2007

30.6. 2008









okrasné rostliny

7

8



















carbendazim







Fungicidy
Bavistin WG
okrasné rostliny (padání klí ních rostlin) nahraditelný (Captan 50 WP, typ Merpan,
Previcur 607 SC, Proplant)
okrasné rostliny (choroby hlíz a cibulí) nahraditelný (Captan 50 WP, typ Merpan,
Rovral Flo)
okrasné rostliny (plíse šedá, šedá hniloba)
- pln nahraditelný (Mythos 30 SC, Rovral
Flo, Teldor 500 SC)



Karben
Flo Stefes





30.6. 2008







30.6. 2007



Bavistin WG



padání klí ních rostlin
(zálivka), choroby hlíz
a cibulí (má ení),
plíse šedá (šedá
hniloba), padlí r že

Funficidy



okrasné rostliny

Ukon ení
použití



carbendazim

Zrušení
registrace









Škodlivý organismus



Plodina





Ú inná látka



P ípravek

















b) Zúžení rozsahu registrovaného použití (zrušené a ponechané registrace pro
zahradní plodiny)












22.6.2008







22.6.2207





Zolone 35 EC phosalone



široké spektrum
šk dc



zelenina, ovocné
plodiny, réva,
okrasné rostliny

25.11. 2007 25.11. 2008







široké spektrum
šk dc


zelenina, ovocné
plodiny, réva,
okrasné rostliny

r že (padlí) - pln nahraditelný (Bioan,
Bioton, Discus, Kumulus WG, Sulikol K,
Systhane 12 EC, Talent)
Ibefungin
p da, substráty (houbové choroby) - pln
nahraditelný (Captan 50 WP, typ Merpan,
Previcur 607 SC, Proplant)
réva (šedá hniloba) - pln nahraditelný
(Mythos 30 SC, Rovral Flo, Teldor 500
SC, Thiram Granuflo)
Karathane LC 50
angrešt (hn dé padlí) - nahraditelný (Bioan,
Bioton, Discus, Kumulus WG, Sulikol 750
SC)
jablo (padlí) - pln nahraditelný (široká
nabídky povolených fungicid )
mrkev, petržel (padlí) - nahraditelný (Kumulus WG, Ortiva, Sulikol K)
okurka (padlí) - pln nahraditelný (Bioan,
Bioton, Kumulus WG, Ortiva, Sulikol K,
Topsin M 70 WP)
raj e (padlí) - nahraditelný (Bioan, Bioton,
Kumulus WG, Ortiva, Sulikol K)
r že (padlí) - pln nahraditelný (Bioan,
Bioton, Discus, Kumulus WG, Sulikol K,
Systhane 12 EC, Talent)
Karben Flo Stefes
okrasné rostliny (padání klí ních rostlin) nahraditelný (Captan 50 WP, typ Merpan,
Previcur 607 SC, Proplant)


c) Možnosti náhrady zrušených a zúžených registrací
V této ásti uvádíme informaci o možnostech náhrady zrušených registrací p ípravk
a zrušených indikací povolenými fungicidy a
zoocidy. Uvedený vý et alternativních p ípravk není, zejména u po etn pokrytých
indikací úplný (jsou uvedeny ast ji používané a zpravidla dostupn jší p ípravky). Použité kategorie: pln nahraditelný - je registrován a je dostupný dostate ný po et p ípravk , který umožní plné zajišt ní ochrany
v etn st ídání p ípravk , nahraditelný - je
registrován menší po et p ípravk , ochrana
m že být za ur itých podmínek problematická, není náhrada (nepokrytá indikace) k ochran není v sou asné dob registrován
žádný p ípravek.

30.6. 2008



procymidone



Sumilex



30.4. 2008 22.12. 2008



fenitrothion



Sumithion
Super

30.6. 2008

padlí
(NE hoby použití) padlí
(NE hoby použití)
šedá hniloba
30.6. 2007
botryotiniové odumírání
šedá hniloba









26.10. 2006 26.10. 2008



parafinový
olej

28.2. 2007

30.6. 2007







p ezimující šk dci



ovocné d eviny,
okrasné d eviny,
réva



olej epkový
chlorpyrifos



Aliekol (x







Zoocidy

20.6. 2008





réva

20.6. 2007









31.12. 2006 31.12. 2007









Ú inná
látka










P ípravek















































Nově registrované přípravky proti chorobám a škůdcům zahradních plodin
P ehled nových registrací uvádíme p edevším proto, že se postupn významná ást
t chto p ípravk stane p edm tem zájmu
producent malých balení a bude dostupná
také zahrádká ské ve ejnosti, kde rozší í
paletu používaných p ípravk a v n kterých
p ípadech také nahradí zrušené registrace.

Název p ípravku





Nově registrované přípravky
Ú inná látka

Škodlivý organizmus



fosetyl - Al

Cabrio Top

pyraclostrobin metiram réva

= Aliette 80 WP

Cuprocaffaro

oxichlorid Cu

Curzate Gold

cymoxanil mancozeb

réva

plíse révy

Electis

zoxamide mancozeb

réva

plíse révy

Emerald 10 EC

tetraconazole

jablo , réva

Flowbrix

oxichlorid Cu

réva

Funguran-OH 50 WP

hydroxid Cu



Aliette WG

plíse révy, padlí révy










broskvo
hruše , jablo
jádroviny, peckoviny
okrasné d eviny
raj e
réva
tykvovitá zelenina

kade avost
bakteriální spála
korové nekrózy
bakteriální spála
plíse raj ete
plíse révy
plíse okurky

plíse sn žná

Kuprikol 250 SC

oxichorid Cu

réva

plíse révy

Lynx

tebuconazole

Melody combi 43,5 WP

iprovalicarb folpet















trávníky

hydroxid Cu



azoxystrobin

Kocide 200





= Horizon 250 EC


réva

plíse révy, bílá
hniloba, ervená spála




plíse révy

Novozir MN 80 New

mancozeb

Quadris Max

azoxystrobin folpet

Proplant

procamocarb hydrochlorid

Ridomil Gold Combi
Pepite

metalaxyl – M folpet

= typ Dithane





réva

plíse révy, padlí révy
= Previcur 607 SL












padlí, strupovitost padlí
= Champion 50 WP













= Kuprikol 50

Heritage









Plodina

Fungicidy





























réva

9

plíse révy
cibule
okurky
raj ete
révy








10

plíse
plíse
plíse
plíse



Ridomil Gold MZ Pepite metalaxyl – M manco- cibule
zeb
okurka
raj e
réva




































Karate se Zeon technologií 5 SC)
réva (obale i) - pln nahraditelný (typ Biobit,
Nomolt 15 SC, Dimilin 48 SC, Insegar 25
WP, Integro, Steward)
slivo (pilatky) - nahraditelný (Calypso 480
SC, Reldan 40 EC)
zelenina brukvovitá (d ep íci) - pln nahraditelný (typ Decis, Karate se Zeon technologií 5 SC)



































Zoocidy
Aliekol
ovocné d eviny, okrasné d eviny, réva (p ezimující šk dci) - áste n nahraditelný
(Biool, Ekol + insekticid)
Frutapon 7 E
jádroviny a peckoviny (svilušky a ostatní
šk dci) - áste n nahraditelný (Biool,
Ekol + insekticid)
okrasné rostliny ( ervci s voskovými výpotky) - áste n nahraditelný (Biool, Ekol +
insekticid)

Sumithion Super
celer (vrtule celerová) - není náhrada (nepokrytá indikace)
cibule (kv tilka cibulová) - není náhrada
(nepokrytá indikace)
esnek (houbomilka esneková) - nahraditelný (Karathane 2,5 WG, Reldan 40 EC)
jahodník (rozto ík jahodníkový) - není náhrada (nepokrytá indikace)
jádroviny a peckoviny (saví a žraví šk dci) pln nahraditelný (BI-58 EC nové, Calypso
480 SC, Mospilan 20 SP, Perfektion,
Reldan 40 EC)
mrkev (merule mrkvová) - není náhrada
(nepokrytá indikace)
okrasné rostliny (saví a žraví šk dci) - pln
nahraditelný (Mospilan 20 SP, Perfektion,
typ Decis, Karate se Zeon technologií 5
SC)
okurka (saví šk dci) - pln nahraditelný
(Pirimor 50 WG, Karate se Zeon technologií 5 SC, Vertimec aj.)
paprika, raj e (saví šk dci) - pln nahraditelný (Pirimor 50 WG, Karate se Zeon technologií 5 SC, Vertimec, Perfection aj.)
réva (obale i) - pln nahraditelný (typ Biobit,
Nomolt 15 SC, Dimilin 48 SC, Insegar 25
WP, Integro, Steward)
edkvi ka (kv tilky) - není náhrada (nepokrytá indikace)
salát (obale locikový, semenné porosty) není náhrada (nepokrytá indikace)
špenát (kv tilka epná) - není náhrada (nepokrytá indikace)
t eše , više (vrtule t eš ová) - pln nahraditelný (Calypso 480 SC, typ Decis, Reldan
40 EC - više )
zelenina koš álová (kv tilky, zálivka) - není
náhrada (nepokrytá indikace)
Zolone 35 EC
jablo (pilatka jable ná) - nahraditelný (Calypso 480 SC, Reldan 40 EC)
jahodník (kv topas jahodníkový) - pln nahraditelný (typ Decis, Karate se Zeon
technologií 5 SC)
jádroviny a peckoviny (saví a žraví šk dci) pln nahraditelný (BI-58 EC nové, Calypso
480 SC, Mospilan 20 SP, Perfektion,
Reldan 40 EC)
mrkev (klopušky, mandlovka, obale , semenné porosty) - nahraditelný (typ Decis,




















okrasné rostliny (choroby hlíz a cibulí) nahraditelný (Captan 50 WP, typ Merpan,
Rovral Flo)
okrasné rostliny (plíse šedá, šedá hniloba)
- pln nahraditelný (Mythos 30 SC, Rovral
Flo, Teldor 500 SC)
r že (padlí) - pln nahraditelný (Bioan,
Bioton, Discus, Kumulus WG, Sulikol K,
Systhane 12 EC, Talent)
Mikal M
réva (plíse révy) - pln nahraditelný (p edevším Aliette Bordeaux, Verita)
Novozir MN 80
zelenina, ovocné plodiny, réva, okrasné
rostliny (oomycety, listové skvrnitosti, rzi)
- pln nahraditelný (p edevším typ Dithane, Novozir MN 80 New)
Ronilan WG
jahodník (šedá hniloba) - pln nahraditelný
(Mythos 30 SC, Rovral Flo, Teldor 500
SC)
réva (šedá hniloba) - pln nahraditelný
(Mythos 30 SC, Rovral Flo, Teldor 500
SC, Thiram Granuflo)
Rubigan 12 EC
angrešt, rybíz (hn dé padlí) - nahraditelný
(Bioan, Bioton, Discus, Kumulus WG,
Sulikol 750 SC)
broskvo (padlí) - nahraditelný (Kumulus
WG, Sulikol K, Talent)
jablo (padlí, strupovitost) - pln nahraditelný (široké spektrum povolených fungicid )
r že (padlí) - pln nahraditelný (Bioan,
Bioton, Discus, Kumulus WG, Sulikol K,
Systhane 12 EC, Talent)
réva (padlí) - pln nahraditelný (široké spektrum povolených fungicid )
više , t eše (skvrnitost list ) - pln nahraditelný (typ Dithane, Novozir MN 80 New,
Punch 10 EW, typ Syllit, typ Delan aj.)

Škodlivý organizmus

Název p ípravku

strupovitost
hn dnutí list
skvrnitost list
erná skvrnitost

Plodina

Škodlivý organizmus

Cuprocaffaro

oxichlorid Cu

jádroviny
meru ka

korové nekrózy
korové nekrózy

Funguran-OH 50 WP

hydroxid Cu

jádroviny
meru ka

korové nekrózy
korové nekrózy

Champion 50 WP

hydroxid Cu

jádroviny
meru ka

korové nekrózy
korové nekrózy

Kuprikol 50

oxichlorid Cu

jádroviny
meru ka

korové nekrózy
korové nekrózy

Ortiva

azoxystrobin

borovice (školky)
okrasné rostliny

sypavky r. Lophodermium
padlí, skvrnitosti, rzi

Teldor 500 SC

fenhexamid

meru ka, više
meru ka, slivo ,
t eše , više
maliník

moniliniová spála
moniliniová hniloba

okurka

mšice















padlí
strupovitost
padlí
padlí, rzi, skvrnitosti
padlí
ervená skvrnitost,
rzivost slivon
skvrnitost list
moniliniová spála

jablo
jádroviny
jahodník
okrasné rostliny
réva
slivo



11







12
















M žeme íci, že by to byla jedna z dalších
p edností p stování bobulovin na zahrádkách? Lze tuto skute nost ztotožnit s výhodou p stování bobulovin?
Z praktického hlediska d íve narozených
snad, vždy tradi ní druhy bobulovin a jahodník, spolu skupina drobného ovoce, mají
další nesporné p ednosti.














okus zv í
poškození kmínk
hlodavci



okrasné d eviny



















thiram



Stopkus



















réva










































kapusta, zelí, kv ták



obale jable ný
pupenoví a slupkoví
obale i, pí alka a
ostatní housenky
b lásci, m ra gama,
m. kapustová, m. zelná
obale jednopásý,
o. mramorovaný, k ísi



jádroviny



indoxacarb



Steward



mšice
mšice
mšice
mšice
mšice
mšice, molice
mšice, molice
mšice, molice
mšice, molice
mšice, molice
mšice
mšice

= typ Decis



celer
jahodník
kapusta, zelí
ko eninové rostliny
kv ták
lilek
okurka
okrasné rostliny
paprika
raj e
salát
št rbák



pymetrozin

Už n kolikrát jsem se mezi zahrádká i
d íve narozenými setkala s pom rn zajímavým názorem, který si zde dovolím celý
ocitovat:
"Tak z p stování ovoce už mi z stávají jen
nízké tvary jabloní a bobuloviny. Zvládnu je
bez žeb íku, alespo nespadnu a nepolámu
si kosti. U jabloní jsme už p ed n kolika roky
vysadili odr dy rezistentní k napadení strupovitostí a bobuloviny nám vyhovují ve
všech sm rech. Je škoda, že už jsme velmi
omezili p stování jahod, protože nás dost
bolí záda i kolena p i pletí a sklizni. K jahodníku, nejran jšímu kvalitnímu druhu na
zahrádce, se bohužel musíme moc ohýbat
a n kdy i skoro lézt po kolenou".
Je to názor pon kud zvláštní, ale pravdivý.


deltamethrin

Chess 50 WG

žraví šk dci, mšice



Decis 15 EW

kv ták, kapusta, zelí

Pěstování drobného ovoce



beta-cyfluthrin

V pr b hu tohoto období bylo zapsáno
také n kolik pomocných prost edk na
ochranu rostlin ur ených ke zvýšení odolnosti rostlin (Vitisan, Myco-SinVIN, HF
Mycol, Aqua Vitrin), k regulaci výskytu škodlivých organizm , p edevším prost edk na
bázi feromon ur ených k matení samc
(Isomate C plus - obale jable ný, Isomate
C LR - obale jable ný, o. zimolezový, o.
ovocný, Isonet LE - obale mramorovaný a
o. jednopásý a Isonet L plus - obale mramorovaný a o. jednopásý) a lepových desek
(Lepové desky bílé venkovní, Lepové desky
modré interiérové, Lepové desky žluté
venkovní, Lepové desky žluté interiérové,
Lepové pásy, Orion - lepová šipka, Orion lepový pás, Orion - lepová desti ka) a prost edk k ošet ení poran ní d evin (Sada ský balzám, Sanatex VS).
Povolena byla také ada p ípravk pro
nepokryté nebo nedostate n pokryté minoritní plodiny a indikace (rozší ené použití
podle § 37, zák. . 326/2004 Sb. v platném
zn ní). Vzhledem k tomu, že doposud není
do ešen postup pro uvedení t chto rozší ených použití do etiket malých balení (hobby
balení), vý et neuvádíme.
Petr Ackerman



Buldock 25 EC

= Perfection



dimethoate



BI-58 EC nové

acetamiprid



= Vaztac 10 EC



alfa-cypermethrin



Mospilan 20 SP

Alfametrin



strupovitost, padlí

Zoocidy



pyracostrobin dithianon jablo







Tercel

šedá hniloba

Zoocidy



padlí

réva



plíse révy

propiconazole



cymoxanil famoxadone réva

Tendency 25



Tanos 50 WG







t eše , više
više















myclobutanil



Talent













hruše , jablo
meru ka
t eše , više
r že



dodine



Syllit 400 SC

Ú inná látka

Fungicidy







padlí
padlí



jablo
réva



Plodina

síra



Ú inná látka

Sulikol 750 SC



Rozšíření použití registrovaných přípravků na ochranu rostlin





Název p ípravku













































































































na ja e vyrostlé nové d íve kvetou a plodí a
op t až do pozdních podzimních dn .
Z rodu Ribes L. nejd íve plodí odr dy
rybízu erného. U tohoto druhu je obecn
známo, že nejvyšší po et hrozn a velké
bobule má na tzv. dvouletém d ev . Tuto
vlastnost je t eba mít na z eteli i p i obnov
plodonosného obrostu. Na ke ích všech
u nás p stovaných odr dách rybízu erného
bychom v jejich plné plodnosti nem li mít
"d evo" starší t í let. Odr dy rybízu erveného a bílého nastupují do plodnosti o 1 až 2
roky pozd ji než rybíz erný.
K nesporným výhodám p stování bobulovin a jahod pat í také vysoký obsah vitamín , minerálních látek, ovocných cukr , ovocných kyselin a aromatických látek. Nutri ní
hodnoty plod a lé ivé ú inky list budou
uvedeny v p ísp vcích dalších autor .
Jana Dlouhá



















































Drobné ovoce a méně pěstované
ovocné druhy na zahrádce























































































Angrešt
Zvaný též srstka je asto p stovaný druh
drobného ovoce. Roste prakticky všude, od
nížin do hor. V oblastech ovlivn ných n meckým osídlením se asto p stují jako
ke e, jinde spíše jako stromky na meruzalce. Problém je v poslední dob s jejich
dop stováním. Moc se rozjelo "americké












Skupina nazvaná pro naše ú ely "drobné
ovoce", je dosti pestrá a cizorodá. Jsou to
bu tradi ní druhy jako jahody, angrešt,
rybízy, maliny, ostružiny, ... mén
asto
p stované kanadské a jiné bor vky, brusinky, ... dále je abiny, d ínky, hložinky,
mišpule ... a také aktinídie, moruše a nap íklad i šípky. Za adil jsem tedy do této skupiny jak bobuloviny, tak i malvice, peckovice,
r zná souplodí, ovšem vždy s drobn jšími
plody a zpravidla ke ovým vzr stem.
Protože ne vždy lov k ví, pro by m l to
ur ité ovoce p stovat, je d ležité v d t, jaké
látky (vitamíny, kyseliny, barviva) jsou pro
daný druh specifické, jak významný podíl
mohou tvo it z dietetického pohledu v námi
konzumovaném ovoci, pop ípad jaké choroby pomáhají lé it.
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4. Včasný nástup do plné plodnosti.
Ten je u jahodníku dán jeho p íslušností
do specifického rodu Fragaria, typické
trvalky (pereny) mezi ovocnými druhy mírného pásu. P i zp sobu výsadby a použití tzv.
chlazené sadby m žeme sklízet plody i
d íve než za dva m síce po výsadb , v p ípad , že vysadíme kvalitní remontantní
odr dy, sklízíme plody až do podzimu. Tady
bych op t p ipomn la vysokou plasticitu
jahodníku, ve spojení s progresivní technologií.
Mezi klasickými bobulovinami nastupuje
do plodnosti nejd íve maliník a ostružiník,
oba druhy plodí na výhonech, které vyrostly
v p edchozím roce, p ezimovaly, na ja e
rozv tvily, kvetly a vytvo ily plody. N které
odr dy maliníku mají vlastnost, že už na
nových výhonech vytvá ejí v lét kv ty a
plody. Už p ed lety byla tato vlastnost zjišt na a popsána u anglické odr dy ´Lloyd
George´, v našem klimatu se její remontantnost p íliš neprojevovala. Dnes už máme
odr dy výrazn remontantní - ´Medea´,
´Ada´, ´Polana´, ´Heritage´, ´Autumn Bliss´
- a ješt technologií p stování m žeme
efekt remontantonosti zvýšit, tím, že p stujeme na rostlin pouze nové výhony. Odpolzené výhony na podzim u ežeme u zem ,
















































































2. Jednodušší opylovací poměry.
Mezi bobulovinami je u angreštu, rybízu
erveného i bílého, maliníku a ostružiníku
vyšší schopnost opylování kv t vlastním
pylem. Tato schopnost je odborn nazývána
vysokým stupn m samosprašnosti. U rybízu
erného, protože jeho odr dy pocházejí
z jiných botanických druh , než ervený a
bílý, už není tak vysoká schopnost pro
opylení vlastním pylem. Proto, abychom
m li vysoké a stálé sklizn dob e vyvinutých
plod , je nutné pro dobré opylení a oplození
vysadit vedle sebe vždy alespo dv souasn kvetoucí odr dy. Stejné zásady platí
pro k ížence mezi rybízem a angreštem
Ribes dinigrolaria u nás nej ast ji p stované pod názvem ´Josta´, ´Jochelinne´, ´Jogranda´.

bychom nem li vysazovat do uzav ených
poloh, kde se vytvá í mikroklima pro ší ení
p vodc t chto chorob. Nikdy bychom
nem li rybíz erný vysazovat do mrazových
kotlin.
U odr d angreštu nelze hovo it o vysoké
plasticit , ve smyslu vhodnosti pro v tšinu
oblastí, p d a stanoviš . Je to druh, který
pot ebuje humózní hlinitopís ité p dy st edních a nižších poloh. Také u angreštu je
nyní k dispozici n kolik odr d s vysokou
odolností k napadení hn dým padlím angreštovým. U tradi ních odr d dbáme o to,
aby korunky byly idší, vzdušné (nevytvá íme mikroklima pro ší ení houbového p vodce Sphaerotheca mors - uvae). Ihned odstraujeme napadené plody a v as po sklizni
asto napadané vrcholové ásti letorost
odst ihneme. Pro jistotu p stování se u tradi ních odr d doporu uje po odkv tu alespo jeden preventivní post ik fungicidem
Discus se 14 denní ochrannou lh tou.































































3. Vyšší přizpůsobivost podmínkám
pěstování (u n kterých druh i v drsn jších
podhorských oblastech).
Velmi p izp sobivým druhem jsou n které
odr dy jednouplodícího jahodníku Fragaria
ananassa L. a jahodník m sí ní Fragaria
vesca L. Jahodník jednouplodící poskytuje
uspokojivé výnosy a dobrou kvalitu plod i
v oblastech vyšších než 600 m n.m., p i
pr m rné ro ní teplot 7 °C, i tam je nejran jším ovocem. Doporu uje se vysazovat
odr dy polorané až polopozdní pro nižší
poškození kv t pozdními mrazíky.
Je vhodný i pro lenitý terén, dob e roste
na jihozápadních svazích, kde jsou dobré
sv telné, teplotní a vlhkostní podmínky.
Vyhovující jsou i severní svahy, kde je ale
nástup vegetace pozdn jší.
Pro vyšší polohy je s ohledem na vysoké
nároky na vlhkost vzdušnou a vláhu p eduren maliník. K poškození kv t jarními
mrazíky u jeho kulturních odr d zde nedochází, protože všechny kvetou až ve 2.
polovin kv tna. V t chto podmínkách se
da í i v tšin odr d rybízu erveného a
bílého. Také výnosné nov jší i zcela nové
naše registrované odr dy pocházející vesm s z botanických druh Ribes multiflorum
Kittel x R. petraum Mill. - p íkladn ´Losan´,
´Rubigo´, ´Korál´, ´Trend´ a z b loplodých
´Orion´ a ´Viktoria´ - vlh í období v dob
kv tu p íznivé pro opylení a oplození, kdy
kv ty nesprchají a dostatek vláhy i vysoký
stupe mrazuodolnosti ve d ev v zim
nacházejí odr dy práv v t chto oblastech.
Ve st edních a nižších polohách na lepších p dách se da í ostružiníku beztrnnému
u nás nej ast ji zastoupenému odr dou
´Thornfree´, rybízu ernému i mnoha odr dám rybízu erveného a bílého. Pro vysoký
obsah vitamínu C je ve velké oblib p stování erného rybízu na kuchy skou úpravu
plod na š ávy studenou cestou nebo mražené plody, které je d ležité konzumovat
celý rok. I když je mezi odr dami pom rn
zna ný rozdíl v obsahu vitamínu C (kyselina
askorobová + askorbin), pat í naše nejrozší en jší odr da ´Otelo´ k odr dám s jeho
vysokým obsahem. I když dnes máme mezi
odr dami erného rybízu i odr dy zna n
odolné k napadení sloupe kovou rzí a hn dým padlím angreštu, p esto ani tyto odr dy






































































1. Menší nároky na plochu.
Svými menšími rozm ry rostlina jahodníku, ke nebo korunka stromkového tvaru
rybízu a angerštu, porost maliníku a ostružiníku v adách s hustšími spony je daleko
mén náro ný na plochu, než jádroviny
nebo peckoviny. Trend k hustším spon m je
v intenzivním ovocná ství dlouholetý a všeobecný, platný i v zahrádkách. Stromkové
tvary angreštu lze v pásové výsadb vysazovat na vzdálenost 1,5 m, stromkové a
ke ové tvary rybízu na 2 m. Maliník a malinostružiník vysazujeme na vzdálenost 0,6
až 0,8 m a beztrnný ostružiník ´Thornfree´
1,5 m.
P i výsadb jahodníku se osv d ila výsadba do dvou ádk , abychom nevytvá eli p íznivé podmínky pro ší ení plísn šedé, nyní
správn ozna ované názvem šedá hniloba,
v hustých výsadbách je t eba pamatovat
odpovídající vzdálenost mezi dvou ádky. Ta
by m la být p i výsadb nejmén 0,5 m.
Jahodník m žeme p stovat i netradi n : na
balkonech v ko ená ích, truhlících i jiných
nádobách, nejlépe jahodník remontantní
nebo m sí ní pro co nejdelší skliz ové
období. Je nutné vytvo it rostlinám co nejp ízniv jší podmínky pro r st a plodnost
(humózní substrát s pozvolna p sobícími
hnojivy, pravidelná zálivka, zasti ování
v horkých dnech, p ezimování na chrán ných místech, bez pr vanu a st ídavých
zimních teplot).
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Muchovník či indiánská borůvka
Zám rn ji uvádím hned za aronií. Také
Vám sta í jen jeden ke . P stitelsky, zpracovatelsky, ú inkem bych ekl, že jsou s muchovníkem sourozenci. Ob rostliny pat í
k r žovitým, mají malvi ky, ob dozrávají
v lét (muchovník dle druhu d íve), milují je
kosáci. Proto jsou asi tak zdraví. Muchovníky mají mdlejší chu , p ezrálé jsou mou naté, nicmén budou také nejspíše obsahovat
karoten beta i rutin, vitamíny jmenované
u aronie. Ke e jsou velmi plodné, dor stají










Aronie či černý jeřáb
Ke nebo stromek roubovaný na je áb
pta í. Je samosprašná. Semená ky jsou
v rné, podobné odr d . Kvetou cca 5. rok.
Výnosný ke i stromek, rádi ho zobou kosáci. Prakticky všude p stovatelný.
Jednou jsem vid l lánek, nadepsaný
vitaminový poklad. Týkal se je áb , tedy i
aronie. Brzy plodí, vcelku pravideln a obsahem aktivních látek se adí op t k cen ným.
Obsahují vitamín C, PP, B2, B9 , provitamín
A, rutin. Natrpklá chu se ztratí p i tepelném
zpracování. Dozrává najednou, což je dobré
pro zpracování.
Rutin v aronii obsažený pomáhá p i lé ení
žalude ních v ed , arteriosklerózy, vysokého krevního tlaku.


































Oskeruše
Vedle je ábu erveného se p stuje ješt
jeden druh, ´Sorbus domestica´, zvaný
oskeruše. Jde o "velkoplodý je áb", p stovaný ve dvou typech - jeden je podobný malé
hrušti ce, druhý jablí ku. Oskeruše jsou
velké stromy, dožívající se stá í 300 - 500
let. Plody se konzumují ne zcela erstvé, ale
uležené, hnili até, suší se, zpracovávají na
marmelády, na výrobu lihu a likér . Sušené
se melou, mají zvláštní aroma podobné
















































































Červený jeřáb pěstovaný
Již od prav ku naši p edkové sbírali a jedli
plody je ábu. Jedlé jsou v podstat všechny
druhy, liší se obsahem cukr , t íslovin a dalších více i mén chutných látek.
Na za átku 19. století objevili "domorodci"
v Jeseníkách jeden strom, který m l plody
sladší a tém bez trpkosti. Od té doby se
množí a p stuje pod jménem ´Moravský
sladkoplodý´.
erstvé plody obsahují až 550 mg% vitamínu C (v sušených plodech je ho cca
150 mg%), 48 mg% provitamínu A, asi 10 %
cukr , 3 % organických kyselin, 1 % pektinu, t ísloviny a ho iny. Též obsahuje 0,1 až
0,2 % kyseliny askorbové. Sorbit, který též
plody obsahují, je d ležitý ve výživ , zejména diabetik .
erstvé plody se adí mezi stolní ovoce,
vyrábí se z nich kompoty, marmelády, pasty,
likéry, mošty, š ávy.
Sušené plody lze použít na aj, jako netradi ní náhradu rozinek.
Je abiny lé í zácpu, p sobí mo opudn ,
protizán tliv . Též se d íve užívala p i lé ení
ledvinových kamen , revmatizmu, nedostatku vitamínu C (skorbut).
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Meruzalky (Ribes aureum) - velkoplodé typy
Meruzalka zlatá je sama o sob jedlým
ovocem. Je zajímavým materiálem ve šlecht ní rodu Ribes. Dík ní je možné prodloužit
období zahrádká ských sklizní jak blíže

sko ici. Oblíbené jsou u nás zejména na
Morav , na Slovácku ("oskerušobraní"),
setkáte se s nimi i ve státech bývalé Jugoslávie. Podobné jsou i odr dy vzniklé k ížením je ábu, mišpule, hrušn a nap íklad
hlohu, pocházející z Mi urinových šlecht ní.
Mají interspecifické vlastnosti jak v r stu tak
v kvalit plod , v obsahu vitamín , kyselin,
t íslovin, barviv, cukr , pektinu.
Plody oskeruše obsahují velké množství
vitamín , p edevším B2, provitamin A, vitamin C (množství je srovnatelné s plody
erného rybízu), z minerál je obsažen
vápník, fosfor, ho ík, draslík, bór, železo,
dále organické kyseliny (jable ná, vinná,
citronová), cukry fruktóza, galaktóza a sacharóza, bílkoviny, pektiny (které na sebe
dokáží vázat t žké kovy). Zdraví prosp šná
je vláknina nebo tanin, který p sobí proti
zažívacím obtížím, plody také obsahují
velké množství vody.


k jaru, tak i k podzimu. U nás se jí v noval
pan Jašík ve Valticích.
Osobn mám na zahrádce ´Cassis Blacl
Missouri Giant´. Má velké kv ty, trochu
p ipomíná zlatici (Forsythii). Plodí pravideln , nesprchává. Ke rychle stárne, musí se
ezat a hnojit, aby nezabab el. Pl dky nepadají, ani když jsou pln zralé, z stávají na
ke i. Sklízím je bu zárove s pozdním
rybízem ( erveným, bílým - dávají barvu
rosolu, š áv ), nebo až usušené, na zimu,
na aj.








































































































Černý rybíz
Pon kud h e p stovatelný. V horách se
mu asi nebude tolik da it, ale vid l bych
náhradu v k ížencích. Aby dával pravidelný
výnos, je lepší mít dv odr dy, které se
vzájemn sprašují. Dost trpí i pozdními
mrazíky. Pak mívá ídké - sprchlé hrozny.
Pro svou v ni a chu nemusí všem konzument m vyhovovat. T m, kdo se na první
pokus zradili, bych dal ochutnat více odr d
ve zralém stavu, nebo je mezi nimi obrovský rozdíl. N kdo miluje tu "mišinu", zvláštní
chu a v ni, jiný si pochutná na mén vonné
odr d . Pokud bych mohl navrhnout náhradu, pak se nabízí Josta nebo Nigrolaria, i
jiný mén vonný k íženec.
erný rybíz má vyšší obsah vitamínu C
než ervený - až 300 mg%. Má vyšší podíl
vlákniny (5,4 %) i pektinu (0,11 - 1,6 %).
Také obsah cukr je vyšší, 5,3 - 9,7 %.
Kyselin má mén - 2,3 %. Dík své barv má
vyšší obsah karoténu a dalších barviv.
Obsahuje vitamíny skupiny B - až 120 mg%.
Š áva z erného rybízu pomáhá p i dávivém kašli, chrapotu, p i hore kách, zvyšuje
pružnost cév.











































































Bílý rybíz
Stejné podmínky jako u erveného dávají
záruku sklizn . Oby ejn chu ov nejost ejší bývají bílé rybízy. I když se p stují i relativn sladké a rané odr dy, bývají oby ejn
v dob sklizn rybízu erného a erveného
na chu ost ejší. Je z nich výte né víno, je
možné ho míchat, podobn jako angrešt do
"sm sných" výrobk .
Obsahem kyselin (2 %) jsou nejmén
kyselé, cukrem se adí mezi ervené a
erné odr dy (4 - 7 %), vitamínu C mají
stejn jako ervený rybíz (15 - 60 mg%)



Červený rybíz
Je - troufám si íci - nejsnadn ji p stovatelný druh drobného ovoce. Od nížin po Krkonoše roste v každé zahrádce. P i výb ru
odr d je dobré p ihlédnout k p vodu. Odr dy od Ribes petraea jsou odoln jší zim . Je
p evážn samosprašný, sta í tedy mít jeden
ke nebo stromek.
Užití má podobné jako angrešt, ne již tak
podobné je jeho složení: 4,3 % vlákniny,
0,24 - 1,47 % pektinu, 2,5 - 4,5 % cukr
(op t skoro samá fruktóza a glukóza, 3,3 %
kyselin (z toho 97 % kys. citronová, 2 % kys.
vinná), 15 - 60 mg% vitamínu C. Obsahuje
niacin (vit. B3), kys. pantotenovou (vit. B5 ),
významný je obsah vápníku a draslíku,
ho íku a manganu. Dík tomuto složení
posiluje imunitní systém a tvorbu hormon ,
aktivuje p em nu látkovou v bu kách a kr-



vetvorbu, ochra uje bu ky proti volným
radikál m, chrání sliznice, uklid uje nervy
a zlepšuje náladu, podporuje innost srdce
a innost sval .



padlí" již se vžitým novým názvem hn dé
padlí. Podle mých zkušeností a zkušeností
z okolí se vyplatí post íkat alespo p ed
kv tem i odr dy, které jsou vedené jako
odolné a rezistentní.
Cení se u n j zejména chu a v n zralých
plod (skv lé stolní ovoce), obsah pektinu
(u nezralých plod ) a možnost míchat ho do
výrobk z pom rn fádních, kyselinami
chudých druh ovoce, jakými jsou nap íklad
jahody, maliny, ostružiny a jejich k íženci,
letní jablka, aronie, bez erný, r že jablí ková, moruše,... Angrešt je možné pro tyto
ú ely syrový nebo pova ený zamrazit a použít v dob , kdy jsou jmenované druhy zralé.
Tradi ní jsou jamy, marmelády, š ávy,
kompoty a víno. P idává se i do ovocných
polévek a omá ek.
Obsahuje 5 - 15 % cukr (nezralý 2 - 3 %)
- zejména glukózu a fruktózu, 2,7 % vlákniny, 0,29 - 1,43 % pektinu, 0,9 - 2,9 % kyselin (z toho 98 % kys.citrónové), obsah vit. C
je u zralých plod 27 mg% a u nezralých
47 mg%. Cení se i obsah k emíku, vit. B6,
provit. A.
P stovat a jíst by ho m li snad všichni
zahrádká i, nebo : zbavuje p edevším mozek t žkých kov , istí st eva a zbavuje je
odpadových látek, odvod uje t lo, p sobí
mo opudn , zlepšuje využití bílkovin, podporuje r st vlas a tvorbu zdravé k že,
posiluje cévy a vazivové tkán .













































































okrasných a sušit je, zpracovávat na víno,
na marmelády, pasty, ... Máme jednu povolenou odr du r že jablí kové i dužnoplodé
´Karpatia´. Má v tší šípky, se snadno odlu itelnou dužnatou ástí od zrní ek. Obsahuje
okolo 1200 mg% vitamínu C. Po usušení
klesá jeho obsah na cca 1/5, ale i tak je
šípek velmi hodnotným "ovocem" nap íklad
na aj.
Preventivn p sobí proti infekcím, nachlazení. Šípky pomáhají p i zpev ování cév,
proti bolesti žil, proti k e ovým žilám, proti
parodontóze, zlepšují soust ed nost a stav
nerv , p sobí podobn jako jahody - i bez
šampusu. Stimulují potenci a zvyšují zájem
o partnera i partnerku.
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Růže jablíčková (dužnoplodá) či šípek
R že rostou op t všude. Sta í vám jen
jedna. Na horách i na dolinách. erstvé
šípky obsahují asi 300 mg% vitamínu C.
Vedle toho obsahují i vitamíny B (B1), K, PP,
cukry, kys. nikotinovou, vit. E, lykopen, a
další karoteny, ze kterých t lo vyrábí vitamín
A, cukry, vlákninu, t ísloviny, pektin. Sbírají
se šípky v p írod , lze sbírat i šípky r ží








17

Aktinidie spíše zvaná kiwi
Známe kiwi z obchodu a vedle nich i drobnoplodé druhy p stovatelé v zahrad . Musíte si dát pozor. Jsou jednodomé i dvoudomé
odr dy. Dvoudomé znamená, že musíte mít
samce a samici, jinak se výnosu nedo káte!
Pat í k druh m, které pot ebují mít ko eny
ve stínu a v tší plochu na popnutí, podobn
jako réva. Kvetou až v polovin kv tna, tím
ute ou asným mrazík m, ale kv tnové
mrazy dokáží spálit již vyrašené listy. Drobnoplodé druhy pocházející ze "Sibi e" Actinidia arguta i A. kolomikta sice vydrží velké
mrazy, ale protože pochází z oblastí, kde se
zima nevrací (fouká-li vítr od pevniny mrzne,
když se oto í už mrazy nep ijdou), špatn
se s ledovými muži srovnává.
Kiwi, velkoplodé odr dy jsou náro n jší na
podmínky. Snáší špatn tuhé zimy i pozdní
jarní mrazíky. V eskoslovensku se "komer n " p stovaly ve foliovnících, kde bylo
možné p itopit (JRD Svodín na Slovensku).
I kiwi se m že užívat jako lé ivé ovoce.
Pravé kiwi (z obchodu) obsahuje 1,4 %
kyselin, 10 % cukr , okolo 140 mg% vitamínu C, 1 % bílkovin, 55,5 kalorií na 100 gram . Z minerálií mají nejvíce draslíku 340 mg%, dále Ca (37 mg%), P (23 mg%),
Mg (20 mg%).
P sobí preventivn proti infekcím, posiluje
imunitu. Urychluje p em nu látkovou, tvorbu
hormon , zkvalit uje r st kostí. Pomáhá p i
krvácení dásní a p i parodontóze. Stimuluje
innost svalstva, v etn svalstva srde ního.
Zpev uje cévy a vazivo.























































































































Brusnice
Brusinka, klikva jsou zástupci rodu Vaccinium. Pat í mezi v esovištní rostliny. Spolu
s "kanadskou bor vkou" (také zástupce
rodu Vaccinium) rostou dob e tam, kde se
da í rododendron m. Tedy vlh í, p evážn
organický substrát s kyselou p dní reakcí.


























Ostružina a kříženci
Stejný pohled jaký máme na maliny, m žeme mít i na ostružiny a jejich k ížence. Jsou
to pnoucí rostliny, vyžadují zpravidla oporu
- drát nku - vyvazují se. Dlouhé šlahouny se
zakracují. Rostlina kvete na lo ských výhonech. Ty zakrácené víc v tví a dávají v tší
výnos (dle mne). N které jsou málo odolné
mraz m, rad ji se sundavají z opory a na
zemi zakrývají.
V plodech je vedle vitamín hodnotné
zejména aroma, obsah antokyanových
glykosid - barviv, organických kyselin,
pektin, cukry, fosfor, vápník, ho ík, draslík,
železo. V semenech je okolo 13 % oleje.
Op t posilují imunitní systém, pomáhají p i
hemoroidech a k e ových žilách, brzdí
rozvoj zán t sliznic, pomáhají p i nervozit
a proti stresu, zpev ují vaziva, p sobí p ízniv na innost žláz.
















Malina
Taková vo av jší sestra jahody, ke které
se p i sklizni nemusíte ohýbat. Pokud ji
hnojíte, z stává v míst . Pokud ne, rozlézá
se do okolí. V sortimentu odr d jsou maliníky jednouplodící a remontantní. Ty kvetou
v ervnu a pak na nových výhonech v srpnu.
Druhá sklize dává v tší plody. Tam, kde

Kanadská borůvka
Jemn jší zástupce rodu brusnice. Tedy
jemn jší v ú inku, mohutn jší v r stu a
plodnosti. Oproti klasickým bor vkám nejsou uvnit modré, jsou mdlejší chuti, nevýrazné v n . Ten, kdo je má rád, jist si
oblíbí i amelanchier (indiánskou bor vku).
Je lépe mít dv rostliny, tedy dv odr dy,
které se vzájemn opylují. Zaru í se tím
sklize . Plody obsahují vitamín C (15 až
30 mg%), provitamín A, vitamíny B skupiny,
draslík, železo, fosfor, mangan, vápník,
ho ík, sodík.
Nemají sice takový význam a sílu jako
pravé lesní bor vky, ale mohou v n kterých
p ípadech mít podobný ú inek. P ipomenu
tedy, co nám umožní zlepšit bor vky oby ejné, lesní. Dávají ostrost zraku v šeru, pomáhají proti pr jm m, odvod ují t lo, snižují
hladinu cholesterolu a tuku v krvi, p sobí
preventivn proti infekcím, posilují imunitní
systém, chrání t lní bu ky proti volným
radikál m, obnovují sliznice. Pomáhají i p i
reduk ní diet (2x - jednou p i ru ním sb ru,
podruhé p i konzumu - obsahují jen 60 kcal
na 100 g).













































Jahoda
Asi nejžádan jší drobné ovoce. Rostou a
zrají od nížin po hory. V Krkonoších až
v ervenci, v srpnu, ale jsou. Pokud se jim
nedá p ed výsadbou hn j nebo kompost,
nehnojí se i b hem vegetace, nedají výnos.
Musí je oblétnout v ely, jinak jsou plody
nepravidelné, menší. Z p stitelského hlediska je to velmi dob e prodaná voda. Pokud
se na plantážích da í uzalévat porosty, pak
i sklizn jsou velké. Jahoda obsahuje asi
85 % vody, 1,8 % kyselin, 1,3 % bílkovin.
Obsahují vitamín C, mangan, katechiny
(t ísloviny), antokyany, karoten,... Vonné
látky a kyseliny v ní obsažené mohou vyvolávat kop ivku. Nejlepší jsou jahody pln
vyzrálé ze záhonu, ale plantážní nelze
zatratit, navíc pro mnohé jsou jediné, které
seženou. Stojí za to je jíst celý rok. Obsah
manganu v jahodách spolu s vitamíny snižuje projevy podobné stav m "jarní únavy".
Nedostatek manganu totiž vede k únav ,
bolestem kloub , podrážd nosti, v krajní
situaci k ušnímu šelestu.
A co všechno mohou jahody opravit?
Nap íklad zbavují st eva jedovatých látek,
zmír ují trávicí obtíže (vláknina v nich),
posilují imunitní systém a p em nu látkovou,
podporují r st bun k a tvorbu krve, odvod ují, snižují krevní tlak, posilují kosti, vlasy,
zlepšují stav k že.
Kombinaci jahody a šampus doporu ují
reklamy. Není to ideální, nejspíše se tak
nevychutná ani jedno, ani druhé. Nicmén
jahody zvyšují i sexuální touhu. Proto by
mohly být ve spojení s alkoholem n kdy i
nebezpe né.

Je to luxusní ovoce, které pomáhá p i
bakteriálních chorobách mo ového m chýe. erstvé bývají natrpklé, proto se mrazí
nebo zavá ejí. Brusinky se po zava ení
nekazí, obsahují totiž kyselinu benzoovou.
Vedle ní obsahují glykosidy, flavonoidy,
t ísloviny, cukry, vitamín C (20 mg%), rostlinná barviva, kyselinu askorbovou, pektin.
Mají protizán tlivé, desinfek ní ú inky na
mo ové cesty, jsou snad jediným ovocem
tzv. kyselinotvorným. Brusinky obsahují
kyselinu š avelovou, nejsou tedy vhodné pro
nemocné s ledvinovými kameny tvo enými
z jejích solí. Naopak jiné mohou pomáhat
rozpoušt t.










jsou na maliníku choroby a šk dci, se vyplatí p stovat ty remontantní jen na podzimní
sklize . Prost se na podzim vše poseká,
odklidí, pozemek se p ihnojí a maliny budou
v srpnu.
Velmi chutné ovoce, sice plné peci ek, ale
ty jen pomohou istit st eva od zplodin. Jsou
ervené a žluté, u žlutých bude mén barviv, ale stejné chuti. Žluté, podle mých zkušeností nežerou ptáci, asi ekají až z ervenají.
Obsahují 78 - 85 % vody, 5,8 - 9 % cukr ,
1,5 % kyselin (nejvíc je v nich citrónová a
jable ná), 1,2 % bílkovin, 0,2 % t íslovin,
7,4 % vlákniny, vitamín A,B,C, rutin, vápník,
fosfor, železo, draslík, m .
Pomáhají p i zrakové únav , šerosleposti,
o ních chorobách, dodávají vlas m lesk
a zesilují je, ovliv ují pružnost a zdravý
vzhled k že, mírní krvácení z nosu, obtíže
s ledvinami a mo ovým m chý em. Pomáhají p i silném krvácení b hem menstruace
(Fe, rutin).






















výšky 2 - 3 (i více) metr , dozrává postupn ,
což je dobré pro kuchy ské zpracování i pro
asov delší nabídku erstvého stolního
ovoce. Jednotlivé sklizn jsou významné,
sklízí se v odstupu 3 - 5 dn , asi 5 x.
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Trnka
Ostnitý ke , tmavomodré až erné, ojín né, kulaté pl dky. Trpké až do prvních mraz . To je trnka. Ale nejsou všechny stejné.
Najdete typy s malými pl dky, kde jedlá
vrstva na pecce je v podstat tvo ená jen
slupkou ale i pl dky v tší, nasládlé, s malým
obsahem t íslovin a malou peckou. Pokud
takové ke e vyhledáte, ur it budete sklízet
rad ji z nich, než z prvn jmenovaných.
V trnce je okolo 20 mg% vitamínu C,
vitamíny skupiny B, cukry, t ísloviny, pektin,
organické kyseliny, glykosid amygdalin, ve
slupce antokyanová barviva.
Z plod se vyrábí kompot (650 - 750 g
cukru na 1 kg trnek), suší se, vyrábí se
z nich víno. Všechny výrobky mají mo opudný a laxativní ú inek, celkov upravují trávení.
Z vína se vyrábí likér. P idáním sirupu
z 0,75 kg krystalového cukru sva eného
v 0,5 l vody se sko icí, h ebí kem, pop ípad kouskem zázvoru a 0,5 l istého lihu
nebo vodky vznikne lahodný nápoj vhodný
jako aperitiv nebo na mlsání u knihy, u televize. Také upravuje trávení a uvol uje "žaludek strachy stažený".
Likér se vyrábí i p ímo z ovoce. 1 kg omytých trnek se naloží do 1l lihu nebo vodky,
p idá se n kolik h ebí k , kus sko ice, k ra
z citrónu. Za 4 - 6 týdn se líh slije p es
plachetku a smíchá se sirupem z cukru
(1 kg krystalového cukru, 0,75 l vody). Po 14
dnech se sto í do lahví.
























































pete je nebo v tve o ežete a dáte do mrazáku zmrznout a pak pl dky olámete, získáte
základ pro výrobu sice kyselého, ale velmi
hodnotného moštu nebo š ávy. Vedle istého produktu m že rakytník nahradit chyb jící kyseliny nap íklad ve výrobcích ze zralých
jablek, erného je ábu (aronie), bezu.
Rakytník je vitamínová bomba. Podle
r zných zdroj obsahuje 350 - 1200 mg%
vitamínu C, 0,9 - 1,9 mg% provitamínu A,
vitamín B1, B2, E, P. Semena jsou bohatá na
olej, který dokáže lé it povrchová zran ní,
používá se k lé ení k že poškozené oza ováním. Berte prosím tyto informace o rakytníku jen jako základ k Vašemu dalšímu
studiu o této rostlin .
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Rakytník
Ananas severu. Velmi odolný mrazu, ale
jen do doby, než se probudí. Potom ho
m že poškodit mráz obdobn jako drobnoplodé aktinidie. Podobn jako aktinidie je
dvoudomý, p stují se tedy vedle sebe rostliny sam í a sami í. Je v trosnubný, ale létá
na n j hmyz, sbírá pyl z prašník i nektar ze
sami ích kv tenství.
Na podzim dozrávají malé oranžové bobulky. Velmi špatn se sklízejí, necht jí se
v tví "pustit". Pokud si dáte tu práci a okle






























Šípky v přírodě
Vedle p stované r že dužnoplodé ´Karpatia´ jsou okolo nás v p írod mnohé další
šípkové ke e. Pro sb r jsou vhodné tém
všechny. Prakticky se mohou zpracovat i
plodenství odr d r ží, které nemají samo istící schopnost - vytvá ejí šípky. Ve m st se
z "polokulturních" druh p stuje Rosa villosa s velkými ploššími šípky, které jsou
vhodné jak na sušení, tak na výrobu mar



















Mišpule
Když se budu rozmýšlet, jestli koupit a
p stovat mišpuli, ur it zvít zí ano. Za prvé,
dá se držet jako malý stromek nebo i jako
ke , za druhé, má krásné, velké kv ty a poté
tvarem velmi zajímavé plody a kone n
budu mít n co chutí podobné naho klé,
nakyslé hnili até hrušce, dlouho na podzim.

Moruše
Teplomilný strom s drobným ovocem. Též
se jí íká stromová malina. P stuje se moruše bílá, moruše erná a tzv. moruše trnavská. Plody jsou bílé, r žové nebo tmav
rudé, š avnaté, sladké, v plné zralosti trochu
mdlé, nevýrazné. Slavn jší než plody jsou
zcela ur it její listy - krmivo bourovce morušového.
Z plod se vyrábí š áva, kompot, sirup,
mošt, víno. V teplejších oblastech (St ední
Asie) se suší a mele na sladkou mouku,
suché plody nahrazují cukr.
Jednotlivé druhy se liší obsahem cukru
a barviv. Zatímco moruše bílá bývá ve
zralosti "jen" bílá nebo r žová, neobsahuje
tém žádná, další dv mají tolik karmínové
erven , že ji mohou klidn rozdávat (p idávají se do vín a ovocných výrobk na dobarvení). V moruši erné je cca 9 - 10 % cukru,
v trnavské okolo 18 % a nejvíce ho má
moruše bílá - až 22 %. Vitamínu C mají cca
20 mg%, obsahují vitamíny skupiny B, E,
kyseliny (citrónovou, jable nou), pektin,
minerální látky.
Moruše p sobí mírn projímav , pomáhá
vykašlávání hlen , š áva z erstvých plod
uklid uje bolesti v krku.





































































Hloh
Hlohy jsou ke e nebo menší stromy. Mají
velmi tvrdé d evo, v tvi ky p em n né
v trny. Kvetoucí hloh láká hmyz, lov ka již
mén . Nevoní, spíše zapáchá. Jako bylinky
se sbírají kv ty, listy, plody. Tam, kde už
skoro nic neroste m že být v kamenité,
suché p d hloh Crataegus monogyna.
Plody se suší nebo se mohou zpracovat na
marmeládu, jam.
Hložinky mají pecku, jsou svíravé, obsahují katechinové t ísloviny, triterpénové
kyseliny, saponin, flavonoidy, antokyany,
kyslinu askorbovou, vitamíny skupiny B
(hlavn B1), pektin. Snižují tlak, povzbuzují
srde ní innost u starších lidí, zlepšují pr tok krve srdcem, zklid ují - mají sedativní
ú inek. P ed konzumací výrobk z hložinek
by se m li lidé se srde ními problémy poradit s léka em, aby jejich ú inné látky nenarušily lé bu konven ními léky. P sobí jako
antisklerotikum.

melády, pasty a vína. Vrstva jedlé hmoty,
obalující semena, je silná a snadno se od
nich odd luje. Daleko h e se odstra ují
semínka z planých šípk Rosa canina, Rosa
pendulina, Rosa moyesii, ... Ty se hodí
spíše jen na sušení a výrobu vína. Pro lepší
a rychlejší usušení je vhodné šípky namá knout aby praskly, lépe a rychleji pak
vyschnou.






























Jeřáb ptačí - plané formy, je áb muk, je áb
b ek
Plané formy je ábu pta ího nejsou neškodné. Mohou zavinit lehké otravy. Obsahují
kyselinu parasorbovou, která dráždí sliznice
žalude ního a st evního traktu. Údajn má
i karcenogenní ú inek. Sušením plod se
rozruší a vyprchá. Jejím št pením vzniká
kyselina sorbová, která je netoxická, používá se v potraviná ství jako konzerva ní
látka. D íve, když jsem moštoval, sbíral
jsem plody planých je áb . Ochutnával jsem
ovoce zhruba z 60 strom , ale jen ze sedmi
bylo poživatelné. Ty jsem dával do moštu.
Ve sm si s jablky, po sterilizaci vytvá ela
tato sm s chutný mošt s lehce svíravou
chutí.
Je áb muk (´Sorbus aria´) je stará kulturní
rostlina, p stovaná zejména v podh í Šumavy. Jeho plody nejsou tak trpké, jsou
v tší než pl dky je abiny pta í. I tady je
rozdíl v chuti plod jednotlivých strom .
Je áb b ek (´Sorbus torminalis´) je teplomilný, jeho plody se též d íve konzumovaly,
vyráb ly se z nich vína, kompoty, sirup
p sobící proti žalude ním bolestem.




























Plody mišpule se sklízejí co nejpozd ji,
mnohdy až po prvních mrazech. Nezralé,
neuleželé ovoce je tvrdé, oškliv trpké. Tuto
chu odstraní jen uležení plod , nebo jejich
p emrznutí venku (nebo v mrazáku). Z plod
se dá p ipravit marmeláda, pop ípad povidla, sušená pasta.
Mišpule obsahují pom rn málo vody
(okolo 75 %), asi 10 % cukr , 1,4 % kyselin,
7,5 % vlákniny. Všechno toto hovo í i o její
prosp šnosti zdravotní. Vláknina istí st eva, spolu s ho kými látkami usnad uje a
urychluje pohyb potravy st evem.
















Dřín
Ke nebo stromek, dubnová pastva pro
v ely. Pot ebuje v lét teplo a sv tlé místo.
Roste i na suchých kamenitých místech.
Snáší dob e zimní mrazy. Je samosprašný,
sta í jen jeden v zahrad . Sklizn mohou
být 5 - 20 - 40 kg z ke e.
Zajímavá peckovice s vysokým obsahem
vitamínu C (p es 200 mg%). Obsahuje t ísloviny, cukry, kyseliny. Na jídlo jsou nejlepší
až zcela vyzrálé, když padají, ty ztrácí svou
trpkost. Ale ptáci vám nedají moc šancí,
mají je rádi.
Zpracovávají se na marmelády, jí se erstvé.
T ísloviny p sobí protizán tliv , stahují,
upravují trávení. Vitamín C p sobí proti
chorobám z nachlazení, proti jarní únav .


















































































22











































































































































































































Poznámka redakce - obsah chemických prvk ,
slou enin, vitamín a dalších bývá u ovoce a
zeleniny asto uvád n v jednotkách mg% miligramprocent, tato jednotka vyjad uje množství látky v mg ve 100 g jedlého podílu.

















































































Již více jak 30 let intenzivn p stuji jahodník na zahrad , vyzkoušel jsem mnoho
odr d, stále v této sb ratelské innosti
pokra uji a rád se s vámi o získané zkušenosti pod lím. P ipomínám všem p stitel m,
že toto královské ovoce stojí nejvíce námahy a potu! Všechny minimalizace p i p stování se záhy vymstí.
Kdo chce mít úsp chy, musí za ít u p dy.
T i roky p ed plánovanou výsadbou mimoádn hnojím kvalitním dob e uzrálým kompostem a snažím se, aby 25 až 30 cm p dní
vrstva byla d kladn promísená kompostem, a to zejména u t žších jílovitohlinitých
p d (u n kterých záhon jsem p idával i
písek). Je d ležité, aby p da byla propustná
s p dní reakcí 5,5 – 6,5 pH, ale i p esto
obsahovala vápník a ho ík. Vhodné se mi
ukázalo k p edplodinám (raná zelenina,
rané brambory) p ihnojit dolomitickým vápencem alespo 3 roky p edem. M síc p ed
výsadbou, ale i k p edplodin , hnojím fosfore nými hnojivy (superfosfáty) i Amofosem
podle rozboru i pouze odhadem. Fosfore ná hnojiva dopl uji už do kompostu spolu
s draselnými i dolomitickým vápencem. Do
kompostu používám i draselnou s l (chlor
se b hem 2 - 3 let vyplaví). Do p dy v celé
zahrad , nejen u jahod, hnojím jen síranem
draselným.
Otázku plevel je t eba ešit už b hem t í
p ípravných let intenzivním obd láváním
(pouze dvakrát jsem použil aplikaci herbicidu Stomp 330 E, d íve jsem používal i tzv.
chemickou ple ku, kde u trysek byly p ipevn ny „mantinely“ zabra ující zasažení ke ,
používal jsem Gramoxone). Dnes dávám
p ednost plecímu ráme ku a úzké moty ce.
Rovn ž jsem upustil od aplikace netkané
textilie slepené na rozm r záhonu. V našich
podmínkách tj. u t žších a vlh ích p d se p i
t íleté výsadb p da p íliš utuží, objevují se
ko enové choroby i poškozování hraboši.
Používám už jen podkládací pásy z erné
netkané textilie, což také z ásti zabrání
zaplevelení a ovoce, zejména po dešti, je
isté, mén se infikuje plísní šedou a vlivem
zah ívání t chto pás ovoce lépe vyzrává.
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Vypěstujme více jahod
na našich zahrádkách





















































































Na záv r bych Vám ješt rád p ipomn l,
že není možné sbírat drobné ovoce v p írod bez toho, že byste ho opravdu znali.
Mám zkušenosti se zám nami a snad nejnepochopiteln jší byla tato: Paní si natrhala
v parku zahrady lilii zlatohlavou. Když ji
zam stnanci upozornili na to, že ni í pom rn vzácnou rostlinu a navíc nedodržuje ád
zahrady, odpov d la: "Ten vlaštovi ník
mám pro známou do nemocnice na zákal."
Jen proto, že prašníky lilie nechávaly barevnou stopu podobnou tomu, co dokáže mléko
vlaštovi níku, trhala lilie ...
Proto bych Vás cht l upozornit nap íklad
na ur itou podobnost strom (ke ) i plod
r zných druh a rod rostlin.
Pokud se budeme dívat na ke e z pohledu
"pichlavosti", m že dojít k zám n asi t í
druh . Hlohu, hlohyn a rakytníku. Všechny
t i jsou suchovzdorné, sázejí se do park ,
okolo silnic. Zatímco hloh a rakytník jsou
z hlediska toxicity bez problém , u hlohyn



































Krušina olšová
V tší ke s tmavými plody, které se mohou
použít jako lék proti zácp . Není v žádném
p ípad b žnou potravinou.

























Dřišťál
Jen málo zahrádká nezná d iš ál (Berberis thunbergii, Berberis vulgaris) jako
okrasný ke . Ale opravdu jen málokdo ví, že
jsou pl dky "d iš álky" jedlé. Nejsou b žnou
potravinou, je dobré jejich konzum konzultovat s osobním léka em.
Jsou zdrojem vitamínu C, organických
kyselin, užívají se jako lidové lé ivo, na
aje. Problémem je obsah jedovatého alkaloidu berberinu.




















Zimolez kamčatský
a další jedlé zimolezy
Zimolez existuje možná 250 druh . Velká
v tšina z nich má plody nejedlé. Výjimku
tvo í pouze n kolik druh jako je zimolez
úzkolistý (Lonicera angustifolia), zimolez
modrý (Lonicera caerulea), zimolez jedlý
(Lonicera edulis), zimolez kam atský (Lonicera kamtschatica) nebo zimolez chundelatý
(Lonicera villosa). Tyto druhy se pak využívají p i dalším šlecht ní zimolez pro dosažení v tších a chu ov lepších plod .
Plody se hodí k p ímému konzumu nebo
se kuchy sky zpracovávají na kompoty,
džemy a mražené výrobky. Pro svou silnou
barvící schopnost se používají také jako
p írodní barvivo. Plody jsou bohaté na vitamíny C a B a také na minerální látky, zejména na ho ík, draslík, fosfor a vápník. Díky
obsahu r zných biologicky aktivních látek
mají plody také lé ivé vlastnosti a využívají
se p i lé b sklerózy, pomáhají p i zastavování krvácení a používají se také jako mo opudný a antimikrobiální prost edek.

(Pyracantha) se u jedlosti a užití auto i
rozcházejí. V Kv ten
R . 3 je uvedeno,
že je vhodná na výrobu marmelád, "džem ",
pop ípad kompotu, z jiného zdroje jsem se
dozv d l, že jedlá není, ba dokonce, že
syrové plody mohou vyvolat otravu.
Podobn se m že vymstít zám na st emchy a ešetláku po istivého. Oba druhy se
vyskytují v ídkých listnatých lesích, n kdy
se sázejí jako vyšší ke ové patro v parcích.
Zatímco st echa (Prunus padus i Padus
avium) je ptactvem vyhledávána, m že být
pro lov ka poživatelná, plody i celá rostlina
ešetláku (Rhamnus cathartica) zp sobují
zdravotní problémy, jsou jedovaté.
"P ed he mánkem smekni, p ed bezem
klekni" se íká v lidovém r ení. Klekn te
k bezu a p i ichn te k rozmá knutým list m.
Pokud zapáchají, jsou divn skvrnité, sv tlejší, ob as s chloupky, nejspíše jste se spletli
a chcete trhat kv ty i plody bezu chebdí
(Sambucus ebulus), který je celý jedovatý.
Zatímco bez erný má ist bílé kv ty a
tvo í ke , typické "kv tákovité" kv tenství
s drobnými lesklými kuli kami, má chebdí
kv ty zapáchající, nar žov lé, ervené
prašníky, pl dky jsou v tší, kv tenství naopak menší. K další zám n p i kvetení by
mohlo dojít v oblastech, kde roste bez erný
i bez hroznatý. Jen v dob kv tu proto, že
bez hroznatý (Sambucus racemosa) má
plody ervené a tedy nezam nitelné. Pokud
si nejste jisti, neodradí vás podivná v n
(zápach) kv t bezu hroznatého, roz ízn te
siln jší v tévku, bez hroznatý má "duši"
uvnit nahn dlu nebo hn dou. Bez erný
není jiný než bílý.
Bez chebdí i ešetlák jsou z pohledu historie lé ivé rostliny. Pro b žný konzum jsou
naprosto nevhodné. Jejich sklize , zpracování a užívání není b žné a laicky doporu itelné. Pat í do rukou zkušeného lékárníka,
léka e, bylinká e.
Ivan Dvořák


























Hlošina úzkolistá
Strom nebo ke , zvaný eská oliva. V kultue jsou hlošina mnohokv tá pocházející
z Japonska, p stovaná jako ovocný druh
a "naše" hlošina úzkolistá.
Ke vypadá jako vrba se st íbrnými listy,
na rubu plstnatými. Pl dky jsou oválné st íb ité peckovi ky. Obsahují cukry a vitamín C,
podle vlastní zkušenosti nejspíše i t ísloviny.
Mohou se jíst erstvé, lze je zpracovat do
past, marmelád, jam ve sm sích s jiným
ovocem.






























Bez černý
Plevelný ke , vyr stající všude tam, kde se
po konzumaci jeho plod zastaví kosáci. Na
kosácích uvidíte, jaké ú inky m že mít
erstvá š áva z plod . Když se jich p ecpou,
sedí pod ke em jako opilí, k ídla schlíplá,
neschopní letu. P i pití v tšího množství
erstvé š ávy se m že dostavit bolest hlavy,
problémy s rovnou ch zí, lehké halucinace.
Vedle planých bez existují i velkoplodé
typy, s p esn ur enými obsahovými látkami, ty dostaly jméno. Plody obsahují silice,
cukry, rutin, t ísloviny, organické kyseliny,
vitamín C, karoteny, antokyanová barviva.
Sušené plody jsou sou ástí aj na odtu ování, zrychlení trávení (mají laxativní
ú inek). Jako zápara (1 lžíce na 0,2 l vody),
nebo erstvá š áva (15 - 20 g) se užívá na
tišení bolesti trojklanného nervu, proti migrén a bolestem páte e, ischiasu. V kombinaci s lipovým kv tem ho lze užívat proti
k e em trávicího traktu, proti nadýmání.
Užívá se jen doporu ené množství, jednou
denn . P i v tším dávkování m že droga
zp sobovat pr jmy, zvracení.
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V eské republice i v jiných zemích m že
být prodáván pouze výsadbový materiál
registrovaných odr d, musí pocházet
z uznaného (certifikovaného) školka ského
materiálu produkovaného státem uznanými
množiteli. U takových sazenic má p stitel
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Registrované odrůdy jahodníku













Doporučená základní agrotechnika během vegetace
Prvním p edpokladem minimalizace chemických zákrok je použití zdravé sadby ve
sponu okolo 30 x 70 - 80 cm a výb r odolných odr d. Dále vhodná výživa a p ihnojování plným hnojivem jako je hydrokomplex,
cererit, Kristalon jahoda a podobná hnojiva,













obsahující ho ík a stopové prvky. B hem
celé vegetace je t eba pe liv odstra ovat
uschlé listy, napadené plody i nemocné ke e
i aktuáln rozší it chemickou ochranu proti
dalším vyskytujícím se škodlivým initel m.
B hem b ezna až dubna se v nuji ochran
proti rozto íku jahodníkovému, napadené
zkade ené a zakrslé ke e vykopávám a
likviduji. B hem dubna do kvetení sleduji
výskyt nakouslých stonk poupat i výskyt
brouka kv topase a p ed kv tem, (zejména
je to t eba v okolí lesa) bu pe liv brouky
sbírám, ú inn jší je aplikace povolených
insekticid . Na za átku kv tu, kvete-li asi
20 % kv t , st íkám porost vhodnými fungicidy, znovu asi po týdnu 1x – 2x. B hem
sklizn pe liv odstra uji napadené plody.
P ípadné plevele opatrn vytrhávám, mechanicky poškozený trs (motykou) by reagoval shazováním kv t ! Odstra uji listy,
napadené houbovými chorobami. Po sklizni
aplikuji post ik proti bílé i ervené skvrnitosti
listí, (pokud nepoužíváme porost k výb ru
sazenic, sta í v asné, opatrné sežnutí list ,
aby nedošlo k poškození srdé ka). P es
vysokou pot ebu zálivkové vody b hem
vegetace omezuji zálivku konví i hadicí
naširoko. Nejvýhodn jší je zalévat ke ko en m, brázdi kovým podmokem, pomocí
pr sakové hadice mírn zahrnuté u ke a
nebo nejlépe je použít kapkovou zálivku.
Kropením rostlin se podporuje výskyt a
ší ení houbových (padlí, šedá hniloha, ob
skvrnitosti list ) a ko enových chorob.
Upozor uji, že si nedovoluji své poznatky
i ov ení obecných poznatk absolutizovat.
Pro nejvážn jší zájemce doporu uji krom
publikovaných lánk v odborném tisku
k podrobnému studiu publikaci ing. Dlouhé:
P stujeme jahodník, maliník a ostružiník
(Brázda, 2003).
Václav Vohralík























porosty se mi jeví jako nejodoln jší šedé
hnilob odr dy: ´Dukát´, ´Majoral´, ´Karmen´, ´Jitka´, ´Nadina´, ´Onda´, ´Elvira´,
´Polka´ a budou vhodné i další nové odr dy.
Velmi d ležité je p i výb ru hledisko chuti.
V této kategorii bezesporu stojí v ele: ´Karmen´, ´Dukát´, ´Lesana´, ´Dita´, ´Senga
Sengana´, ´Elkat´ a ´Thuriga´ a n které
dosud málo prov ené odr dy. V tšina
nejnov jších odr d má deklarovanou i
vysokou odolnost ke ko enovým chorobám,
p esto v místech, kde je v tší výskyt ko enových chorob (t žší p dy) nedoporu uji
p stovat: ´Elsantu´, ´Elistu´ a n které další
náro n jší odr dy. Chceme-li p stovat
odr dy, které na stanovišti nezmenšují
plody ani ve t íleté výsadb , volíme op t
zejména: ´Karmen´, ´Grandu´, ´Civmad´ i
´Camarosu´. V mén p íznivých a chladn jších podmínkách lze doporu it: op t ´Karmen´, ´Dukát´, ´Ditu´ a hlavn ´Dagmar´.
Pokud budeme chtít dát p ednost t m nejúrodn jším odr dám, pak si objednejte popis
množených odr d ŠS Sempra Turnov, kde
jsou u odr d uvád ny i t íleté pr m ry výnosu z 1 ke e. Ned lal jsem pokusy se všemi
uvedenými odr dami, ale v n kterých p ípadech se však liším: ´Dukát´ 1,1 kg/trs, ´Dita´
1,06 kg/trs, ´Darselect´ 1,05 kg/trs, ´Nadina´
1,00 trs, ´Polka´ 0,98 kg/trs, ´Florence´
0,95 kg/trs, ´Honeoye´ 0,90 kg/trs, ´Elkat´
0,90 kg/trs, ´Majoral´ 0,88 kg/trs. Zbývající
odr dy budu posuzovat v dalších letech.
Pom rn málo (až na výjimky) se liším od
turnovských poznatk .
Zahrádká by m l zhodnotit své znalosti a
možnosti p stování a kriticky vybírat. Z 38
loni p stovaných odr d jsem vy adil stále
populární ´Senga Senganu´ – pro vysoký
výskyt šedé hniloby, pokud ji nep stujeme
jen na jeden rok užitkovosti a pro nevyhovující chu jsem vy adil ´Camarosu´, ´Redgauntlet´ - p estože plody jsou nádherné.






















































































































domácím p stování. U mate ných rostlin
budeme odebírat sazenice po d kladném
zako en ní až koncem íjna, kdy vybereme
ty nejkvalitn jší s bohatým ko áním, které
d kladn vypereme, obereme stonky a listy,
ponecháme pouze srdé ko, sazenice složíme mírn slisované do polypropylenového
sá ku a uložíme do ledni ky do stálé teploty
od 0 °C do -1 °C. Na ja e tyto sazenice
vyjmeme, nezkracujeme ko eny, nemo íme,
jen rozprost eme a zasadíme tak, abychom
nezakryli srdé ko. Tyto nevzhledné sazenice velmi rychle rostou a za 8 týdn (cca 60
dn ) p inášejí kvalitní úrodu.
Tohoto poznatku využívá firma Berry
servis s.r.o., B ežany II. k mimosezónní
výrob jahod. Harmonogram sázení umož uje plynulou sklize do 15. zá í za p edpokladu, že poslední výsadbu provedeme do 15.
ervence. Tuto frigosadbu se vyplatí koupit
i za cenu 1 ks sazenice okolo 12 až 15,- K
a pak m žeme experimentovat!
Remontantní odr dy p stuji velmi málo, ty
nechávám do teplých lokalit, ale za pozornost stojí vyštípat první kv ty a pak i v našich podmínkách lépe druhá úroda dozraje.
Také jsem vyzkoušel ást jahod p stovat
p irychlováním ve fóliovníku a pod p enosným krytem. Aby se p edešlo neúsp ch m,
je nutné používat doporu ené odr dy pro
tento zp sob a vyhnout se odr dám náchylným k plísni šedé, padlí a ko enovým chorobám. Z odr d jsem vyzkoušel s úsp chem
´Primu´, ´Honeoye´, ´Kamu´ i ´Elviru´.
Zahrádká ve své snaze zajistit plynulejší
pás zásobování erstvými jahodami by m l
mimo jiných hledisek p ihlížet k dob zrání
odr dy. Z raných odr d doporu uji: ´Primu´,
´Civmad´, ´Kamu´ i ´Faromu´. Z poloraných
doporu ovaných odr d se mi osv d ují
nejvíce: ´Darselect´, ale i ´Korona´ a ´Pegasus´. Z poloraných až polopozdních doporuuji zejména: ´Karmen´, ´Dukát´ a ´Ditu´ a
z polopozdních ´Bounty´ a ´Teniru´. Citeln
zatím chyb ly velmi pozdní odr dy. Zkouším
t etím rokem odr du ´Pandora´, která výrazn sklize prodlužuje, avšak více trpí bílou
i ervenou skvrnitostí list . Dalším hlediskem p i výb ru odr d by m la být odolnost
k chorobám, zejména k šedé hnilob (d íve
plíse šedá), ale ne za cenu nízké chu ové
kvality! V podmínkách zahrádká ské pé e o













































Dávno jsem opustil zp sob získávání
sazenic od pochybných p stitel , kterým
„nesmí chemie na zahradu“. Tyto sazenice
obvykle pocházejí ze zamo ených „mate ných“ rostlin virózami, plísní šedou a dalšími
chorobami. Pochopiteln
jen sazenice
uznávané ÚKZUZ v tšinou skýtají nejvyšší
záruku zdravotního stavu, je t eba rozlišovat
i kvalitativní stupn množení. Sám odebírám
sazenice ze Sempry Turnov, Mažice, od fy
Kocman z Mnichova Hradišt a dalších.
Jako u ovocného stromku musí být na
svazku sazenic „visa ka“ s uznávacím
razítkem ÚKZUZ, jinak podstupujeme mnohá rizika. Pro svoji pot ebu si z tohoto materiálu 1x – 2x odebírám své sazenice, u jejichž mate nic provádím tvrdou selekci
podez elých rostlin a z t ch mnou uznaných
se snažím vyp stovat zdrav jší sadbu.
Sazenice pr b žn odebírám, d kladn
ko eny vyperu a p edp stuji na sterilním
„zdrav jším“ záhonu, zkouším i r zné zp soby tepelného ozdravení (termoterapie).
Zp sob, který aplikuji již n kolik let, se mi
zdá nejjednodušší. Po vyprání ko en sazenice namo ím do chladné vody od 8 °C do
10 °C asi na 10 min., p ipravím si vodu
teplou od 46 °C do 47 °C (v tší množství),
aby nedošlo pono ením k ochlazení, nechám sazenice proh át asi 10 – 15 min.
(velmi málo se jich poškodí). Vyzkoušeným
postupem jsem zaznamenal zlepšení zdravotního stavu sazenic z hlediska poškození
ko enovými chorobami. P ed výsadbou je
nechám prochladnout a sázím je na p ipravený záhon z rašelinového substrátu tepeln
i chemicky sterilizovaného. Na tomto substrátu se vyvinou sazenice s bohatou ko enovou soustavou, tyto mohutné sazenice od
poloviny zá í sázím. V tomto období již
nejsou tak teplé dny, ast jší jsou srážky i
mlhy a sazenice se dob e ujímají.
Další metody domácího ozdravování, co
jsou r znými autory popsány, jsou náro n jší, ale stojí za vyzkoušení.
Více se dnes osv d uje užívání chlazených sazenic (frigo sadba), která je ur itou
formou revoluce v p stování jahodník ve
velkovýrob i na zahrádkách. Tento zp sob
umož uje získat dostatek sazenic i ze špatn ko enících remontantních odr d, a to i p i












































































































































































































































Polorané až polopozdní
´Dita´
Rostlina vysoká, st edn hustá, habitus
kulovitý. Plody v tší (v 1. a 2. sb ru velké,
v dalších sb rech st edn velké), pevné,
st edn
ervené, velmi lesklé, klínovitého
tvaru. Kalich p isedlý, dob e odd litelný od
plodu. Dužnina st edn tuhá až tuhá, š avnatá, st edn ervená s dutinou. Uplatní se pro
stolní ú ely a mražení. Ve srovnání s p íbuznou odr dou ´Dagmar´ (pochází z k ížení
´Dagmar´ x ´Tenira´) má delší plodové osy
a lépe se sklízí. Nebylo zjišt no vyšší napadení plod šedou hnilobou ani fytoftorovými
hnilobami.
´Dagmar´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
habitus ploše kulovitý. Plody prvních dvou
sb r velké, v dalších sb rech st edn
velké, pevné, barva tmav
ervená, tvar
kulovitý. Kalich dob e odd litelný (sedí na
kr ku plodu). Dužnina tuhá, st edn š avnatá, celistv syt
erven zbarvená, asto
bez dutiny. Nejvíce plodí ve st edních a
vyšších polohách, v sušších oblastech má i
p i závlaze menší, "suché" plody. Je st edn
odolná k šedé hnilob plod .
´Induka´
Rostlina vyšší, st edn hustá, ploše kulovitého habitu. Plody v tší, pevn jší, tmav
ervené. Tvar p evážn kuželovitý. Kalich
v tší, snadno odlu itelný od plodu, p isedlý
na nízkém kr ku. Dužnina tužší, tmav
ervená, bez dutiny. Odr da má slabší
plodové osy (stvoly), a proto se plody snadno sklízejí (uštipují). Není náchylná k fytoftorám.




























































st edn velké, pevn jší, sv tle ervené, v 1.
a 2. sb ru nepravidelného tvaru, žebernaté,
asto se zapušt ným kalichem. Tvar plod
v dalších sb rech p evážn kuželovitý a
kalich k plodu p isedlý. Dužnina st edn
tuhá, slab nar žov lá, dutina nepatrná.
Chu nasládlá, aroma velmi nízké. Je velmi
plastická a nejstarší dosud "masov " p stovaná anglická odr da v Evrop , Turecku a
severní Africe. asto je používána ve šlecht ní na zlepšení zdravotního stavu (houby
rodu Phytophtora). Je dosti odolná k šedé
hnilob .
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Polorané
´Andrea´
Rostlina st edn vysoká, hustší, habitus
ploše kulovitý. Plody st edn velké, (avšak
v 1. a 2. sb ru velké), tmavší ervené barvy,
lesklé, st edn pevné, kuželovité. Odd litelnost kalichu od plodu dobrá, je p isedlý na
"kr ku" plodu. Dužnina tužší, st edn ervená s nevýraznou dutinou. P i krátkodobém









































uchování v chladírn si zachovává barvu,
lesk i tvar. St edn odolná k šedé hnilob
plod , netrpí fytoftorovými hnilobami.
´Darselect´
Francouzského p vodu, u nás se nerozší ila. Rostlina vyšší, st edn hustá, habitus
kulovitý. Plody velké, st edn
ervené,
lesklé, pevné, pravidelného kuželovitého
tvaru. Charakteristická je zna ná tvarová a
velikostní vyrovnanost. Kalich v tší, p isedlý, dob e odd litelný. Dužnina tuhá, sv tle
r žová, bez dutiny. Hodí se pro stolní ú ely
a mražení. Podle údaj od šlechtitele, poznatk z pokus u nás i ze zahrani í je vyšší
odolnost k šedé hnilob a ob ma p vodc m
fytoftových hnilob.
´Elkat´
Rostlina vysoká, hustší, habitus kulovitý.
Plody st edn velké až velké, pevn jší,
kuželovitého tvaru, lesklé, s vysokou tvarovou a velikostní vyrovnaností. Kalich st edn
velký, odd litelnost od plodu hodnocena
jako st ední. Dužnina sv tle ervená, s malou dutinou. Vhodná pro p ímý konzum i
mražení. Vlastník odr dy avizuje odolnost
k významným houbovým chorobám (šedá
hniloba, padlí jahodníku, verticilliové vadnutí
rostlin).
´Elsanta´
Rostlina vyšší, st edn hustá, habitus
kulovitý. Plody velké, oranžov
ervené,
lesklé, kuželovitého tvaru. Ve srovnání
s jinými odr dami mají vyšší hmotnost
(z d vodu zna né "plnosti" plodu - plod není
na rozdíl od plod jiných odr d zplošt lý).
Kalich v tší, p isedlý, dob e odd litelný.
Dužnina tuhá, sv tle r žová, bez dutiny.
Hlavní použití plod je pro stolní ú ely a
mražení. Má vysoký obsah vitaminu C
(v pr m ru ro ník 75 mg %). Dosti odolná
k šedé hnilob , ale velmi náchylná k ob ma
p vodc m fytoftorových hnilob. Preventivní
ochrana proti nim musí být sou ástí jejího
p stování (ošet ení sazenic p ed výsadbou
p ípravkem Aliette 80 WP). V zahrani í se
asto p irychluje na stolech nebo fóliových
rukávcích ve studeném i teplém skleníku.
´Redgauntlet´
Rostlina st edn vysoká, s nižším po tem
list ( idší), habitus ploše kulovitý. Plody








































































































































Rané
´Civmad´ (obchodní název Madeleine)
Rostlina vyšší, st edn hustá, ploše kulovitého habitu. Plody velké, p evážn v etenovitého tvaru. Povrch plodu st edn ervený,
lesklý a pevný. Kalich v tší, p evážn p isedlý, dob e odd litelný. Dužnina tuhá, oranžov
ervená s malou dutinou nebo bez ní.
Zraje ran , sou asn s odr dou ´Prima´.
Plody mají dobrou kvalitu a chu stolní
dezertní odr dy a odr dy pro mražení.
Podle poznatk z pokus v R a zahrani ních údaj , je odoln jší k napadení šedou
hnilobou.
´Elvira´
Rostlina vyšší a idší, habitus ploše kulovitý. Siln odnožuje, asto neúm rn zahuš uje mezi adí. Plody velké, pevn jší, st edn
ervené, tvar kuželovitý. Kalich v tší, p isedlý, dob e odd litelný. Dužnina tuhá, rovno-













Odrůdy jednouplodící
Velmi rané
´Emily´
Rostlina vyšší, st edn hustá, kulovitého
habitu. Plody velké, pevné, tmav ervené,
kuželovitého tvaru. Mezi plody r zných
sklizní nejsou tvarové rozdíly. Kalich st edn
velký, s nižší odd litelností od plodu. Dužnina sv tle ervená, s menší dutinou. Má chu
stolní dezertní odr dy a odr dy pro mražení.
Mezi velmi ran zrajícími odr dami evropského sortimentu pat í k výnosn jším. P edpokládá se vyšší odolnost k šedé hnilob
jako u p íbuzné odr dy ´Honeoye´.





































m rn st edn erven zbarvená, bez dutiny. Do 1. sb ru zraje ran , ale skliz ové
období má delší. Vyhovuje pro stolní ú ely
a mražení. Plody mají zvlášt vysoký obsah
vitaminu C (90 mg%). Dosti odolná k šedé
hnilob i k ob ma p vodc m fytoftorových
hnilob. V n kterých oblastech trpí padlím
jahodníku.
´Honeoye´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
habitus kulovitý. Plody velké, tmav ervené, st edn pevné, lesklé, kuželovitého
tvaru. Kalich st edn velký, odd litelnost od
plodu hodnocena jako st ední.Dužnina st edn ervená, s nepatrnou dutinou. Má velmi
dobrou kvalitu a chu stolní dezertní odr dy
i pro mražení. Tato starší odr da je v zahrani í známa vyšší odolností k šedé hnilob .
´Prima´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
habitus kulovitý. Plody st edn velké, sv tle
ervené, lesklé, st edn pevné, p evážn
v etenovitého tvaru. Kalich se snadno odd luje od plodu, protože je p isedlý na nízkém
"kr ku". Dužnina je b lav r žová, bez
dutiny. Chu je sladce navinulá, aromatická.
Má charakter stolní odr dy. Poznatky
o zdravotním stavu ve smyslu náchylnosti
(relativní odolnosti) v i šedé hnilob plod
a k p vodc m fytoftorových hnilob jsou
z pokus velmi dobré.
´Rosie´
Rostlina je vyšší, st edn hustá, kulovitého
habitu. Po et odnoží vysoký. Plody velké,
st edn ervené barvy, velmi lesklé, pevné,
kuželovitého tvaru. Kalich st edn velký,
odd litelnost od plodu hodnocena jako st ední. Dužnina st edn
ervená, uprost ed
s dutinou. Poznatky o zdravotním stavu jsou
zatím jen ze zahrani í, jedná se o náchylnost k padlí jahodníku a p vodci fytoftorových hnilob - Phytophthora cactorum.






























záruku odr dové pravosti a spln ní kriterií
zdravotního stavu.
Jednouplodící odr dy jahodníku m žeme
rozd lit podle za átku zrání plod do šesti
skupin. Do velmi raných je za azena od roku
2005 pouze zahrani ní odr da ´Emily´,
k raným pat í ´Civmad´, ´Elvira´, ´Honeoye´,
´Prima´ a ´Rosie´. Do skupiny poloraných
odr d ´Andrea´, ´Darselect´, ´Elkat´, ´Elsanta´ a ´Redgauntlet´. Do skupiny poloraných
až polopozdních m žeme za adit odr dy
´Dita´, ´Dagmar´, ´Induka´, ´Karmen´, ´Korona´,´Pegasus´,´Senga Sengana´ a do skupiny polopozdních odr dy ´Bounty´, ´Florence´ a ´Tenira´. Ve skupin pozdních odr d
je od roku 2005 odr da ´Symphony´.
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Remontnatní odr dy
Ve volné p d na zahrádkách p stujeme
odr dy remontantního jahodníku v teplejších
oblastech nebo chrán ných polohách. P i
pe livém ošet ování je také m žeme p stovat mén obvyklými zp soby (p íkladn
v kv tiná i, truhlí ku, na jahodové pyramid
i v jiných variantách netradi ního zp sobu).
Do první sklizn všechny ty i u nás registrované odr dy zrají velmi ran (srovnáváme-li je se skliz ovou zralostí jednouplodícího jahodníku). Za átek zrání plod t chto
odr d datujeme v teplejších, nižších a chrán ných polohách do druhé poloviny kv tna.
P edností odr d ´Everest´ a ´Evita´ jsou
velké plody, nedostatkem nízká tvorba odnoží a sazenic p i tradi ním zp sobu p stování.
Rozmnožovací materiál kupujeme asto
v podob frigo sadby nebo malých zelených
sazeni ek v kontejnércích. Ten vyráb jí
netradi ními zp soby specializované firmy.
Nov jší odr da ´Calypso´ a tradi ní eská
odr da ´Lidka´ slab odnožují a mají menší
po et sazenic i v tradi ních zahrádká ských
podmínkách. Spole nou negativní vlastností
všech remontantních odr d je horší odd litelnost kalichu od plodu, protože je velmi
asto do plodu zapušt ný.
´Calypso´
Rostlina st edn vysoká, idší, habitus
ploše kulovitý. Listy st edn velké, syt jší
zelené barvy. Plody velké, pevné, st edn
ervené. Tvar kuželovitý s malými tvarovými
rozdíly. Dužnina tužší, sv tle ervená, asto
bez dutiny. Do remontantní sklizn zraje
pozd ji než ´Evita´. Uspokojuje velikostí
plod i chutí.
















léta a po letní výsadb . V lét se houba
rychle ší í pohyblivými zoospórami po dešti
nebo závlahou. V p d m že p etrvávat
více než 10 let. Napadené rostliny není
správné kompostovat. Ochranou je d sledná prevence (st ídání plodin, ošet ení sadby
Allietem 80 WP, certifikovaný množitelský
materiál, odoln jší odr dy). V našem sortimentu je k fytofto e nejnáchyln jší odr da
´Elsanta´. Za odolné jsou u nás i v zahrani í
považovány odr dy ´Korona´, ´Darselect´
´Redgauntlet´, ´Pegasus´a ´Florence´.















































































Šlecht ní jednouplodících odr d se v zemích, kde se jahodník p stuje, zam uje na
vysoký výnos a na kvalitu plod (chu ,
velikost a pevnost) a zvyšování odolnosti
k hospodá sky významným chorobám.
Odr da rezistentní nebo s vysokým stupn m odolnosti k šedé hnilob plod (Botrytis
cinerea) dosud v žádné zemi nebyla vyšlecht na. Šlecht ní na rezistenci i vyšší
stupe odolnosti v i ob ma p vodc m
fytoftorových hnilob (Phytophthora cactorum, Phytophhtora fragariae) má kolísavé
úsp chy. Rezistentní odr da prakticky kon í
v dob , kdy se objeví nová, agresivn jší
rasa houby. V našich podmínkách se ast ji
setkáváme s p íznaky vyvolanými Ph. cactorum (s plody, které postupn ztrácejí barvu,
šednou, vadnou, chutnají trpce a nedozrálé
plody kožovatí až ztvrdnou). Z plod houba
pror stá do stopek a epele list , do odnoží
a nových dce iných rostlin (sazenic). Na
ezu ko enovým kr kem se objevují ervenavé nekrózy. Napadené sazenice náhle
vadnou a odumírají, p edevším v období
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Pozdní
´Symphony´
Rostlina st edn vysoká, hustá, habitus
ploše kulovitý. Plody velké, tmavší ervené,
siln lesklé, kuželovitého tvaru. Kalich st edn velký, u velkých plod prvních dvou
sb r polozapušt ný a obtížn odd litelný.
Dužina st edn
ervená, st edn tuhá
s dutinou. Vlastník odr dy avizuje odolnost
k významným houbovým chorobám (fytoftorové hniloby a verticilliové vadnutí).



























































nost k významným houbovým chorobám
(fytoftorové hniloby, padlí jahodníku, verticilliové vadnutí).
´Tenira´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
habitus kulovitý. Plody st edn velké, pevn jší, oranžovo ervené, kuželovitého tvaru.
Kalich st edn velký, p isedlý, snadno se
odd luje. Dužnina tuhá, st edn
ervená,
bez dutiny. Plody vhodné pro stolní ú ely a
mražení. Do 1. sb ru zraje 3 až 4 dny po
odr d ´Senga Sengana´. Dosti odolná
k šedé hnilob a fytoftorovými hnilobami
netrpí.


































































































Polopozdní
´Bounty´
Rostlina vyšší, st edn hustá, habitus
kulovitý. Plody st edn velké, st edn pevné, tmav
ervené, lesklé, kuželovitého
tvaru. Kalich k plodu p isedlý na nízkém
kr ku, dob e se odd luje. Dužnina st edn
tuhá, tmavší ervená, s malou dutinou.
Plody jsou vhodné na mražení a p ímý
konzum. Do 1. sb ru zraje v pr m ru 4 dny
po odr d ´Senga Sengana´. Ukázala se
jako odoln jší k šedé hnilob i k fytoftorovým hnilobám. Ve 2. užitkovém roce má
plody výrazn menší.
´Florence´
Rostlina vyšší, st edn hustá, habitus
kulovitý. Plody velké až veliké, s vysokou
hmotností (jako u odr dy ´Elsanta´), pevné,
tmav
ervené, kuželovitého tvaru. V tší
kalich se od plodu dob e odd luje. Dužnina
tuhá, tmav
ervená, dutina velmi malá.
Zraje pozvolna, nep ezrává a chlazené
plody p ed asn netmavnou. Osv d ilo se
sklízet ji v dob , kdy plody mají ervené
nažky a tmav ervený povrch, pak vynikne
chu a v n . Vlastník odr dy avizuje odol














































































formám (´Redgauntlet´, ´Gorella´) má lepší
tvar prvních plod a vyšší stejnom rnost
zabarvení plodu. Má delší skliz ové období.
Vlastník odr dy avizuje odolnost k ob ma
fytoftorovým hnilobám, verticilliovému vadnutí a padlí jahodníku.
´Senga Sengana´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
habitus ploše kulovitý. Plody st edn velké,
st edn pevné, tmav ervené, tvar kulovitý.
Menší kalich k plodu p isedlý, u velkých
plod i zapušt ný. Dužnina st edn tuhá,
tmavší ervená, s malou dutinou. Uplatní se
p i zpracování i na p ímý konzum. Do 1.
sb ru zraje 2 až 3 dny po odr d ´Dagmar´
a ´Induka´. Má slabší plodové osy (stvoly),
proto se plody lépe sklízejí (jako u odr dy
´Induka´). Pro zna nou náchylnost k napadení plod šedou hnilobou se doporu uje
p stovat ji ve vlh ích podmínkách jako
jednoletou kulturu, sou asn vždy s preventivním ošet ením proti B. cinerea. Relativn
dob e snáší krátkodobý p ísušek. Fytoftorovými hnilobami netrpí.







































































´Karmen´
Rostlina vysoká a hustá, habitus kompaktní, kulovitý. Po et odnoží vysoký (siln zahuš uje mezi adí), a sazenice slabší. Plody
velké až veliké, st edn pevné, karmínov
ervené s leskem. Tvar p evážn ledvinitý.
Kalich zapušt ný, t žko odd litelný. Dužnina tmav ervená se st edn velkou dutinou. Chu ové vlastnosti plod této odr dy
jsou v rámci sortimentu považovány za
nejlepší. Uplatní se jako stolní, dezertní
odr da sladce aromatické chuti. Do 1. sb ru
zraje 3 až 5 dn po odr d ´Senga Sengana´, ale ve srovnání s ní má kratší skliz ové
období, jen dvanáctidenní, nejkratší u registrovaných odr d. Sklízí se menším po tem
sb r . Dosti odolná k šedé hnilob . Není
náchylná k fytoftorovým hnilobám. Zárukou
vysokých a stálých sklizní je sadba z uznaných porost , kde se nevyskytla fytoplazmová zelenokv tost. Dob e snese i krátkodobý
p ísušek.
´Korona´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
habitus ploše kulovitý. Po et odnoží vysoký,
až neúm rn zahuš uje mezi adí. Plody
st edn velké, na povrchu m k í, st edn
ervené, tvar p evážn kuželovitý. Odlu itelnost kalicha obtížn jší (p isedlý, u prvních
velkých plod také polozapušt ný). Dužnina
tuhá, st edn ervená, rovnom rn zbarvená, dutina nepatrná. Do 1. sb ru sou asn
s odr dou ´Pegasus´. P edností je pom rn
snadná sklize , protože plody neleží vyložen na zemi (mají polovzp ímené plodové
osy). Pro m k í povrch plodu pot ebuje
rychlé zpracování. V zahrani í se asto
p stuje p irychlovaná i v nevytáp ných
sklenících a fóliovnících. Dosti odolná k šedé hnilob . Netrpí fytoftorovými hnilobami.
´Pegasus´
Rostlina st edn vysoká a st edn hustá,
habitus kulovitý. Plody velké, t žké (tém
jako plody odr dy ´Elsanta´ a ´Florence´),
tvar kuželovitý s nepatrným kr kem. Povrch
plodu tužší, tmav ervené barvy. Odd litelnost kalicha od plodu snadná (kalich p isedlý k malému kr ku plodu). Dužnina tuhá,
tmavší ervená s malou dutinou. Chu
sladce navinulá, velmi aromatická. Plody
mají všestranné použití. Oproti rodi ovským



















































































































































U angreštů
d lá v poslední dob velké starosti hn dé
padlí, které v tšinu plod znehodnotí - plod
by se nem l ani po ot ení konzumovat. P i
své sb ratelské innosti jsem z n kdejších
školek ve Velvarech a z dalších zdroj
získal k pozorování 21 odr d. Z klasických




































Cht l bych varovat p ed zásilkovou firmou,
která mimo jiné nabízí kolumnární (sloupcové) tvary rybíz , angrešt , švestek, hrušní,
i když je známo, že geneticky vyšlecht né
jsou jen odr dy jabloní! Za sloupové odr dy
rybíz zaplatíme 335,- K za kus a bude
z nich velmi krátká radost, pak zázrak proschne a budeme moci znovu zap stovat
klasický ke , za který bychom u slušného
školka e dali max. 50,- K .
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S ostružiníky i ostružinomaliníky
mám zatím omezené zkušenosti, na jejichž základ mohu íci, že jediná odr da
zatím pln odolná z hlediska mrazuvzdornosti, i když chutov horší se u mne jeví
´Wilsonův raný´. Zajímavé budou asi i v našich podmínkách p i teplých zimách vzp ímená odr da ´Navaho´ dále ´Orkan´, ´Helen´,
´Karaka Black´. U ostružinomaliníku ekám
na prov rkovou tvrdší zimu, která nás pou í
o dalším p stování tohoto ovoce.








































































U maliníků,
jak již bylo popsáno mnohokrát, p stujeme
zejména odr dy rodící na dvouletém d ev .
Je však t eba vyhledávat odr dy odolné
houbové chorob Odumírání maliníku a
ostružiníku - Didimella applanata, zp sobující odumírání plodících výhon ( ervené
skvrny na výhonech). Zde je op t t eba
vybírat nejnov jší šlecht ní s vysokou odolností: ´Rafzmbach´, ´Gleen Shee´, ´Gleen
Ample´ a ´Tulameen´. Ostatní odr dy mají
k této nebezpe né chorob odolnost st ední. Po p ívalových deštích jsem byl nucen
v mých podmínkách s t žší p dou výrazn
omezit p stování odr d: ´Rubín´, ´Veten´,
´Malling Juwel´, ´Granát´ i ´Lucana´ a zrušit
p stování n kterých starších odr d. áste n lze st edn odolné odr dy ozdravit
ko enovými ízky, kdysi p i publikování
zp sobu p stování remontantních odr d na
jednoletém d ev , jsem se pro tento zp sob
nadchl, ale v tšina zkoušených odr d: ´Autumn Bliss´, ´Golden Bliss´ i ´Heritage´
(kolegové zkouší ´Adu´ a ´Medeu´) dozrává
u nás v 420 m n.m. až koncem srpna, takže
v tšina sklizn u nás není kvalitativn vyzrálá. Rok 2007 byl u nás výjimkou.

























V lo ském roce jsem se kone n do kal
úrody u nejran jších remontantních odr d
maliníku: ´Polka´, ´Polana´ a ´Poranna
rossa´, které po vy ezání všech výhon na
jednoletých výhonech pak v p íštím roce
za aly rodit již za átkem srpna (i když záhon byl lépe oslun n než záhon odr d ´Heritage´ a ´Autumn Bliss´). Tyto polské odr dy
budou zejména pro vyšší polohy vítaným
zpest ením a rozší ením kvalitní pozdní
sklizn . Navíc u nás ve vyšších polohách
respektujeme orientaci ad od jihu k severu,
ímž dochází k celodennímu osv tlení. P i
jakémkoliv podez ení z virových nemocí je
nutno rostliny likvidovat. U nás máme nedostatek školek množících moderní odr dy
v prvot ídní jakosti. Je nutné p stovat jen
ádkovou kulturu, nikoliv kulturu záhonovou,
i když rostlina pot ebuje celodenní osvit,
spodek rostliny je však vd ný za stín.
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Černý rybíz
Z bobulovin svojí nutri ní hodnotou je
opravdu nejkvalitn jším ovocem erný rybíz,
ale je t eba upozornit, že je to druh ovoce
nejnáro n jší na p stování. M li bychom
hlavn p stovat jen ke , jehož rozv tvení
pono íme hloub ji pod zem, abychom od íznutím starých odplozených v tví snadno
docílili nár st mladých dlouhých jednoletých
výhon , které druhým rokem po celé délce
zaplodí. T íletou v tev, pokud má vhodný
dostate n dlouhý bo ní obrost i prodloužení výhonu, ponecháme. Na starším d ev
vidíme pouze ojedin lé bobule. Starší v tve
(odplozené) od ezáváme v úrovni zem ,
b hem vegetace ponecháváme r st jen
n kolik výhon , aby narostly do vhodné
velikosti. ez na mojí zahrádce uplat uji od
podzimu do v asného jara.
P i ezu pe liv sleduji výskyt zdu elých
pupen , které úzkostliv vylamuji. Chemická
ochrana proti p vodci zdu ení p ípravkem
OMITE se mi ukázala jako málo ú inná.
Pokud se nechá ve zdu elých pupenech
vlnovník rybízový p sobit, setkáme se
s virovým zvratem erného rybízu, který se
projeví úplnou neplodností rostlin.
V podmínkách deš ového stínu Rakovnicka u mne je nezbytná výrazná dopl ková
závlaha. Ze staršího sortimentu ponechá















Moje zkušenosti s pěstováním
některých druhů drobného ovoce

























Červené a bílé rybízy
rovn ž p stuji hlavn ve form ke e, vyzkoušel jsem v tšinu stávajícího sortimentu
i nyn jší novinky. Nejvíce odr dy ´Detvan´,
´Kozolupský raný´, ´Rovada´, odr dy ´Hron´
a ´Tatran´ jsem ponechal jako hlavní odr ervené a bílé rybízy jsou mén
dy.
problémovými druhy, d evo tak rychle nestárne a tedy rodí i na p estárlých v tvích, i
když mén kvalitní ovoce. K tomu p ihlížím
i p i ezu.
Velkou popularitu zaznamenaly kdysi
mezidruhoví k íženci ´Josta´, ´Jocheline´ a
další z k ížení erného rybízu a angreštu.
P es adu klad si p iznejme, že v tšina
t chto mezidruhových k íženc nedosahuje
v chuti na špi kové erné rybízy ani
angrešty, jsou zajímaví jen jako další materiál pro mezidruhové k ížení.
















K 15. ervnu 2008 bylo v Seznamu odr d
jahodníku zapsaných ve Státní odr dové
knize 22 odr d jednouplodícího jahodníku,
4 odr dy remontantní (´Calypso´, ´Everest´,
´Evita´, ´Lidka´), jedna odr da jahodníku
m sí ního (´Rujana´).
Jana Dlouhá

































vám jen n kolik ke totáln zmlazených,
pro naši rodinu je chu ov nenahraditelná
odr da ´Viola´ a rovn ž pro chu a ranost
máme oblíbenou odr du ´Fertödi I´.














































Jahodník m sí ní
Je jediný, který množíme osivem, byl
zaveden do kultury už ve 2. polovin 18.
století. Jedná se o varietu jahodníku obecného F. vesca L. var. semperflores, kvetoucí
a plodící od ervna do zámrazu. V R
registrována pouze jediná odr da:
´Rujana´.
Rostlina má pr m rnou výšku 15 cm a
polokulovitý, st edn hustý habitus. Listy
malé, sv tle zelené. Kvete na delších kv tních osách, v úrovni list . Kv ty má obojaké, s 5 až 7 korunními plátky. Odnože netvoí. Plody jsou malé, variabilního tvaru (tup
kuželovité, dlouze kuželovité i kulaté), na
povrchu výrazn rýhované. Dužnina je bílá
nebo sv tle r žová, bez dutiny. Používají se
výhradn pro stolní ú ely (poháry, mou níky, výživa nejmenších d tí). Chu je sladce
navinulá, aromatická. Ve specializovaných
závodech si na ja e kupujeme už "hotové"


mladé rostliny. Semena se vysévají v únoru,
sazenice se p edp stovávají a vyvinuté
vysazují na trvalé stanovišt ve druhé polovin kv tna. Na trvalém stanovišti ve volné
p d se nej ast ji p stuje jako rostlina
obrubová. Doporu uje se p stovat maximáln jako dvouletá kultura. Je také vhodná pro
netradi ní zp soby p stování v truhlících
nebo kv tiná ích na balkonech a terasách.















































´Everest´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
habitus ploše kulovitý. Plody v tší, pevné,
tmav
ervené, tvar kuželovitý. Dužnina
tuhá, tmav ervená, bez dutiny. Chu je
navinulá, aromatická. V remontantní sklizni
(letní) zraje velmi ran , do 1. sb ru až o
týden d íve, než ran zrající p íbuzná odr da ´Evita´. Liší se od ní tmav zelenou
barvou povrchu listu a tmav
erveným
zbarvením povrchu plodu a dužniny.
´Evita´
Rostlina vyšší, idší, habitus ploše kulovitý. Listy v tší, sv tle zelené. Plody p evážn
jen velké a to po celé skliz ové období letní
(remontantní) sklizn . Tvar plodu kuželovitý,
barva sv tlejší jasn ervená, povrch plodu
pevný. Dužnina tuhá, s nepatrnou dutinou,
barva dužniny sv tle ervená. Chu navinulá, aromatická. V remontantní sklizni (letní)
zraje ran . Je ran jší, než ob starší odr dy
´Lidka´, ´Ostara´ (už v R není registrována,
a proto není v udržovacím šlecht ní).
´Lidka´
Rostlina st edn vysoká, st edn hustá,
ploše kulovitého habitu. Plody v tší, st edn
pevné až m kké, tmav ervené, p evládá
tvar ledvinovitý a kulovitý. Mén odnožuje
(ve srovnání s ´Calypso´). Chu sladce
navinulá.
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ČERNÝ RYBÍZ
´Ben Gairn´
P vodem ze Skotska, vznikla k ížením
odr d ´ Ben Adler´ a ´Golubka´. V R byla
registrovaná v roce 2006. Ke je polorozložitý, st edn vzr stný se st edním po tem
základních výhon . Hrozen je st edn dlouhý, st edn hust osázený bobulemi, t apina
i stopka je st edn dlouhá. Bobule v hroznu
jsou velké, kulovité, erné, st edn pevné až
pevné. Raná až st edn raná odr da. Odr da má vysokou odolnost proti hn dému
padlí a proti virovému zvratu erného rybízu.
Plodná odr da, netrpí chorobami, vhodná
pro velkovýrobu i drobné p stitele, pro
zpracování na marmelády, džemy a š ávy.
´Ben Hope´
P vodem ze Skotska, vznikla k ížením
odr d ´Westra´ x (´SCRI 238/36´ x ´EM
21/15´). V R byla registrovaná v roce
2006. Ke je polorozložitý, st edn vzr stný
se st edním po tem základních výhon .
Hrozen je st edn dlouhý, st edn hust
osázený bobulemi, t apina i stopka je st edn dlouhá. Bobule v hroznu jsou velké,
kulovité, erné, st edn pevné až pevné.
St edn raná odr da. Odr da má vysokou
odolnost proti hn dému padlí a proti vlnovníku rybízovému. Plodná odr da, netrpí
chorobami, vhodná pro velkovýrobu i drobné
p stitele, pro zpracování na marmelády,
džemy a š ávy.
´Ben Connan´
P vodem z Velké Británie, vznikla k ížením odr d ´Ben Sarek´ a ´Ben Lomond´.
V R byla registrovaná v roce 2004. Ke je
polorozložitý, nízký až st edn vzr stný se
st edním po tem základních výhon . Barva
horní strany listu je tmav až velmi tmav
zelená. Hrozen je st edn dlouhý, st edn
hust osázený bobulemi, t apina i stopka je
st edn dlouhá. Bobule v hroznu jsou velké,
kulovité, erné, st edn pevné až pevné.
St edn pozd zrající odr da v 1.- 2. týdnu
ervence. Odr da má vysokou odolnost
proti hn dému (americkému) padlí angreštu.
Plodná odr da, netrpí chorobami, vhodná
pro velkovýrobu i drobné p stitele, pro
zpracování na marmelády, džemy, š ávy.
Pro sv j menší vzr st je vhodné sázet ke e
v menším sponu.
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BÍLÝ RYBÍZ
´Blanka´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Heinemann´s Rote Spätlese´ x ´Red Lake´,
registrovaná byla v roce 1977. Da í se ve
všech oblastech vhodných pro p stování
rybízu i v sušších oblastech, nejvhodn jší
p dy jsou leh í s dostatkem humusu. R st
je st edn velký až mohutný. Ke je široce
kulovitý, polovzp ímený, nezahušt ný,
koruna stromku má kulovitý tvar a je st edn
hustá. Hrozen je velmi dlouhý. T apina i
stopka jsou st edn tlusté a dlouhé. Bobule














Rozlišujeme dv hlavní skupiny odr d
rybízu: rybízy ervené, resp. bílé a rybízy
erné. K ovocná sky významným druh m
pat í i meruzalka zlatá (Ribes aureum L.),
využívaná jako podnož pro kmenné tvary
rybízu a angreštu.

Ke je vzp ímeného habitu, st edn hustý a
st edn vysoký. Kosterní v tve jsou st edn
silné a pružn jší. Hrozen je dlouhý, t apina
i stopka je st edn tlustá a dlouhá. Bobule
jsou v tší, pr svitn b lavé, mají kulovitý
tvar a nižší pevnost slupky. Chu je sladkokyselá, aromatická. Výnos je vysoký, do
zna né míry závislý na pov trnostních
podmínkách v dob kv tu. Zraje pozdn .
Odr da je odoln jší proti antraknóze, netrpí
jinými chorobami. Kvalitní stolní odr da
vhodná i pro zpracování na marmelády,
džemy, š ávy.
´Primus´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Heinemann´s Rote Spätlese´ x ´Red Lake´,
registrovaná byla v roce 1977. Plastická
odr da, nejlepší plody p ináší v leh ích
humózních p dách, v oblastech s dostatkem srážek. Ke je polovzp ímeného habitu,
st edn hustý a st edn vysoký. Kosterní
v tve jsou st edn silné, pružn jší. Hrozen
je delší, t apina i stopka st edn tlusté a
delší. Bobule jsou st edn velké, b lavé,
mají kulovitý tvar a st edn pevnou slupku.
Chu je sladkokyselá, aromatická. Plodnost
je vysoká a pravidelná. Zraje ve skupin
st edn zrajících odr d v 2.-3. týdnu ervence. Odr da je st edn odolná k antraknóze.
Pro všestranné použití, jako stolní ovoce
i ke zpracování na marmelády, džemy, š ávy. Ve v tšin oblastí spolehliv plodí.
´Viktoria´
eská odr da, vznikla k ížením ´Heinemann´s Rote Spätlese´ x ´Red Lake´, registrovaná byla v roce 1977. Mén náro ná
odr da vhodná i do mén p íznivých podmínek pro p stování rybíz . Má bohatý ko enový systém, je odolná proti suchu. Ke je
polorozložitého habitu, st edn hustý, vyšší,
se siln jšími kosterními v tvemi. Hrozen je
dlouhý, má tlustou a dlouhou t apinu i stopku a velké b lavé, slab nažloutlé bobule
kulovitého tvaru s pevnou slupkou. Chu je
sladce kyselá, aromatická. Plodnost je
vysoká a pravidelná. Zraje st edn pozdn ,
ve 2.-4. týdnu ervence. Odr da nebývá
napadána chorobami, roste zdrav . Nenáro ná, zdravá a výnosná stolní odr da
vhodná pro v tší výsadby s využitím na
zpracování v konzervárnách na mošty.




































Sortiment odrůd rybízu
pro zahrádku

















































































jsou velké, b lavé, slab nažloutlé, kulovitého tvaru, s pevnou slupkou. Chu mají
kyselou, aromatickou. Plodnost je velmi
vysoká. Dozrává pozdn , ve 3.- 4. týdnu
ervence, dob e snáší p epravu. Odr da je
odolná proti antraknóze a dalším houbovým
chorobám. Velmi plodná a kvalitní stolní
odr da pro p stování ve tvaru ke e i stromku p i minimálním ezu bez v tší pot eby
ochrany. Vyniká snadnou sklizní hrozn .
´Jantar´
eská odr da, vznikla k ížením ´Vierlandenský ervený´ x ´Heros´, registrovaná
byla v roce 1995. Nejlepší plody p ináší
v leh ích humózních p dách, v oblastech
s dostatkem srážek. Ke je vzp ímeného
habitu, st edn hustý a st edn vysoký.
Kosterní v tve jsou st edn silné a pružn jší. Hrozen je delší, t apina i stopka tenká.
Bobule jsou st edn velké, b lavé, s nakyslou aromatickou chutí. Zraje ve skupin
st edn zrajících odr d. Odr da je st edn
odolná proti antraknóze. Vhodná pro všestranné použití, jako stolní a ke zpracování
v domácnosti na marmelády, džemy, š ávy
i ovocná vína. Vyniká vysokým obsahem
vitamínu C. Ve vlh ích st edních a vyšších
polohách má vyšší a stálé výnosy.
´Olin´
eská odr da, volné opylení ´Heinemann v pozdní´ x ´Red Lake´, registrovaná byla
v roce 1999. Plastická odr da, nejlepší
plody p ináší v leh ích humózních p dách,
v oblastech s dostatkem srážek. Ke je
vzr stný, polovzp ímeného habitu, st edn
hustý. Hrozen je dlouhý, st edn hust osazený bobulemi s dlouhou stopkou. Bobule
jsou st edn velké, kulovité, b lav žluté
barvy s chutí sladkokyselou, aromatickou.
Dosahuje vyšší výnos a dob e odkvétá i
v mén p íznivých ro nících. Zraje st edn
pozdn . Odr da je st edn odolná proti
antraknóze. Pro všestranné použití, jako
stolní a ke zpracování v domácnosti na
marmelády, džemy, š ávy i ovocná vína.
´Orion´
eská odr da, vznikla k ížením ´Heinemann v pozdní´ x ´Holandský ervený´, registrovaná byla v roce 1996. Plastická odr da,
nejlepší plody p ináší v leh ích humózních
p dách, v oblastech s dostatkem srážek.























odr d jsem z stal v rný ´Zlatému fíku´ i
n kterým dalším odr dám, které vzhledem
k hustému sponu je t eba sice chemicky
ošet it podle doporu ované metodiky, chceme-li omezit výskyt této choroby (hn dé
padlí), pak je t eba dodržet ídký spon, ídkou korunku a otev enou vzdušnou polohu.
Z osmi zkoušených odolných odr d napadení touto houbovou chorobou se v mých
podmínkách dá hodnotit jako nejlepší jak
v odolnosti, tak i v chuti a všestrannému
použití odr da ´Prima´ a ´Invicta´ a z ervených odr d ´Rokula´ a ´Pax´. V p íštích letech budeme hodnotit odr dy: ´Niesluchowski´, ´Mucurines´ a n které další odr dy.
Na angreštu oproti rybízu, a to zejména
ernému, kde dáváme jednozna n p ednost kvalitn zap stovaným ke m, up ednost ujeme stromek na meruzalce i
´Jostě´. P i výsadb kosterní v tve stromku
výrazn zkrátíme na jedno až dv o ka, pak
udržujeme korunku ídkou a v as v tve
obm ujeme, nebo staré d evo nelze
zmladit a t žko se velké rány hojí, stromek
záhy hyne na šedou hnilobu.
Václav Vohralík

































































































































































































































































































34

rzivost rybízu. Velmi kvalitní a výnosná
odr da pro st edn teplé až teplé oblasti a
úrodné p dy, náro n jší na ez a ochranu,
jak pro velkovýrobu, tak pro zahrádky.
´Öjebyn´
P vodem ze Švédska, registrovaná byla
v roce 1984. Nejlepší sklizn p ináší ve
st edn teplých oblastech, v hlinitých živných p dách s možností závlahy. Ke roste
st edn bujn , je polorozložitého habitu.
Hrozen je krátký, hust osazen bobulemi,
má krátkou stopku. Bobule jsou velké,
kulovité, rovnom rn vyvinuté, s tuhou
slupkou. Chu je výrazná, aromatická. Zralé
bobule neopadávají. Plodnost je st ední,
pravidelná. Zraje ran , ve 4. týdnu ervna
až v 1. týdnu ervence. Hn dé padlí angreštu se vyskytuje z ídka, st ední odolnost má
proti sloupe kové rzivosti rybízu. Raná
odr da, pro p ímý konzum i konzervárenské
zpracování, vhodná pro velkovýrobní p stování v teplejších oblastech na úrodných
zavlažovaných p dách s možností mechanizované sklizn .
´Roodknop´
P vodem z Holandska, semená odr dy
´Goliath´, registrovaná byla v roce 1986.
Požaduje st edn teplé až teplé oblasti a
úrodné, st edn t žké p dy, ale snese i
chladn jší stanovišt . Ke je kompaktní a
vzp ímený, st edn vysoký, roste st edn
bujn . Hrozen je st edn dlouhý, id eji až
st edn osázený bobulemi, t apina i stopka
je st edn dlouhá. Bobule jsou st edn velké
až velké, kulovité až ploše kulovité, vyrovnané, s tuhou slupkou. Chu je š avnatá, st edn aromatická. Výnosy jsou vysoké a pravidelné. St edn pozd zrající odr da, v 1.-2.
týdnu ervence. Bobule dozrávají nerovnom rn , zralé p ed asn opadávají. Hn dým
padlím angreštu netrpí, na sloupe kovou
rzivost rybízu je st edn citlivá. Odoln jší
odr da proti mraz m, vhodná pro zahrádkáe i do okrajových oblastí p stování, pro
zpracování na marmelády, džemy, š ávy.
´Tiben´
P vodem z Polska, vznikla k ížením odr d
´Titania´ a ´Ben Nevis´. V R byla registrovaná v roce 2004. Ke je vzp ímený, vysoký,
se st edním po tem základních výhon .
Barva horní strany listu je tmav zelená.
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´Moravia´
eská odr da, vznikla k ížením ´Fertödi I.´
x ´Roodknop´, registrovaná byla v roce
2000. Nejlépe roste v humózních p dách
teplejších oblastí, nesnáší sucho. Ke je
vyšší, polovzp ímeného habitu, má st edn
hustý obrost. Hrozen je delší. Stopka je
st edn dlouhá. Bobule jsou st edn velké,
ploše kulovitého tvaru, st edn tuhé konzistence. Chu je sladkokyselá, aromatická.
Plodnost je vysoká a pravidelná. Zraje st edn pozd , v 1.-2. týdnu ervence, spole n
s odr dou ´Otelo´. St edn odolná proti
hn dému padlí angreštu, náchylná k sloupe kové rzivosti rybízu. Vhodná i na kompoty, zmrazení a mošty. P edpokladem stálých
a vysokých výnos je ochrana proti houbovým chorobám.
´Nigra´
eská odr da, vznikla k ížením ´Holandský ervený´ x ´Goliath´, registrovaná byla v
roce 1975. Dobré výnosy dává jen v teplých
polohách a t žších, vlh ích, živných p dách. Ke je polovzp ímeného habitu, st edn zahušt ný, roste st edn bujn . Hrozen
je dlouhý, má st edn dlouhou stopku.
Bobule jsou velké, kulovité, se st edn
tlustou slupkou. Chu je nasládlá, aromatická. Plodnost je st ední. Zraje ran až st edn ran , koncem ervna až v 1. týdnu ervence. Nebývá napadána hn dým padlím
angreštu, je st edn náchylná na sloupe kovou rzivost rybízu. P stitelsky náro ná odr da na výb r stanovišt a ošet ování, kvalitní,
st edn plodná, vhodná spíše do zahrádek.
Má dlouhé hrozny a delší stopku, dob e se
sklízí.
´Otelo´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Boskoopský erný´ x ´Silvergieter´, registrovaná byla v roce 1983. Vyžaduje st edn
teplé až teplé oblasti a úrodné vlhké p dy.
Ke je polovzp ímeného habitu, hustší, roste
st edn až bujn . Hrozen je dlouhý, hust
osazen bobulemi, má dlouhou t apinu a
st edn dlouhou stopku. Bobule jsou velké,
ploše kulovité, s pevnou slupkou. Chu je
š avnatá, aromatická. Plodnost je vysoká,
pravidelná. Zraje st edn pozd , v 1.-2.
týdnu ervence. Hn dým padlím angreštu je
napadána mén , citliv jší na sloupe kovou




























































































































































































´Topsy´, registrovaná byla v roce 1993.
Nejlépe roste na hlubších, živinami a vláhou
dob e zásobených p dách epa ské a lepší
bramborá ské oblasti. Je asto poškozována nízkými teplotami v dob kv tu. Ke je
polovzp ímeného habitu, vysoký, st edn
hustý. Hrozen je dlouhý. Stopka je st edn
dlouhá. Bobule jsou velké, kulovité, m k í
konzistence, se st edn pevnou slupkou.
Chu je sladkokyselá, aromatická. Plodnost
je st ední až vysoká. Zraje st edn pozd
v 1. týdnu ervence. Velmi náchylná k hn dému padlí angreštu.
V ro nících p íznivých pro odkv t má
hrozny hust osazeny zvlášt velkými bobulemi. Vyžaduje chem. ochranu proti hn dému padlí angreštu. Má m k í konzistenci
plod . Spíše odr da okrajová, pro zahrádká e.
´Fertödi I.´
P vodem z Ma arska, výb r ze semenné
populace odr dy ´Aström´, registrovaná byla
v roce 1985. Nejlépe roste v humózních
p dách teplejších oblastí, nesnáší sucho.
Ke je široce kulovitý až rozložitý, hustší, se
silnými kosterními v tvemi. Hrozen je dlouhý
a idší. Stopka je kratší. Bobule jsou velké
až velmi velké, vyrovnané, kulaté až mírn
zplošt lé, pevné. Chu je sladkokyselá,
aromatická. Plodnost je vysoká a pravidelná. Zraje velmi ran , ve 4. týdnu ervna.
Hn dým padlím angreštu netrpí, náchylná
k sloupe kové rzivosti rybízu. Výborná tržní
a samozásobitelská odr da, stolní, vhodná
i na kompoty, zmrazení a mošty.
´Focus´
eská odr da, vznikla k ížením odr d
´Fertödi I.´ x ´BO 704´. V R byla registrovaná v roce 2003. Ke je rozložitý, malý až
st edn vysoký, se st edním po tem základních výhon . Hrozen je st edn dlouhý,
st edn hust osázený bobulemi, t apina i
stopka je st edn dlouhá. Bobule v hroznu
jsou velmi velké, kulovité, erné, st edn
pevné, snadno se sklízí. Ran zrající odr da v 1. týdnu ervence. Odr da má vysokou
odolnost proti hn dému padlí angreštu.
Velkoplodá, velmi chutná odr da, netrpí
chorobami, pro drobné p stitele, pro zpracování na marmelády, džemy, š ávy. Pro sv j
menší vzr st je vhodné sázet ke e v menším sponu.


















´Démon´
eská odr da, vznikla k ížením ´Fertödi I.´
x ´Roodknop´, registrovaná byla v roce
2000. Nejlépe roste na hlubokých, humózních, živinami a vláhou dob e zásobených
p dách nižších a st edních poloh. Ke je
polorozložitý, kulovitý, st edn hustý. Hrozen je st edn dlouhý. Stopka je st edn
dlouhá. Bobule jsou velké, kulovité, st edn
tuhé konzistence. Chu je sladší, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je vysoká a pravidelná. Zraje velmi ran , jako ´Fertödi I.´.
Odoln jší k hn dému padlí angreštu, náchylná ke rzi vejmutovkové, nyní správn
ozna ované sloupe ková rzivost rybízu.
Velmi raná odr da mající vynikající chu
plod , stolní, vhodná i na kompoty, mražení
a mošty.
´Ceres´
P vodem z Polska, vznikla k ížením (Ribes dikusza x ´Barchatnaja´) x volné opylení, registrovaná byla v roce 2003. Ke je
polovzp ímený, st edn vysoký až vysoký,
st edn hustý. Hrozen má st edn dlouhý,
s tlustou t apinou i stopkou. Bobule jsou
velké, kulovité, st edn pevné. Zraje st edn
ran . Výnosy má st ední až vyšší, stálé.
Není poškozována mrazem ve d ev . Odr da má vyšší odolnost proti vlnovníku rybízovému a vyšší odolnost proti hn dému padlí
angreštu. Pro dosažení vysoké kvality plod
pot ebuje odr da pravidelný zmlazovací ez.
´Eva´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Silvergieter´ x ´Holandský ervený´, registrovaná byla v roce 1988. Da í se nejlépe
v t žkých až st edn t žkých p dách s dostatkem humusu. R st je velmi bujný, mohutný, kulovitého habitu. Hrozen je dlouhý.
T apina a stopka je st edn tlustá a dlouhá.
Bobule jsou st edn velké až velké, kulovitého tvaru, s tuhou slupkou. Chu mají sladkokyselou, p íjemn aromatickou. Výnosy jsou
vysoké a stálé. Dozrává st edn pozd až
pozd , v 1.-2. týdnu ervence. St edn
náchylná k hn dému padlí angreštu. Velmi
plodná, st edn pozdní odr da, náro n jší
na stanovišt .
´Favorit´
P vodem ze Slovenska, mezidruhové
k ížení klon R. dikuscha x R. nigrum L.
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´Hron´
Slovenská or da vzniklá k ížením ´Jonkheer van Tets´ x ´Heinemann v pozdní´,
registrovaná v roce 1992. Nejlepší sklizn
p ináší v nižších a st edních polohách. Ke
vzp ímeného habitu, st edn hustý, s tlustšími kosterními v tvemi. Kosterní v tve jsou
silné a tuhé. Hrozen je dlouhý, hust osazen
bobulemi, má dlouhou t apinu a stopku.
Bobule jsou velké, kulovité, st edn ervené, s pevnou slupkou. Chu je sladce kyselá, aromatická. Plodnost je vysoká, pravidelná. Zraje ve skupin polopozdn zrajících
odr d. Odr da je odolná proti antraknóze.
Pro všestranné použití, vysoká stolní kvalita
ovoce, hodí se ke zpracování v domácnosti
na marmelády, džemy, š ávy.
´Jonkheer van Tets´
P vodem z Holandska, vznikla k ížením
´Fay v úrodný´ x ´Scotch´, registrovaná byla
v roce 1976. Nejlepší sklizn p ináší v t žší,
hlubší a živné p d ve st edních polohách.
Ke je vzr stný, polovzp ímeného habitu,
st edn hustý, s tlustšími kosterními v tvemi. Kosterní v tve jsou st edn silné i slabší. Hrozen je delší, ídce osazen bobulemi,
má st edn dlouhou stopku. Bobule jsou
velké, kulovité, syt
ervené, se st edn
pevnou slupkou. Chu je nakyslá, aromatická. Plodnost je st ední, pravidelná. Zraje
velmi ran , ve 4. týdnu ervna až 1. týdnu
ervence. Odr da je st edn odolná proti
antraknóze. Raná odr da, vhodná na marmelády, džemy, š ávy. Pro p ímý konzum
má p íliš kyselou chu .
´Korál´
eská odr da, vznikla k ížením ´Klon L´ x
´Vierlandenský ervený´, registrovaná byla
v roce 1996. Plastická odr da, nejlepší
plody p ináší v leh ích humózních p dách,
v oblastech s dostatkem srážek. Ke je polovzp ímeného habitu, hustší a st edn vysoký. Kosterní v tve má v bazální ásti velmi
silné a tuhé. Hrozen je st edn dlouhý, t apina i stopka je st edn tlustá a dlouhá. Bobule jsou st edn velké, hruškovitého tvaru,
st edn ervené. Chu je sladší, aromatická.
Výnosy jsou vysoké a stálé. Zraje st edn
ran . Odr da je odoln jší proti antraknóze,
netrpí jinými chorobami. Kvalitní stolní odr da, vhodná i pro zpracování na marmelády,
džemy, š ávy.
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RYBÍZ ČERVENÝ
´Detvan´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Jonkheer van Tets´ x ´Heinemann v pozdní´, registrovaná byla v roce 1985. Da í se
nejlépe v nižších a st edních polohách. R st
je mohutný, polovzp ímeného habitu, zna n vysoký, se st edn hustým obrostem a
s vyšším po tem základních v tví. Hrozen je
dlouhý. T apina a stopka je st edn tlustá a
dlouhá. Bobule jsou velké, st edn ervené
barvy, ploše kulovitého tvaru, se st edn
pevnou slupkou. Chu mají kyselejší, aromatickou. Plodnost je vysoká a pravidelná.
Dozrává st edn ran . Okrajovou spálou
list ani p ed asným opadem list netrpí.
Velmi plodná a kvalitní odr da do nižších
poloh. Vyniká snadnou sklizní hrozn .
´Heinemannův pozdní´
P vodem z N mecka, registrovaná byla
v roce 1969. Mén náro ná odr da vhodná
i do mén p íznivých podmínek pro p stování rybíz . Má bohatý ko enový systém, je
odolná proti suchu. Ke je polorozložitého
habitu, st edn hustý a vysoký, se silnými
kosterními v tvemi, zejména v bazální ásti.
Hrozen je velmi dlouhý, hust osázený
bobulemi. T apina i stopka jsou tlusté a
dlouhé, bobule jsou st edn velké, st edn
ervené barvy, kulovitého tvaru s pevnou
slupkou. Chu je kyselá, aromatická. Plodnost je vysoká a pravidelná. Zraje velmi
pozdn . Odr da je odolná proti antraknóze.
Nenáro ná, zdravá a výnosná odr da vhodná pro velké výsadby s využitím na zpracování v konzervárnách na mošty.
´Holandský červený´
P vodem pravd podobn z Holandska,
registrovaná byla v roce 1959. Nejlepší
sklizn p ináší ve vlh ích st edních a vyšších polohách. Ke je vzp ímeného habitu,
vyšší. Kosterní v tve jsou silné a tuhé.
Hrozen je st edn dlouhý, má kratší stopku.
Bobule jsou st edn velké, kulovité, sv tle
ervené, nakyslé, aromatické. Plodnost je
st ední, závislá na podmínkách pro odkv t.
Zraje pozdn . Odr da je odolná proti antraknóze. Pro všestranné použití, jako stolní
a ke zpracování v domácnosti na marmelády, džemy, š ávy i ovocná vína. V dob
kv tu pot ebuje vyšší relativní vzdušnou
vlhkost.
































































































































´Triton´
Odr da p vodem ze Švédska, polyhybrid
F1 (´Consort´ x ´Wellington´) x ´Stachanovka Altaj´, registrovaná byla v roce 2001.
Nemá speciální požadavky, m že se p stovat v nížinách i podhorských a horských
oblastech. Nevhodné jsou suché nebo zamok ené lokality. Ke je vzp ímený, vysoký.
Hrozen je delší, stopka st edn dlouhá.
Bobule jsou st edn velké, ploše kulovité, se
st edn pevnou slupkou. Chu je sladkokyselá, aromatická. Plodnost je dobrá, každoro ní. Zraje st edn pozd , v 1.-2. týdnu
ervence. Odolná proti hn dému padlí angreštu, st edn odolná proti sloupe kové
rzivosti rybízu. Odr da vyniká výborným
zdravotním stavem, je vhodná pro velkovýrobu i drobné p stitele.
´Vebus´
eská odr da, vznikla k ížením hybrid ´LS
VII/21´ x ´BO 696´. V R byla registrovaná
v roce 2003. Ke je polovzp ímený, vysoký,
se st edním po tem základních výhon .
Hrozen je dlouhý, hust osázený bobulemi,
t apina i stopka je dlouhá. Bobule v hroznu
jsou velké, kulovité, erné, st edn pevné.
St edn pozdn zrající odr da v 2. týdnu
ervence. Odr da má vysokou odolnost
proti hn dému padlí angreštu a proti sloupe kové rzivosti rybízu. Velmi plodná odr da, netrpí chorobami, pro velkovýrobu a
drobné p stitele, pro zpracování na marmelády, džemy, š ávy.
´Viola´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Silvergieter´ x ´Holandský erný´, registrovaná byla v roce 1987. Nemá speciální
požadavky, m že se p stovat v nížinách i
podhorských a horských oblastech. Nevhodné jsou suché nebo zamok ené lokality. Ke
je vzp ímený, pop ípad mírn kulovitý,
nepoléhavý, st edn velký až mohutný.
Hrozen je delší, stopka st edn dlouhá.
Bobule jsou velké, kulovité, s tlustší slupkou. Chu je sladší, aromatická. Plodnost je
velmi dobrá, každoro ní. Zraje ran až st edn ran , ve 4. týdnu ervna až v 1. týdnu
ervence. Odr da je st edn náchylná
k sloupe kové rzivosti rybízu. Raná odr da
vhodná pro velkovýrobu i drobné p stitele,
nenáro ná na polohu.
















































Hrozen je dlouhý, hust osázený bobulemi,
t apina i stopka je dlouhá. Bobule v hroznu
jsou st edn velké až velké, kulovité, erné,
pevné až velmi pevné, snadno se sklízí.
Pozdn zrající odr da v 3. týdnu ervence.
Odr da má vysokou odolnost proti hn dému
padlí angreštu a proti sloupe kové rzivosti
rybízu. Velmi plodná, odolná, velkoplodá
odr da, netrpí chorobami, pro velkovýrobu
a drobné p stitele, pro zpracování na marmelády, džemy, š ávy. Pro sv j siln jší
vzr st je vhodné sázet ke e ve v tším sponu.
´Tisel´
P vodem z Polska, vznikla k ížením odr d
´Titania´ a ´Self´. V R byla registrovaná
v roce 2004. Ke je vzp ímený, vysoký, se
st edním po tem základních výhon . Barva
horní strany listu je st edn až tmav zelená. Hrozen je dlouhý, hust osázený bobulemi, t apina i stopka je dlouhá. Bobule
v hroznu jsou velké, kulovité, erné, st edn
pevné, snadno se sklízí. Ran zrající odr da v 1. týdnu ervence. Odr da má vysokou
odolnost proti hn dému padlí angreštu a
proti sloupe kové rzivosti rybízu. Velmi
plodná, odolná, velkoplodá, velmi chutná
odr da, netrpí chorobami, pro velkovýrobu
a drobné p stitele, pro zpracování na marmelády, džemy, š ávy. Pro sv j siln jší
vzr st je vhodné sázet ke e ve v tším sponu.
´Titania´
P vodem ze Švédska, vznikla k ížením
´Altajskaja Desertnaja´ x F1 (´Consort´ x
´Kajanin Musta´), registrovaná byla v roce
2001. Nemá speciální požadavky, m že se
p stovat v nížinách i podhorských a horských oblastech. Nevhodné jsou suché
nebo zamok ené lokality. Ke je vzp ímený,
vysoký. Hrozen je delší, stopka st edn
dlouhá. Bobule jsou velké, ploše kulovité,
s pevnou slupkou. Chu je sladkokyselá,
aromatická. Plodnost je velmi dobrá, každoro ní. Zraje st edn pozd , ve 2. týdnu
ervence. Odolná proti hn dému padlí angreštu a proti sloupe kové rzivosti rybízu.
Odr da vyniká plodností a výborným zdravotním stavem, je vhodná pro velkovýrobu i
drobné p stitele.
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K 15. ervnu roku 2008 bylo v Odr dové
knize registrováno 21 odr d. M žeme je
rozd lit podle barvy slupky v konzumní
zralosti:
červenoplodé: ´Astor´, ´Astrid´, ´Karát´,
´Karmen´, ´Martlet´, ´Matys´, ´Remarka´,
´Rokula´, ´Rolonda´
žlutoplodé: ´Darek´, ´Chryso´, ´Prima´,
´Zlatý fík´
žlutozelené: ´Invicta´, ´Kompakta´, ´Rixanta´, ´Terno´
zelenobílé: ´Bílý nádherný´, ´Dekor´, ´Mistral´, ´Viking´


















Na eské zahrádce z ídkakdy chybí angrešt, také tradice šlecht ní nových odr d je
v echách velmi dlouhá, první eské odr dy
byly uvedeny už na konci 19. století.
eští zahradníci a školka i se zasloužili o
vznik stromkového tvaru angreštu št pováním na podnož, na meruzalku zlatou. Angreštové odr dy mají ve stromkové form ,
št pované na meruzalku zlatou, v tší plody
a u áste n ochmý ených odr d, p íkladn
odr dy ´Zlatý fík´ je etnost ochmý ení nižší
než u tvaru pravoko enného ke e. V korunkách angreštu se plody sklízejí nesrovnateln lépe a rychleji, než v pravoko enných
ke ích.
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´ Vitan´
eská odr da, vznikla k ížením ´Chenonceaux´ x ´Vierlandenský ervený´, registrovaná byla v roce 1991. Nejlepší plody p ináší ve vlh ích oblastech s dostatkem srážek.
Ke je vzp ímený až polorozložitý, st edn
hustý a st edn vysoký. Kosterní v tve má
st edn silné. Hrozen je st edn dlouhý,
t apina i stopka je st edn dlouhá. Bobule
jsou velké, hruškovitého tvaru, st edn
ervené. Chu je sladkokyselá, aromatická.
Plodnost je st ední až vyšší. Zraje st edn
ran . Odr da je st edn odolná proti antraknóze, netrpí jinými chorobami. Odr da
pro konzervárenské zpracování na marmelády, džemy, š ávy, dob e se sklízí kombajny.
Libor Dokoupil
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´Rubigo´
eská odr da, vznikla k ížením ´Vierlandenský ervený´ x ´Kavkazský ervený´,
registrovaná byla v roce 1990. Nejlepší
plody p ináší v leh ích humózních p dách,
v oblastech s dostatkem srážek. Ke je
polorozložitého habitu, st edn hustý a
vysoký. Kosterní v tve jsou siln jší, pevné.
Hrozen je st edn dlouhý. Bobule jsou st edn velké, kulovité, tmav
ervené barvy,
s pevn jší slupkou a tužší konzistencí. Chu
je sladkokyselá, aromatická. Plodnost je
vysoká, pravidelná. Zraje ran . Odr da je
st edn odolná proti antraknóze. Pro všestranné použití, jako stolní a ke zpracování
v domácnosti na marmelády, džemy, š ávy
a mražení, do všech oblastí vhodných pro
ervený rybíz.
´Tatran´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Red Lake´ x ´Göppert v ervený´, registrovaná byla v roce 1985. Nejlepší sklizn
p ináší ve vlh ích st edních a vyšších polohách. Ke je polorozložitého habitu, st edn
hustý a vysoký. Kosterní v tve jsou st edn
silné, pružné. Hrozen je velmi dlouhý, hust
osazen bobulemi. T apina i stopka je st edn tlustá a dlouhá. Bobule jsou st edn
velké až velké, ploše kulovité, st edn ervené, pevné. Chu je sladkokyselá, aromatická. Plodnost je vysoká, pravidelná. Zraje
pozdn . Odr da je odolná proti antraknóze.
Odr da vyniká délkou hroznu, má všestranné použití jako stolní a ke zpracování v domácnosti na marmelády, džemy, š ávy.
´Trent´
eská odr da, vznikla k ížením ´Vierlandenský ervený´ x ´Kavkazský ervený´,
registrovaná byla v roce 1999. Nejlepší
sklizn p ináší ve vlh ích st edních polohách. Ke je polorozložitého habitu, st edn
hustý, st edn vysoký. Kosterní v tve jsou
silné a pevné. Hrozen je st edn dlouhý.
Bobule jsou st edn velké, kulovité, tmav
ervené, mají pevn jší slupku a st edn
tuhou konzistenci. Chu je sladkokyselá,
aromatická. Plodnost je vyšší, pravidelná.
Zraje ve skupin ran zrajících odr d. Odr da je odolná proti antraknóze. Pro všestranné použití, jako stolní a ke zpracování
v domácnosti na marmelády, džemy, š ávy.












































































































































































´Red Lake´
Pochází z USA, registrovaná byla v roce
1985. Nejlepší sklizn p ináší v hlubší, t žší
a živné p d , ve st edních polohách s dostatkem srážek. Ke je polovzp ímený, idší,
st edn vzr stný. Kosterní v tve jsou slabší.
Hrozen je dlouhý, ídce osazený bobulemi,
stopka dlouhá. Bobule jsou velké, kulovité,
jasn ervené barvy, s pevnou slupkou a
st edn tuhou konzistencí. Chu je sladkokyselá, aromatická. Plodnost je st ední,
pravidelná. Zraje ran , v 1.-2. týdnu ervence. Odr da je st edn odolná proti antraknóze. St edn plodná, kvalitní, raná stolní
odr da, vhodná i ke zpracování na marmelády, džemy, š ávy, p edevším pro drobné
p stitele.
´Rondom´
P vodem z Holandska, vznikla k ížením
neuvedené odr dy (R. multiflorum) x ´Verailleský ervený´ (R. rubrum), registrovaná
byla v roce 1976. Nejlepší sklizn p ináší ve
vlh ích st edních a vyšších polohách. Ke je
polorozložitého habitu, st edn hustý. Kosterní v tve jsou silné. Hrozen je st edn
dlouhý, stopka st edn dlouhá. Bobule jsou
st edn velké, ploše kulovité, tmav ervené, s pevnou slupkou a tužší konzistencí.
Chu je sladkokyselá, aromatická. Plodnost
je vysoká, pravidelná. Zraje ve skupin
polopozdních odr d. Odr da je odolná proti
antraknóze. Pro všestranné použití, jako
stolní a ke zpracování v domácnosti na
marmelády, džemy, š ávy.
´Rovada´
P vodem z Holandska, mutace odr dy
´Heinemann v pozdní´, registrovaná byla
v roce 2001. Plastická odr da, nejlepší
sklizn p ináší ve vlh ích st edních polohách. Ke je polorozložitého habitu, st edn
hustý a vysoký. Kosterní v tve jsou st edn
silné, pružné. Hrozen je velmi dlouhý, hust
osazen bobulemi. T apina i stopka je st edn tlustá a dlouhá. Bobule jsou st edn
velké až velké, ploše kulovité, tmav ervené, pevné. Chu je sladkokyselá, aromatická. Plodnost je vysoká, pravidelná. Zraje ve
skupin polopozdních odr d. Odr da je
st edn odolná proti antraknóze. Kvalitní
odr da pro všestranné použití jako stolní a
ke zpracování v domácnosti na marmelády,
džemy, š ávy.

























´Kozolupský raný´
eská odr da, vznikla mutací odr dy
´Tatran´, registrovaná byla v roce 2003.
Nemá speciální požadavky, m že se p stovat v nížinách i podhorských a horských
oblastech. Ke je polovzp ímeného habitu,
st edn zahušt ný, roste bujn . Hrozen je
dlouhý, stopka hroznu dlouhá až velmi
dlouhá, plod je velký, kulovitý, ervený,
st edn pevný. Chu je nasládlá, aromatická. Plodnost je vysoká. Zraje ran , koncem
ervna až v 1. týdnu ervence. Netrpí hn dým padlím angreštu, ani sloupe kovou
rzivostí rybízu. P stitelsky nenáro ná odr da na výb r stanovišt a ošet ování, kvalitní,
velmi plodná, pro velkovýrobu i do zahrádek. Má dlouhé hrozny a stopku, dob e se
sklízí.
´Losan´
eská odr da, vznikla k ížením ´Chenonceaux´ x ´Vierlandenský ervený´, registrovaná byla v roce 1985. Nejlepší sklizn
p ináší ve vlh ích, st edních a vyšších polohách. Ke je rozložitého habitu, st edn
hustý, vyšší. Kosterní v tve jsou silné a
tuhé. Hrozen je st edn dlouhý. Bobule jsou
velké, ploše kulovité, tmav
ervené se
sladší aromatickou chutí. Plodnost je vysoká, pravidelná. Zraje ve skupin st edn
zrajících odr d. Odr da je st edn odolná
proti antraknóze. Pro všestranné použití,
jako stolní, ke zpracování v domácnosti na
marmelády, džemy, š ávy i ovocná vína.
´Maraton´
P vodem ze Slovenska, vznikla k ížením
´Jonkheer van Tets´ x ´Heinemann v pozdní´, registrovaná byla v roce 1991. Plastická
odr da, nejlepší plody p ináší v leh ích
humózních p dách, v oblastech s dostatkem srážek. Ke je polorozložitého habitu,
st edn hustý a vysoký. Kosterní v tve jsou
st edn silné, pružné. Hrozen je velmi dlouhý, t apina je dlouhá a silná, stopka st edn
dlouhá. Bobule jsou st edn velké, ploše
kulovité, st edn ervené barvy a mají pevnou slupku. Chu je kyselá. Plodnost je
vysoká a pravidelná. Zraje ve skupin st edn zrajících odr d v 2.-3. týdnu ervence.
Odr da je odolná proti antraknóze. Pro
všestranné použití, osv d ila se ve v tšin
oblastí.
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Josty jako podnožového materiálu pro št pování angreštu. Tyto zkoušky nevyšly ve
prosp ch k ížence.
Zahrádká ská ve ejnost i s odstupem let
hodnotí Jostu pon kud rozporupln . Kritizuje silnou vzr stnost ke e a také dlouhé a
silné výhony považuje za negativní znak.
Negativn je hodnocena pouze pr m rná
násada generativních orgán , zejména ve
srovnání s novými odr dami rybízu erného,
které byly vyšlecht ny na odolnost proti
napadení vlnovníkem rybízovým, rzí sloupe kovou a hn dým padlím. Na plodu vesm s vadí velký kalich. Jiným p stitel m
plody vyhovují pro chu ové vlastnosti, protože chu je mírn navinulá, ko enitá v erstvých plodech i ve výrobcích (chutné jsou
p edevším marmelády). Chemickým rozborem plod byl zjišt n vysoký obsah vitamínu
C (v pr m ru 110 mg ve 100 g erstvých
plod ). Obsah veškerých cukr i veškerých
ovocných kyselin je vyšší než u angreštu,
ale nižší než pr m r stanovení odr d rybízu
erného.
K íženec rybíz erný x angrešt, u nás
známý jako Josta, je už 30 let novým ovocným druhem, v odborné systematice je
uveden jako Ribes nidigrolaria R. und A.
Bauer. (ve starších pramenech se setkáme
ješt s ozna ením R. dinigrolaria). Josta je
tedy odr dou, m li bychom ji správn oznaovat jako ´Josta´, jak se správn píší odr dy všech plodin. Odr da byla registrována
v roce 1978 ve Spolkové republice N mecko spolu s dalšími dv ma odr dami tohoto
druhu (´Jostine´, ´Jogrande´). K íženec a
jeho odr dy jsou výsledkem šlechtitelské
práce šlechtitel bobulovin, manžel R. a A.
Bauerových. Auto i úsp šn vyzkoušeli, a
bylo jejich p áním, aby se t i uvedené odr dy vysazovaly a p stovaly spole n pro
lepší vzájemné opylení a tím vyšší násadu
plod a jejich v tší velikost. Bohužel se
takovým zp sobem nep stují v našich
zahrádkách, a proto nemáme možnost
poznat všechny výnosové vlastnosti i kvalitu
plod tohoto k ížence.
Odr dy se vzájemn liší mezi sebou
v n kolika málo znacích:
habitus ke e v plné plodnosti (nejd íve asi
ve 4. roce po výsadb ), po et generativních
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K íženec mezi rybízem erným a angreštem je v zahradnické praxi znám od dvacátých let minulého století. První údajn vznikl
v Anglii a dostal jméno Worchesterberry.
Charakterem rostlinných ástí se více podobal angreštu. Plody m l jednotlivé nebo po
dvou na spole né stopce. Plody m ly tvar,
nervaturu slupky, stopku a stope ku a zbytek kalicha velmi podobné drobnoplodým
odr dám angreštu (p í ný pr m r plodu
okolo 8 mm). Barva slupky byla fialov
erná. Chu navinulá, nevýrazná. Tento
k íženec se v echách p stoval jen ojedin le a pouze jako zajímavost.
Až podstatn pozd ji, na konci 70. let,
jsme m li možnost poznat Jostu, docela
jiný k íženec mezi rybízem erným (rostlinou
mate skou, odr da ´Silvergieter´) a angreštem (rostlinou otcovskou ´Grüne Riesenbeere´). P i jeho uvedení do ovocná ské praxe
se p edpokládalo, že najde v tší uplatn ní,
než m l a má nyní. Bylo to p edevším pro
velmi dobrý zdravotní stav - odolnost k hospodá sky významným houbovým chorobám,
vlnovníku rybízovému a potažmo i v i
zvratu erného rybízu - vlastnostem, které
jsou stále považovány za velmi dobré.
S ohledem na dobrý zdravotní stav a vzr stnost ke e se také zkoušela použitelnost








































Co víme, nebo dosud ještě nevíme
o kříženci ´Josta´?


















































































































































































































































































Odrůdy s velmi chutnými a většími
plody. Chu ové vlastnosti mohou být do
ur ité míry subjektivní vlastností, ale pokud
je v chuti výrazn jší aroma a optimální
pom r ovocných cukr a veškerých kyselin,
potom chu zralých plod spolu s ten í až
st edn tlustou slupkou, vnímáme kladn .
ty i uvedené odr dy - ´Astrid´, ´Chryso´,
´Terno´, ´Zlatý fík´ - tyto vlastnosti rozhodn
mají. Také se relativn dob e sklízejí, protože nevytvá ejí husté kulovité koruny a mají
m n nebo jen st edn trnitý obrost. Koruny
jsou polokulovité, st edn husté a odr da
´Zlatý fík´ vytvá í koruny idší, p evážn
širšího kalichovitého habitu.
Je škoda, že k t mto odr dám nelze p i adit odr du ´Kompakta´. Byla registrována už
v roce 1997, ale nerozší ila se a zahrádká ské ve ejnosti je nedostupná. Plody mají
zajímavou chu . Jsou chuti sladkokyselé,
aromatické a navíc ješt mají tenkou slupku.
Příbuzné a podobné odrůdy. Odr d
´Terno´se velikostí a základní barvou plod
i nižší trnitostí obrostu dost podobají odr dy
´Mistral´ a ´Dekor´.
Odr da ´Mistral´ má v konzumní zralosti
základní barvu plod sv tle zelenou s b lavým nádechem a s hn dav vínov erveným lí kem. Chu i barva zralých plod
bohužel této odr d p íliš " nesluší ". V sortimentu registrovaných odr d má ´Mistral´
nejmén trn a zejména trnitost v horní
t etin výhon je zvlášt nízká. Koruny jsou
idší, v jí ového habitu. Plody se velmi dobe a rychle sklízejí.
Odr da ´Dekor´ má rovn ž plody sv tle
zelené s b lavým nádechem, ale bez lí ka
a bez ojín ní. Chu je pr m rná, sladkokyselá. Koruny jsou deštníkovitého habitu,
st edn husté.
V sortimentu uvedených odr d si lze ur it
vybrat odr du, která vyhovuje individuálním
pot ebám. Je otázkou, zda bude dostupná
na trhu. P i obm n sortimentu nebo p i










Odrůdy odolnější hnědému padlí angreštu. V podmínkách a ro nících vyššího
rozší ení hn dého padlí angreštu m žeme
mezi ervenoplodými odr dami vybírat pro
výsadbu odoln jší odr dy, kterými jsou
´Karmen´, ´Martlet´, ´Rokula´nebo ´Rolonda´
a ran zrající ´Remarka´. U odr dy ´Karát´,
která je eského p vodu, autor odr dy
avizuje rezistenci k hn dému padlí angreštovému, nižší po et trn a chu plod , která
p ipomíná chu plod odr dy ´Zlatý fík´.
Odr da ´Karmen´ je také eskou novinkou
v sortimentu. Uspokojuje v tší velikostí a
chutí plod , která u n kterých odolných
odr d chybí.
Odr dy ´Remarka´, ´Rokula´, ´Rolonda´
pat í ke druhé generaci odolných odr d
uvedených v 70. letech 20. století v N mecku. Mají jen st edn velké plody, více trn ,
asto trny dvojité i trojité a husté kulovité
koruny. Chutí uspokojují, nep ezrávají a
dokonce ani netrpí úžehem plod , který byl
tak astý na dozrávajících plodech v roce
2007 i 2008.
Ve skupin žlutoplodých odr d jsou dv
eské odr dy ´Darek´ a ´Prima´, ob autory
ozna eny jako odolné. Ob už mají v tší
plody a sou asn jsou mén trnité, na rozdíl
od výše uvedených odr d, které se k nám
dostaly z N mecka.
Mezi žlutozelenými odr dami je anglická
odr da ´Invicta´ s v tšími plody, ale v konzumní zralosti neuspokojuje sladce navinulou chutí bez aroma. ´Rixanta´ odr da uvedená už v 70. letech 20.století v N mecku,
zahrádká e pravd podobn neuspokojí. Má
jen st edn velké plody pr m rné chuti i
vzhledu a velmi trnitý obrost.

výsadb na nové zahrádce bychom se i
s ohledem na zvýšené riziko napadení angreštu hn dým padlím angreštu nem li
zam it pouze na odr dy, u kterých je deklarována vyšší odolnost (u n kterých se uvádí
i rezistence). Rozumnou chemickou, ale i
nezbytnou mechanickou ochranou - v asné
odstra ování rostlinných ástí s p íznaky
choroby, ezem udržované idší koruny,
výsadba na otev ená stanovišt - lze p stovat se zdravými plody také odr dy náchyln jší k napadení parazitickou houbou Sphaerotheca mors - uvae (p vodce hn dého
padlí angreštu). Takových odr d je v uvedeném souboru odr d v tšina a jsou cenné
p edevším pro velikost plod a jejich chu ové vlastnosti.
Jana Dlouhá













Za odr dy relativn odoln jší v i napadaní hn dým padlím angreštu lze p i preventivní a dokonalé chemické ochran a odstra ování napadených vrcholových ástí letorost
za vegetace považovat odr dy ´Bílý nádherný´, ´Zlatý fík´, ´Matys´.













V roce 2008 došlo k ukon ení registrace
odr dy ´Skvost´, ´Šolcova nad je´, ´Industrie´, ´Roman´, u kterých lze p edpokládat,
že se ješt n jakou sezónu objeví jako
výsadbový materiál ve školkách.
U všech registrovaných odr d nem žeme
o ekávat, že si je jako výsadbový materiál
letos na ja e koupíme. Mezi registrovanými
odr dami je n kolik novinek, jsou to odr dy
´Darek´, ´Karát´, ´Karmen´, ´Martlet´ registrované v letech 2006 a 2007.
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Ve Státní odr dové knize je zapsaná
velice obsáhlá a pestrá škála odr d maliníku
a ostružiníku, které dovedou uspokojit nároky široké ve ejnosti. P ináší chutné plody od
léta až do pozdního podzimu.

malinách. Mate né ke e jsou nižšího vzr stu,velmi bohat odnožují. Jednoleté výhony
jsou slabší, jemn trnité, fialov hn d
vybarvené s bohatým ko enovým systémem. Nazrávají st edn ran . Skliz ový
interval je dosti dlouhý, výnosy vysoké.
Nevymrzá, má vysokou odolnost k chorobám.
´Veten´
Norská odr da, registrovaná v roce 1985.
Má velké kuželovité tmav ervené plody,
které jsou nasládlé. Nevyrovnají se však
plod m ´Rubínu´. Velmi p ipomíná svým
habitem odr du ´Rubín´. Vytvá í pevný,
vzp ímený porost. Jednoleté výhony jsou
okoládov hn d vybarvené, hladké. Odnožuje slab ji. Porosty jsou nižšího vzr stu,
v tuhých zimách v našich klimatických podmínkách dochází k vymrzání matek. Je
citliv jší k r zným chorobám (virózám),
st edn citlivá k D. applanata.
´Canby´
Odr da p vodem z USA, registrovaná
u nás od roku 1991. Plody jsou p evážn
st ední velikosti, kulatého až soudkovitého
tvaru, syt ervené, pevn jší. Chu je p íjemná, velmi dobrá, nasládlá, aromatická. Sklízí
se v polovin ervence. Skliz ová perioda je
delší. Výhony jsou vysoké, vzp ímené, velmi
pevné - nerozklesávají se. Prýty jsou sv tle
zelené až šed vybarvené, hladké, bez
ostn . Odnožování je mnohem slabší než
u ´Rubínu´ i ´Zevy II´. Stejn tak jako
u odr dy ´Veten´ porosty v tuhých zimách
namrzají. Je vnímav jší k r zným virózám,
p edevším k rozpadavosti plod . Vyžaduje
velmi dobrou agrotechniku (výživa, závlaha),
pak je úrodnost vysoká. Je dosti odolná k D.
applanata.
´Granát´
Slovenská odr da, registrovaná v roce
1982. Má velké kuželovité plody, tmav
erven vybarvené, lesklé, st edn pevné.
Je výborné nasládlé chuti s výrazným aroma. Vytvá í vzr stný a nepoléhavý porost.
Velmi silné, jednoleté výhony jsou tmavohn d vybarvené, dosti trnité. Má málo
odnoží. Porost se jen velmi pomalu zapl uje. Odolnost k vymrzání je st ední - dostate ná. K D. applanata a virovým chorobám
je st edn citlivá.






















































Sortiment odrůd maliníku, ostružiníku a jejich mezidruhových kříženců.










´Rubín bulharský´
Je stále jednou z nejchutn jších a nejaromati t jších odr d maliníku, p stovaného
u nás. Plody jsou st edn velké až velké,
kuželovité, tmav erven vybarvené s charakteristickou v ní malin. Jsou výborné
p edevším na š ávy. R st je bujný, jednoleté
výhony jsou vzp ímené bez postranního
obrostu. Plodí na lo ských výhonech v první
dekád
ervence, tj. st edn ran . Doba
sklizn je kratší, plody jsou náchyln jší
k p ezrávání. V horších klimatických podmínkách (tvrdých zimách) nevymrzá, je to
velmi p izp sobivá, plastická odr da. Odolnost proti odumírání maliníku (napadení
houbou Didymella applanata) je st ední.
´Zeva II´
Švýcarská odr da, je jednou ze standardních a velice spolehlivých odr d maliníku.
Plody jsou st edn velké až velké, tmav
erven vybarvené, matné, kulovitého tvaru.
Velmi dob e se sklízí, snadno se odd lují od
l žka. Jsou pevné, nema kají se, jemn
sladké navinulé chuti s p íjemným aroma.
Plody p i p ezrání rychle opadávají. Zraje
rovn ž st edn ran . Skliz ový interval je
daleko delší než u odr dy ´Rubín bulharský´. Dává velmi dobré výnosy. Plody postupn nazrávají. Porost je bujný, jednoleté
výhony jsou silné, polovzp ímené s ervenofialov vybarvenou borkou, dosti trnité.
V p íznivém srpnovém a zá ijovém období
znovu nakvétá a plodí na postraním obrostu. Je odolná k vymrzání a dosti odolná
napadení šedou hnilobou.
´Mája´
Česká odr da, vyšlecht ná ve Velkých
Losinách. Zapsaná do registru v roce 1992.
Je to velmi výnosná odr da maliníku. Plody
jsou st ední velikosti, sv tle erven vybarvené, kuželovité, s výraznou v ní po lesních



























































Rybízový stromek
nezabírá tolik místa jako ke , lze pod ním
p stovat další plodiny (jahody a n které
zeleniny), snadn jší je i pokos trávy. Jeho

První skupinu tvo í klasické odr dy, tj.
plodící na dvouletých (lo ských výhonech
v letním období erven - ervenec).
























































S tímto dotazem se velice asto setkávám
p i prodávání angreštu, rybízu, Josty nejen
p ímo u nás ve školce, ale i p i realizaci
okrasných zahrad. Podle mého názoru
záleží vždy na ú elu, ke kterému je výp stek ur en. U drobného ovoce je rozhodující,
zda jde p edevším o výši produkce, i jen o
"uzobávání" p i odpo inku na zahrad .
Pro vyšší výnosy rybízu jsou jednozna n
výhodn jší ke e. Na dlouhých a silných
výhonech je více místa pro nasazení plodného obrostu než na stromku. Je možné
využít i velmi vzr stných odr d (´Losan´,
´Detvan´, ´Junifer´, Titania´, ´Ceres´, i všechny or dy typu ´Josta´), které by stromek
s velkou úrodou rozlomily. Výhodou je i
bohatý ko enový systém, který rostlin umožuje dokonalé využití organického hnojení.
Nevýhodou ke ového tvaru je horší opylení
a "sprchávání" kv t . Dochází též k nestejnom rnému dozráváni plod a tím se sklize rozd luje do delšího období. P i výsadb je nutné po ítat, aby ke e byly v ádku
vzdáleny nejmén 1 - 1,5 m.












U angreštů
již rozdíly nejsou tak jednozna né. P stování ke je sice výhodn jší pro výnos, ale
ošet ování hlavn trnitých odr d p ináší jisté
nep íjemnosti. Složit jší je i ochrana proti
chorobám, hlavn proti padlí. Angrešt na
stromku je p ístupn jší p i ošet ování a
plody jsou kvalitn jší díky lepšímu p ístupu
slunce a vzduchu. Je t eba dbát na dobré
vyvázání, protože t žkou korunku snadno
vyvrátí vítr. Beztrnné odr dy mají dlouhé
letorosty, které se bez zakracování lehce
vylomí obtíženými plody. I zde je nutné
po ítat s kratší životností rostliny.
Neopomenutelnou výhodou p stování
stromkových tvar bobulovin je možnost
jejich pěstování v nádobách a využití
v minizahrádkách, na terasách a balkonech.
Takto p stované rostliny vyžadují zimní
ochranu ko enového systému (založení
v záhonu, nebo slam ný obal) a respektování velikosti ko enového balu. Takto p stované drobné ovoce se m že stát sou ástí i
okrasné zahrady.
Jan Bielmacz


Stromek nebo keřík?

Odr dy maliníku (Rubus ideaus L.) u nás
p stované, m žeme rozd lit na dv skupiny,
a to letní a podzimní - vzhledem k jejich
významné dob dozrávání plod .

















































údržba je pohodln jší, ale vyžaduje v tší
pe livost p i udržování plodných výhonů.
Vzhledem k lepšímu p ístupu sv tla a vzdušnosti korunky ovoce lépe vyzrává, plody
jsou chutn jší a netrpí tolik houbovými
chorobami.
Výb r odr d je vymezen jejich vzr stností.
Korunka se silnými výhony dlouho nevydrží,
vylamuie se. Obrost na stromku je slabší a
proto stromek d íve stárne a musí být vym n n rostlinou novou. Úroda je nižší, ale p i
p stování na "v etenovém tvaru", vedeném
nap . na drát nné opo e, není mezi stromkem a ke em tak výrazný.
Podobné výhody a nevýhody jsou i p i
p stování Josty.
































orgán v plné plodnosti, velikost a tvar
bobule, intenzita antokyanového ervenofialového zabarvení kališních plátk kv t .
Ke odr dy ´Jogrande´ je v plné plodnosti
nižší, rozložit jší, má kratší i slabší kosterní
v tve a v tší bobule ploše kulovitého tvaru.
Odr dy ´Josta´ a ´Jostine´ jsou si v t chto
znacích velmi podobné.
Odr du ´Jostine´ lze dob e ur it podle
vyšší intenzity ervenofialového zabarvení
kališních plátk kv t .
N kte í eští zahrádká i poznali také tzv.
"angreštový typ k ížence", ze stejného k ížení jako Josta, ten byl uveden také na konci
sedmdesátých let minulého století. Jsou to
odr dy ´Jocheline´ a ´Jochine´, vyšlecht né v Ovocná ském ústavu v Dresden Pillnitz.
Jana Dlouhá
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Další velmi ceněnou skupinou rodu
Rubus je ostružiník (Rubus fruticosus L.).
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Z bobulovin ostružiníky mají nejv tší obsah
vitamínu A. Pro nízký obsah bílkovin, cukr
a zárove vysoký podíl minerálních látek a
kyselin v plodech jsou vhodné pro nejr zn jší diety.
´Wilsonův raný´
Odr da p vodem z USA, která je u nás
hojn rozší ena již od roku 1959. Roste
velmi siln po celou dobu vegetace. Výhony
jsou tlusté, vzp ímené, po vyzrání ervenofialov zbarvené, trnité. Plodnost je vysoká a
pravidelná. Zraje od konce ervence do
poloviny srpna. Plody jsou st edn velké,
kulovité, erné, lesklé, velmi dobré sladké
chuti, š avnaté s typickým buketem. Je
náro ná na dostatek vláhy v dob zrání
plod , které jinak zdrob ují a zasychají. Má
vysokou odolnost k vymrzání a k houbovým
chorobám.
´Thornfree´
Odr da pochází z USA. Zpo átku roste
velmi siln , má velmi dlouhé výhony (až
3 m), pozd ji je r st pomalejší. Vyžaduje
oporu. Výhony jsou sv tle zelené, po vyzrání tmav hn dé, bez trn , hladké. Plody
jsou st edn velké až velké, erno-fialové,
lesklé, spíše kyselejší chuti. Dozrávají zaátkem zá í a skliz ová perioda je hodn
ovlivn na pr b hem po así. Ve vlh ích
ro nících plody trpí šedou hnilobou. V tvrdších zimách výhony vymrzají. Hodí se do
teplejších poloh bez výskytu zimních teplot
nižších než -20 EC s dostatkem vláhy. Výhony jsou odolné k houbovým chorobám.
´Helen´
Jde o ranou odr du beztrnného ostružiníku, pocházející z Anglie. Výhony jsou dlouhé, silné, fialov erven zbarvené. Plody
jsou velké, kuželovit protáhlé, lesklé, erveno- ern vybarvené. Chu je sladší, aromatická. Skliz ové období je dosti dlouhé.
Nevýhodou této odr dy je její malá mrazuvzdornost.
´Buckingham Tayberry´
Je to beztrnná mutace odr dy ´Tayberry´,
která byla vyšlecht na v Anglii. Habitus
r stu je polovzp ímený. Plod je velký, fialov
erný, kuželovitý. Skliz ové období je dosti
dlouhé a za íná za átkem m síce srpna.


























































































































































Druhou skupinu tvo í odr dy s dobou
zrání plod na podzim. Pat í sem jak remontantní odr dy, tak i plodící na jednoletém
d ev . Jejich významnou p edností je prodloužená skliz ová etapa pro p stitele.
´Ada´
Slovenská odr da. Její první zralé maliny
se za ínají objevovat v srpnu a plodí až do
zámrazu. Je to remontantní odr da, plodící
na letošních výhonech na podzim. Úrodnost
je vysoká. Plody jsou st edn velké až
velké, kuželovitého tvaru, snadno odd litelné od l žka. Velmi dobré aromatické malinové chuti. Jednoleté výhony jsou st edn
silné, dlouho vyzrávají, mají ke í kovitý tvar.
Siln odnožuje, nevymrzá a je odolná k D.
applanata a i jiným virovým chorobám.
´Medea´
Slovenská odr da. Op t se jedná o remontantní maliník, plodící na jednoletých
výhonech. Plodnost je také velmi vysoká.
Plody jsou st edn velké až velké, kuželovité, tmav erven vybarvené, lesklé, velmi
dobré, aromatické chuti. V našich podmínkách dozrává o 7 - 10 dní p ed odr dou
´Ada´. Délka skliz ového období je dlouhá
- od poloviny srpna až do zámrazu. Porost
je vzp ímený a bujný. Jednoleté výhony déle
vyzrávají. Jsou medov žlut vybarvené.
asto se rozv tvují na bázi a tvo í postranní
porost. Ob odr dy jsou si navzájem hodn
podobné.




















´Heritage´
Starší kanadská odr da, plodící na jednoletých výhonech. U nás se množí od roku
1992. Úrodnost je vysoká, plody jsou kulaté,
st edn velké, tmav
erven vybarvené
s jemným ojín ním. Jsou pevné, velmi p íjemné, spíše sladké chuti. Sklize je až do
pozdního podzimu. Vyniká vzr stností a
rychlým zapojením porostu. Jednoleté výhony jsou st edn silné, vzp ímené, dosti
trnité, ervenohn d vybarvené. Mate né
ke e bohat odnožují. Je odolná k chorobám a vymrzání.
´Joan Squire´
Pozdn zrající anglická remontantní odr da. Pro pozdní termín zrání se využívá jen
ke sklizni na jednoletých výhonech. Plody
mají st ední až v tší velikost. Jsou tmav
ervené barvy, kuželovité, pevné, mén
š avnaté, dobré chuti. Odr da dává vysoký
výnos. Habitus porostu je polovzp ímený,
výhony jsou st edn dlouhé. Dozrává dva
týdny p ed odr dou ´Heritage´. M že nahrazovat starší odr du ´Autumm Bliss´.
´Autumn Bliss´
Jde o starší anglickou odr du, která je
p stovaná pro sklize na letošních výhonech. Plody jsou v tší, st edn pevné,
oválné až kuželovité, jasn ervené barvy,
lesklé. Chu je dobrá, jemn aromatická.
Doba zrání je pozdní, p elom m síce srpna
a zá í. Porost má charakter polovzp ímený.
Výhony jsou st edn dlouhé. Je odolná
k napadení houbovými chorobami u ko enového kr ku.
´Golden Bliss´
Jde o žlutoplodou odr du, která vznikla
selekcí mate ské odr dy ´Autumn Bliss´.
P stuje se pro sklize plod na jednoletých
výhonech. Plody jsou st edn velké, žluté,
kuželovité, st edn pevné, jemné aromatické chuti. Jsou ur eny pro p ímý konzum.
Zraje pozdn , a to koncem srpna až za átkem zá í. Skliz ové období je dosti dlouhé.
Výhony rostou vzp ímen , jsou st ední
velikosti. Také je odolná k houbovým chorobám ko enového kr ku.




























Klasické odr dy maliníku plodící v letním
období jsou výte né svou chutí, výt žností
š ávy a malinovým aroma. U p evážné
v tšiny podzimních maliník co se tý e
výt žnosti š ávy úrovn standardních letních malin nedosahují, plody jsou p edevším pevn jší, tužší konzistence.










































´Zlatá královna´(´Golden Queen´)
Starší žlutoplodá odr da. Plody jsou st edn velké, r žov žluté, kulovité, velmi dobré
sladkokyselé chuti. Zraje v druhé dekád
ervence. Habitus porostu je bujný, tvo í
slabší, ale velmi dlouhé výhony. Jsou sv tle
zelen vybarvené, jemn ostnité. Její výhodou je delší doba kvetení a následn i dlouhá skliz ová perioda. Je odolná k vymrzání
a i houbovým chorobám.































´Fertödi zamatos´
Ma arská odr da, registrovaná u nás
v roce 2001. Plody jsou st edn velké, výrazn ervené, kulovitého tvaru, st edn pevné,
lesklé, velmi dobré aromatické chuti. Zraje
koncem ervna až za átkem ervence, tj.
ran až st edn ran . Plody rychle nep ezrávají a neopadávají. Habitus je polovzp ímený. Výnos plod je st ední. Délka skliz ového obdobní je krátká až st ední. Odolnost
v i chorobám je st ední.
´Rafzmach´
P vodem švýcarská odr da, kde je množena pod názvem Elida. Registrovaná je od
roku 2005. Plody jsou st edn velké až
velké, ervené, kuželovitého tvaru, pevné,
lesklé, mén š avnaté, st edn aromatické.
Zraje ran , koncem ervna až za átkem
ervence. Habitus je vzp ímený, výhony
jsou dlouhé, ervenohn dé. Je odoln jší
k virovým chorobám.
´Tulameen´
Odr da pochází z Kanady. Plody jsou
velké až velmi velké, jasn ervené, kuželovitého tvaru, pevné, siln lesklé, sladší
aromatické chuti. Délka sklizn je st ední až
dlouhá. Je to st edn zrající odr da. Habitus
je vzp ímený s pevnými výhony. Dob e
odnožuje. Má vyšší odolnost k virovým a
houbovým chorobám maliníku. Odr da má
vysoký výnosový potenciál, je tedy nutná
odpovídající výživa.
´Glen Ample´ a ´Glen Shee´
Ob jsou skotské odr dy, ur ené k intenzivnímu p stování s možností mechanizované sklizn a následného použití. Plodí na
lo ských výhonech, které jsou dlouhé, v tšinou polovzp ímené. Dozrávají st edn ran .
Plody jsou pevné, st edn velké až velké,
široce kuželovité, jasn ervené barvy, tužší
konzistence. Odr da ´Glen Ample´ vyžaduje
pro p stování teplejší klima (Špan lsko).
Ob mají dobrou odolnost k virovým chorobám.
´Fertödi aranyfürt´
Žlutoplodá odr da, p vodem z Ma arska.
Vyzna uje se velkými zlatav žlutými, kuželovitými plody velmi p íjemné, malinové chuti.
Habitus porostu je pevn jší, robustn jší se
st ední až vyšší tvorbou odnoží. Je p izp sobivá, velice dob e snáší drsn jší zimy.
K virovým chorobám je vcelku odolná.

















































































































































































































































ny nové odr dy, vylepšována mechanizace
pro sklize , ov ováno použití herbicid ,
hledány nové zp soby skladování a zpracování apod.
Pokud hovo íme v Evrop o ke ových
bor vkách, jedná se zpravidla vždy o bor vky skupiny vysokoke ových (higbush). U nás
bývají ozna ovány jako kanadské, zahradní,
ke ové, hroznovité, obrovské, velkoplodé
apod. asto jsou zam ovány se zcela
jinými druhy nap . - zimolezem kam atským
(Lonicera kamtchatica) nebo muchovníkem
(Amelanchier alnifolia), zvaným též amelanchierová bor vka.
(Poznámka redakce - rozdíl mezi druhy je patrný
z obrázk 2-4 na obálce)
V Evrop se zahradní bor vky p stují
v menším rozsahu v ad zemí. Koncem
p edminulého a za átkem minulého století
byly známé v Holandsku, Belgii, Anglii, Švýcarsku, Dánsku, Finsku a Švédsku. Pozornost se jim v nuje v N mecku, kde byly
vyšlecht ny nap . odr dy ´Blauweiss Goldtraube´, ´Blauweiss Zuckertraube´, ´Blauweiss Rekord´ a další. Plantážn se p stují
též v Polsku, Rakousku a na Slovensku. Na
Slovensku se jejich p stování v nuje Ing.
Daniel Šimala na výzkumném pracovišti
v Krivé. Založené plantáže v oblasti Liptova
a Oravy mají 16 ha. Hlavní p stované odr dy jsou ´Bluecrop´, ´Blueray´, ´Duke´.
K nám se dostaly - podle získaných údaj
- poprvé asi v roce 1935. O jejich osudu,
stejn tak jako o t ch, které dovezl doc.dr.
Z. Klan, není mnoho známo. Tam, kde ješt
rostou, t žko lze ur it, zda jde o p vodní
sorty, anebo o jejich semená e. T sn p ed
válkou byly dovezeny do Pr honic, spíše
jako ke e okrasné, odkud je pak o n kolik
let pozd ji dr. ing. M. Strupl p evezl na
pokusnou stanici do Borkovic. V pozd jších
letech (1964 - 1975) jsme dovezli sazenice
n kterých nov jších odr d severoamerických a n meckých. Sledovány byly odr dy:
´Herbert´, ´Berkeley´, ´Bluecrop´, ´Blueray´,
´Earliblue´, ´Dixi´, ´Ivanhoe´, ´Pemberton´,
´Stanley´, ´Coville´, ´Rekord´, ´Goldtraube´,
´Zuckertraube´,
´Rancocas´,
´Rubel´,
´Crower´, ´Pioneer´, ´Adams´, ´Atlantic´,
´Concord´ a ´Jersey´. V roce 1977 jsme
v Borkovicích vysázeli vedle sortimentní
výsadby produk ní plantáž o vým e 1 ha
ve sponu 3 x 1,5 m. Byla zde ov ována
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Již delší dobu je stále složit jší - a to
z nejr zn jších d vod - získávat plody
plan rostoucích rostlin sb rem ve volné
p írod . Rostou též požadavky na jejich
množství i kvalitu. ada t chto rostlin je
proto zavád na do kultury a to s r znou
úsp šností. Ve státech, kde se neujalo
plantážní p stování, nacházejí tyto, šlecht ním vylepšené rostliny, významné uplatn ní
u zahrádká - drobných p stitel . Pat í sem
nap íklad moruše, erný bez, plodové r že,
rakytník, d ín, je áb a i n které druhy rodu
brusnice - Vaccinium. Tento p ísp vek
pojednává p edevším o ke ových bor vkách
a zmi uje se o p stování p íbuzné klikvy a
brusinky.
Pomologicky pat í k drobnému ovoci,
botanicky jsou azeny do eledi rostlin brusnicovitých - Vacciniaceae. Rod Vaccinium
má kolem 200 druh , rozší ených z arktického pásma až do vysokých hor v tropech.
Vyskytují se v Japonsku, Koreji, severní
Asii, Evrop , Kalifornii, Severní Americe až
Aljašce apod. Pat í sem druhy rozmanitého
r stu, od poléhavých ke ík až ke ke m
vysokým n kolik metr , které se liší celou
adou dalších botanických znak . Nap .
jejich plody mají r znou barvu (odstíny
modré, erné, zelenavé, bílé, r žové, erve-

kyselé ("sour-top"). Typickým zástupcem
prvé skupiny je Vaccinium angustifolium,
druhé Vaccinium canadense. K "low-bush
pat í též Vaccinium vacillans, která se snadno k íží s V. canadense. Rozši uje se výhonky a její plody jsou tmav modré (až erné),
chutné. Tyto bor vky se sklízejí z p irozených porost , které byly zkulturn ny, nebo
z porost odr d získaných šlecht ním.
Takové výsadby poskytují t etím rokem
sklizn 7 t/ha. Plantáž je dlouholetá, rostliny
se rozši ují plazivými oddenky. Hnojí se
pr myslovými hnojivy (d raz se klade na
dusík), odstra uje se plevel a je d ležité tyto
plantáže každým t etím rokem ošet it " ezem plamenem". Tento zákrok je nutný,
nebo bor vky ponechané k plodnosti t etí
rok poskytují málo drobných plod . K tomuto vypalování lze použít slámu anebo plamenomety. Po vypálení nadzemní ásti
vyrostou z ko en nové ke íky, které již
druhým rokem plodí. Na zahrádkách se
uplat uje b žný zmlazovací ez.
Vysokoke ové bor vky tzv. highbush
dosahují p i p stování výšek až 2,5 m. Prvé
pokusy o p evedení planých druh do p stování (ve stát Indiana v roce 1889 a na
západní Florid v roce 1893) se omezovaly
na p esazování ke z míst jejich volného
výskytu do plantáží. Se šlecht ním se zapoalo v roce 1905. Prvním šlechtitelem byl dr.
Coville z US Department of Agriculture ve
Washingtonu, který šlechtil p esazené ke e
divokých druh a vybrané vhodné jedince
dále množil a zušlech oval. Pozd ji tak
vzniklo p es 50 kulturních forem, z nichž
bylo do kultury zavedeno kolem 30 odr d.
Dnes je již po et kultivar bor vek podstatn vyšší. Základem dalšího šlecht ní bylo
k ížení prošlecht ných jedinc z výchozích
druh Vaccinium australe (vyšlecht na
odr da ´Rebel´), V. corymbosum (vyšlecht ny odr dy ´Brooks´, ´Grover´, ´Chatsworth´,
´Sooy´) a V. lamarckii (vzniknuvší pravd podobn z V. angustifolium, z níž byla vyšlecht na a dále k ížena odr da ´Russel´).
Z t chto šlecht ním získaných odr d dosáhla nejv tšího významu odr da ´Rubel´, která
vznikla v roce 1906 v New Hampshire a
k ížením s dalšími dala vznik ad amerických odr d. Bor vky se zde t ší stále vzr stající oblib a plochy výsadeb se neustále
rozši ují, jsou šlecht ny a do kultury zavád 


















Borůvky na zahrádce



























































né), n které jsou nejedlé, jiné velmi chutné,
sladké nebo nakyslé. Výrazn se liší i stanovištními podmínkami výskytu, od vyložen
mo álovitých druh k druh m rostoucím na
teplých, suchých a skalnatých horských
svazích. Liší se též r znou schopností množení, vzájemného k ížení apod. V Evrop
jsou domácí z rodu Vaccinium ty i druhy, a
to bor vka (V. myrtillus), brusinka (V. vitis
idaea), na rašeliništích rostoucí vlochyn (V.
uliginosum), lidov zvaná opilka a klikva (V.
oxycocus, Oxycocus quadripetalus).
P stitele zajímají z tohoto rodu p edevším
n které bor vky, velkoplodá klikva a brusinka. Šlecht ní bor vek bylo p vodn záležitostí USA a Kanady, pozd ji i dalších zemí
(N mecko atd.). V Severní Americe má
jejich tém
stoleté p stování již pevné
místo a výrazn se podílí na celkovém tržním objemu za ovoce. Existuje mnoho zp sob použití plod bor vek, více jak polovina se však zpracovává v mrazírnách, chlazením rychlým proud ním vzduchu. P stované bor vky tvo í dv hlavní skupiny a to
vysokoke ové (highbush blueberry) a nízkoke ové (lowbush blueberry). Mén významná pro naše podmínky je skupina rabbiteye
blueberries (Vaccinium ashei Reade), rostoucí p edevším na jihovýchod USA. Dor stá až 4 m výšky. Na západ USA jsou
významné sklizn Vaccinium ovatum Pursh
dor stající až 6 m, kterou zpracovávají
hlavn konzervárny. Z Kanady jsou exportovány p edevším mražené plody nízkoke ových bor vek, velmi podobné našim lesním
bor vkám. Optimisticky se však p stitelé
vysokoke ových bor vek vyjad ují o perspektivách r stu exportu i plod t chto
druh . Nízkoke ové kanadské a zejména
lesní bor vky rostoucí v Evrop , jsou vhodné pro vysokou barvivost a ost ejší chu
p edevším pro výrobu š áv, vín, likér a
jogurtu. Plody vysokoke ových bor vek se
p edevším uplat ují v r zných peka ských
výrobcích, lze je ale využít i k p edešlým
ú el m.
Bor vky nízkoke ové, ozna ované jako typ
"lowbush", vytvá ejí ke íky vysoké do 50 cm.
Nej ast ji jsou to druhy Vaccinium angustifolium (V. pennsylvanicum var. angustifolium) a Vaccinium canadense (V. myrtilloides). Skupina nízkoke ových bor vek bývá
n kdy d lena na sladké ("low-sweet") a na






































K íženci maliníku a ostružiníku tvo í neohrani ený p echod mezi ob ma druhy. Nejznám jším zástupcem je odr da ´Tayberry´.
´Tayberry´
Je to k íženec maliníku a ostružiníku, který
tvo í až 5 m dlouhé výhony st ední síly,
ervenofialové barvy, jemn ostnité. Ke e
velmi málo podr stají. Výhony p i dotyku
s p dou rychle zako e ují. Plody jsou velké,
podlouhlé (až 4 cm velké), zašpi at lé,
r žov ervené barvy, špatn odd litelné od
l žka. Chutí se spíše blíží malin , ale je
pon kud fádní. Plodnost je vysoká. Ovoce
je dob e zamrazitelné, odolné k šedé hnilob . Ke e netrpí virovými chorobami. Možná
toto k ížení zklame svým buketem vyznavae vynikající malinové i ostružinové chuti,
ale p ináší n co nového, zvláštního.
Danuše Straková



kys. askorbová (vit. C)
mg %
9,1 - 13,0
6,4
8,4
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Nejprve si musíme vytvo it vhodné p dní
prost edí. Vykopeme jámu o stran minimáln 60 cm a hloubce 30 cm (lépe 80 - 100 x
40 - 50 cm). Jámu vyplníme rašelinou,
sm sí rašeliny a písku (3:1) nebo sm sí
rašeliny a lehké zeminy. Vyvarujeme se
t žké, jílovité p dy. Lze též použít lesní
hrabanku. Jako substrát m žeme použít,
r znými výrobci dodávané substráty pro
rostliny v esovištní (rododendrony, azalky
apod.). Pokud použijeme rašelinu istou,
neupravenou, musíme dodat základní živiny
a to v závislosti na druhu rašeliny. Vrchovištní rašeliny ( asto dovážené z Litvy) jsou
velmi kyselé a chudé živinami (s výbornými
fyzikálními vlastnostmi). Dodáme do nich












Zahrádkářské pěstování
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riboflavin (vit. B2)
mg%
0,04
stopy
stopy

Volba stanoviště - příprava půdního
substrátu na zahrádce
Naše klimatické podmínky jsou vhodné
pro kulturu ke ových bor vek. Nevyhovují
jim ale všechny typy p d. Rozhodující pro
posouzení vhodnosti p dy je zejména p dní
reakce, úrove hladiny podzemní vody a
obsah organických látek. Podle našich poznatk se hodnota pH pohybuje v rozmezí
od 3,2 do 4,2 (v KCl), p i pH nad 4,6 (v KCl)
byl r st ji výrazn horší. Hodnota aktivního
pH vyhovuje v rozmezí 4,2 - 5,2. Tento požadavek spl ují p edevším p dy v esoviš a
p dy vzniklé na rašeliništích p echodových
a vrchovištních. Z hodnot získaných sledováním r stu p i r zné výšce hladiny podzemní vody byla vybrána jako nejlepší
hladina 60 cm pod povrchem. Uvedená
hladina je v p ímém vztahu s fyzikáln -chemickými vlastnostmi p dy. Výrazn ovliv uje
minimální vzdušnou kapacitu, p íjem živin a
mikrobiální innost. Stejn p sobí i obsah
organických látek v p d , jejichž vysoký
obsah má vliv na p íznivé hydropedologické
vlastnosti. Výborný r st byl zjišt n p i obsahu od 7,9 % celkového uhlíku (18,8 % spalitelných látek) výše. Lze tedy m lké rašeliništní p dy promísit s podložím (pokud je
vhodného, nejlépe pís itého charakteru).
Podíl podloží m že init jednu tvrtinu.



thiamin (vit. B1)
mg%
0,02 - 0,11
0,03 - 0,04
0,04





























ke ové bor vky
lesní bor vky
brusinky

karoteny
mg%
0,31 - 0,48
0,29
0,08

Pěstitelské zásady
vysokokeřových borůvek





































































Brusnice brusinka
(Vaccinium vitis idaea)
Nízký ke , spíše ke ík (10 - 20, max.
30 cm). Je stálezelený s kožovitými listy,
podzemními výb žky, bílými až na ervenalými kv ty. Kv ty mají zvonkovitou korunu a
jsou uspo ádány v hroznech. Plody jsou
ervené bobule.
Roste na severní polokouli od nížin až do
nadmo ských výšek 3000 m a to jak v Evrop tak Asii, Severní Americe i Japonsku.
P stování brusinky je u nás záležitostí
zatím výhradn zahrádká skou. Základním
komponentem p stitelského substrátu je
rašelina s p ídavkem písku. Lze p idat i
piliny. Nesnáší vápno a chlor. Oproti bor vkám mají snížené nároky na vodu. Zaléváme jen ve velmi suchém období (jsou choulostivé na p emok ení). P stujeme na um le
vytvo ených záhonech, lze výhodn využít i
jako podrost v ídkých skupinách jehli nan
(má ráda sv tlá místa). Velmi jim vyhovuje
mul z organických materiál (vhodná je
k ra i piliny). Pozor na kultivaci p dy,
brusinky ko ení velmi m lce.
Je již vyšlecht na ada kultivar , lišících
se velikostí plod , plodností i chutí. Plody
jsou bohaté vitamínem C, provitamínem A.
Brusinky mají antioxida ní ú inky, p sobí p i
lé b a prevenci infekcí mo ových cest,
ledvin, prostaty apod. Preventivn p sobí
proti infarktu, rakovin . Na eský trh byl
uveden vysoce koncentrovaný extrakt brusinkové š ávy, který v 1 tablet obsahuje
7500 mg erstvých brusinek (Swis Natural
Sources TM MAX BRUSINKY 7500 mg).
Též Cranberry forte - brusinka - 1 tableta
obsahuje 500 mg koncentrovaného výtažku
z brusinek což odpovídá 6000 mg brusinkové š ávy.
































































































Klikva velkoplodá
(Vaccinium macrocarpum,
Oxycoccus macrocarpus)
N kdy je ozna ovaná jako velkoplodá
americká brusinka, je nejbližší p íbuzná naší
klikvy žoraviny (Vaccinium oxycoccus,
Oxycoccus quadripetalus, Oxycoccus palustris). Listy má protáhlé eliptické, 6 až
18 mm dlouhé. Kv ty jsou jednotlivé (na
rozdíl od brusinky), korunní plátky 6 až
10 mm dlouhé. Plody jsou ervené, v pr m ru 10 - 20 mm velké. Je to plazivý ke ík
s plazivými v tévkami dlouhými až 1 m.
P stuje se hlavn v Severní Americe (též
v Holandsku). Její plody jsou v tší než
u naší klikvy. Existují r zné odr dy dávající
více než 1 litr plod z 1 m2. Chu ov jemná
je odr da ´Early Black´, ´Howes´. Existuje
však celá ada dalších (´Bugle´, ´McFarlin´,
´Hollisston´, ´Stevens´, ´Red Pearl´ atd.).
Liší se velikostí a tvarem plod (od kulatých
p es protáhlé, zašpi at lé k zvonkovitým
apod.). P stuje se na odvodn ných rašeliništích, která je možno též zavlažovat. V období, kdy bývají mrazíky, které by mohly kv ty
poškodit, celé plantáže post ikují nebo
zaplavují vodou. Zaplavení se n kdy doporu uje i jako ochrana p ed hmyzem nebo po
sklizni k vylovení zbylých plod . Na urovnané rašeliništ se naveze 2 - 5 cm vrstva
písku, do kterého se zjara sázejí sazenice
klikvy do rýh. Vzdálenost ad se pohybuje
od 30 do 50 cm. N kdy se sázejí též na
záhony, mezi nimiž se ponachají p šiny
k ošet ování. Hustý porost se vytvo í t etím
rokem, kdy také za íná klikva plodit. V našich podmínkách je o p stování velkoplodé
klikvy zna ný zájem zejména u zahrádká .
Vyhovují jim p dní substráty shodné se
substráty pro rostliny v esovištní.




































Po výsadb vyžaduje více dusíku a to ve
form amonné. U plodících výsadeb zvyšujeme dávku draselných a fosfore ných hnojiv.
Sám jsem p stoval úsp šn klikvu na pyramidách o spodní základn 2 x 2 m ve t ech
patrech. Celá byla pokrytá zdravým, silným
a velmi plodným porostem. Ve st edu pyramidy byla vyvedena závlahová voda s tryskou. Dob e rostla i na rašelinok rovém
mul i pod jehli nany. Plody klikvy jsou
bohaté na vitaminy, minerální látky a pektiny. P ízniv p sobí na tvorbu krve.


Stručně o klikvě a brusinkách
































































Obsah vitamín však u všech t chto plod
siln kolísá podle jednotlivých let a r zných
stanoviš . Obsahují též více výživov cenných cukr (dvojnásobek oproti lesním).























i kombajnová sklize . Produkce byla dodávána do vybraných hotel v Praze, kde
bor vky používali jednak erstvé a také je
zamrazovali pro použití v zimním období.
P stováním vysokoke ových bor vek jsme
se zabývali na Výzkumné stanici v Borkovicích p i ov ování vhodných podplodin pro
plantáže lesních d evin (Pinus strobus) a
vhodných druh kulturních rostlin pro odt žená rašeliništ . Vedle dovezených odr d
byl zde vysazen i náš kultivar, získaný
selekcí z náhodného k ížení. Tato odr da
se vyzna ovala bujn jším vzr stem, velkou
plodností a jen pr m rnou velikostí plod pracovní ozna ení bylo Selekta B. Dnes je
plantáž jen polovi ní a zarostlá, z kultivar
p ežívá jen uvedená ´Selekta´. Po zmlazovacím ezu (ošet ení mezi adí a hnojení) by
bylo možné zbývající rostliny op t uvést do
vyhovující plodnosti.
Význam p stování ke ových bor vek není
správné snižovat tvrzením, že máme dostatek plod lesních bor vek. Jedná se o nový
druh, který se od lesních bor vek výrazn
liší. Ceníme si u nich zejména možnosti
intenzivního p stování v plantážích a možnosti úsp šného p stování u soukromých
p stitel - zahrádká . Pozoruhodné je, že
produk ní schopnost plantáží se udržuje do
stá í okolo 30 let, životnost ke je delší a
uvádí se až do 100 let. Odlišná je také
velikost bobulí ve srovnání s plody lesních
bor vek. Ta závisí na odr d , zp sobu ezu,
opylení, výživ a vhodných stanovištních
podmínkách. Podle našich m ení, se ší ka
bobulí u sledovaných odr d pohybuje od 10
do 30 mm a výška od 7 do 17 mm. Je tedy
plod ke ové bor vky výrazn v tší než bor vky lesní. Dužnina je bezbarvá, n kdy
velmi slab nazelenalá i na ervenalá,
nebarvivá. Pro konzervárenský pr mysl jsou
d ležité zejména jejich velmi vhodné technologické vlastnosti. Jejich vitamínový
komplex je tvo en, podle našich m ení,
vyšším obsahem n kterých d ležitých vitamín než je tomu u lesních bor vek i brusinek, jak ukazuje následující tabulka.













































































































































































Choroby a škůdci
Vážnou chorobou bor vek je odumírání
výhon , které zp sobují houby Godronia
cassandrae, Botryosphaeria corticis, Phomopsis vaccinii a Botrytis cinerea. Dochází
k náhlému vadnutí a odumírání v tví i
jejich ástí. Projevy lze pozorovat již od
kv tna. První známkou jsou erveno-hn dé
oválné skvrny na k e, které se pozd ji
propadají a ohrani ují a dochází k p erušení
vodivých pletiv a dochází k vadnutí. Plody
nejsou napadány (patogen roste p i pH 4 až
6 - plody bor vek mají pH 3,3). Napadené
ásti odstra ujeme a likvidujeme. Nakupujeme rostliny množené jen ze zdravých jedinc , výhodn i cestou in-vitro. Dbáme na
vyzrání d eva a dobré stanovištní podmínky.
K vážným šk dc m pat í ptactvo, které
po ádá na zrající bor vky nálety. Stoprocentní ochrana v malých výsadbách je
pouze krytí silonovou sítí.
P i dodržení uvedených p stitelských
zásad bude s výsledky spokojen každý
p stitel.
František Havelka






































postrádají charakteristickou chu . První
sklize za íná t etím rokem po výsadb a
každým rokem se její množství zvyšuje až
dosáhne pr m rn 2,5 až 5 kg z ke e. Zahrani ní údaje uvád ji sklize až p es 10 kg
z ke e. V našich podmínkách jsme sklidili
nap íklad 7,65 kg (odr da ´Herbert´) a až
10,38 kg (odr da ´Rekord´) z ke e. Sklize
v našich podmínkách za ala nejd íve 18.
ervence a nejpozd ji 12. srpna. Pr m rn
trvalo skliz ové období 30 dn . Pro mechanizovanou sklize jsou v zahrani í vyvinuty
kombajny, lze použít kombajn pro sklize
rybízu (p i sklizni v dob , kdy je ur ité množství bobulí p ezrálých).






































Co je to Guinejská borůvka?
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Je to jednoletá bylina z eledi lilkovitých
(Solanaceae) a jako plevel, provázející
lov ka, má velmi obsáhlé rozší ení. Botanický název je Lilek guinejský (Solanum
nigrum var. guineense) a jak je patrné z p íslušnosti do botanické eledi, nem žeme
o ekávat žádnou p íbuznost k bor vce.










































































































Sklizeň
Plody jsou uspo ádány v hroznech po 6 až
13 bobulích. Obdobn jako postupn rozkvétají, (tj. plodné v tévky od shora dol a
jednotlivé hrozny od spoda nahoru), i zrají.
Sklize je proto postupná, což je ur itá
nevýhoda. U nových odr d lze však sklidit
plody na 2 až 3 sb ry, u odr d ´Earliblue´ se
v n kterých letech poda í sklize jednorázová. Nové odr dy jsou šlecht ny pro jednorázové sklizn . Sklízíme až po úplném zmodrání bobulí a když jsou stopky bez erveného zabarvení. Plody sklizené p ed asn
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nutná závlaha. Na sušších stanovištích a na
zahrádkách je d ležitá, chceme-li docílit
vysokých sklizní velkých plod . P da musí
být stále p im en vlhká (zvlášt d ležité
v období tvorby plod ).
Prvé dva roky po výsadb rostliny ne ežeme. Odstraníme kv tní pupeny, aby se
rostlina nezeslabovala p ed asnou plodností a podpo il se r st vegeta ních ástí. Bor vky plodí na jednoletém d ev , proto
podporujeme jeho tvorbu mimo jiné i ezem.
Odstraníme z rostliny slabé metlovité výhonky, které se tvo ívají uvnit spodní ásti ke e
a ke zahuš ují. Stejn vy ezáváme i v tve
poškozené nebo chorobné a v dalších
letech i v tve staré s malými a slabými p ír stky. Správn udržovaný ke má mít 5 - 8
(u velmi vzr stných až 12) silných rovných
v tví, které tvo í dostatek nových p ír stk .
Je t eba si uv domit, že ím siln ji rostliny
ežeme, tím máme bobule v tší, d íve zrají,
ale v menším množství. ezat m žeme
bor vky od za átku období vegeta ního
klidu až do doby kv tu.
Pro ádný r st a vývoj je nezbytné hnojení.
Názor, že bor vky pat í mezi kultury zcela
nenáro né na živiny je mylný. O hnojivech
jsme se zmínili již v kapitole o volb stanovišt . Vysázené rostliny musíme však hnojit
i v dalších letech po výsadb a to v dávkách
odpovídajících stá í rostlin. V prvém a druhém roce stá í sta í dávka d íve uvedených
hnojiv v množství 25 - 30 g na rostlinu.
Hnojivo plošn rozhodíme kolem rostliny a
to ve vzdálenosti 30 cm od st edu ke e. Ve
t etím až tvrtém roce p stování dávku
zdvojnásobíme, od pátého roku hnojíme
dávkou 100 g/m2.




































































































Výsadba a ošetřování
Na humózních p dních substrátech, které
jsou pro ke ové bor vky vhodné, je zvýšené
nebezpe í poškození mladých rostlin mrazem. Tyto p dy m ní vlivem mrazu objem a
m že tak dojít k obnažení (zdvihnutí) nezakoen ných sazenic. Vhodn jší jsou proto
výsadby jarní, kdy mají rostliny možnost do
zimy ádn zako enit. Pokud sázíme na
podzim, sázíme kontejnerované rostliny a to
co nejd íve. P i výsadb je nutné dbát toho,
aby ko eny bor vek, které jsou velmi jemné,
nep eschly. Bor vky sázíme do ad vzdálených 250 - 300 cm a v adách na vzdálenost
120 - 150 cm, pro kombajnové sklizn 300
x 60 - 80 cm. Vysazujeme sazenice staré 2
až 3 roky. Velmi vzr stné kultivary za 10 -15
let spojí ady vzdálené 3 m (´Selekta B´).
Bor vky mají m lký ko enový systém,
kultivace mezipás musí být jen povrchová.
Zvlášt nebezpe né je hlubší obd lávání
p dy v období rašení i kv tu. V t chto
obdobích je správn jší kultivaci neprovád t.
Výhodné je mul ování organickými materiály (sláma, k ra, št pka, piliny apod.) ve
vrstv 5-10 cm. Každý t etí rok jej dopl ujeme. Tam, kde je hladina podzemní vody
v hloubce 60 cm a ro ní úhrn deš ových
srážek se pohybuje okolo 600 mm, není


















































Odrůdy
Jak bylo již uvedeno, sortiment odr d je
stále bohatší. Odr du volíme podle ú elu
p stování. Rozlišujeme, zda nám jde o
produkci stolních plod - pro p ímou spot ebu (velké modré plody s voskovým ojín ním,
pevnou slupkou, p íjemné chuti) nebo pro
konzervárenské zpracování (odr dy, které
lze sklidit na mén sb r , event. kombajnem). D ležité je, abychom m li zaru enu
pravost odr dy - jen vegetativn množené
odr dy zaru ují deklarované vlastnosti.
P evažující zp sob vegetativního množení
je ízkování d evitými i bylinnými ízky.
V posledních letech je hojné množení in
vitro (u nás nap . Mgr. Jan Holub v Olomouci). Semená e nás sice mohou p ekvapit,
ale p evážn nep íjemn , generativní množení je významné p edevším pro šlechtitelské ú ely.
Kultivary lze rozd lit na rané (velmi rané),
polorané a pozdní (polopozdní). K raným


pat í ´Weimouth´, ´Earlyblue´, ´Duke´, ´Sunrise´, ´Spartan´, ´Reka´, ´Bluetta´ a ´Blueray´,
(zrající týden p ed ´Bluecrop´). Z naší selekce sem pa í d íve rozši ovaná ´Selekta H´,
která je velmi raná, bohat plodí, plody
velké tmavší barvy, ale mén výrazné chuti
- vhodná pro nejran jší sklize . Do skupiny
poloraných pat í ´Bluecrop´, ´Pemberton´,
´Bluejay´, ´Patriot´, ´Sierra´, ´Dixi´. Též ´Selekta J´ s výraznými velkými plody a o n co
pozd jší. ´Selekta B´ s velmi bujným r stem
(2,5 - 2,8 m), velkou plodností, ale pouze
st ední velikostí plod . K pozdním adíme
nap . odr du ´Herbert´ (v našich sledováních m la nejv tší plody - 29 mm), ´Elliot´,
´Berkeley´, ´Nelson´, ´Jerezy´, ´Brigitta´,
´Darow´ a další. Charakteristiky jednotlivých
odr d by p esáhly rozsah této informace.
Lze jen upozornit, že bor vky jsou samosprašné, více a v tších plod však sklízíme
po opylení pylem jiné odr dy. Za azujeme
do výsadby 2 - 3 odr dy.







































4 kg plného NPK hnojiva s obsahem ho íku
a cca 1 kg jemn mletého vápence na 1000
litr . U ostatních rašelin nevápníme. Respektujeme, že bor vky jsou citlivé na vápník a chlor. Velmi se osv d ují hnojiva typu
Osmocote, Plantacote apod. (15-10-15-2
MgO - 4,5 S), která mají p esn ur enou
dobu ú innosti (2-4-6-10 apod. m síc )
danou postupným uvol ováním živin z jednotlivých voskových vrstev a to v závislosti
na teplot (ne vlhkosti). Jsou drahá, vysta íme s normálními NPK hnojivy s Mg ev. S
(bez Ca) (nap . NPK-16-10-10+3 MgO+7 S),
nebo sm sí síranu amonného, superfosfátu
a síranu draselného a ho ké soli, nebo výborným hnojivem AGRA BIOMIN speciáln pro
bor vky, které obsahuje rohovinu. Pokud
máme pod vykopanou jámou pís ité podloží
je výhodné, pro snížení pr saku vody, vložit
do hloubky 60 cm folii s mírn zdviženými
okrajem. Snížíme tak pot ebu vody pro
zálivku.
Bor vky m žeme též p stovat v nádobách
(na terasách i balkonech apod.), volíme
nádoby s obsahem minimáln 45 litr , lépe
65 i 90. Z vlastních zkušeností mohu doporu it pro dlouhodobé p stování, podle
vzr stnosti odr dy, 65 až 90 litrové kontejnery.
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Rakytník řešetlákový
Agrotechnika
Pro p stování jsou nejvhodn jší slunná
stanovišt , rovinné i mírn svažité pozemky, ne mrazové kotliny. Vhodné jsou p dy
leh í, pís ité, propustné, bohaté na vápník,
pH 6,5 - 7. Uspokojiv roste i na vlh ích
stanovištích a zasolených p dách. P íprava
p dy p ed výsadbou spo ívá v organickém
i minerálním hnojení, zejména zapravením
fosfore ných i draselných hnojiv.
Vysazujeme na podzim, ale i na ja e, spon
volíme podle vzr stnosti odr d, zpravidla
4,0 x 1,5 až 2,0 m. Pokud je výsadbový
materiál prostoko enný, tak ko eny nezakracujeme a pouze odstra ujeme poškozené.
Sazenice vysazujeme o 10 až 15 cm hloub ji než rostly ve školce. S ohledem na
dvoudomost rostlin vysazujeme spole n
sam í i sami í rostliny v pom ru 1 : 6 až
1 : 8. Ve v tších výsadbách se osv d uje 5
až 6 ad sami ích a 1 ada sam ích rostlin.
Vhodná je výsadba sam ích rostlin - semená , které rozkvétají v takovém asovém
termínu, který je shodný s kvetením samiích odr d.
Nejnáro n jší prací je sklize . Plody se
sklízí v období technologické zralosti, nezralé plody pevn drží na obrostu, p ezrálé
praskají. Sklízí se plody vybarvené, nejnáro n jší je ru ní sklize odtrháváním i
odst íháváním plod nebo plodných v tévek, které se mimo porost zmrazí, lisují a
dále zpracovávají. Možností je i sklize
set esení zmrzlých bobulí b hem zimy, což




























Vhodnost odr d
Na základ hodnocených p stitelských i
skliz ových ukazatel lze za perspektivní
odr dy doporu it ´Vydubecký´ a ´Vyšegorodský´. Velikost sklizn up ednost uje odr dy
´Jaltský´, ´Fruchtal´, ´Elegantní´. Ranou
odr du ´Jaltský´ lze doporu it do poloh
s kratší dobou vegetace. Odr da ´Jolico´ je
vhodná do poloh teplých s dlouhou dobou
vegetace. Je kvalitní, avšak pozd dozrávající.
























































































Množení
Semenné množení d ínu poskytuje r znorodé potomstvo, p evážn je však využíváno
pro množení podnožového materiálu. Dvousemenná peckovice je p eléhavá s tzv.
dvojitou dormancí, mechanickou i fyziologickou a vyklí í až ve druhém roce po jednoro ní stratifikaci. Odr dy a vybrané ekotypy
se množí vegetativními zp soby (bylinnými
ízky, h ížením, odkopky i št pováním).
Roubování i o kování vyžaduje dop stování
podnožového materiálu, nej ast ji semená. Metody, používané pro oba zp soby
jsou shodné s tradi ní školka skou praxí. P i
o kování se osv d ilo umíst ní dvou protistojn umíst ných o ek. Výrazn se tak
ovlivnil r st a velikost budoucího ke e. Pro
výsadbu prostoko ennou by délka ko en
nem la klesat pod 0,2 m. Ko eny musí být
po etné, svaz ité, bohat v tvené, nepoškozené a nezaschlé. Délka výhonu u nadzemní ásti by nem la klesat pod 0,5 m, požadována je i tvorba postranních výhon a síla
ko enového kr ku nad 15 mm. Kontejnerovaná sadba má odlišný charakter jak ko eno
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vé, tak nadzemní ásti. Schopnost ujatelnosti a pokra ování v r stu je mnohonásobn vyšší.



















































































































Mimo tradi n p stované ovocné druhy se
v posledním období zvýraz uje zájem
o skupinu mén rozší ených ovocných druh . V tšina z nich se vyzna uje nenáro ností na p stitelské podmínky a setkáváme
se s nimi i na extrémních stanovištích.
P edností jejich p stování je tém každoro ní plodnost a sklizené ovoce má vysokou
biologickou hodnotu s p íznivým vlivem na
lidské zdraví. Plody n kterých druh lze
konzumovat nejen erstvé, ale p evážn
slouží pro r zné druhy konzervárenského
zpracování, mají využití jak v potraviná ském, tak farmaceutickém pr myslu.

V období plodnosti se p istupuje u ke
k nejnutn jšímu sanitárnímu ezu, odstra ují
se polámané, k ížící se v tve i výhony.
U kmenných tvar s výškou kmene 0,50 až
0,70 m a korunou obsahující 5 - 7 kosterních v tví jsou ezové práce náro n jší. ez
sleduje prosv tlení koruny a odstran ní
podr stajících v tví. Koruny se snadno
tvarují, n které semená e vytvá í p evislé
partie, které se využívají pro tvarování
palmet (dvouramenná palmeta). Semená e
se zpravidla tvarují jako ke s výškou nízkého kmene 0,3 - 0,5 m, s 5 až 7 kosterními
v tvemi. Veškeré ezové práce snáší d ín
velice dob e, musí však být provedeny brzy
z jara, jinak p i opožd ní je vyvoláno "slzení"
nadm rným proud ním mízy.
Ochrana v i chorobám a šk dc m je
prakticky minimální. M že se vyskytnout
houbové onemocn ní p i dlouhodobém
skladování plod , moniliová hniloba (Monilinia fructigena). Na letorostech se mohou
vyskytovat b lavé mou naté povlaky padlí,
z ídkav se m že vyskytovat i virózní mozaika.






























Dřín obecný
Agrotechnika
S ohledem na zna nou dlouhov kost
zodpov dn vybíráme trvalé stanovišt pro
p stování, vhodné jsou slunné polohy, p dy
propustné s dostatkem obsahu vápníku a
ho íku. P ed výsadbou dopl ujeme organická i minerální hnojiva a povrch pozemku
kultiva n upravíme. Vzdálenost ad volíme
dle úrodnosti p dy 5, 0 až 6,0 m, v tší spon
volíme na kvalitních stanovištích. Zahušt né
výsadby pro nedostatek sv tla málo a nepravideln plodí, plody dlouho a nestejn
dozrávají. V adách se vzdálenost pohybuje
od 3,0 do 4,0 m.
Ve vhodných podmínkách vysazujeme na
podzim do konce íjna, nebo brzy z jara
za átkem dubna. Vysazují se jedno až
dvouleté sazenice s bohatou, hustou ko enovou soustavou. Ko eny i nadzemní ást p i
výsadb nezkracujeme. V 1. roce po výsadb bývají p ír stky minimální. Avšak ko enová soustava se intenzívn rozvíjí. V následujícím roce a dalších létech jsou p ír stky
mnohanásobn vyšší. Ve 3. a 4. roce bývá
za átek plodnosti. U semená v 5. až 6.
roce, u o kovanc ve 2. až 3. roce.
Agrotechnika spo ívá v m lkém zpracování p dy. V mezi adí do 10 cm, v p íkmenném pásu do 4 až 5 cm. V 8. až 10. roce se
ke e zapojí do pásu a zabrání r stu plevel .












Drobné ovoce
s vysokou biologickou hodnotou






























































Genofondová plocha ústavu Šlecht ní a
množení zahradnických rostlin ZF MZLU
Brno na ŠZP v Žab icích obsahuje adu
t chto druh . Založené výsadby t chto
d evin slouží jednak k v deckovýzkumné i
pedagogické innosti, ale i jako zdroj množitelského materiálu pro zájemce zam ené
na šlechtitelskou a školka skou innost.
Celkov je hodnocena ada druh , odr d i
genotyp , které byly získány jak z domácích, tak i zahrani ních zdroj . Jejich po et
se neustále zvyšuje získáváním nových
druh jak z domácích, tak zahrani ních
zdroj . Z hlediska ovocná ského zaujímá
významné postavení:
- d ín obecný - Cornus mas L.
- rakytník ešetlákový - Hippophae rhamnoides L.
- zimolez jedlý - Lonicera caerulea var.
edulis Turcz. ex Frey
















Varieta pocházející ze západní Afriky je
zvlášt mohutná. Rostlina dosahuje i metrové výše, široce vej ité listy jsou 7 až 10 cm
dlouhé a nachov erné bobule mají pr m r
až 15 mm. V plodenstvích jsou po 5 až 7
kusech.
Vzhledem se tedy bobule bor vkám docela podobají, chu je však nevalná, vzdálen
p ipomíná raj ata. Zralé plody se v chudých
oblastech sbírají a jedí, ale rozhodn se to
nedá doporu it. Jako u mnoha jiných lilkovitých rostlin je zde totiž obsažen známý
alkaloid solanin, a to ovšem v bobulích.
Jeho množství je p itom zna n kolísající.
Konzumaci nelze doporu it ani po p eva ení. Nevede sice k nebezpe ným otravám,
ale zažívací potíže m že zp sobit.
Rostlina bohat obalená ernými bobulkami ovšem nevypadá špatn . Ur itá ryze
okrasná hodnota by tu tedy byla, ale nelze
p stování doporu it tam, kde jsou d ti.
Množí se výsevem a p edp stováním sazenic stejn jako u raj at. Pro uvedenou podobnost s bor vkou je možné se setkat
s prodejem rostlin Lilku guinejského p i
r zném p íležitostném prodeji - na výstavách apod.
Lilek erný (Solanum nigrum L.) se ve své
menší variet (výška 40 cm, bobule o pr m ru 8 mm) vyskytuje dosti asto jako
plevel i v teplejších oblastech R. Je považován za mírn jedovatou rostlinu.
Jiří Žlebčík
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sklizni ve druhé polovin
ervence. Po
opadu list na podzim p istoupíme k základnímu zpracování p dy do hloubky 10 až
12 cm. Prost edkem k udržení vláhy v p d
a bezplevelnosti je každoro ní mul ování
ke rašelinou, kompostem nebo rozloženým hnojem. Organická hnojiva (hn j, rašelina, kompost) používáme 1 x za 2 - 3 roky.
P i podzimním zpracování je zapravíme do
p dy. P ihnojení minerálními hnojivy provádíme zpravidla 3 x v pr b hu vegetace.
První dusíkaté p ihnojení se uskute ní brzy
po sejití sn hu. Dusík dodáváme formou
síranu, dusi nanu amonného a mo oviny.
Letní p ihnojení bývá za átkem ervence
kombinovanými hnojivy 40 až 60 g/m2.
Po odkv tu pro podporu vegetativního
r stu používáme listovou výživu 0,3% Vegaflor.
P i podzimním zpracování p dy do ní
vnášíme fosfore ná a draselná hnojiva
v dávce 20 - 30 g/m2. Podle pot eby vápníme po 3 - 4 létech. Vhodné je doplnit B, Mn,
Zn, Cu v síranové form .
ezové práce zpomalují p irozené procesy
stárnutí a prodlužují období hospodá ské
plodnosti, úrodnost vzr stá p i každoro ním
vytvá ení silných ro ních p ír stk , plody na
silných letorostech jsou v tší než na slabých
a zastín ných.
V období r stu v prvních 3 - 5 letech po
výsadb je ez omezen na minimum, spo ívá v odstran ní poškozených i zaschlých
partií. V návaznosti jedenkrát za 2 - 3 roky je
vhodné uskute nit selektivní ez. Nezbytnost
pravidelného zmlazovacího ezu vzniká v 8.
až 10. roce po výsadb . Detailní zmlazovací
ez provádíme nejlépe na podzim nebo
asn z jara. Odstra ujeme stárnoucí vrcholy kosterních v tví, tím vzniká pror stání
pupeny a tvorba nových letorost . Nezbytné
je odstra ování drobných obr stajících partií
vyskytujících se na obvodu ke e, které p ispívají k rychlému zahušt ní a tím i zastín ní a
neplodnosti.
U n kterých odr d zimolezu (´Zoluška´) se
ke e "rozvalují", kosterní v tve se široce
rozkládají, asto až na p du, což iní složitosti p i ošet ování a sklizni. Takovéto partie
odstra ujeme u základu ke e a podporujeme vzp ímený tvar kosterních v tví. ez je
možný i u velmi starých, zanedbaných ke .
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Vhodnost odr d
Jednotlivé odr dy i genotypy se liší tvarem, barvou, chutí a termínem zrání plod .
Na základ získaných výsledk a poznatk
lze doporu it pro p stování následující
odr dy - ´Leicora´, ´Hergo´, z genotyp
´Velkoosecký´, ´Buchlovický 1´ a ´Peterburský´. Pozornost si zasluhuje odr da ´Novost
Altaje´, má p íjemn kyselé plody a dozrává
v první polovin srpna.



































Zimolez jedlý
Je u nás pom rn novým ovocným druhem, který poskytuje jedlé a cenné drobné
ovoce s mimo ádn
asným dozráváním
plod . V rozsáhlém rodu zimolez , rozší ených v zón mírného pásma severní polokoule, se nachází p evážná v tšina s významnou okrasnou hodnotou. Ovocná sky
p stované jsou ozna ovány za "kam atské
bor vky", které mají plody p íjemn sladké
i kyselé, n kdy i s mírnou naho klostí.
Zimolez jedlý - Lonicera edulis agg. (Turcz. ex Freyn) je asi nejsprávn jší název,
který by se mohl b žn používat.
Z hlediska ovocná ského se p stují r zné
taxony zimolezu:
Lonicera edulis Turcz.. ex Freyn,
Lonicera kamtschatica Sevast.Pojark,
Lonicera turczaninowi Pojark
V rámci šlecht ní lze využít i další:
Lonicera iliensis Pojark,
Lonicera stenantha Pojark,
Lonicera bushiorum Pojark,
Lonicera pallasii Ledeb,
Lonicera baltica Pojark.
V rámci t chto taxon vznikla celá ada
odr d ovocná sky p stovaných, spole n
ozna ovaných za "kam atské bor vky".
Není to nejsprávn jší název, botanicky
neodpovídá, je však zažitý a bude se dále
používat.
Jednotlivé kultivary - odr dy, vznikly vzájemným k ížením výše uvedených taxon .
Ozna ení p vodních, což by bylo nejsprávn jší, je však problémové, velice náro né.
Zjistit by se daly pomocí metod molekulární
genetiky. Touto metodou bychom pak ur ili
nejp esn jší p vod. B žn však posta í
ozna ení a možná z hlediska již vzniklé
situace, tradice a obliby p stování, bude
nejsprávn jší název Zimolez jedlý - Lonicera
edulis agg. (Turcz. ex Freyn). Bude se
používat i název kam atské bor vky,
který je zažitý, i když jednotlivé odr dy
nebudou pocházet z Lonicera kamtschatica.
























Množení
Výsev osiva je nejjednodušším zp sobem
rozmnožování. Prakticky zde není pot ebné
období poskliz ového dozrávání - stratifikace. Osivo lze vysévat ihned po sklizni, ale
také v období, kdy suché osivo bylo skladováno. P i tomto zp sobu množení bývá
50 % sam ích rostlin, které lze rozlišit až po
dvou až t íletém p stování.
Vegetativní zp soby zajiš ují jednotný
výsadbový materiál. Nej ast ji se používá
r zných metod ízkování polovyzrálými ízky
- bylinné ízkování, vyzrálými - d evitými
ízky.
Pro založení porostu v podzimním i
jarním termínu je d ležitá kvalita sazenic.
Nej ast ji vysazujeme dvou až t íleté sazenice, výšky 0,35 - 0,5 m s po tem 3 - 5
postranních výhon . Sazenice musí být
zdravé, nepoškozené (nebezpe í zapa ení,
namrznutí).

Agrotechnika
Pro výsadbu je nutno dávat p ednost dobe osv tleným, rovinným pozemk m nebo
plochám ve st ídavé ásti svah . I severní
svahy mohou být vhodné pro p stování.
Nevhodné jsou uzav ené kotliny, ale i suché
i p emok ené pozemky. Pro malop stitele
je vhodné využití okraje pozemk , kde
nezasahuje stín strom . Možno jej p stovat
v ad s erným rybízem, s nímž má shodnou agrotechniku.
Pr m rná ro ní teplota by m la dosahovat
6 - 8 EC, ro ní pr m r srážek 500 - 700 mm.
Nejvíce vody spot ebuje v dob kvetení,
intenzivního r stu letorost a p i nasazování
a zrání plod .
Nejvhodn jší jsou p dy s obsahem humusu 2,2 - 2,5 %. R st a plodnost ke není
výrazn ovlivn na pH p dy, nejvhodn jší
pro kulturu je reakce slab kyselá, pH 5,5
až 6,5.
Vhodnými p edplodinami jsou okopaniny,
ale i zelenina. V p edposledním roce d kladn vyhnojíme 4 - 6 kg/m2 chlévského hnoje.
Doplníme fosfore ná a draselná hnojiva.
Vysazujeme nej ast ji na podzim, kdy je
zabezpe ena vysoká ujatelnost, ale i p ezimování.
Jarní termín výsadby není astý, lze použít
zp sobu "z p dy do p dy", ujatelnost je
nižší.
Vzdálenost ke p i výsadb závisí na
vzr stnosti a struktu e ke , zpravidla ady
bývají vzdálené 2,5 - 3,5 m, vzdálenost
v ad se pohubuje od 1,5 do 2,0 m. Pro
výsadbu volíme nej ast ji dvouleté sazenice, které dosahují výšky 0,35 - 0,45 m, jsou
rozv tvené, s 2 - 3 výhony, rovn ž po et
hlavních ko en se pohybuje od 3 do 5, o
délce 0,35 m. Vhodná je hlubší výsadba,
vysazujeme hloub ji o 3 - 5 cm, zasypeme
kompostem a rašelinou a následuje zálivka.
P i výsadb nezkracujeme ezem, odstran ní podléhají jen partie zlomené p i transportu a výsadb .
Dobrý r st a asný vstup do plodnosti
zabezpe uje komplexní pé e o p du v meziadí a v pásech v blízkosti ke . Ošet ení
p dy do zrání plod spo ívá v kyp ení a
odplevelování. V dob zrání plod p erušíme kyp ení, které op t zintenzívníme po


















Vážným problémem p stování, zejména
v pozd jším období u stárnoucích rostlin, se
stává prosychání a odumírání partií v korun , asto i celých v tví (verticiliové a fusariové vadnutí).















neodpovídá našim klimatickým podmínkám,
nebo sklize plod sáním v intenzívním
proudu vzduchu. Náro ná sklize se jeví
jako jeden z hlavních d vod nízkého stupn rozši ování.
Napadení chorobami a šk dci s ohledem
na rozsah p stitelské plochy je minimální.
V rámci hodnoceného souboru bylo v r zném stupni výskytu zjišt no verticiliové
(Verticillium dahliae Kleb.) a fuzárivé vadnutí
(Fusarium sporotrichiella Bilard.). Dochází
k poškození cévních svazk , charakteristickým znakem je hn dnutí d evních partií
svazk cévních. Onemocn ní má chronický
charakter, nejd íve žloutnou a vadnou listy
od spodu, pozd ji odumírají celé partie
výhon
i v tví. Ze šk dc se nej ast ji
vyskytuje zelená mšice rakytníková.















































Nejčastější poruchy, choroby
a škůdci drobného ovoce





























































































Obecně
U všech druh ovoce, zejména ale u rybíz a angrešt se pom rn asto vyskytuje
okrajová spála list , která je p íznakem
nevyrovnané výživy, p edevším nedostatku
draslíku.
Protože všechny druhy drobného ovoce
jsou množeny vegetativn , setkáváme se
u n ho s nejr zn jšími virovými chorobami. Základem ochrany proti všem virózám je
používání zdravého sadbového materiálu a
okamžité a d kladné odstra ování napadených rostlin.
Šedá hniloba je houbová choroba, která
se m že vyskytnout u všech druh drobného ovoce. O této chorob bylo podrobn
informováno v Zahrádká i . 8/2008.
Ke šk dc m, kte í mohou škodit na všech
druzích drobného ovoce, pat í p edevším
sviluška chmelová. Tento drobný rozto
(asi 0,7 mm), napadá listy, které jsou pak
menší, výrazn zežloutlé, pozd ji bronzovité
a p i silném napadení zasychají. Na jejich
spodní stran jsou drobné pavu inky. P i
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Na záv r p íhoda ze zahradního centra:
Prodava se ptá zájemce o kiwi: "Chcete
sami í, nebo sam í rostlinu?" "To je jedno,
hlavn aby hodn plodila!"
Ladislav Zahradník
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Řez
provádíme na podzim, po opadu list ,
nebo v lét po nasazení plod , za posledním plodem. Krátíme dlouhé letorosty i
n kolikrát v pr b hu vegetace (za sezonu
narostou i 6 m), abychom podpo ili rozv tvení. Omezujeme r st do míst, kde nám
p ekáží. Odstra ujeme odplozené a suché
v tve. P i pozdním jarním ezu z ran siln
"slzí", (na Sibi i je aktinidie zdrojem "pitné
vody" pro lovce). Ke se dá p stovat i bez
ezu, ale nar stá nevzhledné "k oví".














V nujme pozornost aktinidii význa né (A.
arguta), se kterou je asi nejvíce p stitelských zkušeností. Je nenáro ná a dlouhov ká. Ideální tvar docílíme na opo e, kde se
m že pnout.





























Od té je odvozen i název Aktinidia - z eckého "paprsek". Plody jsou bohaté vitaminy
(vitaminu C obsahují 2 x více, než pomerane), minerálními a dalšími zdravotn cennými látkami. Sklízí se v plné zralosti (zá í,
íjen), když za ínají m knout. V chladnu
vydrží 2 - 3 týdny, v ledni ce déle. P i skladování se nesnáší s jablky, nebo ethylen
z jablek urychluje zrání. Konzumují se celé,
neloupané.
Velkou p edností aktinidie je, že netrpí
u nás chorobami, ani šk dci, alespo za 20
let p stování jsem žádné neobjevil.













U nás zatím mén známý ovocný druh,
zahrádká sky zajímavý jako zpest ení tradi ního sortimentu ovoce. eský název N LKOVEC se neujal. Sazeníce nabízí v tšina
zahradníckých prodejen, trhovci i obchodní





















Kam vysazovat?
Orientace k jihu není nutná, naopak p ímý
slune ní úpal vadí. Vhodný je polostín a
prospívá i na severní stran . Ani na p du
není náro ná. Více jí vyhovují p dy leh í,
mírné kyselé. P i výsadb je nejvhodn jší
kvalitní kompost s p ídavkem rašeliny, nebo
lesní hrabanky. V prvních 2 letech zaléváme, vhodné je okolí ke e mul ovat. Plodit
za íná ve 3 - 4 letech po výsadb . Raší o 14
dní d íve než réva. Kvete pozd , koncem
kv tna až za átkem ervna, výraznými
bílými kv ty, atraktivními pro v ely.
Plody jsou žlutozelené bobule. Na p í ném ezu vidíme typickou, ze st edu se
rozbíhající paprskovitou kresbu.












































































Plodnost odr d
Pro zakládání výsadeb se uplat ují odr dy
vyzna ující se mrazuodolností, vysokou
plodností, požadovanou velikostí plod i
odpovídajícími chu ovými vlastnostmi.
Ze sledovaného souboru odr d lze pro
p stování doporu it následující odr dy:
´Altaj´, ´Fialka´, ´Amfora´, ´Viola´, ´Morena´.
Na základ organoleptického hodnocení
(senzorika erstvých plod ) byly nejlépe
hodnoceny odr dy - ´Altaj´, ´Morena´.
Vojtěch Řezníček



































Aktinidie - známá jako KIWI

Ani u tohoto ovoce neskon ila šlechtitelská práce. Objevují se k íženci mezi uvedenými druhy, zajímavých vlastností.



Poznámka: tento text jsme za adili do ro enky
hlavn kv li zkušenostem s p stováním kultivar
uvedených ovocných druh , dosažených na
tomto pracovišti.

Aktinidie čínská má nejv tší plody, známé
ze supermarket , ale je náro ná na teplo.
Da í se jí tam, kde meru kám. Zimní
mrazy snáší jen do -15 oC.
Aktinidie ovocná je rozší ená ve východní
Sibi i. Je velmi mrazuvzdorná, snáší až
-40 oC, má však jen drobné plody, velikosti
angreštu, které opadávají.
Aktinidie význačná je pro zahrádká e asi
nejzajímav jší. Pocházi z východní Asie,
odolává zimním mraz m do -30 oC. Plody
jsou od velikosti angreštu do velikosti
švestky, nepadají, dlouho drží na ke i.
Nevadí jim ani první mrazíky.
Ostatní druhy aktinidií - nap íklad A. melandra(a. ernoprašná) s ervenohn dými
plody, A. polygama (a. st íbrná) s plody
oranžovými až ervenými, které velmi
chutnají ko kám, A. purpurea (a. purpurová) s purpurovými plody, a další jsou vzácn jší, v tšinou okrasné.

Rozmnožování
Aktinidie se množí nej ast ji bylinnými
nebo d evitými ízky (jako vrba). D evité
ízky odebíráme brzy, po opadu list (listopad). Do jara je uskladníme ve vlhku a
chladnu.
P i sázení pozor na polaritu, zapíchneme-li ízek "hlavou dol ", neroste. T žko se
rozpoznavá na ízcích spodek a vršek,
pupeny nesm ují nahoru. Ale pod pupenem je jizva po listu (dolík), tou vždy dol !
Ne vždy ízky spontánn ko ení. Snad "ro níková záležitost". Pravoko enné rostliny
d íve plodí. Množit lze i semenem (v plodech jako má ky), ale 90 % semená k
jsou sam í rostliny a musí se roubovat.
Aktinidie dob e zako e uje i p i h ížení.





































Množení
Z dosud nejznám jších zp sob se využívá množení generativní - semeny a vegetativní množení - ástmi rostlin. Semená ky
zachovávají jen z ásti vlastnosti a znaky
mate ných rostlin a je nutné v prvních létech plodnosti v novat pozornost selekci a
výb ru rostlin požadovaných vlastností.
Odr dové vlastnosti a znaky se zachovávají p i množení vegetativními zp soby. Pro
množení se nej ast ji používá bylinných
nebo d evitých ízk . Lze i využít dalších
zp sob v etn meristémového množení.

Vhodn ozelení i plot. Roste rychle a brzy
pokryje besídky, pergoly, zídky i mén
vzhledné st ny budov (u t ch je nezbytná
op rná konstrukce - od kovových materiál
se rostlina v lét odtahuje). Dob e se pne i
po stromech, Aktinidie je velmi dekorativní,
ale zabere hodn místa. M že se sice
p stovat i ve tvaru stromku, ale pak musíme
hodn ezat a plod je málo.


























et zce. Pro úsp šné p stování p ipome me alespo základní p stitelská doporuení.
Celá skupina aktinidií jsou opadavé, popínavé, d evité liány. Jsou to rostliny dvoudomé, to znamená, že k plodnosti pot ebujeme
sami í a sam í rostlinu. Rozeznat pohlaví
se dají jen v dob kv tu. I když už jsou
nabízeny i odr dy oboupohlavné (jednodomé i samosprašné), v praxi jsou málo
plodné. Sam í rostlina (opylova ) vždy zvyšuje úrodu. Pro p stitele je cenné, že sam í
rostlina od jedné odr dy opyluje i odr dy
jiné. Seriozní prodejci nabízejí sazenice
v páru.
I když rod Actinidia zahrnuje 36 druh ,
v praxi se setkáváme se t emi: a. ínskou
(A. chinensis), a. význa nou (A. arguta) a
a. ovocnou (A. kolomikta),




Obecn se traduje minimální výskyt poškození. Setkáváme se se široce rozší enými
šk dci, jako nap íklad zelenou mšicí zimolezovou, štítenkou bílou, puklicí švestkovou a
pod.
Z chorob na plodech se vyskytuje plíse
šedá, nebo-li šedá hniloba. Znatelné škody
zp sobuje ptactvo v zimním období vyklováváním narašených pupen , ale i v dob
sklizn sb rem zralých plod .
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Maliník a ostružiník
Bezesporu nejzávažn jší chorobou maliníku je odumírání maliníku, které se u jednoletých výhon projevuje fialov hn dými
skvrnami a na lo ských výhonech p edevším odlupováním borky, slabým r stem
bo ního obrostu a v tšinou p ed asným
usycháním. Choroba se vyskytuje p edevším v hustých a starších porostech. Maliník
by se nem l p stovat na t žkých a vlhkých
p dách a napadené výhony by m ly být
v as odstra ovány. Mezi jednotlivými odr dami jsou podstatné rozdíly v náchylnosti k náchyln jším pat í nap . odr da `Zeva II`,
k odoln jším pak `Camby` nebo `Tulameen`. Menší škody m že choroba zp sobovat
i na ostružiníku.
V posledních letech se v porostech maliníku a p edevším ostružiníku stále ast ji
setkáváme se rzivostí (rzí). I když jejich
p vodci mohou být t i r zné houby, vždy je
pro n typická tvorba prášivých ložisek žlutých a na podzim i tmavohn dých výtrus .
Tato ložiska mohou být na listech, letorostech a n kdy dokonce i na plodech. Z preventivních opat ení je možné doporu it
pouze v asné odstra ování napadených
list . Napadené výhony je t eba odstranit
okamžit po sklizni plod . Chemická ochrana u nás není pro tento p ípad vypracována,
ale v zahrani í se používají p ípravky jako
nap . Baycor 25 WP nebo Dithane DG
Neotec i Dithane 45 WP. S post iky je však
nutné za ít krátce po vyrašení rostlin a ošetení aspo dvakrát v desetidenních intervalech zopakovat.
V posledních letech je na postupu velmi
nebezpe ná fytoplazmová zakrslost maliníku. Na lo ských prýtech z každého pupenu vyraší v tší po et slabých a neplod



















































































kým "pí alkovitým" zp sobem). Proti všem
t em šk dc m je možné p i zjišt ní výskytu
ošet it rostliny p ípravky Decis EW 50 nebo
Spruzit-Flüssig.
Housenky nesytky rybízové vyžírají st edy v tví rybíz i angreštu. Ty pak vadnou,
odumírají a asto se i lámou. Jedinou ochranou je v asné a d sledné odstra ování
napadených v tví a to zásadn až u zem .
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ké ochran , která však v tšinou není p íliš
ú inná, je možné použít p ípravky Magus
200 SC, Omite 30 W nebo Omite 570 EW.
Ošet ení se provádí za teplého slunného
po así (p i teplot nad 18 EC). První ošet ení se doporu uje p i pukání pupen , druhé
p ed kv tem a p ípadné t etí po sklizni.
Mšice srstková je p í inou nahlou ených
vrchol v tvi ek rybíz a angrešt se zkadeenými a pokroucenými listy. P ezimuje ve
form vají ek na k e rybíz a angreštu.
V ervenci odlétá na kaliny a zp t se vrací
až na konci léta. Poškozené letorosty nedostate n vyzrávají a proto v následné zim
snadno zmrzají. Nahoru vyklenuté puchý e,
které jsou nápadné již na ja e brzy po vyrašení, jsou zp sobovány mšicí rybízovou,
která saje na spodní stran t chto puchý .
Tato mšice p ezimuje vají ky, které jsou
nakladeny k pupen m rybíz . Na léto tyto
mšice odlétají na voln rostoucí hluchavky
a istce. Krom t chto dvou nej ast jších
mšic se na rybízech a na angreštu mohou
vyskytovat ješt n které další druhy. Ochranu proti všem druh m mšic je nejlépe provád t preventivn , tzn. již p ed výskytem
poškození, nejpozd ji p i prvních p íznacích. Vhodným termínem je rašení pupen .
K tomuto ošet ení je možné použít p ípravky
Neudosan, Neudosan AF, Oleoekol, Pirimor
50 WG nebo Spruzit-Flüssig. P irozenými
nep áteli mšic jsou pest enky, sluné ka,
zlatoo ky, ploštice, škvo i, pavouci a n kte í
další lenovci.
P edevším na angreštech velmi asto
škodí puklice švestková, pro níž jsou
typické hn dé vyklenuté kulaté štítky.
Ochrana je velmi obtížná a ú inné je pouze
ošet ení p ed kv tem p ípravky Frutapon
7 E, Oleoekol nebo Talstar 10 EC, pop .
použití lepových pás a lep na kmínky,
avšak to musí být provedeno nejpozd ji
v b eznu.
Požerky na listech angrešt a rybíz m že
zp sobovat pilatka angreštová (jednobarevné housenice ožírají listy tak, že z nich
z stávají jen žebra), pilatka rybízová (housenice nejprve zp sobují okrouhlé dírky)
nebo píďalka angreštová jejíž housenky
jsou nápadn zbarvené a pohybují se typic



























































































































































































































Angrešt a rybíz
Bezesporu v posledních letech nejobávan jší a také nej ast ji diskutovanou chorobou angreštu je hnědé (americké) padlí
angreštu. Protože na toto téma bylo napsáno již bezpo et lánk , tak je stru n . P íznaky jsou všeobecn známé, ne všichni
však v dí, že napadá nejen angrešt, ale i
rybízy (p edevším rybíz erný) a i k ížence
angreštu s rybízem, kde dochází p edevším
k napadení vegeta ních vrchol a letorost .
D ležité je v d t, že choroba p ezimuje
p edevším na koncích letorost . Proto
základem ochrany je krom nep stování
hostitelských rostlin v zastín ných a špatn
v traných lokalitách, udržování vzdušných
korun stromk a ke , nep ehnojování
dusíkem a v asného odstra ování napadených plod , p edevším odstra ování konc
letorost , nejlépe pr klestem již po sklizni.
Krom toho v sou asnosti existují již n které odr dy angreštu s ur itým stupn m odolnosti (nap . `Invicta `, `Mucurines`, `Prima`,
`Remarka`, `Rixanta`, `Reverta`, `Rokula` a
`Rolonda`). V oblastech s pravidelným výskytem je vhodné provád t ošet ení p ípravkem Discus a to v termínech p ed kv tem,
po odkv tu a po sklizni. Ur itý potla ující
ú inek mají i p ípravky Biool a Bioton.
P edevším erný rybíz, a z n ho pak
zejmény odr dy `Eva` a `Öjebyn`, jsou
v n kterých lokalitách siln poškozovány
sloupečkovou rzivostí rybízu, která byla
d íve nazývána rzí vejmutovkovou. Typické
pro tuto chorobu je výskyt žlutých až hn dých sloupe k ("chloupk ") na spodní
stran list . P vodcem je dvoubytná rez,
jejímž druhým hostitelem je borovice vejmutovka a výjime n i limba. Protože ale výtrusy se mezi ob ma hostiteli ší í i na v tší
vzdálenosti, není dodržování prostorové
izolace vždy dostate n ú inné. Taktéž
chemická ochrana, ke které je možné po
sklizni plod použít p ípravek Baycor 25
WP, není vždy dostate n ú inná.
Pom rn astou, ale v tšinou p ehlíženou
chorobou rybízu (p edevším erveného) a
angreštu je antraknóza rybízu (pakust eb-









ka rybízová), která se projevuje ost e ohranienými drobnými skvrnami. Napadené listy
postupn žloutnou, odumírají a opadávají,
takže v dob sklizn jsou rostliny asto již
bez list . Takové rostliny poskytují jen mén
kvalitní a špatn dozrávající bobule. K nejnáchyln jším odr dám rybízu pat í `Fay v`,
`Heros`, `Jonkheer van Tets`, `Red Lake`,
`Versaillský` a `Vierlandenský`. Preventivním opat ením je p stování rostlin ve vzdušných a slunných oblastech, udržování vzdušných porost i jednotlivých rostlin, likvidace
opadlých napadených list a p stování
odoln jších odr d. V p ípadech deštivého
po astí je možné p ed kv tem provést ošet ení p ípravky Dithane DG Neotec nebo Dithane M 45, které se m že zopakovat i po
odkv tu.
Ze živo išných šk dc je t eba se p edevším zmínit o vlnovníku rybízovém, který
je p í inou zdu elých kulovitých pupen
(hálek), které na ja e neraší, ale hn dnou,
zasychají a opadávají. U napadených rostlin
se postupn snižuje výnos nejen vlivem
redukce po tu zdravých pupen , ale i proto,
že vlnovník rybízový je i p enaše em velmi
nebezpe ného virového zvratu černého
rybízu, pro který je typická tvorba tzv. kop ivovitých list a p edevším neplodnost kv t .
Vlnovník je proto velmi nebezpe ný šk dce,
jehož škodlivost je v posledních letech na
postupu. Velmi asto je p í inou likvidace i
velkých plantáží erného rybízu. Vlnovníci
p ezimují v pupenech a již v p edja í p i
teplot nad 18 EC opoušt jí hálky a vlastním
aktivním pohybem, a na v tší vzdálenosti i
vzdušnými proudy, jsou zanášeni k pupen m, které se nov zakládají v úžlabích
list . Zde se intenzivn množí, takže v jednom poškozeném pupenu m že být i n kolik tisíc jedinc . Základem ochrany je vysazování zdravé sadby. Ty je t eba pravideln
kontrolovat a zdu elé pupeny okamžit
z nich odstra ovat a spálit. Neodstra ujeme
však jednotlivé zdu elé pupeny, ale odst ihujeme celé v tvi ky a to zásadn až pod
posledním poškozeným pupenem. Toto
opat ení je t eba provést na všech napadených ke ích v širším okolí. Siln ji napadené
ke e je vhodné zcela zlikvidovat. K chemic-










silném výskytu je možné provést ošet ení
p ípravky Omite 30 W nebo Omite 570 EW.




































































































































































































































































































generací. Na okolní rostliny se rozši uje
v tšinou aktivním p elézáním, ale i v trem,
hmyzem, ná adím, lov kem a zejména
sadbou. Jeho vývoj a ší ení podporuje
suché a teplé po así. Nej ast jším zdrojem
ší ení tohoto nebezpe ného šk dce je
napadená sadba. Poškození zp sobované
rozto íkem je n kdy podobné poškození
háďátkem jahodníkovým. V tomto p ípad
nejtypi t jším p íznakem je zkrácení, zesílení a silné rozv tvení kv tních stonk a r žicovité nahlou ení nejmladších list , které
pozd ji odumírají. Vzhledem k tomu, že
v sou asnosti není možné proti t mto dv ma šk dc m použít žádný pesticid, ochrana
spo ívá pouze v odstra ování poškozených
rostlin a používání absolutn zdravých
sazenic.
V n kterých oblastech je jahodník siln
poškozován květopasem jahodníkovým.
Jeho brouci nakusují stopky poupat, ta pak
vadnou, zasychají a opadávají. V nich se
pak vyvíjejí jejich larvy.
V menší mí e škodí i na kv tech maliník
nebo i ostružiník . P ed kv tem je možné
provést ošet ení p ípravky Agrion Delta,
Decis Mega, Decis EW 50 nebo Karate
Zeon 5 SC. V lokalitách s pravidelným výskytem je vhodné p stovat mén náchylné
odr dy (pravd podobn nejnáchyln jší je
`Karmen`).
Ko eny jahodník mohou být poškozovány
larvami n kolika druh lalokonosců nebo
chroustů, chroustků i podobného a i
p íbuzného listokaze zahradního. Dalším
potenciálním šk dcem ko en mohou být i
larvy kova íkovitých - drátovci. Jejich silný
výskyt bývá zejména na rozoraných loukách
a pastvinách.
K ostatním, mén
astým šk dc m je
t eba po ítat nap . mnohonožky. Protože
poškozují jen plody ležící na zemi je nejvhodn jší ochranou proti nim podkládání
plod r zným materiálem, jako je nap .
d ev ná vata. Jahody však chutnají i krom
všudyp ítomných plžům, r zným druh m
ptákůa v neposlední mí e i mravencům. Ti
nejenže poškozují plody, ale v rostlinách si
ob as staví i svá hnízda, následkem ehož
rostliny v tšinou zcela uhynou.
Jaroslav Rod
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starší listy se asto zbarvují do ervena,
choroba se též n kdy ozna uje jako ervená hniloba jahodníku. Odr dy `Elsanta` a
`Dagmar` jsou považovány za výrazn náchyln jší. Podobnou chorobou je fytoftorová hniloba rizomů a plodů jahodníku.
Krom toho, že celé rostliny vadnou a
odumírají, je pro tuto chorobu typické hn dnutí, kožovitá konzistence a nep íjemná
chu plod . Ob choroby se vyskytují p edevším na t žkých vlhkých p dách a to hlavn
v období, kdy kon í sklize plod . Základní
preventivní opat ení jsou shodná jako v p ípad listových skvrnitostí. Mimo toho je
t eba napadené rostliny okamžit odstra ovat z porost . P ed výsadbou je vhodné
sazenice namá et v 0,25% suspenzi p ípravku Aliette 80 WP po dobu 20 minut. Po
zako en ní sadby (tj. asi 10 až 14 dn po
výsadb ) je možné stejný p ípravek (1 %)
použít k zálivce.
V n kterých oblastech, a to zejména po
p ehnojení dusíkem, se m žeme setkat
s padlím jahodníku. Na všech nadzemních
ástech se vytvá í b lavé nebo slab nar žov lé povlaky. Listové epele se pak stá ejí
sm rem nahoru a plody nevyzrávají a mají
nep íjemnou chu i zápach. P edevším
v oblastech s pravidelným výskytem musíme opatrn hnojit dusíkem a nep stovat
velmi náchylné odr dy (nap . `Elvíra`, `Karmen` a `Zefyr`). Krom toho je možné porosty p ed kv tem a po sklizni ošet it sirnatými p ípravky (Kumulus WG nebo Sulikol K)
nebo p ípravkem Topsin M 70 WP.
I když asto p ehlížený, p esto nejzávažn jší šk dce je roztočík jahodníkový. Tito
velmi drobní rozto i žijí mezi chloupky a
v záhybech nejmladších (srdé kových) list .
Vlivem jejich sání, p i kterém vylu ují do
rostlin pro n jedovaté látky, se listy deformují, krn jí, svinují a tvrdnou. P i siln jším
výskytu listy hn dnou a usychají. Napadené
rostliny nasazují v následujícím roce podstatn mén kv tních poupat a plody se
špatn vyvíjejí. Bez ošet ení rostliny b hem
dvou až t ech let hynou.Rozto ík jahodníkový p ezimuje hluboko skrytý v srdé kových
listech. Na ja e (p evážn v dubnu) sami ky
rozto ík kladou na rub mladých list kulatá
pr svitná vají ka. B hem roku má tento
šk dce p ibližn sedm p ekrývajících se
















































































Jahodník
Zdaleka ne všichni zahrádká i v dí, že za
pom rn
asto se vyskytující zčernání
středů květů jahodníků m že pouze pokles teploty v dob kv tu pod 0 EC.
Nej ast jšími chorobami jsou skvrnitosti
listů jahodníku. Zám rn je použité množné íslo, protože se jedná o dv choroby bílou a mén
astou fialovou skvrnitost.
V obou p ípadech se na listech vytvá ejí
skvrny, u bílé nejprve fialové, které jsou
pozd ji ve st edech bílé až hn dé. Poškozovány jsou p edevším straší a p ehoustlé
porosty a to zejména za vlh ího a teplejšího
po así. Jednotlivé odr dy jsou v i listovým
skvrnitostem r zn náchylné. Velmi náchylný je jahodník m sí ní. Vyskytují se však i
u jahodník rostoucích voln v p írod
(jahodník obecný, jahodník truskavec, jahodník trávnice). Základním preventivním
opat ením je používání zdravé sadby. Porosty jahodník je t eba udržovat vzdušné,
nep ehoustlé a v as je obm ovat (nejpozd ji po t ech letech). Jahodník na stejném
pozemku by nem l být p stován d íve než
po p ti letech. Siln ji napadené porosty je
vhodné bezprost edn po sklizni plod
posekat a posekané listy z porost odstranit. Po pose ení nat je nejvhodn jší termín
ošet ení, ke kterému je možné použít p ípravky Dithane DG Neotec nebo Dithane M
45. Ošet ení je možné jednou až dvakrát
zopakovat v intervalu 1 až 2 týdny.
Jestliže rostliny jsou zakrslé a za suchého
po así vadnou, jsou pravd podobn napadeny fytoftorovou hnilobou kořene jahodníku, jejíž p vodce napadá a poškozuje
ko eny, které od špi ek hn dnou a ernají.
Následkem toho rostliny jsou zakrslé a za
suchého po así vadnou a hynou. Protože


























































P vodcem " ervivosti" malin (mén asto
i ostružin), v tšinou následné hniloby, jsou
larvy malinovníka plstnatého a malinovníka šedého. Dosp lí brouci pak vyžírají
poupata a živí se i rašícími listy. Na menších plochách se doporu uje sklepávání
brouk do nádob s vodou ráno nebo naveer a d sledná sklize všech napadených
plod . V porostech s pravidelnými výskyty
malinovník je možné ve fázi poupat provést
ošet ení p ípravkem Decis EW 50.






































































ných výhon . U paty prýt pak vyr stají
desítky drobných slabých výhon , které
z stávají nízké (do 20 cm) a neplodné.
P enaše em (vektorem) jsou pravd podobn n které druhy k ís . Jedinou zatím známou ochranou je okamžité a d kladné
odstran ní všech napadených rostlin.
Listy maliník i ostružiník jsou asto
poškozovány r znými druhy roztočů (p edevším sviluškou ovocnou, hál ivcem viš ovým, vlnovníkem maliníkovým a vlnovníkem
ostružiníkovým), kte í zp sobují r zné skvrny a deformace list . Pouze vlnovník ostružiníkový zp sobuje áste né nevyzrávání
plod (n které peckovi ky z stávají ervené), které však nesmíme zam ovat s poškozením slune ním úžehem.
Ochrana proti t mto rozto m v tšinou
není pot ebná, avšak je možné použít p ípravky používané proti p ezimujícím šk dc m (Frutapon 7 E, Oleoekol, Talstar 10
EC) nebo pozd ji za vegetace p ípravky
Decis EW 50, Magus 200 SC, Nissorun 10
WP, Omite 570 EW, Omite 30 W nebo
Talstar 10 EC. V rámci biologické ochrany je
možné použít dravého rozto e Typhlodromus pyri. P íznaky poškození list rozto i
jsou pak n kdy zam ovány s poškozeními,
které zp sobují klopušky nebo pidikřísek
šípkový.
astými šk dci maliník jsou r zné druhy
mšic, p edevším pak mšice maliníková,
která žije v koloniích a zp sobuje shluky
pokroucených list na koncích letorost .
Nejvhodn jší ochranou je p edjarní ošet ení
proti p ezimujícím šk dc m (Frutapon 7 E,
Oleoekol, Talstar 10 EC).
Nejznám jším šk dcem maliník a ob as
i ostružiníku je bejlomorka ostružiníková,
která vytvá í na výhonech všeobecn známé zdu elé hálky. Podstatn mén astým
šk dcem je žlabatka ostružiníková, jejíž
hálky jsou v tšinou protáhlejší a skládají se
z velkého množství jednotlivých kom rek.
Jedinou spolehlivou ochranou proti ob ma
t mto šk dc m je odstra ování výhon
s hálkami. To však musí být provedeno od
jejich objevení (v tšinou od ervna) do
za átku jara p íštího roku, protože pozd ji
jsou hálky prázdné.



















































Džemy





























































Jahodo-rybízový džem.
(0,5 kg jahod, 0,5 kg rybízového protlaku,
0,9 kg cukru)
Jahody odstopkujeme, zbavíme kališních
lístk a dob e opereme. Nep ezrálý ervený
rybíz otrháme z t apin a nepatrn podlitý vodou zah íváme v zakryté nádob p i mírném
varu asi 10 minut. Rozva ený rybíz vyst eme
p es síto na protlak, který zvážíme.
Protlak smísíme asi s 2/3 jahod a prudce
zah íváme v odkryté nádob za stálého
míchání 15 minut. Po získání hust kašovité
konzistence p idáme zbytek jahod a cukr
a va íme asi 5 minut. Pak bez p erušení
varu zkoušíme, zda rosolující schopnost je
dosta ující.




























Jahodový džem.
(1 kg jahod, 0,8 kg cukru, pektin, 3 g kys.
citronové nebo 4 lžíce pomerančové šťávy.)
Jahody odstopkujeme a dob e opereme.
700 g jahod nepatrn podlijeme vodou a
va íme 15 minut i více do zhoustnutí. Pak
p idáme práškový pektin rozmíchaný v cukru a jahody, které jsme nechali stranou. Po
dalších 5 minutách varu doplníme kyselinu
citronovou nebo citronovou š ávu. Udržujeme pak dále var a zkoušíme, zda džem již
rosoluje.
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Džemy a marmelády z bobulovin
I v sou asné dob jsou tyto výrobky oblíbeny. Hlavním d vodem, pro si je p ipravovat v domácnosti, je jejich jakost, jak bylo již
zmín no. Obavy z vyššího obsahu cukru
v t chto výrobcích jsou pro zdravé spot ebi-

Poznámky k vaření džemů a marmelád.
Var ovoce na protlak (p ed vyst ením) by
m l trvat nejmén 10 minut.
Zahušťujeme pokud možno rychle, abychom dlouhým varem nepoškodili pektiny.
Pokud použijeme obchodní pektinový přípravek, va íme obvykle podle návodu na
obalu. P ípravek p idáváme rozmíchaný
v hlavním podílu cukru.
Kyselinu citronovou nebo citronovou š ávu
p idáváme až na konci varu.
Rosolovací schopnost zkoušíme nabráním pomazánky na va e ku, kterou pak
ochladíme n kolikerým oto ením va e ky.
Hotová pomazánka musí vytvá et vodorovnou vrstvu na hran va e ky a teprve
z této vrstvy se pak mají pomalu uvol ovat
kapky. Tužší konzistence se projeví vytvoením v tšího oblou ku džemu nebo
marmelády na hran va e ky.
























Ovoce na zhotovení džemů a marmelád
nesmí být plesnivé nebo nahnilé, ale také
nepřezrálé, pokud nechceme p idávat
pektin. (P ezrálý rybíz nebo angrešt v bec
nevytvo í rosol.)
Příprava s obchodními přípravky nebo
bez nich? P ipome me si, že pro tvorbu
rosolu jsou nutné pektinové látky, cukr a
kyseliny v ur itém pom ru. Tyto složky
jsou nezastupitelné a záleží jen na tom,
jakým zp sobem je získáme.
Cukr. Obsah cukru v ovoci nedosta uje pro
tvorbu rosolu, proto jej doplníme krystalovým cukrem.
Kyseliny. V dále uvedených kombinacích
bobulovin p i p íprav džem a marmelád
bývá kyselin dostatek, výjimku tvo í kombinace s jablky, kdy je vhodný p ídavek
kyseliny citronové, pokud se nepoužijí
kyselá, mén zralá jablka.
Pektinové látky. Prakticky bychom mohli ze
všech druh bobulovin ur itým zahušt ním dosáhnout optimálního obsahu pektinu pro tvorbu rosolu. Ovšem u druh
s nízkým obsahem pektinu, nap . malin,
jahod a bor vek bychom museli ovoce p i
va ení zahustit až na polovinu. To je nevhodné, proto používáme bu kombinaci
s druhy s vyšším obsahem pektinu (rybíz,
angrešt) nebo p ídavek obchodního pektinu.
Konzervační prostředky. Nejjednodušším
konzerva ním postupem je využití tepla p i
va ení pomazánky - p edeh áté sklenice
zcela naplníme vroucí pomazánkou a po
okamžitém uzav ení je p evrátíme na
ví ko.
























Zmrazený jahodový protlak.
Odstopkované, oprané plody rozma káme. P idáme cukr v dávce 0,25 kg na 1 kg
ovoce, 1 lžíci citronové š ávy a naplníme do
obal . Uchovatelnost bez ztráty jakosti p i
-18 °C je 8 m síc .



















Zmrazené jahody (celé) v sirupu.
Odstopkované, oprané jahody uložíme do
obal , zalijeme sirupem, neprodyšn uzav eme a zmrazíme. P íprava sirupu: v 1 l horké
vody rozpustíme 0,90 kg cukru, po vychladnutí p idáme 3 lžíce citronové š ávy nebo
2 g kyseliny citronové. Uchovatelnost bez
ztráty jakosti p i -18 °C je 8 m síc .

























































Zmrazování celých jahod.
Zralé, ale pevné plody odstopkujeme a
opereme, nejlépe sprchováním na sítu. Po
odkapání je vyrovnáme na podnos vyložený
polyetylenovou folií, pokud možno tak, aby
se jednotlivé plody nedotýkaly. Plný podnos
zakryjeme další folií a zmrazíme. Uchovatelnost bez ztráty jakosti p i -18 °C je 5 m síc .





Zmrazování bobulovin
Zmrazování bobulovin je rychlý, jednoduchý a po omezenou dobu i bezpe ný zp sob konzervace. Správn zmrazené ovoce
si uchovává barvu, v ni, chu i výživové
složky po adu m síc prakticky beze zm n.
Zmrazovat m žeme celé plody bez cukerného nálevu nebo v nálevu nebo protlaky
s cukrem. Úm rn se zvyšující se koncentrací cukru se ve výrobku zpomalují nežádoucí enzymatické pochody, a proto ovoce
v cukru má asi o 1/3 delší trvanlivost (bez
pozorovatelných zm n). Zmrazené ovoce
v mrazni ce chráníme p ed vysušováním (a

tele neopodstatn né. Spot eba pomazánek
z hlediska kalorické hodnoty bývá obvykle
v jídle jen zlomkem spot eby kalorií obsažených v tu ných jídlech, nap . uzeninách. To
je nap . z ejmé, porovnáme-li energetickou
hodnotu 30 g džemu, kterým si bohat pot eme pe ivo, tj. kolem 300 kJ, se 100 g párku,
tj. asi 1 300 kJ, který si b žn dáváme t eba
ke snídani. K obavám z cukrovky nutno
podotknout, že bylo bezpe n prokázáno,
že cukrovka druhého typu (90 % p ípad ) je
onemocn ní vyvolané p íjmem živo išného
tuku a nikoli cukrem.

























































































Chvályhodný trend celoro ní konzumace
erstvého ovoce, p edevším atraktivními
druhy, zp sobilo i omezení spot eby konzervovaného ovoce. Pr myslové zpracování
reaguje na tuto skute nost omezením zpracovávaných druh ovoce i zp sob jejich
zpracování na ty nejžádan jší. Toto hledisko
je možné aplikovat i na domácí konzervaci.
Prakticky se to odráží jednak p ímo na
zahradách rozši ováním okrasných ploch na
úkor užitkových ástí, jednak omezením
sortimentu i množstvím konzervovaných
výrobk . V tšina zahrádká si však uv domuje kladné stránky domácí konzervace
ovoce. U domácích výrobk je to p edevším
absence r zných chemických p ísad pro
zvýšení konzerva ní ú innosti a úpravu
r zných vlastností pr myslových výrobk .
Dále domácí výrobky jsou p ipraveny vždy
z erstvého ovoce, zatímco výroba v pr myslu používá asto polotovary konzervované chemicky nebo mimo ádn vysokým
zahušt ním, kterou je ovoce zbaveno p irozené bun né vody i aromatických látek.
Výb r výrobk na ty, které jsou žádány
všemi leny domácnosti, by m l zamezit
tvorb víceletých zásob v domácnosti.
Z hlediska domácí p ípravy nová doba p ináší 2 trendy: u b žných žádaných výrobk je
to požadavek na rychlou a pokud možno
jednoduchou výrobu, na druhé stran je tu
snaha p ekvapit své okolí zvláštními, luxusními výrobky, které mohou být i zna n
pracné.







tím i oxidací) a p ed cizími pachy (zejména
z natí ko enových zelenin) dobrým obalem.
Obvykle využíváme použité obaly z nakoupených potravin. Z nich nejvhodn jšími
obaly jsou kartonové obaly od ovocných
š áv a vína. U jiných použitých plastových
obal musíme dbát na to, aby byly od pachov neutrálních potravin. Spot eba energie p i skladování a asto i omezená kapacita mrazni ky a náro nost na kvalitu výrobku
redukují výb r sortimentu. Nej ast ji jsou to
jahody, jejichž zmrazování je dále popsáno.
Zmrazovat ovšem m žeme obdobn i další
bobuloviny. Nedoporu uje se však zmrazovat bez nálevu celé maliny a ostružiny (rozsýpání). Ostatní bobuloviny naopak m žeme bez nálevu zmrazovat celé, dob e odkapané, nasypané v plastových kelímcích
nebo krabi kách (na rozdíl od jahod).


Zpracování bobulovin
v domácích podmínkách

































































Na našich zahrádkách sklízíme r zné
druhy ovoce od konce jara do sklonku podzimu. Konzumaci erstvého ovoce n kdy
dopl ujeme, zvláš p i nadúrod , výrobou
vlastních ovocných výrobk - š áv, mošt ,
sirup , džem ale i vín nebo destilát .
Ovocná vína p inášejí pot šení svou jedi



























Ovocná vína z bobulovin





Rybízový sirup.
Z erného rybízu lze p ipravit sirup na
úrovni malinového sirupu. Zralý až p ezrálý
rybíz otrháme z t apin, bobule rozma káme
a necháme p i teplot 20 - 22 °C 6 dní
nakvasit. Rmut potom vylisujeme a postupujeme podle základního návodu. P idáváme
2 g kys. citronové na 1 l sirupu.
Rybízový sirup tvo í n kdy rosol v lahvi.
Proto je vhodné p idat p ed va ením na 1 l
š ávy 0,5 l vody, p ídavek cukru zvýšit na
2,5 kg a kys. citronové na 14 g.
Podobn lze zhotovit sirup jako u malinového sirupu postup 3. i z výlisk zbylých p i
p íprav protlaku. Na 1 l š ávy (výluhu)
p idáme, krom cukru, 22 g kys. citronové.
Karel Půhoný
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Malinový sirup.
K výrob sirupu jsou nejvhodn jší plan
rostoucí maliny, které více voní než zahradní, a to co nejzralejší. Maliny p ed zpracováním nemusíme prát, pouze je zbavíme
naplesniv lých plod a p ím sí. Dále jsou
uvedeny 3 postupy výroby. Podle návodu 1.
získáme nejvíce aromatický výrobek. Postupem 2. získáme ze stejného množství malin
o n co více sirupu, ale trochu mén aromatického než u postupu 1. Výhodou však je,
že se nemusíme obávat tvorby rosolu
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v lahvi. Postupem 3. zhotovíme standardní
sirup z výlisk .
1. postup - Plody rozma káme a ponecháme v teplejší místnosti 4 dny nakvášet.
Rmut potom vylisujeme. Vylisovanou š ávu odm íme a zpracujeme podle základního postupu. Podle zralosti malin p idáme 7 - 14 g kys. citronové na 1 l.
2. postup - Plody rozma káme, k 1 l rmutu
p idáme 0,7 l vody a 24 g kys. citronové a
ponecháme 3 dny v teplejší místnosti.
Š ávu pak necháme odkapat a rmut vylisujeme. Dále postupujeme podle základního návodu.
3. postup - Výlisky zbylé po vyst ení ("pasírování") rozva ených malin na protlak
zalijeme stejným objemem vody a ponecháme v teplejší místnosti 3 - 5 dní. Š ávu
potom odlisujeme (menší množství pomocí plátna) a dále postupujeme podle základního postupu. Na 1 l š ávy p idáme
24 g kys. citronové.











































































Jahodový kompot.
Pro p ípravu kompotu jsou vhodné spíše
st edn velké plody s tuhou dužninou, bez
vnit ních dutin.
Jahody zbavíme stopek a odstraníme
plody nahnilé a nezralé. Upravené a vyt íd né plody dob e opereme. Nálev si p ipravíme v pom ru 0,8 kg cukru a 2 g kyseliny
citronové na 1 l vody. Horkým nálevem pak
zalijeme sklenice. Sterilace: 0,5 l sklenice
15 minut p i 90 °C. Kompoty zcela pono ené
v lázni po sterilaci ochladíme post ikem
studené vody na hladinu vodní lázn . Snižování objemu plod v hotovém výrobku omezíme n kolikerým obracením a mírným
prot epáním b hem 24 hodin po sterilaci.




















Malino-rybízová marmeláda.
(0,4 kg malinového protlaku, 0,6 kg rybízového protlaku, 0,7 kg cukru.)
Maliny nepereme, pouze odstraníme
plesnivé plody. Bez podlévání je rozva íme
a vyst eme na protlak, který odvážíme.
Nep ezrálý rybíz opereme a otrháme z t apin. Podlitý malým množstvím vody jej va íme do zm knutí a pak vyst eme. Získaný
protlak rovn ž odvážíme. Rybízový protlak
potom prudce va íme asi 15 minut, p idáme
malinový protlak a dále nejmén 5 minut
va íme. P idáme cukr a po rozpušt ní cukru
za stálého varu zkoušíme rosolotvornou
schopnost.

Základní postup.
Na 1 l š ávy odvážíme 1,7 kg cukru a kyselinu citronovou podle druhu ovoce. Odm enou š ávu rychle zah ejeme na 85 °C
a rozpustíme v ní cukr. Zah ívání ukon íme,
když teplota dosáhne op t 85 °C. Sirup
necháme samovoln zchladnout na 40 °C,
naplníme jej do lahví a lahve uzav eme.
Pokud použijeme menší dávku cukru, sirup
plníme za teploty 85 °C do p edeh átých
lahví, které ihned uzav eme, položíme a
necháme vychladnout p i pokojové teplot .
Nejvhodn jšími obaly jsou sklen né lahve
od minerálních vod uzavírané ocelovými
korunkami, zvlášt pro sirupy s nižším obsahem cukru. Uzavírací kovový kroužek bylo
možno získat na dobírku u fy. J. íha, Druhanická 299, 190 16 Praha 9. Cena je asi
200,- K . K uzav ení je možné využít použité korunky od piva, pokud nejsou zlomené;
jinak je bylo možno koupit v zahrádká ské
prodejn v tržnici v Praze - Holešovicích.
Vyhovující jsou rovn ž lahve se šroubovými
hliníkovými uzáv ry. PET lahve jsou nevhodné.


















































Angreštová marmeláda.
(1 kg protlaku, 0,8 kg cukru.)
Ke zpracování použijeme nep ezrálý angrešt. Oprané bobule, které nemusí být
odstopkované ani zbavené zbytk okv tí,
va íme podlité malým množstvím vody do
zm knutí. Bobule potom vyst eme ve vhodném sítu na protlak, který zvážíme. Protlak
pak zahuš ujeme prudkým varem asi 15
minut. Na 1 kg protlaku p idáme 0,8 kg
cukru a va íme ješt nejmén 3 minuty. Var
ukon íme, až je marmeláda, podle zkoušky
na rosolovat ní, vyhovující.































Brusinkový kompot.
Pom r i celkový vysoký obsah kyselin
a t íslovin zp sobuje, že k dosažení harmonické chuti musíme použít vysokou dávku
cukru.
Z brusinek nejprve vyt ídíme plody zaschlé
a bílé, nezralé. Nezralé plody rozprost eme
v místnosti k dodate nému vybarvení. P ím si nejlépe odstraníme tak, že plody nasypeme na naklon nou desku ohrani enou na
stranách. P ím si z stanou ležet na desce.
P ed napln ním do sklenic je vhodné
krátké p edva ení bobulí. Zlepší se tak
prostup nálevu do plod , které se pak nekrabatí. P edvá íme pono ením plod v sítu
do nejmén sedminásobného množství
vody zah áté na 80 °C po dobu 5 minut.
Nálev zhotovíme sva ením 2,5 kg cukru v 1 l
vody. Po napln ní sklenice zaléváme nálevem zah átým na 90 °C. Sterilace 0,5 l
sklenic bude 30 minut p i 85 °C. Kompoty,
zcela pono ené ve vodní lázni, ochladíme
post ikem studené vody na hladinu vodní
lázn .

























Marmelády

Sirupy
Nejvhodn jším ovocem na výrobu sirupu
jsou maliny a erný rybíz. Plody by m ly být
co nejzralejší až p ezrálé, abychom získali
co nejvíce aromatické výrobky a zárove
snížili možnost tvorby rosolu v lahvích. Možnost tvorby rosolu snižujeme také nakvašováním rmutu (rozdrcených bobulí) a ed ním vodou. Nakvašováním (odležením)
rovn ž zvyšujeme výt žnost p i lisování
rmutu. K p íprav sirupu m žeme, p i nedostatku suroviny, použít i výlisky, zbylé po
zhotovení protlaku (na marmeládu i džem).
































Kompoty
Jako dopln k k n kterým tradi ním eským jídl m z stává trvale atraktivní brusinkový kompot. V n kterých domácnostech
zahrádká bývá (z bobulovin) oblíben i
jahodový kompot. Obliba kompot z ostatních druh bobulovin podstatn klesla, p edevším z d íve uvedeného nasycení trhu
erstvým ovocem a jinými atraktivními druhy
kompot (ananas, broskve).










Borůvko-jablečný džem.
(0,4 kg borůvek, 0,6 kg jablečného protlaku,
0,8 kg cukru)
V této kombinaci bor vky dodávají džemu
tmavofialovou barvu a charakteristickou
v ni, jablka pak dopl ují pektin a kyseliny.
Mén zralá, kyselejší jablka opereme
a nakrájíme na dílky (neloupané, neodjad incované). Nepatrn podlité vodou je pak
va íme p i mírném varu v zakrytém kastrolu
do zm knutí. Potom je vyst eme na protlak,
který zvážíme. Protlak pak va íme za stálého míchání do zhoustnutí. Bor vky zbavíme
p ím sí, nap . vyplavením vodou. P idáme
je pak do jable ného protlaku spolu s cukrem a va íme ješt 5 minut. Následn zkoušíme, zda rosolotvorná schopnost je vyhovující. Džem p ed pln ním do obal ochutnáme - pokud bychom použili mén kyselá
jablka, dokyselíme jej ješt kys. citronovou
(2 - 4 g).
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žádoucích mikroorganism . Kulturní kvasinky lze v tekuté form zakoupit nap . v drogerii. P i zakvašování š ávy lze sou asn
s kvasinkami p idat i živné soli v dávce 2 až
4 g/10 l š ávy.
D ležitá je teplota kvašení, která by se
po celou dobu kvašení m la držet mezi 18
až 20 EC. Nižší teploty vedou ke vzniku
látek nep ízniv ovliv ujících kvalitu vína,
teploty vyšší než 28 EC naopak zastavují
innost kvasinek. P i vyšších teplotách také
s unikajícím oxidem uhli itým odchází ada
t kavých buketních látek. Bou livé kvašení
trvá obvykle 10 - 14 dní. Po bou livém kvašení následuje dokvášení zbytku nezkvašeného cukru, které m že trvat dalších 14 až
21 dní, v n kterých p ípadech i déle (záleží
na teplot ). B hem kvasného procesu provádíme pravidelné kontroly tak, že denn
sledujeme únik CO2 kvasnou zátkou a teplotu místnosti, kde kvašení probíhá.
Kvašení a jeho rychlost závisí na obsahu
cukru. Zpomaluje ho vysoký obsah cukru
(nad 20 %) a ustává když koncentrace
cukru klesne pod 0,5 %. Vznikající etanol
má na kvašení nep íznivý vliv teprve když
jeho obsah stoupne nad 10 % obj. a kvašení
pak ustává po vy erpání cukru nebo dosažení 15 až 18 % obj. Unikající oxid uhli itý
ovliv uje kvašení p ízniv , nebo díky n mu
dochází k pohybu kvasinek a tím i k jejich
lepšímu styku s cukrem a živinami (dusík,
fosfor, draslík aj.) a k vyrovnávání koncentrace.
Ve fázi dokvášení, kdy se poslední zbytky
cukru p em ují hlavn na etanol a kdy se
tvo í n které buketní látky, se víno postupn
čiří a dochází k sedimentaci kalů. Sou asn se jako následek poklesu intenzity kvašení snižuje produkce CO2, což p sobí p ízniv na samo išt ní vína, ale sou asn je
víno zbavováno p irozené ochrany proti
aerobním mikroorganism m jako jsou k ísotvorné kvasinky, octové bakterie a další.
Z t chto d vod je nutné udržovat dokvášející víno v plných nádobách, aby se zabránilo
p ístupu vzduchu.
V kalu, který se usazuje na dn kvasných
nádob, tvo í hlavní podíl vinné kvasinky a
další mikroorganismy, dále pak koagulova
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P i m ln ní ovoce vždy dbáme na to, abychom u drobného ovoce (rybíz, jahody,
maliny) nerozdrtili peci ky. Ho ké látky,
které se vyluhují z rozdrcených peci ek,
negativn ovliv ují chu . Je- li ovoce p íliš
suché, m žeme ovocnou dr vyloužit vodou.
U jemných druh ovoce i p i zpracování
malých množství m žeme š ávu získat
pomocí kondenzující páry v tzv. "odš avovacím" hrnci.
Ve š ávách obsahujících velké množství
kyselin (rybízová) upravujeme kyselost
p ídavkem pitné vody. Naopak u š áv málo
kyselých jejich kyselost zvyšujeme p ídavkem kyseliny citrónové nebo, máme-li ji
k dispozici, smícháním s ur itým množstvím
jable né š ávy.
Pokud jde o p ídavek cukru musíme se
rozhodnout zda chceme vyrobit ovocné víno
s obsahem cca 12 % obj. alkoholu (což
odpovídá lihovitostí révovým vín m) nebo
jestli chceme vyrobit víno dezertní. Jako
dezertní vína jsou ozna ována ta, která
obsahují nezkvašený cukr a jejichž obsah
alkoholu je nejmén 12 % obj. Tato vína si
m žeme p ipravit bu alkoholovým kvašením ovocné š ávy kterou dosladíme cukrem
tak, aby hotový výrobek m l požadované
množství alkoholu i cukru, nebo z ovocného
vína p ísadou cukru a vodky nebo brandy.
























































































































P idávaný cukr p edem rozpustíme v menším objemu š ávy nebo vody a teprve pak
ho rozmícháme v celém objemu.
Ke kvašení používáme kvasné nádoby
r zné velikosti. Sklen né demižony mívají
objem od 5 do 50 l a jsou asi nej ast ji
užívanými kvasnými nádobami. Pokud použijeme plastové nádoby, musejí to být nádoby pouze pro potraviná ské ú ely! Nikdy
nepoužíváme ani pro manipulaci s ovocem
kovové nádoby, protože kyseliny p ítomné
v ovoci železo siln korodují a kovová chu
negativn ovlivní kone ný produkt.
P edpokladem úsp chu je čistota v pr b hu všech operací, které provádíme. Všechny používané kvasné i pomocné nádoby
musíme proto mít p edem dob e vymyté,
zbavené všech ne istot. Pozor ale p i mytí
sklen ných demižon . Nesnášejí va ící
vodu. Proto je vhodné nádoby i ná iní po
vymytí vlažnou vodou dezinfikovat 2% roztokem kyseliny si i ité (p ipravíme ho rozpušt ním 40 g disi i itanu draselného - K2S2O5
- v 1 litru vody okyselené 3 - 4 g kyseliny
citrónové). Pokud po vylití zbude na dn
trochu tekutiny, kulturním kvasinkám to p i
kvašení vadit nebude.
Kvasné nádoby naplníme š ávou. V tší
nádoby plníme do 4/5, menší nádoby (nap .10 l demižony) do 9/10. Nádoby uzavíráme kvasným uzáv rem, který naplníme
nejlépe 2% roztokem kyseliny si i ité nebo
alespo vodou.
Pokud necháme š ávu kvasit spontánně,
je t eba aby š áva za ala kvasit nejlépe do
24 hodin. Nejzazší termín je 36 hodin. Rychlé nastartování kvasného procesu je d ležité proto, že vznikající alkohol eliminuje nežádoucí mikroorganismy (divoké kvasinky,
bakterie a plísn ). ím pozd ji kvašení
nastane, tím v tší je nebezpe í že v d sledku innosti všech t chto mikroorganism
dojde jednak ke snížení výt žnosti alkoholu,
jednak ke vzniku látek, které nep ízniv
ovliv ují chu a v ni budoucího vína. Proto
š ávy rad ji zakvašujeme čistou kulturou
kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae.
P ímé zakvášení kulturními kvasinkami je
d ležité také v t ch p ípadech, kdy jsme
ovoce prali. Praní totiž snižuje stejnou m rou celkové množství nežádoucích ale i











































výborn hodí dlouhý nástavec k ru ní vrta ce, jaký používají t eba zedníci k míchání
lepidla, osazený navíc dv ma kolmo zk íženými pásky z nerezové oceli.



















ne ností. I když t žko m žeme využívat
nejnov jší technologické metody velkých
vina , m li bychom se p i jejich výrob vín
držet ur itých pravidel.
D ležitá je už sama sklizeň ovoce. Ovoce
sklízíme ve stavu fyziologické zralosti. Na
jeho vyzrálosti závisí chemické složení,
které se promítne do kone ného produktu.
Pro vlastní sklize musíme zvolit i vhodnou denní dobu. Nikdy nesklízíme ovoce
v dob kdy jsou plody vyh áté v horkém dni
sluncem. Pokud však sklize z nejr zn jších d vod nelze provést v jinou dobu,
necháme ovoce v tenkých vrstvách ve
sklep i na jiném míst zchladnout a se
zpracováním po káme na chladn jší ást
dne.
Ze sklizených plod odstraníme veškeré
ovoce, které je napadené plísn mi nebo
nahnilé. K dalšímu zpracování vybereme
pouze nezávadné ovoce. Je t eba vzít
v úvahu i to, že v horkém dni se m že p i
skladování na lísce ovoce zapa it a tak se
m že na p vodn nezávadném ovoci objevit
plíse . To se stává p edevším u t ešní a
jahod i jiných m kkých plod . Pokud takové plesnivé "hnízdo" objevíme, je t eba
všechny napadené plody odstranit. Zpracovávání plesnivého nebo nahnilého ovoce je
nezdravé, hyfy plísní pronikají i do ástí
plod , které se zdají nezasažené. Š áva
z plesnivého nebo nahnilého ovoce má
zm n né aroma a navíc obsahuje i adu
nežádoucích produkt látkové vým ny mikroorganism , které negativn ovliv ují chu
a v ni budoucího vína.
Nem li bychom se vyhýbat praní ovoce a
to nejen v p ípad , kdy je ovoce zne išt né
hlínou (jahody, rybíz). Praním se totiž snižuje po et mikroorganism na povrchu ovoce.
Pokud pot ebujeme prát jemné druhy ovoce,
volíme rad ji sprchování vodou ze zahradní
hadice. Ovoce m žeme prát v košíku nebo
v plastových lískách, obracíme ho jemným
pot ásáním. Po vyprání ho zbavíme stopek
i třapin (rybíz, je abiny, aronie).
Ovocná vína n kdy vyrábíme zkvašováním celých plod , nej ast ji ale z erstvých
ovocných š áv, které získáváme lisováním
nadrcených nebo rozmačkaných plod .
K rozm ln ní m kkých druh ovoce se

















































































































































































Ostružinové víno
Obvykle ho vyrábíme p i mimo ádné úrod
ostružin. Lisování ostružin je totiž obtížné,
nebo š áva se z m kké dužniny t žko
odlu uje. Proto je vhodné použít k získání
š ávy vyluhování párou v odš avovacím
hrnci. Pokud ho nemáme, vylisované ostružiny vyluhujeme horkou vodou, vylisujeme a
ob š ávy spojíme. Takto získaná š áva se
edí vodou v pom ru 1 : 1 (musíme do toho
zapo ítat i objem vody použité k vyluhování)
a na 10 l takto z ed né š ávy p idáme 2,5
až 3 kg cukru tak, aby víno na konci kvašení
obsahovalo nejmén 12 % obj. etanolu.
Š ávu zakvašujeme istou kulturou kvasinek. Možnému slizovat ní vína se zabra uje
sí ením a ádnou dolévkou dokvašených
vín. Ostružinové víno se asto upravuje
p islazováním a dolihováním na dezertní
víno.
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Borůvkové víno
náleží k velmi dobrým ovocným vín m pro
sv j vyšší obsah t íslovin. Vyrábíme ho ze
z ed né bor vkové š ávy. Na 5 l bor vkové
š ávy p idáme až 5 l vody a 1,5 až 2 kg
cukru. Vyšší obsah t íslovin brzdí asto
kvasný pochod, proto vždy použijeme bou liv kvasící silný zákvas a k podpo e innosti
kvasinek p idáme živné soli (2 až 3 g fosfore nanu amonného na 10 l).
P i výrob bor vkového vína obvykle p idáváme pot ebné množství cukru na dvakrát.
První podíl, asi 60 % veškerého p idávaného cukru, se p idá p i p íprav zákvasu a
zbytek (40 %) se p idá až p i dosažení 12 %
obj. etanolu, p i emž se sou asn p idávají
i živiny.




















































Rybízové víno
je jedno z nejlepších ovocných vín. Bílý
rybíz se dob e hodí na výrobu leh ích stolních vín, ervený rybíz pak na vína stolní i
dezertní. Pro kvalitní stolní vína je t eba
edit rybízovou š ávu pitnou vodou. ervený
rybíz se asto používá v kombinaci s erným rybízem, ímž získáme ohnivou barvu
a pln jší chu vína.
Dob e vyzrálé bobule rybízu rozm lníme
tak, aby se nerozdrtila zrní ka a š ávu
odfiltrujeme. Protože výlisnost není v domácích podmínkách p i malých objemech p íliš
vysoká, je možné odlisovaný zbytek p epracovat. Protože je totiž stejn t eba š ávu
edit vodou, je možné výlisky vodou ješt
vyloužit. K 10 l š ávy se obvykle p idává až
20 l vody a 6,5 až 7 kg cukru. Pot ebnou
vodu p idáme k výlisk m, dokonale promícháme, nakyp íme a po 8 až 12 hodinovém
stání op t vylisujeme. Získaný podíle odm íme a z edíme jím p vodní vylisovanou
š ávu ke které p idáme ješt tolik vody aby
se dosáhlo celkového objemu 30 l.
P i p íprav vína ze š ávy erveného
rybízu m žeme p idat 10 až 20 % š ávy
z erného rybízu.
P i samostatném zpracování erného
rybízu bývá pon kud menší výt žnost,
kolem 50 %, a samotná š áva z erného
rybízu se hodí spíše k výrob ovocného
dezertního vína.
Pokud se nám práce s výlisky zdá náro ná, je možné zpracovat výlisky na džem.
































Víno z muchovníku
Protože plody z muchovníku mají v ni a
chu podobnou jahodám, p ipravujeme víno
stejným zp sobem jako z jahod.
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Angreštové víno
Zralé plody angreštu jsou výbornou výchozí surovinou pro ovocná stolní i dezertní
vína.
Na 4,5 l p írodní š ávy p idáme 5,5 l vody
a 3,5 kg cukru. Vodu používáme k vyloužení
výlisk , což trvá 12 až 24 hodin; pak k odlisovanému "druháku" p idáme cukr a po jeho
rozpušt ní vše p idáme smícháme se š ávou z prvního lisování. K zakvašení použijeme istou kulturu kvasinek.






















Chutná-li víno mdle, m žeme p idat na
1 litr vína 1 až 2 g kyseliny citrónové. Kyselinu p idáváme rad ji ve dvou krocích, abychom okyselení nep ehnali. Kv li konzervaci
(i p ípadnému zlepšení chuti) se p idává
malé množství dobrého brandy nebo rumu,
ale jen tolik, aby p vodní charakter jahodového vína nebyl porušen. Z hlediska konzervace a neporušení jahodové chuti je vhodná
i vodka.





































































































Jahodové víno
Pro svou jemnou chu náleží k velmi dobrým ovocným vín m, obzvlášt jako víno
dezertní. K výrob se používá b žných
zahradních odr d jahod. Vonnou složku lze
zvýraznit p ídavkem asi 10 % lesních jahod.
Zpracováváme zdravé a erstvé jahody
zbavené kalich a stopek, které podle pot eby opereme v isté vod .
P i výrob dezertního jahodového vína na
1 kg jahod nasypeme 40 dkg krystalového
cukru a vše rozet eme nerezovou lžící nebo
d ev nou va e kou na stejnom rnou hladkou kaši. Použití mixéru není vhodné, protože se z rozdrcených semínek uvolní ho iny.
Pak p idáme 1/4 l vody, dokonale sm s
rozmícháme a poté vše vpravíme do širokohrdlé láhve (ideální jsou 3 - 5 l lahve od
okurek), zakvasíme kvasinkami a uzav eme
kvasnou uzáv rkou, zapušt nou do široké
korkové zátky. Láhev je možné uzav ít i
pevn ubalenou zátkou z buni iny p ekrytou
alobalem pro p ípad, že by p i bou livém
kvašení kvasící sm s dosáhla až k zátce.
Tato zátka je natolik pevná, že nedovolí
mikroorganism m z vn jšího prost edí
proniknout do láhve ale zárove natolik
pružná, že umož uje volný odchod oxidu
uhli itého. Po týdnu obsah láhve odlisujeme
a vylisovanou, již nakvašenou š ávu necháme dále kvasit v demižonu pod kvasným
uzáv rem p i teplot asi 20 EC. Po skon eném kvašení demižon s vínem p eneseme
do chladu, aby došlo k rychlé sedimentaci
kalu. Po z išt ní víno stáhneme z kalu a
pop ípad zfiltrujeme.




























stá ení se d lá u všech druh vín stejným
zp sobem jako první stá ení.
Zp sobu i po tu stá ení je t eba v novat
náležitou pozornost, protože samotné stá ení má velký vliv na další vývoj jakosti vína.
Doba prvního stá ení se ídí hlavn obsahem zbytkového cukru ve vín , stavem
kvasinek (mrtvé kvasinky se rozkládají a
víno získává kvasni nou p íchu ) a obsahem etanolu. Vína s vyšším obsahem etanolu se mohou stá et pozd ji, protože lze
po ítat s ur itým konzerva ním ú inkem
etanolu.



















































































né bílkoviny, bílkovino-t íslovinové komplexy, vysrážené ervené barvivo, pektiny,
gumovité látky, slizy, vinný kámen, vínan
vápenatý aj. V tšina vylu ovaných látek,
které p sobí p i samo i ení vína nejv tší
potíže, je koloidního charakteru.
Když už se neuvol uje oxid uhli itý a na
dn demižonu je usazen kal, nastává vhodná doba k prvnímu stáčení vína.
Jinou možností jak ur it as stá ení je
degusta ní zkouška (je-li víno p i ochutnání
ješt sladké, necháme ho dále kvasit). N kte í praktici používají tzv. lahvovou zkoušku; víno naplní do láhve, kterou nechají
nezazátkovanou 24 hodin stát v teplé místnosti. Pak láhev zazátkují a nechají další
dva dny v téže místnosti. Poté se láhev
otev e a pozoruje se, zda víno neperlí.
Proudí-li v n m bublinky oxidu uhli itého,
znamená to že p ítomné kvasinky ješt dále
zkvášejí p ítomný cukr.
Když už se rozhodneme pro stá ení vína,
musíme si p ipravit istý demižon, jehož
velikost musí být taková, abychom ho vždy
zcela naplnili. Demižon zasíříme sirnými
knoty tak, aby sto ené víno obsahovalo15
až 20 mg oxidu si i itého na litr. To znamená, že na 10 l demižon použijeme p ibližn
1/10 plátku s obsahem 3 g síry. Tento zp sob sí ení je rychlý, jen musíme dát pozor,
aby se síra n kde na skle nevysrážela. P i
druhém zp sobu síření se disiřičitan draselný rozpustí v malém objemu vína. V d sledku kyselin p ítomných ve vín se z n j uvoluje žádaný oxid si i itý. Zcela rozpušt ný
disi i itan se naleje do demižonu, do kterého se víno sto í. Na 10 litr vína je t eba
navážit 0,3 - 0,4 g K2S2O5.
P i vlastním stá ení necháme víno stékat
po skle tak, aby konec hadi ky byl pono en
v natékajícím vín , aby se víno zbyte n
neprovzduš ovalo. Provzduš ování p i stáení podporuje sice rychlejší išt ní vína,
ale na druhé stran též rychlejší stárnutí
vína, ztrátu odr dového charakteru i žádoucí sv žesti. K išt ní vína, tj. vysrážení a
koagulaci ne istot, je proto vhodn jší použít
snížené teploty. Víno se i po prvním stá ení
ješt dále istí. Proto se provádí ješt druhé
stá ení vína zhruba za 6 - 8 týdn . Druhé
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ada zahrádká p stuje na zahrádce
erný je áb (Aronia melanocarpa) a plody
nechává sklízet ptactvu. D vodem je asto
zklamání výrobky z t chto plod . erný
je áb je p itom hodnotné ovoce. Obsahuje
mj. vysoký obsah t íslovin, které lze optimáln využít na výrobu likérového vína charakterem zcela podobnému Portskému, pop .
Madeira.
Na vznik charakteru originálních vín Madeira nebo Porto se podílí výroba z přezrálých hrozn , vykvašení na vysoký stupe
alkoholu, zbytkový cukr a delší uložení sud
v teplých sklepeních. Zjednodušen se dá
íci, že podstatou typických v ní jsou složité
neenzymové reakce cukr s dalšími látkami,
zvlášt s t íslovinami.
Protože tyto reakce probíhají i p i pokojové teplot (i když pomaleji), vyzkoušeli jsme
s velmi dobrým výsledkem dále popsaný
zp sob výroby.
Použijeme zcela zralé modro- erné plody
aronie (ne pouze erveno-modré). Malvi ky
po otrhání z t apin a oprání nasypeme do
konzervových sklenic a zalijeme horkým
nálevem.
Nálev p ipravíme za tepla v pom ru 1 l
vody a 2,3 kg cukru. Uzav ené sklenice
sterilujeme za varu vodní lázn 40 minut.
Potom je uložíme nejmén na 3 roky do
nejteplejší místnosti obydlí.
P ed vlastní výrobou vína p ipravíme zákvas. Krom zákvasu zhotoveného ze zakoupených kulturních kvasinek je vhodný
také rozkvašený jable ný mošt vlastní výroby. Pokud použijeme erstv vylisovaný
mošt, nejrychlejší samovolné rozkvašení
docílíme umíst ním nepřicukřeného moštu
do teplejší místnosti.
Zákvas p ipravíme v množství asi 5 %
z celkového p edpokládaného objemu vína.
Zákvas je nutný, nebo na ed ná š áva
z aronie špatn rozkváší.
Odleželé malvi ky s nálevem potom odm íme a vlijeme do kvasné nádoby (nej ast ji
demižonu se širším hrdlem). Na každý litr
plod s nálevem p idáme 1,5 l vody, 0,6 kg
cukru a 0,15 l zákvasu. Neplnou nádobu
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Víno typu Port z Aronie.







































Stejn jako bezinky pat í ke stálicím p i
výrob domácích vín trnky a šípky.






























Bezinkové víno (z plodů)
m žeme vyráb t z bezinkové š ávy nebo
p ímo z bobulí. K 5 kg bobulí p idáme vychlazený roztok p ipravený sva ením 2 kg
cukru a 10 g kyseliny citrónové. Sva ený
cukr po vychladnutí doplníme vodou na
celkový objem 10 l a zakvasíme istou
kulturou kvasinek. Protože bezinkové víno
má velmi výrazné aroma, hodí se k ezu
s jinými víny, kterým dodá krásnou barvu.












Aroniové víno
I v tomto p ípad zralé malvi ky otrháme,
p ebereme a po oprání vodou rozemeleme.
Dr zalijeme stejným množstvím horké vody
a po zchladnutí vylisujeme. Na 1 l získané
š ávy p idáme 20 dkg krystalového cukru,
dokonale rozpustíme a zakvasíme istou
kulturou kvasinek.
Druhou možností je získat š ávu pomocí
páry v odš avovacím hrnci. Další postup je
pak stejný.

Šípkové víno
pat í v domácnostech odedávna k velmi
oblíbeným vín m. Plody k p íprav stolního
šípkového vína musí být dob e vyzrálé,
sklizené nejlépe po prvním mrazu, kdy jsou
již dostate n m kké. Krom toho je sklize
v tomto období jednodušší, protože sta í
pod šípkové ke e rozprost ít plachty a šípky
sklepat.
Omyté a p ebrané šípky zbavíme nožem
zbytk kv t a stopek. Nejsou-li plody dostate n m kké, m žeme je krátce spa it
va ící vodou nebo je zalít horkým cukerným
roztokem. Na 2 kg opracovaných plod
použijeme 2,5 l 30% cukerného roztoku.
M žeme použít i v tší množství vody. Po
zchladnutí na zákvasnou teplotu hrdlo láhve
zakvasíme istou kulturou kvasinek, p idáme živiny a uzav eme zátkou s kvasnou
uzáv rkou.
Šípky v láhvi zkvasí p i pokojové teplot
za 3 až 4 týdny, což poznáme i podle toho,
že plody postupn klesnou ke dnu. Potom
láhve p emístíme do chladu, aby nastala
rychlá sedimentace kal .
Z išt né víno sto íme, podle chuti ho
p ípadn ješt p isladíme a hned pijeme,
protože nejlépe chutná, dokud ješt obsahuje osv živý oxid uhli itý. Na zbylé šípky a
kaly m žeme znovu nalít nový cukerný
roztok. Získaný "druhák" má rovn ž velmi
dobrou chu .
Helena Uhrová



















































Jeřabinové víno
Malvi ky sladkoplodého je ábu moravského nebo ruského (Sorbus aucuparia var
dulcis f. moravica nebo f. rossica) pe liv
otrháme, p ebereme, opláchneme vodou a
rozemeleme. Dr zalijeme stejným množstvím horké vody a po zchladnutí vylisujeme. Na 1 l získané š ávy p idáme 20 dkg
krystalového cukru, dokonale rozpustíme a
zakvasíme istou kulturou kvasinek. Je abiny obsahují zna né množství t íslovin, proto
je lze s výhodou použít ke zlepšení jable ných a hruškových vín (p idáváme v množství 2 až 10 %).

































Bezinkové víno (z květů)
K výrob bílého vína z kv t bezinek použijeme dvacet st edn velkých kv t , které
zbavíme zelených ástí. Kv ty opereme ve
studené vod a poté spa íme vroucí vodou.
Protože bezinkové kv ty vytvá ejí pouze
vonnou a chu ovou složku vína, musíme
cukr pot ebný k tvorb alkoholu dodat
v plném množství. Cukerný roztok p ipravíme sva ením 1,5 - 1,8 kg cukru. K zchladlému roztoku p idáme š ávu z citronu nebo
10 g kyseliny citrónové a doplníme vodou
na objem 10 l. P idáme spa ené kv ty,
zákvas z isté kultury kvasinek výživu pro
kvasinky. Po deseti dnech provedeme první
sto ení a pak necháme víno zvolna dokvasit. Získané víno má sv tle zelenožlutou
barvu a nádech muškátových vín.

Trnkové víno
K výrob vína budeme trnky sbírat až po
prvním mrazu. Plody zbavené stopek rozma káme, zalijeme horkou vodou (na 10 kg
trnek 10 l vody) a necháme n kolik dní stát.
Potom sm s vylisujeme a získanou š ávu
p isladíme 20 dkg krystalového cukru na 1 l
š ávy.
Aby š áva lépe kvasila, p idáme živnou s l
pro kvasinky a po zah átí na zákvasnou
teplotu 18 EC p idáme rozkvašenou istou
kulturu kvasinek.
Víno které získáme má p íjemnou barvu a
lahodnou chu . Lze ho použít i ke scelování
s jable ným a hruškovým vínem k dopln ní
t íslovin a kyselin.





















P estože bez černý nikdo zám rn na
zahrad nep stuje, roste v okolí chat a
chalup v tšinou dostatek ke a bezinkové
víno se tak adí ke stálicím p i výrob domácích vín.









































Malinové víno
vyrábíme obdobn jako ostružinové víno.
Zpracováváme zahradní i lesní maliny, lesní
dodají výrazn jší v ni.
Druhou možností je maliny áste n
rozma kat (d ev nou pali kou nebo rukou)
v nádobách, které se po napln ní zakryjí
(dob e se osv d ují velké láhve od okurek).
Dr ponecháme 2 až 3 dny v klidu, aby
áste n nakvasila, p i emž nádobou mícháme alespo 3 x denn . Tím uspíšíme
nakvašení a podpo íme extrakci barviva,
chu ových a vonných látek. Pak nakvašenou š ávu scedíme, p idáme k ní stejný
objem vody, v jejíž ásti jsme rozpustili cukr.
Po ítáme 2,5 - 3 kg cukru na 1 l na ed né
š ávy. Zakvašujeme p i 20 EC rozkvašenou
kulturou istých kvasinek, kvasíme p i pokojové teplot .













T etí možností, pro ty kdo necht jí výrob
v novat p íliš mnoho asu, je použít obdobný postup jako p i výrob trnkového i šípkového vína. P ipravíme si 25% roztok cukru
sva ením 25 dkg cukru na litr vody. K 1 litru
tohoto roztoku p idáme 30 až 35 dkg otrhaných a opraných malvi ek aronie a p eva íme. Pak necháme zchladnout na zákvasnou
teplotu a p idáme rozkvašenou kulturu istých kvasinek. Získané víno má p íjemnou
barvu a lahodnou chu .












Víno z černých moruší
Dob e vyzrálé moruše m žeme rovn ž
zpracovat jako ostružiny.

















































































































































Aronia melanocarpa
(Temnoplodec černoplodý)
Aronia prunifolia
(Temnoplodec třešňolistý)
Listy barví na podzim do oranžov ervených odstín . Vyhovuje jim výsluní a na
p du nejsou nijak náro né.
Místy se objevuje mezirodový k íženec
mezi je ábem a temnoplodcem Sorbaronia.
Je to strom s kulovitou korunou, se zpe enými listy, velmi podobný je ábu obecnému.
Plody jsou krvav ervené. Ten se hodí jako
solitéra i do v tších zahrad do skupin s podobn vzr stnými stromy.
















































Prunus tomentosa (Višeň plstnatá)
Menší asi 2 m vysoký ke ík na ja e obalený bílými nebo r žovými kv ty. Po odkv tu
se celý, mírn chlupatý ke ík obalí zubatými,
vej itými listy a v jejich paždí p itisklými
ervenými peckovicemi, malými višn mi,
které jsou sladké mírn aromatické.
Neduhem této d eviny je velká náchylnost
na virovou šarku a moniliový úžeh. Tím se
stává rizikovou d evinou, i když její estetická
hodnota a chu plod je velmi dobrá. Je
jedním z prvn kvetoucích ke , celý je
obalený kv ty. Jako podrost jsou vhodné
asn jarn kvetoucí cibuloviny nebo trvalky.
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Jsou vhodné pro muže a ženy st edních
let, zpomalují stárnutí. Mají tonizující ú inek.
K ra z ko en se používá p i zvýšené
teplot , kašli, diabetu, hypertenzi, v edech a
abscesech.
Používá se odvar z 6 - 12 g plod ve dvou
dávkách nala no.
V domovin nakládají plody spole n
s ko enem žen-šenu jako "nápoj nesmrtelnosti".
P stování v našich klimatických podmínkách není nijak obtížné. Snese každou
p du, lépe plodí na slunci nebo v mírném
polostínu. M že se p stovat jako p evisající
rostliny nad zdí nebo jako solitera v trávníku, nebo jako metlovit popínavá rostlina
u n jaké kovové nebo d ev né konstrukce.
Na zar stání mezí a svah je také vhodná a
vyniká v kombinaci se širokolistými d evinami, nap . Prunus laurocerassus apod.
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Lycium chinense (Kustovnice čínská)
Rod Lycium - kustovnice je z eledi Solanaceae - lilkovité, jsou to opadavé ke e
s dlouhými, tenkými, p evisajícími v tvemi.
Asi 100 druh roste v mírných i subtropických pásmech obou polokoulí. Dor stají
výšky cca 1 až 4 metr , n které mající
oporu až do 7 metr výšky. Nejde však o
popínavou rostlinu. V tšinou jde o nenáro né rostliny, rostoucí jak na výsluní tak
v polostínu. Na p du nejsou náro né, rostou
i na chudých, suchých a pís itých p dách.
Lycium chinense - kustovnice ínská roste
v oblastech severní a Západní íny a Japonska. Plody se využívají v ínské medicín . Jsou známy pod názvem "GOJI" nebo
také "gou-oi-zi" nebo "kou- chi". Jsou to
bobule ervené až ervenooranžové barvy
se sladkou specifickou chutí.
Zralé plody se sbírají v období letního
slunovratu a suší se ve stínu. Musíme však
dávat pozor, aby nám je nesklidili ptáci.
Plody obsahují 18 druh aminokyselin, 21
stopových prvk (Zn, Fe, Cu, Ca, Se, P, ..).
Obsahují velké množství karotenoid a jsou
zdrojem vitamín , nap .: C, B1, B2, B6 a E.














































































































































































Dezertní víno z černého rybízu.
Víno z erného rybízu má vynikající kvalitu. Charakteristická silná v n se b hem
kvašení zjemní a hotové víno má intenzivní
ervenou barvu a ko enitou v ni i chu .
Jednoduchý postup p ípravy je nakvašováním bobulí v cukerném roztoku.
K 1 kg bobulí erného rybízu p idáme 3 l
cukerného roztoku, který si p ipravíme rozpušt ním 1,1 kg cukru ve 2,3 l vody. P idáme 0,2 - 0,4 l zákvasu a necháme kvasit p i
teplot kolem 20 oC. Je vhodné používat
kvasnou zátku. Ihned po skon ení bou livého kvašení víno sto íme, bobule vylisujeme
a tekutý podíl p idáme k vínu. Víno dokvášíme v tém plných nádobách. Po dokvašení
p isladíme 80 -100 g cukru na 1 l. isté víno
plníme výhradn do sklen ných lahví, nejlépe od minerálních vod, které uzavíráme
korukovými uzáv ry, nebo do lahví se šroubovými hliníkovými uzáv ry typu Alkork.
Karel Půhoný





































































P i ešení návrhu a uspo ádání sou asné
okrasné zahrady se stále více setkáváme se
zájmem vlastník , aby byly v zahrad použité b žné i mén známé ovocné d eviny.
S pot šením musím íci, že je to p ístup
velmi rozumný, protože erstvé ovoce
z vlastní zahrádky je nejenom zdravé, chutné, ale okrajov p stované druhy se na trhu
v bec neprodávají. Zahrada se tedy spolu
s okrasnou a odpo inkovou funkci stává i
užitkovou a vnímanou nejen zrakem a ichem (vonn kvetoucí rostliny nebo rostliny
s aromatickými listy), ale také chutí. Chutí,
n kdy nepopsatelnou, protože plody jsou
vlastnoru n vyp stované, utržené z ke e i
stromu p i procházce po zahrad . Zvýšíme
si také vitalitu p ísunem mnoha vitamín a
dalších d ležitých látek a prvk , jejichž
množství v déle utržených plodech velmi
rychle klesá. Je velmi d ležité vyzdvihnout
užitkovou a zárove i okrasnou funkci ovocných d evin. Kvetoucí t eše , jablo , i
meru ka v mnohém m že konkurovat jiným,
pouze okrasným rostlinám.
V tšinou bychom m li užitkové rostliny
vysazovat tak, abychom k nim m li z v tší
ásti p ístup p i sklizni plod . Nesázíme je
tedy do ádk , ale jako solitéry nebo do
skupin i s jinými d evinami. Po ítá se však
také s tím, že nebudeme sklízet všechny
plody a n které ponecháme jako okrasu,
ptactvu nebo je necháme spadnout na zem,
kde je v p ípad malých plod ponecháme
biologické likvidaci, nebo je odstraníme na
skládku i zakopeme do p ipravené jámy.
Z d vodu ší ení houbových chorob a plísní
je nedáváme do kompostu nebo neponecháváme na stromech mumifikované plody
napadené moniliózou a jinými houbami.
istota na zahrad je samoz ejmostí.
Zabráníme ší ení chorob a šk dc v p íští
sezón .
Seznámíme se hlavn s novými, nebo
mén známými druhy ovocných d evin,
které se p stují již déle, ale velmi okrajov ,
nebo se o n kterých za íná mluvit a psát a
objevují se v zahradnictvích a zahradách
práv nyní. Tak nap íklad:

Asimina triloba (Muďoul trojlaločný)
Rod Asimina zahrnuje asi 8 druh . Jsou to
ke e nebo menší stromky se stálezelenými
nebo opadavými listy. Pochází ze Severní
Ameriky. U nás dor stá Asimina triloba asi
kolem 3 m. Používá se název Paw-Paw
nebo banány severu. Má p kné velké, asi
10 - 25 cm dlouhé, opakvej ité listy. Kv ty
jsou temn až špinav purpurové a mají asi
4 cm v pr m ru. Plod má zvláštní banánovitý tvar a vyr stá na stopce po jednom nebo
n kolika kusech hv zdicovit postavených.
Chutí p ipomíná banán, mango i anonu
(láhevník).
Je vhodné p stovat dv rostliny r zných
odr d, protože je cizosprašná a pro násadu
plod je v tší po et odr d d ležitý. Vyžaduje slunné stanovišt nebo mírný polostín a
humózní zeminu. Je velmi dekorativní dlouhými voln sv šenými listy, proto solitérní
umíst ní je vhodné. Zde m žeme provést
výsadbu t í rostlin cca 50 cm až 100 cm od
sebe a vytvo it tak vícekmenný stromek a
zajistit dobré opylení a násadu plod .





Nové a málo známé ovocné rostliny
a jejich využití v okrasné zahradě

















uzav eme kvasnou zátkou a umístíme
v místnosti s teplotou 18 - 22 oC. Sm s
(nákvas) n kolikrát denn promícháváme.
Asi za 10 dn po za átku bou livého kvašení nákvas sto íme, plody, pokud je to možné, vylisujeme.
Po skon ení bou livého kvašení ponecháme budoucí víno dokvášet v tém plných
nádobách, což trvá n kolik m síc . Pokud
by snad cukr zcela vykvasil, je vhodné víno
ihned p isladit. Hotové víno po z išt ní má
hn davé zbarvení, typické tóny ve v ni a
harmonickou chu .
V pr myslu se dokvašená vína (se zbytkem cukru) dolihují na obsah alkoholu na 16
až 20 % hlavn proto, aby se zamezilo
dalšímu kvašení. V domácnosti to však není
nutné - když víno se zbytkovým cukrem
ukon ilo v teplém prost edí kvašení, je
pravd podobné, že již dále nebude kvasit.
P ídavek malého množství (20 ml/l) dobrého vinného destilátu zvýrazní v ni. Hotové
víno (se zbytkovým cukrem) ponecháme
ješt 1 rok (nebo více) uležet.
Hotové víno m žeme plnit i do PET lahví
(od vody bez p íchut ) a uložit p i libovolných teplotách místnosti.





































tém v každé p d , má však rad ji sušší
stanovišt . Vynikne p ed tmavým pozadím
jehli nan i tmav zelen olist ných strom
a ke . P sobí velmi vzdušn .













































Mespilus germanica
(Mišpule německá, obecná)
Pouze jeden druh roste v jihovýchodní
Evrop . Je to menší ke nebo stromek
s opadavými listy. Jsou podlouhle kopinaté,
jemn pilovité. Na podzim se barví do žluta
nebo žlutooranžova. P stuje se jako solitéra. Má ráda slunce a teplé polohy. Plody
jsou malvice, které se dají jíst až po p ejití
mrazem (zhnili kovat né). Existuje i kultivar
bez peci ek.
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Pyrus communis x Sorbus aria (Tatarka
- kříženec hrušně a jeřábu muku)
Dekorativní mezirodový k íženec, opadavý
menší stromek. Listy má celokrajné, kv tenství podobné oskeruši s menším po tem
v tších kv t . Plody podobné malým hrušti kám, š avnaté, aromatické, nakyslé chuti.
Má rád dostatek sv tla, na p dy není náro ný.































Elaeagnus umbellata (Hlošina okoličnatá)
Pochází z Japonska a íny. Jde o menší
ke nebo stromek dor stající výšky asi 4 m
s dekorativními listy pokrytými st íb itými a
zlatistými šupinami, kv ty ty cípými, hv zdi kovitými, zvonkovitými, nažloutlými a
nápadn vonnými a množstvím ervených
peckovi ek, které musí déle dozrát nebo se
nechají dojít 15 dn po sb ru. Má ráda
slunce a snese i sušší p dy. Hodí se do
menších skupin i jako solitéra do trávníku
nebo trvalkového záhonu.







Hippophaë rhamnoides
(Rakytník řešetlákový, úzkolistý)
V Evrop a Asii rostou dva druhy. Oba
jsou opadavé ke e až stromky dor stající 4
až 6 m.
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Sorbus domestica (Oskeruše)
Opadavý strom, p stuje se hlavn jako
solitéra. Listy má zpe ené, kv ty b ložluté
v koncových chocholících, z nichž po odkv tu vyr stají jablí kovité nebo hruškovité
malvice až do velikosti menší švestky.







































Castanea sativa (Kaštanovník setý)
V mírném pásmu severní polokoule roste
12 druh kaštanovník . Jsou to opadavé
stromy nebo v tší ke e dor stající 2 až
25 m. Castanea sativa je v tší strom dor s-





































Amelanchier alnifolia (Muchovník olšolistý) A. lamarckii (M. Lamarckův)
A. arborea (M. stromovitý)
A. ovalis (M. vejčitý)
Muchovníky jsou velmi dekorativní menší
ke e i stromky, dor stající do 4 m, n které
až 15 m.
Jarní kvetení bílých kv t v koncových
hroznech zá iv oranžové až ervené nebo
žluté zbarvení list na podzim zaplaví zahradu neuv itelnou atmosférou. Plody jsou
malé jedlé malvi ky purpurové až erné
barvy.
Vysazuje se jako solitéra, do skupin, p ed
vstupy do domu apod. Plody by však nem ly dopadat na dlažbu, protože barví. Roste


















































































Lonicera kamtschatica
(Zimolez kamčatský)
Rod zahrnuje jak opadavé, tak stálezelené
ke e nebo liány. Lonicera kamtschatica je
opadavý menší ke , který kvete a raší velmi
brzy na ja e. Kv ty jsou rourkovité, nažloutlé
barvy. Brzy po odkv tu, již v kv tnu dozrávají podlouhlé, temn modré až erné bobule. Je dekorativní hlavn listem p i rašení.
Sází se jako nízký ke p ed tmavší ke e
nebo stromy, dokonce roste i v mírném
polostínu. M že se využít také na svahy a
do skupinových výsadeb.
























Rosa rugosa (Růže svraskalá)
Rosa villosa (Růže dužnoplodá)
R že pat í mezi nejkrásn jší ke e v zahradách. Jsou opadavé a dokonce i stálezelené. V mírném a subtropickém pásmu severní polokoule roste 100 až 200 druh . V tšina se p stuje pro krásné a vonné kv ty,
n které k ezu kv t a nás zajímají ty, které
mají velké a chutné plody. Plody jsou íšky,
uzavírající etné pestíky a dozrávající v šípek, který obsahuje chlupaté, peci kovité
nažky. Plody drží dlouho na ke ích a jsou
okrasné.
Pot ebují hodn slunce a rostou i v sušších p dách. N kdy mohou mírn odnožovat.





























Chaenomeles speciosa
(Kdoulovec lahvicovitý)
ty i druhy rodu rostou p evážn ve východní Asii. Jsou velmi dekorativní svými
kv ty a na podzim aromatickými plody podobnými kdoulím. P stuje se na sv tlém
stanovišti, aby dob e kvetl. Roste i v polostínu, ale násada kv t je menší. Snáší tém
každou p du. Dor stá dle kultivar od
50 cm do 4 m výšky i ší ky. Hodí se jak do
skupin, tak jako solitera, menší druhy do
skalek a koryt.
Plody jsou vhodné na dekoraci, pouze
kultivar ´Cydo´ se konzumuje.






















Cornus mas (Svída dřín)
Cornus mas je naše domácí rostlina,
hlavní estetický význam má v dob kv tu.
Kvítky jsou malé, hv zdi kovité, žluté, uspoádané ve vrcholíky. Kvete ješt p ed olist ním a to n kdy již v únoru a b eznu. Je
vhodný do smíšených výsadeb i jako solitera. Vynikne p ed tmavým pozadím jehli natých d evin.
Jsou i kultivary se zlatými nebo bíle i
žlut panašovanými listy, které jsou celokrajné, vej itého tvaru s výraznou obloukovitou žilnatinou.








































Morus alba (Morušovník bílý)
Morus nigra (Morušovník černý)
Morušovníky jsou dekorativní velkými
ned lenými nebo lalo natými listy. Kv ty
jsou nevýrazné žluté nebo žlutozelené barvy
r znopohlavné nebo jednodomé i dvoudomé, sm stnané do strboulovitých klas .
Souplodí je bílé, r žové nebo erné barvy,
tvarem p ipomínající malinu. N kdy si lidé
stromy s ernými plody za azují jako morušovník erný. Jedná se však v tšinou o
morušovník bílý! Jde tedy o dva r zné druhy
se stejnou barvou plod . Chu má sladkou,
u Morus nigra je chu mírn nakyslá.
Velký okrasný význam má p evislá forma
morušovníku bílého ´Pendula´, který má
malou korunu a obloukovit p evislé v tve
až k zemi. Plody dozrávají n kolik týdn
postupn , proto je mají rády d ti.
Listy se barví na podzim p kn žlut . Není
vhodné ho vysazovat v místech vydlážd ných ploch i odpo ívadel, protože plody
siln barví a obsahují velké množství cukru
a tím se i lepí na podklad, kam spadnou.

tající 30 m, jsou však i zakrslé kultivary
nebo s p evislými v tvemi. Vysazují se jako
solitéry nebo i do skupin. Kvete velmi pozd , roubované kultivary d íve. Kv tenství je
v dlouhých, b lavých nebo b lav zelených
jehn dách. Je jednodomý, ale pro lepší
opylení je vhodné vysazovat dv odr dy.
Vyžaduje dostatek sv tla. Aby stromy vynikly v dob kv tu, sází se p ed tmavé jehli nany nebo v tší listná e. Má rad ji kyselejší
živinami bohaté p dy, roste i ve št rkovit jších p dách. Má rád vyšší vzdušnou vlhkost. Plody jsou v ostnitých pouzdrech,
známé kaštany, které se praží nebo pe ou
v troub . Obsahují vitamín C, B, draslík,
fosfor, bílkoviny a škroby. Lé ivé jsou i listy,
které obsahují pektin, saponiny a t ísloviny.

Cydonia oblonga (Kdouloň obecná)
Ke nebo menší strom, zastoupený pouze
jedním druhem pocházejícím ze St ední
Asie.
Dor stá až do 6 m výšky. Listy jsou temn
zelené, na rubu šed až narezav le plstnaté. Kv ty jsou velké, vykvétající po vyrašení
list . Mají b lavou až nar žov lou barvu.
Plodem je kulovitá nebo hruškovitá malvice, plstnatá, p íjemného aroma. Dužina je
trpká a bohatá na slizy. Používá se na
slunná stanovišt do výživných st edn
t žkých p d. V dob zrání plod je rostliny
velmi dekorativní. Posiluje imunitu a zabrauje stresu. Plody obsahují vysoké množství
pektin a vlákniny.
































Sorbus aucuparia (Jeřáb obecný, ptačí)
Korunu má vej itou, pyramidáln rozložitou, listy lichozpe ené, pilovité, kv tenství
bílé nebo b lav žluté v koncových chocholících. Plody jsou oranžové až ervené
malvice nakyslé chuti. Plané druhy mají
plody ho ké, nejsou však jedovaté. Botanický druh má ho ké malvice. Hodí se jako
solitera i do skupin. V posledních letech se
na je ábech objevují r zné houbové choroby, jako ern , které znehodnocují plody,
nebo r zné spály, které zp sobují usychání
list i celých strom .
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Výsadba
Vrby vysazujeme v bezlistém stavu, zjara
nebo na podzim. Zakrátíme ko eny i výhony

Množení
* Výsev semen se provádí výjime n . V tšinou po 14 dnech ztrácejí klí ivost. Proto je
musíme vysévat hned po sběru v ervnu
na vlh í záhon.
* Rízkováním v ervnu množíme druhy
s jemnými výhony jako nap . vrba hedvábná (S. lanata), sí natá (S. reticulata), nízké
formy vrby nachové (S. purpurea) a pod.
* D evitými ízky množíme slab rostoucí
druhy v únoru až b eznu. Krom b žných
ízk dob e zako e ují i silné v tve, tzv.
"hole".
* H ížením množíme zakrslé druhy, které
z ízk p íliš pomalu rostou, nap . vrbu
sí natou (S. reticulata), bylinnou (S. herba



















Nároky na stanoviště
Druhy pocházející z oblastí za polárním
kruhem a z vysokých hor (v tšinou s plstnatým a st íb itým olist ním) snášejí i sušší
št rkovitou p du, nížinné druhy naopak
vyžadují vlh í a humózn jší, snesou i p echodné zaplavení. Vrby jsou sv tlomilné.
S. caprea a S. serpyllifolia mohou r st také
v polostínu. Ve zne išt ném ovzduší prospívá vrba jíva (S. caprea), nachová (S. purpurea) a plazivá - její varieta rozmarýnolistá
(S. repens var. rosmarinifolia).

































Bonsaj
Vzhledem k rychlému r stu je tato d evina
vhodná také pro tvorbu bonsají. V relativn
krátké dob lze dosáhnout požadovaného
tvaru korunky a tlouš ky kmene. Dalším
kladem je i pom rn drobné olist ní v tšiny
vrb. Z plazivých druh m žeme postupným
vyvazováním jejich v tvi ek k h lkám vytvoit p vabné kaskády a polokaskády.



























Sbírkové zahrady
jsou zajímavé jen sezónn a proto by je
m ly dopl ovat doprovodné rostliny.Ty by
však nem ly zastínit jemnou krásu vrb.
Volíme nízké ke e - nap . zakrslou b ízu
(Betula nana), brsleny (Euonymus), d iš ály
(Berberis), bambusy (Shibatea kumasaca),
okrasné trávy - nap . ozdobnici (Miscanthus), bezkolenec (Molinia), ost ici (Carex),

Nemoci a škůdci
se u rodu Salix vyskytují minimáln :
* Rez Melampsora salicina tvo í etné malé
žlutavé skvrnky na listech. Sbíráme opadané listy a provádíme post iky m natými p ípravky.
* Strupovitost vrb Fusicladium saliciperdum
vzniká v p íliš vlhkých letech na k e
v tvi ek. Vytvá ejí se tmavohn dé strupovité podlouhlé skvrny. Ty se pak objevují
na listech, které zasychají spolu s v tvi kami. Likvidujeme opadané listy a opakovan post ikujeme organickými fungicidy.
* Proti tvorb arov ník se bráníme chemickou likvidací rozto Eriophyes.














































Květinové zídky
osazujeme takovými druhy zakrslých vrb,
které jsou vhodné pro zpevn ní b eh a
svah . Uplatní se zde nap . vrba sí natá (S.
reticulata), tupolistá (S. retusa), mate ídouškovitá (S. serpyllifolia), k úpatí suché zídky
lze vysadit i vrbu bylinnou (S. herbacea).

Řez
P stujeme-li je hlavn pro krásu "ko i ek"
a barevných letorost , je t eba provést každoro n po odkv tu zmlazení na krátké
ípky jednoletých výhon , aby narostly
nové, dostate n dlouhé. Takovýmto zmlazovacím ezem lze udržet i vzr stn jší druhy
v nižším tvaru.
Zakrslé a plazivé vrby ne ežeme, pouze
odstra ujeme zaschlé a poškozené ásti,
p ípadn omezujeme rozr stání do ší ky.
































Skalky a nádoby
osazujeme miniaturními plazivými druhy
t sn kopírujícími povrch p dy, nap . vrbou
arktickou (S. arctica), bylinnou (S. herbacea), sí natou (S. reticulata), tupolistou (S.
retusa) a západohimalajskou (S. hylematica).
V nádobách se mezi plazivými miniaturami
dob e vyjímají zakrslé druhy naroubované
na nízkém kmínku 15 - 20 cm (roubuje se
na kozí nožku v lednu až b eznu, podnoží je
vrba košíká ská (S. viminalis) nebo lýkovcová (S. daphnoides). Uplatní se zde kameny
(zvlášt tufové), které jsou nejen významným estetickým prvkem, ale p ízniv ovliv ují i vodní režim. Zabra ují - jinak pom rn
rychlému - odpa ování vláhy z nádoby.











Actinidia arguta (Aktinidie význačná)
A. kolomikta (A. ovocná)
A. chinensis (A. čínská)
Jde o opadavé popínavé ke e (liány). Listy
jsou dekorativní, dlouze apíkaté, celokrajné
nebo pilovité, vej ité. U A. kolomikta jsou
špi ky list u sam ích rostlin zbarvené st íb it až r žov . O aktinidiích si více p e tete v
p ísp vku ing. Zahradníka Aktinidie známá
jako kiwi v této brožu e.
Tomáš Foral


Jako solitéry je možné doporučit:
Vrbu nádhernou (S. magnifica), v. k ivolakou
(S. x erythroflexuosa), v. ernokv tou (S.
melanostachys), v. jívu (S. caprea ´Kilmarnock´ a ´Pendula´- ob jsou p evislé),
v. celolistou (S. integra ´Hakuro-Nishiki´),
v. šípovitou (S. hastata cv. Wehrhahnii),
v. nachovou (S. purpurea ´Gracilis´ a ´Pendula´), v. špi atolistou (S. acutifolia ´Pendulifolia´), v. Matsudovu (S. matsudana ´Tortuosa´).






























Ficus carica (Fíkovník smokvoň)
Ke nebo strom, dor stající až 10 m.
Pochází z p ední Asie. Listy vykrajované,
mírn chlupaté nebo spíš drsné, tmav
zelené se sv tlou žilnatinou. Po ezu roní
bílé mléko - latex.
Kv ty jsou uschovány v plodech, proto
nejsou vid t. Plody obsahují velké množství
cukr , bílkoviny, škrob, aminokyseliny,
pektin, vlákninu, tuk a vitamíny A, B, C.
Je to teplomilná d evina, vhodná pouze do
nejteplejších oblastí. M žeme jej vysadit
k jižní st n domu, kde má p íhodné mikroklima. Je dekorativní svými lesklými listy.
P du vyžaduje humózní. Na zimu vyžaduje
p ikrývku, aby nenamrzl. Plodí ve dvou
vlnách. První v ervnu až ervenci, druhá
v zá í až íjnu.

ke a korunek stromk . Stromovité, zvlášt
p evisající typy, vyvazujeme po výsadb ke
k l m. Jsou- li na vhodném stanovišti, tak
na další ošet ování nejsou náro né. Pouze
pr b žn odstra ujeme obrost kmen a
pe ujeme o závlahu.










































Živé ploty
Vrby rychle rostou, dob e snášejí ez a
proto jsou vhodné k tomuto ú elu, zvlášt
vrba plazivá rozmarýnolistá (Salix repens
var. rosmarinifolia) se st íb itým listem a
vrba plazivá lesklá (S. repens var. nitida)
s šedozeleným olist ním, pro voln rostlý
živý plot do 1,5 m výšky; vrba b lostná (S.
candida), vrba nachová (S. purpurea) a vrba
bobkolistá (S. phylicifolia), dor stající 2 m.
























V Rukov ti zahrádká e 2005 jste m li
možnost si p e íst o vrb jako d evin , která
má svoje místo i na zahrádce v etn výb ru
vhodných druh a kultivar pro zahrádky,
skalky a nádoby.
Následující text se sadovnickým návrhem
osázení v kombinaci s ostatními d evinami
a bylinami by Vám m l toto využití p iblížit.
























Pyrus pyrifolia (Asijské hrušně, Nashi)
Pochází z Asie. Je velmi podobná naší
hrušni jak listy, tak kv ty. Kv ty jsou velké,
velmi dekorativní. Roste jako menší ke
nebo stromek. Netrpí rzí hruš ovou.
Plody jsou také dekorativní, velmi š avnaté, žluté, nebo hn davé barvy se zajímavým
aroma. Obsahuje malé množství vitamín ,
d ležité jsou však uhlohydráty, vláknina,
cukr. Vyžaduje slunné stanovišt a nejlépe
humózní výživnou p du. Snese i pís it jší
p dy. Plodí vydatn a pravideln .

kost avu (Festuca), vlhkomilné trvalky:
úpolíny (Trollius), plicníky (Pulmonaria),
blatouchy (Caltha), kosatce (Iris), pomn nky
(Myosotis), bohyšky (Hosta) a pod. Sbírková
zahrada m že voln p echázet ve skalku.







Uplatnění vrb v zahradě



Je dekorativní svými úzkými st íb itými
listy a sami í rostliny oranžovými nepravými
peckovi kami. Více se o rakytníku dozvíte
v p ísp vku Drobné ovoce s vysokou
biologickou hodnotou od prof. ezní ka a
v textu Drobné ovoce a méně pěstované
ovocné druhy na zahrádce (ing.Dvo ák),
které jsou sou ástí této brožury.
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Osazovací plán - zahrádka



























































































































Rostliny, použité do návrhu:
1 Taxus x media ´Hillii´
(k íženec tisu japonského a erveného)
2 Taxus x media ´Hicksii´
(k íženec tisu japonského a erveného)
3 Viburnum x pragense
(kalina pražská)
4 Taxus baccata ´Semperaurea´
(tis ervený)
5 Salix hastata
(vrba šípovitá)
6 S. rosmarinifolia
(vrba rozmarýnolistá)
7 S. magnifica
(vrba nádherná)
8 S. matsudana ´Tortuosa´
(vrba Matsudova)
9 Betula nana
(b íza zakrslá)
10 Viburnum opulus
(kalina obecná)
11 S. lanata ´Stuartii´
(vrba hedvábná)
12 S. caprea ´Kilmarnock´
(vrba jíva ´Kilmarnock´)
13 S. herbacea
(vrba bylinná)
14 S. formosa
(vrba úhledná)
15 Euonymus fortunei ´Variegatus´
(brslen Fortun v)
16 S. serpyllifolia
(vrba mate ídouškovitá)
17 S. retusa
(vrba tupolistá)
18 Euonymus. fortunei ´Esmeral n Gold´
(brslen Fortun v)
19 Genista tinctoria ´Plena´
(kru inka barví ská)
20 S. reticulata
(vrba sí natá)
21 Taxus baccata ´Repandens´

35 Aquilegia flabellata ´Nana Alba´
(orlí ek v jí ovitý)
36 Myosotis palustris
(pomn nka bahenní)
37 Hemerocallis minor
(denivka menší)
38 Ajuga pyramidalis ´Metalica Crispa´
(zb hovec jehlancovitý)
39 Iris pseudocorus (kosatec žlutý)
40 Veronica prostrata
(rozrazil plazivý)
41 Primula rosea
(prvosenka r žová)
42 Caltha palustris ´Multiplex´
(blatouch bahenní - plnokv tý)
43 Nymphaea alba ´Albatros´ (bílý)
(leknín bílý)
44 Hippuris vulgaris
(prustka obecná)
45 S. arctica
(vrba arktická)
46 S. repens
(vrba plazivá)
47 Taxus cuspidata
(tis japonský)
x Veronica repens (do spár mezi kameny)
(rozrazil plazivý)

















Návrh vrboviště s doprovodnými
rostlinami (m ítko 1 : 50)
Vrbovišt je situováno do rohu st edn
velké zahrady. Na jižní stran plynule p echází ve skalku. Oplocení na severu a severovýchod lemuje voln rostoucí živý plot
z listná a jehli nan . (Lépe p sobí mén
druh v n kolika kultivarech než naopak.)
Západní stranu ohrani uje palisáda (max.
1 m nad úrove terénu). Zemina vybraná
z jezírka je navršena k palisád do výše 30
až 50 cm. V této mírné vyvýšenin jsou
zapušt né v tší kameny. Ty pomáhají dotvoit rozmanitý povrch pro plazivé druhy vrb.
Solitérou je jíva s p evisajícími v tvemi
naroubovaná na kmínku. ( .12)
Kolem vodní plochy vede cesta dlážd ná
p írodním kamenem, který je kladen do
št rkopísku a spáry jsou osázeny rostlinami.
Cesta navazuje na odpo ívadlo, kde je
umíst na lavi ka ( . 16) a vedle ní p enosné
nádoby s d evinami. Dlažba se postupn
zužuje a ve skalce pokra uje šlapákovým
chodní kem. Vrbovišt je možno ješt
doplnit drobnými jarními cibulovinami. Jejich
kv ty, zvlášt ty modré, nap . šafrán (Crocus), mod enec (Muscari), puškinie (Puschkinia), lado ka (Scilla) vytvo í barevný
kontrast s "ko i kami" a sv tlou zelení rašících vrb. Ale uplatní se zde i n žná sn ženka (Galanthus), bledule (Leucojum), nebo

(tis ervený ´Repandens´)
22 S. myrtilloides
(vrba bor vkovitá)
23 S. hylematica
(vrba západohimalajská)
24 Miscanthus sinensis ´Gracillimus´
(ozdobnice ínská)
25 Miscanthus sinensis ´Zebrinus´
(ozdobnice ínská)
26 Molinia caerulea
(bezkolenec modrý)
27 Helictotrichon sempervirens
(oves stálezelený)
28 Pulmonaria angustifolia
(plicník úzkolistý)
29 Euphorbia polychroma
(pryšec mnohobarvý)
30 Omphalodes verna
(pupkovec jarní)
31 Trollius pumilus
(úpolín nízký)
32 Hosta undulata
(bohyška zvln ná)
33 Hosta lancifolia
(bohyška kopinatá)
34 Aquilegia flabellata
(orlí ek v jí ovitý)







































sn dek (Ornithogalum).
Na podzim zase tuto partii oživí rum lkov
ervené bobule arónu (Arum), r žovofialové,
nebo bílé kv ty ocúnu (Colchicum).
Jist i majitelé t ch nejmenších zahrádek,
atrií a balkón zde najdou inspiraci, jak do
malého prostoru za lenit tak zajímavou
d evinu, jakou je vrba.


















cea). Zasypáváme pískem.
* Roubování používáme u vrb obtížn rostoucích z bylinných a d evitých ízk , nap íklad: u sam ích exemplá vrby jívy (S.
caprea), v. nádherné (S. magnifica), kultivaru Pendula jívy (S. caprea ´Pendula´), v.
nachové (S. purpurea ´Nana´, ´Gracilis´a
´Pendula´), roubujeme v lednu až b eznu
na kozí nožku, podnoží je v.košíká ská (S.
viminalis) nebo v. lýkovcová (S. daphnoides).
Z ke stromovitých druh lze vyp stovat
stromky tak, že je rok po výsadb se ízneme až na výšku 10 cm u zem a z nových
nejsiln jších výhon vytvo íme rovné kmeny. Bohat v tvené druhy necháme voln
r st, p evislé typy musíme prosv tlovat. Bez
ezu vytvo í sple v tví, které budou uvnit
koruny prosychat.
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nebo jsou p edvojem úto ných mravenc ,
kte í loupí potomstvo z jiných mraveniš .
Mají obvykle enormn vyvinutá kusadla a
mohou mít i zv tšenou hlavu.
Celá hierarchie mraveništ je ízena chemickými signály, feromony, které vylu uje
královna. Také d lnice se dorozumívají
feromony, které jsou nejdokonalejším komunika ním prost edkem k udržení dokonalé
sou innosti celé této spole nosti. Není možné ani zdaleka vy erpat všechny zajímavosti, kterými mravenci vynikají, ale v ele mohu
zájemc m doporu it jedine nou knihu Dr.
Jana Ž árka "Pro vosy, v ely, meláci,
mravenci a termiti... ? aneb hmyzí státy"
(ÚOCHB AV R, Praha 1997), která s neoby ejnou lehkostí a srozumitelností popisuje
ty nejsložit jší poznatky výzkumu sociálního
hmyzu.
Naši zahrádká i zpravidla mravence vnímají jako protivná zví ata, která neustále
lezou tam kam nemají, ožírají to co nechceme, aby ožírali, jsou všude a nezni itelní.
Zaslouží si skute n takový posudek?
Ve St ední Evrop je popsáno asi 200
druh mravenc . eled mravencovitých
(Formicidae) je u nás zastoupena ty mi
pod eled mi, z nichž nejvýznamn jší a
nejhojn jší jsou zástupci pod eledi Formicinae. Jejich základním znakem je odd lení
širokého zade ku od hrudi jedno lánkovou
stopkou a nep ítomnost žihadla. Brání se
kousáním a vypoušt ním kyseliny mraven í.
Mravenec travní (Formica pratensis) je
tém 1 cm velký mravenec podobný mravenci lesnímu (Formica rufa) a dalším druh m tohoto rodu, podle kterého vznikly
základní entomologické u ebnice On eje
Sekory, knihy o Ferdovi. Vyzna ují se erven zbarvenou hrudí a asto i ástí hlavy a
zade ku (z toho Ferd v puntíkatý šátek).
Mravenec travní staví plochá hnízda, která
vypadají jako by je n kdo zám rn rozmetal
(což se zdá ve srovnání s vysokými kupami
mravence lesního). Staví je na zatravn ných
suchých plochách (meze, p íkopy, okraje
les a zahrady) z kousk suchých v tvi ek
a stébel trav. Všichni mravenci rodu Formica jsou draví a velice užite ní. Mravenec
travní je schopen do hnízda dovléct až 176
jedinc hmyzu a jiných bezobratlých za
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Poznámka: P ed výsadbou do nádob je
dobré obložit jejich st ny zevnit polystyrénovými deskami o tlouš ce cca 1 cm, ty chrání
ko eny p ed p eh átím i mrazem.
Miroslava Dostálová



































B nádoba
1 S. hastata (na kmínku 20 cm)
(vrba šípovitá)
2 S. serpyllifolia (v. mate ídouškovitá)
3 S. formosa (v. úhledná)
4 S. myrtilloides (v. bor vkovitá)
5 S. hylematica (v. západohimalajská)
6 S. arctica (v. arktická)
Molinia caerulea ´Variegata´
(bezkolenec modrý)























































A nádoba
1 S. purpurea ´Pendula´
(vrba nachová), nebo
S. matsudana ´Tortuosa´
(vrba Matsudova) na kmínku 50 - 60 cm)
2 S. serpyllifolia (v. mate ídouškovitá)
3 S. retusa (v. tupolistá)
4 S. reticulata (v. sí natá)
5 S. hylematica (v. západohimalajská)
Ajuga pyramidalis ´Metalica Crispa´
(zb hovec jehlancovitý)














Mravenci jsou jednou z neúsp šn jších
skupin hmyzu, jejichž po et druh se odhaduje až na 12 000. Obsadili tém všechny
biotopy, od pouští po deštné lesy, od nížin
po velehory, od severní hranice les po
Oh ovou zemi. Nejvíce jich žije v tropických
deštných lesích, kde jsou všudyp ítomnou
"metlou", jak se o tom m že p esv d it
každý cestovatel. Proto je obvyklým l žkem
v t chto oblastech hamaka, záv sná sí ,
jejíž úvazy se izolují lepkavými hmotami
nebo insekticidy proti návšt v mravenc .
V noci se zde listí na zemi doslova hýbe.
Odhaduje se, že na 1 ha amazonského
pralesa žije kolem 8 milión mravenc a
v savanách na Pob eží slonoviny dokonce
20 milión . Mravenci jsou všude a kdyby si
takový cestovatel ustlal na zemi, jak bývá
obvyklé v našich zem pisných ší kách, ráno
by se patrn "probudil" jako dokonale o išt ná kostra. Sám jsem byl sv dkem toho, co
dokáží nap . mravenci rodu Atta p i pobytu
v pralesích Amazonie. Hned první noc mi
tito mravenci nad lali n kolik desítek okének v moskytié e, které se náhodn dotýkala jediná tenká v tvi ka, ve svých kra asech, nedbale pohozených na krosn bych
se po této noci styd l na ve ejnost, protože
se hemžily množstvím pravideln kruhovitých otvor , odhalujících ty nejintimn jší
místa, které Evropan (na rozdíl od místních
indián ) stydliv zahaluje. Dokonce i sá ek
s instantní polévkou jsme spat ili jen jako
poslední lesklé kroužky, putující v ad od
tábo išt n kam do hloubky pralesa a do
kožených bot mi zatékalo, protože ani ty
mravenci nevynechali. Houština ve které
jsme se ukryli p ed nežádoucím odhalením
místními, ne p íliš p átelskými indiány, byla
po ránu úpln bez listí, takže naše hamaky
s moskytiérami se staly nejnápadn jším
útvarem celého okolního pralesa. Listí
skon ilo v hnízdech mravenc jako substrát
pro houby, kterými se živí a s ním i ásti
našich moskytiér, bot, kalhot a sá k s polévkou. Hnízda nejr zn jších tvar a velikostí byla všude. Byla pod kameny, visela
jako obrovské šišky z v tví strom , byla pod











k rou i ve d ev strom nebo v apících
list , které jsou k tomu i náležit tvarovány,
protože rostliny s t mito druhy mravenc žijí
v symbióze a o jejich p ítomnost stojí.
Mravenci pat í k tzv. sociálnímu hmyzu,
vytvá ejícímu kasty, které mají v kolonii
specifické funkce. Základem jsou samec a
"královna" nebo "matka", zástupci tzv. pohlavní kasty. Po spá ení samci umírají,
zatímco královny, které u n kterých druh
žijí až 20 let, vyhledají místo vhodné k založení hnízda, odlomí k ídla a vybudují kom rku, v které snáší a pe ují o první vají ka a
pozd ji i larvy a kukly svého potomstva.
Z kukel se vylíhnou dosp lí mravenci, kte í
jsou ale pouze sami kami, tzv. d lnicemi a
nikdy nemají k ídla, nesnášejí vají ka (a
pokud ano, nic se z nich nevylíhne, nebo se
líhnou pouze samci) a jen pracují (jsou pilné
jako mravene ci). Jejich funkcí je pe ování
o hnízdo a královnu, která se od tohoto
okamžiku stará jen o kladení vají ek a
"správu království". Mezi d lnicemi jako
kastou dochází k dalšímu funk nímu d lení.
Jedni pracují pouze jako "pr zkumníci",
vyhledávající zdroje potravy a vyzna ující
chemickými "sm rovkami" cestu k nim pro
"zásobova e" p inášející potravu do hnízda.
Další fungují jako "opatrovnice", starající se
o krmení, išt ní a p emís ování matky,
vají ek, larev a kukel i krmení jiných dosp lých mravenc . ást d lnic je specializovanou "stavební etou", která buduje, udržuje
stavebn a opravuje mraveništ . Obvyklá
bývá i eta "funebrák ", která odnáší mrtvé
jedince svého mraveništ . N které druhy
mají d lnice "zahradníky", starající se o
plantáže hub, nebo "chovatelky", pe ující o
"stáda" mšic, i ervc , které chovají ve
svých hnízdech jako "krávy", nikoli pro
mléko, ale sladkou medovici. Mraven í
d lnice žijí dlouho a obvyklé bývá to, že
jejich funkce se m ní s v kem. Na vrcholu
tohoto "služebního postupu" jsou nejzkušen jší pr zkumnice.
Specializovanou kastou mohou být "vojáci" nebo "bojovnice" (ale jejich funkci mohou
zastupovat i prosté d lnice, pokud tato
kasta není vyvinuta), kte í se starají o obranu mraveništ p ed úto níky, nebo st eží
konvoje zásobova ek, p inášejících potravu,


Mravenci na zahradách
a zahrádkách





Návrh osázení nádob
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Mezi nejkrásn jší naše mravence pat í
menší zástupce pod eledi Dolichoderinae,
mravenec ty skvrnný (Dolichoderes quadripunctatus), budující nevelká hnízda pod
k rou starých strom a ve starém d ev . Je
antracitov erný a lesklý, se 2 - 4 b lavými
skvrnami na p ední ásti mírn zplošt lého
zade ku. Brání se pachovými žlázami, proto
je nápadn cítit kyselinou mraven í.
Vý et mravenc , se kterými se m žeme
na zahradách setkat, není úplný, ale zahrnuje nej ast jší druhy. Je z ejmé, že z hlediska zahrádká e velké druhy m žeme považovat za užitečné, kterým se oplatí ob as
za odm nu tolerovat sežrání n kolika plod
z úrody, zatímco druhy malé jsou skute n
nep íjemní vet elci na zahradách i v domácnostech, obt žují, škodí a jako by to nesta ilo, jsou "bodygardy" dalších nep íjemných
šk dc . Co tedy s nimi?
Boj s mravenci je velice obtížný. Biologické metody zatím nemáme žádné. Klasickou
ochranou je použití boraxu (tetraboritan
dvojsodný) k posypávání cesti ky mravenc . Bu to se dá zakoupit p ímo borax, nebo
je obsažen v p ípravku BIOFORMATOX,
kterým se v podob roztoku prolévají mraveništ . Každá usmrcená d lnice je však okamžit nahrazena novou, z obrovské zásoby
potomstva matky. P ípravek na ur itou dobu
omezí výskyt mravenc , ale k úplné likvidaci
mraveništ nedochází, takže po ase se
aktivity d lnic obnovují.
Skute n ú inné jsou dva zp soby ochrany. Jedním je vytvo ení bariéry proti vniknutí
mraven ích d lnic na místa, kde je nechceme mít. Kde se to dá, je vhodné chrán ný
p edm t uzav ít neprodyšn do obalu. Tam,
kde to není vhodné, nap . u ovoce, je vhodné postavit misku na podnos napln ný
vodou s kapkou jaru. Na rostlinách nebo
konstrukcích se bariéra zhotovuje nat ením
prstencem léka ské vazelíny, nebo lepu na
hmyz Chemstop Ekofix nad zemí, nebo
kolem míst, kterými mravenci migrují.
Daleko nejú inn jší je zahubení královny
a hubení larev. To se t žko provádí v hnízdech, ale ujala se metoda kombinace
návnady a jedu, nebo pasti a jedu. Jako
návnada se používají cukry a sladké substráty, nebo bílkovinné extrakty podle toho,
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sluné ka, která sice nezakousne, ale obt žuje je tak, že sluné ka z rostlin odlétají.
Bývají také nej ast jšími mravenci, kte í
požírají sladké plody (jablka, hrušky, meru ky, broskve, slivon , t ešn , ale také nap .
papriku). Z t ešní asto sada i nechají pouze pecku, visící na stopce.
V dutých stromech hnízdí mravenec ernolesklý (Lasius fuliginosus), st edn velký,
antracitov erný a lesklý mravenec, neustále pobíhající po kmeni a v tvích strom ,
kde chrání mšice, jejichž medovice je jeho
hlavní potravou. Zbytek potravy tvo í jiné
sladké zdroje, které ob as hledá i ve spížích
lidí. Zapáchá kyselinou mraven í.
Mezi žluté mravence pat í mravenec žlutý
(Lasius flavus), mali ký druh s po etnými
koloniemi v hlinitých mraveništích, budovaných jako kupky nebo komínky mezi stébly
trav na trávnících. Vlastní hnízdo leží pod
zemí, kde si také mravenci na ko enech trav
chovají mšice, na jejichž medovici jsou
potravn závislí.
Pod ele Myrmicinae sestává ze zástupc
žahavých mravenc , opat ených žihadlem,
kterým dokáží bolestiv bodat. Zade ek
mají s hrudí spojen dvou lánkovou stopkou.
Mravenec žahavý (Myrmica rubra) pat í
k rezavým mravenc m, budujícím hnízda
pod kameny, kusy d eva i ve d ev . V zahradách se vyskytuje asto a asto se
ú astní "mraven ích hod na ovoci". Bolestiv bodá.
Mravenec drnový (Tetramorium caespitum) pat í k tmav hn dým až ernohn dým
druh m. Staví hnízda pod kameny, nebo je
hloubí v p d a ob as, ale ne pravideln ,
nad hnízdem vybuduje i plochou, trychtý ovitou kupi ku. Pravideln sídlí i za obrubníky
cest a cesti ek, mezi kameny cesti ek, na
obnažených hlinitých a hlinitopís itých místech.
Nejznám jším, avšak u nás ne p vodním
druhem pod eledi je mravenec faraón (Monomorium pharaonis), obtížný obyvatel
vyh ívaných budov. Živí se p edevším bílkovinami, takže ve spížích napadá i masité
výrobky, ale nepohrdne ani t stovinami,
sušeným ovocem a pod. Hnízda buduje ve
škvírách zdí a panelových st n, nebo pod
izolacemi a jsou založena více samicemi
(tzv. polygynní kolonie).











































































































































































do svého hnízda, kde se z nich vylíhnou
noví otroci, ale ást z nich jako praví "divoši"
sežerou. Otrok bývá i n kolik na jednoho
mravence otroká ského. Takové hnízdo pak
m že být skute ným Babylonem, kde žijí
d lnice n kolika druh "otrok ", ovládaných
mravencem otroká ským. Nej ast jším podman ným druhem je matný šedo erný
mravenec otro ící (Formica fusca). Tento
lesní druh, budující hnízda zpravidla pod
kameny, se otrokem už rodí. Je to náš druhý nejhojn jší lesní mravenec a slouží jako
otrok nejenom výše zmín nému druhu, ale
i jiným, jejichž královny si zakládají svoje
kolonie p ímo v hnízdech mravence otro ícího.
Mravenec obecný (Lasius niger) pat í
k našim nejhojn jším mravenc m na zatravn ných plochách, suchých i vlhkých, od
nížin po st ední horské polohy a patrn
nejhojn jší "zahradní" mravenec. D lnice
jsou ernohn dé a lesklé. Nej ast ji se
s nimi setkáme, jak hlídají své "chlebodárce" - mšice, ervce, molice a ostnoh betky,
jejichž medovicí se živí. Mšicím ob as dokonce postaví ochranné hlin né pouzdro,
kterými je chrání p ed p irozenými nep áteli.
Hnízda staví pod kameny, v pa ezech, ale
nej ast ji vytvá í kupi ky v tráv . Dnes,
v dob seka ek a k ovino ez , ve které d ti
znají kosu jen jako nezbytné vybavení smrtky v pohádkách t žko lidé chápou význam
r ení "padla kosa na kámen". Generace
zahrádká , kte í udržovali trávníky kosou
mi zajisté dají za pravdu, že r ení m lo
spíše tvrdit, že "kosa padla na mraveništ ".
Práv tato po etná hlin ná hnízda byla
nej ast jším d vodem pro neustálé p ebrušování kosy p i senose ích. Jen tak pro zajímavost, v našem pokusném t eš ovém
minisadu jsem napo ítal až 11 mraveniš na
1m2 ! Práv tomuto druhu m žeme právem
p isoudit statut "obtížného a protivného"
zví ete, protože vleze všude, kde cítí n co
sladkého a chrání úporn mšice na paprikách a jiné zelenin i na ovocných a okrasných d evinách. asto m že být p í inou
neúsp chu biologické ochrany proti mšicím,
protože je schopen zakousnout dosp lce
parasitoidních mšicomar i larvy mšicomorek. Dokonce si troufá i na pancé ovaná
























hodinu. Z toho 67 % jsou šk dci. Je tedy
jednozna n užite ný. Pokud však pr zkumnice najdou p i prohledávání strom poškozený plod, jsou schopny zásobovatelky
dokon it to, co jiní za ali. Mnohokrát jsem
byl sv dkem, jak tito mravenci ponechali
z hrušek jen ohryzky na stopkách.
Mravenec d evokaz (Camponotus ligniperda) pat í k našim nejv tším mravenc m,
s d lnicemi až 14 mm dlouhými. Pat í
k "Ferdovskému" typu, tj. podobn jako
mravenci rodu Formica mají ervenou spodní stranu hrudi a první zade kové lánky.
Hnízda buduje ve d ev , zpravidla v pa ezech a odumírajících stromech, jejichž vnit ek protkávají systémem chodeb tak dokonale, že z napadeného d eva zbude jen
tenká "sko ápka", zatímco vnit ek p ipomíná
d rav jší ementál. Z vn jšku se p ítomnost
kolonie projevuje n kolika otvory, pod kterými se hromadí piliny. Mravenec d evokaz
sice kazí d evo, ale zpravidla takové, které
za íná podléhat trouchniv ní. D evem se
neživí, naopak, jde o predátora, který se živí
živo išnou potravou, obvykle škodlivým
hmyzem. Dožívá se úctyhodného v ku, až
13 let, což je u hmyzu unikátní. Žije hlavn
v lesích, do zahrady zavítá jen v p ípad , že
s lesem sousedí. Na jihu Moravy se m že
vyskytovat i jeho p íbuzný, zcela erný druh
s nelesklým t lem a dlouhými chloupky na
zade ku, Camponotus vagus, pom rn hojný na lesostepích jižního Slovenska.
Ob as se m žeme setkat s až n kolik
metr dlouhým "pr vodem" 500 - 600 erných a rezav hn dých mravenc , nesoucích soude kovité kukly. Mnoho lidí si myslí,
že mravenci "jdou vyven it svoji mládež",
ale ve skute nosti se jedná o loupežníky na
výprav , kterou podnikají n kolikrát ro n .
Jedná se o mravence otroká ského (Polyergus rufescens), teplomilného mravence,
jehož mladé sami ky se usidlují v hnízdech
jiných mravenc , domácí královnu zabijí a
mravenci ostatních kast potom slouží jako
otroci jejímu potomstvu. To však neumí
pe ovat o svoje sourozence, proto ob as
podnikne loupeživou výpravu, p i které
putující mravenci zabijí vše, co se jim postaví na odpor a cílem jsou hnízda jiných mravenc . V t ch uloupí kukly, které si odnesou
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Při přípravě cibulí k výsadbě
po ádném o išt ní uschlých suknic se
m žeme podívat, zda naše cibule nebyly již
p ed sklizní, nebo nevhodným zacházením
p i skladování napadeny velkou mouchou
narcisovou. Dob e víme, že narcisy se sází










































Při sklizni cibulí
narcis se vyvarujeme ponechání cibulí na
záhonu na slunci. Cibuli jen lehce oklepeme
a skladujeme v místech, kde je stín a teplota
kolem 20 oC a mírný pr van. Takto cibule
zraje asi 5 - 6 týdn a prvním kontrolním
zásahem je áste né o išt ní oschlých
cibulí a odrolení uschlých ko en (nikoli
násilného vykrucování ko en , abychom
neutrhli i l žko cibule narcisu).




















































Největším nepřítelem
zahrádká e, který se zabývá p stovánímnarcis , je jist velká moucha narcisová. Je
to takový asi jeden a p l cm velký jakoby
melá ek, barvy erné, hn dé nebo kombinací t chto dvou barev. Narcisá ho pozná,
protože p i pohybu trhav létá ze strany na
stranu a siln bzu í. Když by jste ho cht li
rukou zabít, tak se vám to nikdy nepoda í,
nebo je siln plachý a jak rukou stla ujete
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vzduch, tak to v as ucítí a vaše snaha je
marná. Doporu ujeme použít pláca ku na
mouchy, ale pouze se tvere kovými pr duchy, kterými vzduch prochází. Sami ka
velké mouchy narcisové má až 1,5 cm
dlouhé kladélko, kterým klade vají ka
k narcisové cibuli v dob , kdy již kolem
zaschlé nat narcisu se vytvá í 1 - 2 mm
mezera mezi narcisovou natí a zeminou.
Proto i urovnání zem nebo rozhrábnutí
kolem narcisových stonk je jedním ze zp sob , jak zamezit a nebo i áste n omezit
mouše se snadn ji dostat ke kladení vajíek.
Dalším problémem k zamezení možnosti
klást vají ka k cibulím narcis je v asné
odstran ní narcisových list . Psali jsme, že
cibule narcisu má na r st po odkv tu jen 5
až 6 týdn . Proto znovu upozor ujeme na
situaci, kdy se listy narcis již rozklesávají
- tehdy máme d kaz, že cibule je dozrálá a
proto listy odstraníme. P i tom se ale dopouštíme zase jedné velké chyby! Listy
u ízneme 2 - 5 cm nad zemí. To je zase
velká chyba, nebo jsme mouše odstranili
p ekážku p i pouti nezi narcisy, a ta má
lepší p ístup ke kladení vají ek. Když chceme odstranit zelené listí z narcisu a máme
vyzkušené, že cibulím již mnoho neuškodíme, od ízneme svazek list - ale až 2 - 3 cm
v zemi a jemným rozhrábnutím zeminy tak
znep ístupníme cestu mouše k narcisové
cibuli.




























Hnojení narcisů
má také ur itý systém, chceme-li, aby
naše narcisy byly zdravé, vitální a krásn
vybarvené. První hnojení se provádí p i
p íprav p dy k výsadb . Nemáme-li dob e
proleželý kompost, používáme k hnojení
nej ast ji plné hnojivo NPK nebo Cererit a
m žeme p idat ješt malé množství kostní
mou ky. Dalším termínem k hnojení je únor,
zejména když v poslední dob jsou p edjarní nástupy teplot dosti vysoké. Vidíme-li, jak
narcis se již probouzí a vystrkuje ze zem
špi ky lístk , pohnojíme znovu zálivkou
NPK nebo Kristalon start a po zalití hnojiva
musíme použít další konev isté vody, aby
se hnojivo dostalo tam, kde je nejvíce pot eba - a to ke ko en m. T etím a nejd ležit jším termínem hnojení narcis je období po
odkv tu, nebo cibule nar stají až po odkv tu. Proto je nutné všechny odkvetlé kv ty
narcis otrhat a nenechat cibuli vysilovat
tvorbou semen, nebo na to má jen krátký
as - a to 5 - 6 týdn . K tomu používáme jen
rychle rozpustná nebo tekutá hnojiva, p ípadn zase jen NPK nebo Kristalon plod a květ.
Nepoužíváme pro tento termín Cererit, protože ten má jen polovinu hodnoty rozpustné
hned a další stopové prvky až 6 m síc . To
je pro r st cibulí v této dob nepot ebné. A
zase jedna pravda! P i hnojení zase dob e
zalévat.























































P stování narcis , které pat í u mnohého
z vás mezi oblíbené koní ky, vám mnohdy
p ináší n které problémy, které jste ešili,
ale s výsledky této usilovné práce a námahy
jste nebyli zcela uspokojeni. Pokusím se
n které nej ast jší p ípady takovýchto obtíži
s vámi v tomto lánku probrat. Snad vám to
pom že se t chto problém dokonce zbavit.
N kdy se p stitel diví, že mu rostlina
narcisu špatn vylezla a nebo je deformovaná. P i koupi sadby mu nanejvýš poradili, že
narcis se sází t ikrát tak hluboko, jako je
velikost, nebo spíše výška cibule. Zakoupené cibule p inese dom a na zahrádce vytvoí jamku požadované hloubky, zasadí, zaleje
a eká. Je chybou, když p da není zpracovaná pro výsadbu do hloubky nejmén
25 cm. P i ledabylém zasazení je pod cibulí
pevné "dno" a když pak cibule za íná poušt t ko eny, tak ty pak tla í cibuli vzh ru.
P stitel tento úkaz však nevidí, ale když
p ijdou v zim holomrazy a podobné výkyvy
v po así, cibule trpí a p stitel je zklamaný.








































Míra zalévání
je dalším problémem, se kterým se p stitel m že setkat a to jak p i sázení, tak i
v pr b hu celé vegetace. Narcisy se po
vysázení nezalévají jako když zasejete
mrkev, ale p ímo se ulévají, až se na záhonu objeví louže vody. Toto se opakuje asi za
týden, zejména je-li teplejší podzim.



































Několik rad pro pěstitele narcisů













































kterém p eb hnou. Oba p ípravky obsahují
pyrethroid permethrin. Jsou schváleny i do
potraviná ských provoz , ale nesmí p ijít do
kontaktu s biologickými p ípravky k ochran
rostlin (bioagens), které hubí.
BIOTOLL nástraha pro mravence je labyrint, kterým d lnice prolézají a p itom se
kontaminují insekticidem na jeho st nách.
Permethrin pak p enesou do hnízda, kde
kontaminuje chodby a další jedince p i
vzájemném kontaktu. Stejn funguje také
CATCH past na mravence.
LAFAREX K obsahuje methoprene, látku,
která zp sobuje sterilitu sami ek a narušuje
vývoj larev mravence fraóna. Jeho smíchání
s návnadou zaru uje, že je mravenci odnášen do hnízda a použit jako krmivo pro larvy
i královnu. Vyhubení kolonie p esto trvá 4 až
5 m síc . Pro teplokrevné organismy je
p ípravek neškodný a z uvedených p ípravk jej lze považovat za nejšetrn jší a nejekologi t jši. Nefunguje však na jiné, zahradní
mravence.
Oldřich Pultar

































co jakému druhu mravenc chutná. K návnad se p idá insekticid, který otráví zásobovatelky i další d lnice, kterým vždy ást
obsahu svého volete p edávají a ást larev,
které tímto jedem nakrmí. Máme-li št stí, je
otrávena i královna. Klasický p ípravek
FORMITOX obsahuje organofosfát, který
usmrcuje d lnice rychle a k otrávení kolonie
zpravidla nedojde. Používá se spíše k zabrán ní vnikání zásobovatelek do budov a
nástraha se na n lí í p ed místa, kterými
do objekt vnikají. Nem l by být umis ován
v dosahu d tí a nem l by se používat k p ímé ochran potravin a míst p icházejících
do styku s potravinami.
Modern jší prost edky používají insekticidy s pomalejším ú inkem (bu mají delší
fyziologický ú inek, nebo jsou mikroenkapsulovány a uvol ovány z mikrogranulí postupn a pomalu, takže jsou zaneseny do
hnízda a použity k výživ , nebo jsou set eny
z t la zásobitelek v chodbách, které pak
zamo ují ú innou látkou). Sem pat í DEFEAT ANT KILLER DUST s ú innou látkou
pirimiphos-methyl (tedy stejná jako Actellic).
Proces otrávení je pomalejší, takže ast ji
dojde k zanesení insekticidu do hnízda.
Neobsahuje návnadu, ale p ilnavý prášek,
který je roznášen na t le kontaminovaných
d lnic. P estože jde o mén toxický organofosfát, m ly by být spln ny stejné zásady
k použití jako u Formitoxu. BIOLIT nástraha
na mravence obsahuje stejnou ú innou
látku a navíc návnadu (atraktant), který
zaru uje vyšší pravd podobnost, že bude
do hnízda zanesen a navíc použit jako
potrava, takže ú inn jším zp sobem.
FARACIDEM v post ikova i se st íkají
mravenci na jejich cesti kách a mraveništích. Kontaminované d lnice p enesou insekticid do mraveništ a protože ú inek
aktivního insekticidu se dostavuje až po cca
12 hodinách, postupn se roznáší po chodbách a otravuje celou kolonii. Stejn se
používá i suspenze mikroenkapsulátu insekticidu v post ikovém p ípravku BIOTOLL
proti mravenc m, hlavn proti faraónovi, ale
je použitelný i proti zahradním druh m.
Stejn se používá i p ípravek BIOTOLL
NEOPERMIN, který je práškový, a na cesti ky se nest íká, ale sype. Nemusí být zasaženi mravenci. Ti se kontaminují práškem, po
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Skalni ky nevhodn umíst né m žeme
p esadit, ale u ke nebo dokonce strom to
nebývá tak snadné. Odkládání z roku na rok
pak vede k tomu, že nám místo skalky
vznikne neproniknutelná houština. Inu všeho moc škodí. Naproti tomu menší skalka m že vypadat i docela dob e naprosto
bez d evin.
Základní p edstavu o osazení skalky d evinami je pot eba mít p ed tím, než vyrazíme
nakupovat. I pon kud vzr stn jší druhy je
nutno umístit do pozadí nebo na okraj naší
skalky. Ideální je sousedství s trávníkem,
protože tam rozr stání moc nevadí. Dále
zvážíme, kam bude padat stín.














Jehličnany pro skalku
Za neme u jehli nan ; lidé je mají rádi,
protože jsou celý rok zelené. S p edstavou
hor je u nás nerozlu n spojena kosod evina (Pinus mugo). Všimn te si n kdy t ch
ke ík kle e, které první objevíte p i sestupu
z vrchol . Jsou vysoké sotva p l metru;
o n kolik stovek metr níž má naprosto
stejný druh již klidn t i metry p i zna né
ší ce. Stejn by vypadal jednou na vaší zahrad . Žádaný nízký vzr st je v tomto p ípad
tedy podmín n jen stanovišt m, které se
vyzna uje nízkými teplotami, krátkou vegeta ní dobou a tím i malými každoro ními
p ír stky. Svou roli hrají i v try, laviny a
malá vrstva kamenité p dy.
Základní druh borovice kle e je výborný
do parku, ale nikoliv na menší alpinum.
Pokud zde již byla vysazena, dá se udržet
v p ijatelných mezích jako "okusová forma".
Prakticky to znamená, že po átkem léta
odst ihneme asi polovinu práv p irostlého
a ješt m kkého letorostu. Je to pochopiteln asov velmi náro ná práce.
Jehli nany se nedají však dob e regulovat
v r stu hlubším ezem do starých v tví.
Jako barbarství se jeví u íznout si z vrcholu
smrku váno ní strome ek. Rostlina asto
dokáže vytvo it náhradní vrchol, ale nebude
to vypadat dob e. Po ase bude bujný r st
pokra ovat. Zvláštním p ípadem je tvarování
d evin po zp sobu japonských bonsají, kdy
se odstra ují dolní v tve a další patra nechávají idší. asto se p itom p ednostn
ponechávají vodorovné v tve. Nejlépe se
vše dá uplatnit u borovic. Estetické vyzn ní
záleží na celkovém pojetí skalkové partie;
ale rozhodn by se tak nem l upravovat
každý jehli nan, ale t eba jen jeden na úst edním míst alpina. Jediný jehli nan, který
výborn obrazí i z pahýl je tis. Nejvhodn jším obdobím pro zásah s pilkou bývá po átek jara. Vše, co bylo e eno, platí pro živé
v tve. Suché, zmrzlé a polámané odstra uje
vždy d sledn a v podstat kdykoliv.
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Dřeviny pro skalku



































Už se zdálo, že nebudou, že je snad
n jaká infekce vyhubila - a to bychom si
oddechli. Po lo ské invazi, kdy dv stovky
jedinc na ranní zátah bylo b žné, bylo
letošní jaro vklidu. Suché po así jim nep álo. I vegetace sužovaná suchem ch adla.
Kone n 18. kv tna slušn zapršelo, p íro-

































Oranžoví vetřelci








































Poznámka redakce - zájemc m o p stování
narcis doporu ujeme Knihovni ku zahrádká e p ílohu asopisu Zahrádká . 3/2008, která
byla celá zam ena na p stování narcis a
obsahuje fotografie mnoha odr d. P ílohu lze
získat v redakci asopisu.

Ud lejme si nyní inventuru v pomalu
rostoucích d evinách. D sledn dbejte na
to, aby nabízené rostliny byly náležit oznaeny. Nedejte na první dojem; i desetimetrový mod ín byl kdysi malý.















































































Mén ú inné jsou lapa e z mokrých koberc , nebo starých prken, cesti ky z pilin,
št pk , k ry, popela, sko ápek, nebo nádoby s pivem. Pokud máme v sousedství neudržované plochy, zanedbané zahrady,
skládky, komposty, zaru ené slimá í líhn ,
je boj nekone ný. Stejné úkryty, žel vyhovují
i p irozeným požíra m plž , jako jsou ježci,
žáby (zvlášt ropuchy), slepýši i ješt rky.
Plž m p eje i mul ování.
Zbývá ješt chemická ochrana, m la by
být až to poslední.
Jedovaté nástrahy ve form granulí:
VANISH SLUG PELLETS a
MESUROL SCHNECKENKORN
Tyto látky mohou ohrozit i jiné druhy živo ich a nesmí p ijít do kontaktu s rostlinami.
Biologický p ípravek NEMASLUG obsahuje p írodní parazity plž - hlístice (há átka),
které aktivn plže vyhledávají. Pronikají do
jejich t la a plž do 2 týdn uhyne. Hlístice
pak uhynulé jedince opustí a vyhledávají
další živé. P ípravek se aplikuje v zálivkové
vod . P da musí být vlhká p i aplikaci a
aspo dva týdny potom. Nemaslug je pro
lov ka i ostatní teplokrevné živo ichy neškodný, není snad ani p íliš ú inný.
Možná v budoucnu obohatí plzáci jídelníek, podobn jako hmyz, larvy, housenky,
hlemýždi, i podobné "delikatesy" orientální
kuchyn a stanou se obchodním artiklem.
Ladislav Zahradník






































































da pook ála a oranžoví nenasyti dali o sob
v d t. Klid zbraní skon il. Op t po každém
dešti i rose vyráží armáda zahrádká na
"lov".
e je o plzácích portugalských i plžích
pyrenejských, velkých, r žových plžích,
jejichž masovou invazi nedokážeme zastavit. Ješt p ed n kolika lety jsme o nich
nem li potuchy. Masivní dovoz ovoce a
zeleniny z celého sv ta nese s sebou i
zavlékání u nás dosud neznámých šk dc
a chorob. A práv u importovaných organizm , které v našich podmínkách nemají
dostatek nep átel, jako regula ní i brzdící
složku, asto zaznamenáváme kalamitní
ší ení.
Plzák portugalský, zavle ený k nám z jižní
Evropy, je nevybíravým vegetariánem, i
když ve své žravosti nepohrdne ani žížalou,
i uhynulým druhem (kanibalismus). Na
okousaných rostlinách pokra ují ve zhoubné
innosti hniloby a plísn . Navíc nep íjemný
sliz a trus znehodnocuje zahrádká ovo snažení. Plzák je vybaven rašplovitým jazykem
s mnoha zoubky, který slouží k nastrouhání
potravy. Opot ebené zoubky vp edu vypadnou a vzadu dor stají nové ady zoubk . Do
roka má jednu generaci. Dospívá v ervenci
a srpnu, kdy se pá í a p evážn v srpnu a
v zá í klade vají ka. Vyhovuje mu vlhké
prost edí a úkryt p ed sluncem. Skrýš nachází i pod hroudami, v brázdách a zemních
dutinách, kde klade i vají ka. Utužení povrchu záhon malým válcem je jedním
z omezujících opat ení.
Z ochranných zásah je nejú inn jší sb r.
asn ráno, nave er za soumraku, nebo i
v dešti opouští plži úkryty a vyráží "na pastvu". Sb ra i vybaveni kbelíkem, plastovou
rukavicí, ob í pinzetou, nebo h lkou s bodcem (dob e se s ní sbírají i padaná jablka,
šet í záda), nemeškají. Co s úlovkem? Nejast jší je posypání solí, spa ení horkou
vodou, udušení v igelitovém sá ku i navlékání na drát. Také vylití do žumpy i septiku.
Samé drastické zp soby. Osobn plže
dávám rybám. V p írodních zahradách
sousedního Rakouska využívají k potírání
plž kachny. Oblíbený je druh indický b žec,
které chovatelé za úplatu p j ují. Bohužel
u nás s tímto servisem nikdo nep išel.


































































ke konci zá í. P i skladování se již cibule na
toto období p ipravují. Toto je pro nás vhodný termín, aby jsme p ed výsadbou, nemo íme-li cibule, alespo ádn cibule prohlédli.
P i skladování cibulí již p ed samým nástupem podzimu víme, že zákonit klesají
teploty a zvyšuje se vlhkost ovzduší. Zmi ovaná vlhkost je pro cibule signál, aby se již
p ipravovaly k r stu. Proto na spodní ásti
okruží cibule již vyr stají, nebo vznikají
zárodky nových ko en . Tyto jsou okem již
velmi patrné a proto je musíme ádn prohlédnout. Vysledujeme celý okruh podpu í
a nalezneme-li na n m p lcentimetrovou
prolákninku bez nasazení zárodk nových
ko en , máme jistotu, že v cibuli máme
larvu narcisovky velké. Co s tím ? Vezmeme
siln jší jehlu nebo drátek a pomalu vsuneme do tohoto místa! Jde to velmi lehce! Pak
s jehlou nebo drátkem lehce zakvrdláme a
po vyjmutí vidíme, že na jehle z staly stopy
narušené larvy, kterou jsme tak usmrtili.
Když vidíme, že 95 % nov nastupujícího
r stu cibule je neporušeno, cibuli ošet íme
Rovralem Flo a zasadíme. M žeme si takto
ošet enou cibuli v záhon ozna it, abychom
mohli zkontrolovat, zda nerušen roste a
nebo zda byl st ed cibule již siln poškozen
a vyr stají slabé lístky z okruží cibule.
P eji si, aby t chto n kolik málo zkušeností vám pomohlo v úsp šnosti p stování
narcis na zahrádce.
Miloš Krupička
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´Archer ´s Dwarf´, ´Compacta´, ´Piggelmee´
Jedle ecká (Abies cephalonica), ecko
´Meyer´s Dwarf´
Jedle vznešená (Abies procera), západní
ást Severní Ameriky
´Bizarro´, ´Glauca Prostrata´
Jedlovec
Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis),
východní ást Severní Ameriky
´Abbott Weeping´, ´Bennett´, ´Cole´, ´Jeddeloh´ (velmi oblíbený), ´Jervis´, ´Minuta´,
´Nana´, ´Prostrata´, ´Warner ´s Globe´
Modřín
Mod ín japonský (Larix kaempferi), Japonsko
´Blue Ball´, ´Blue Dwarf´, Diane´, ´Prostrata´
Mod ín opadavý (Larix decidua), Evropa,
p vodní v horách
´Corley´, ´Körnik´, ´Little Bogle´, ´Repens´
Smrk
Smrk omorika (Picea omorika), Balkán
´Frohnleiten´, ´Gnom´, ´Kamenz´
Smrk pichlavý (Picea pungens), známý jako
"st íbrný smrk", západ USA
´Glauca Procumbens´, ´Glauca Prostrata´
Smrk sivý (Picea glauca), Kanada, Aljaška
´Alberta Globe´, ´Blue Planet´, ´Conica´
(velmi známý, pravidelný kuželovitý tvar,
2 m), ´Echiniformis´, ´Laurin´, ´Tabuliformis´
Smrk východní (Picea orientalis), Kavkaz,
krátké jehlice
´Aurea Compacta´, ´Nana´, ´Prof. Languer´
Smrk ztepilý (Picea abies), evropský druh,
u nás p vodní jen v horách, ale všude
vysazovaný
´Compacta´, ´Decumbens´, ´Echiniformis´,
´Formanek´ (vyšlecht ný v Pr honicích),
´Gregoryana´, ´Little Gem´, ´Loreley´,
´Maxvellii´, ´Nidiformis´, ´Pumila´, ´Pygmaea´, ´Reflexa´, ´Repens´
Tis
Tis ervený (Taxus baccata), evropský
jehli nan, domácí u nás, ale nyní vzácný,
velmi tmavé jehlice
- Rozložité kultivary
´Amersfoort´, ´Argentea Minor´, ´Ericoides´, ´Knirps´, ´Repandens´
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- Rozložité kultivary
´Echinoformis´, ´Globosa´, ´Mint Julep´,
´Pfitzeriana Compacta´, ´Plumosa´, ´Plumosa Aurea´, ´Rockery Gem´
Jalovec chvojka (Juniperus sabina), jižní i
st ední Evropa, Malá Asie
´Blue Danube´, ´Cupressifolia´, ´Femina´,
´Jade´, ´Rockery Gem´, Tamariscifolia´,
´Variegata´
Jalovec obecný (Juniperus communis),
Evropa, Sibi
- Sloupovité kultivary
´Compresa´, ´Gold Cone´, ´Hibernica´,
´Laxa´, ´Sentinel´, ´Suecica´
- Rozložité kultivary
´Depressa Aurea´, ´Green Carpet´, ´Hornibrookii´, ´Montana´, ´Nana Aurea´, ´Rependa´, ´Silver Liling´
Jalovec poléhavý (Juniperus horizontalis),
Severní Amerika
´Andorra Compact´, ´Bar Harbour´, ´Blue
Chip´, ´Blue Moon´, ´Douglasii´, ´Glauca´,
´Glauca Major´, ´Glomerata´, ´Grey Pearl´,
´Plumosa´, ´Prince of Wales´, ´Prostrata´,
´Saxatilis´, ´Wiltonii´, ´Winter Blue´
Jalovec položený (Juniperus procumbens),
Japonsko
´Nana´
Jalovec šupinatý (Juniperus squamata),
ína
´Blue Carpet´, ´Blue Star´, ´Blue Swede´,
´Glassell´, ´Holger´, ´Loderi´, ´Prostrata´
Jalovec virginský (Juniperus virginiana),
východní ást Severní Ameriky
- Sloupovité kultivary
´Canaertii´, ´Glauca´, ´Skyrocket´ (velmi
úzký)
Jedle
Jedle balzámová (Abies balsamea), Severní
Amerika
´Nana´, ´Piccola´
Jedle b lokorá (Abies alba), hory st ední a
jižní Evropy, u nás již jen roztroušen
´Compacta´, ´Tortuosa´
Jedle kavkazská (Abies nordmanniana),
Kavkaz
´Barabits Compact´, ´Golden Spreader´
Jedle korejská (Abies koreana), Korea
´Compact Dwarf´, ´Piccolo´, ´Silberperle´
Jedle ojín ná (Abies concolor), západní
ást Severní Ameriky





































































































































´Hesse´, ´Humpy´, ´Kobold´, ´Mops´, ´Slavinii´
Borovice lesní (Pinus sylvestris), Evropa,
Asie, u nás hojn rozší ená, jehlice po 2
ve svaze ku
´Albyns´, ´Beuvronensis´, ´Globosa Viridis´, ´Moseri´, ´Nana´, ´Saxatilis´
Borovice limba (Pinus cembra), symbol Alp
i Tater, temn zelené jehlice po 5 ve svaze ku
´Globe´, ´Pygmaea´
Borovice vejmutovka (Pinus strobus), východní ást Severní Ameriky, jehlice po 5
ve svaze ku
´Prostrata´, ´Radiata´
Borovice zakrslá (Pinus pumila),východní
Sibi , Korea, Japonsko, jehlice po 5 ve
svaze ku
´Glauca´
Cypřišek
Cyp išek Lawson v (Chamaecyparis lawsoniana), západní ást Severní Ameriky
´Aurea Densa´, ´Filiformis Compacta´,
´Flabelliformis´, ´Gimbornii´, ´Globosa´,
´Krameri´, ´Minima´,´Nidiformis´, ´Nova´,
´Pygmaea´
Cyp išek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), západní pob eží Severní Ameriky
´Compacta´
Cyp išek tupolistý (Chamaecyparis obtusa),
Japonsko
´Coralliformis´, Densa´, ´Ericoides´, ´Intermedia´, ´Juniperoides´, ´Kosteri´, ´Lycopodioides Aurea´, ´Nana´, ´Nana Lutea´
Cyp išek hrachonosný (Chamaecyparis
pisifera), Japonsko
´Compacta´, ´Filifera Nana´, ´Golden
Mop´, ´Nana´, ´Plumosa Compacta´, ´Plumosa Nana Aurea´, ´Pygmy´, ´Squarrosa
Dumosa´, ´Sungold´
Douglaska
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), západní ást Severní Ameriky
´Densa´, ´Fletcheri´, ´Globosa´, ´Little
John´, ´Tempelhof Compact´
Jalovec
Jalovec ínský (Juniperus chinensis), východní Asie
- Sloupovité kultivary
´Aurea´, ´Columnaris´, ´Keteleerii´, ´Obelisk´, ´Stricta´










Z p vodních divoce rostoucích druh
jehli nan naší p írody se pro skalky hodí
vlastn pouze sloupovitý jalovec obecný
(Juniperus communis) a jeho horský poléhavý poddruh jalovec obecný nízký (J. communis subsp. alpina).
Chvojník dvouklasý (Ephedra distachya),
roste ve St edomo í a Asii; jediná lokalita je
na jižním Slovensku. Jde spíše o botanickou
zvláštnost, rostlina se podobá p esli ce,
vhodná pro suché a pís ité p dy. Existují
také další druhy tohoto rodu. Všechny
chvojníky p ir stají do ší ky, vysoké bývají
p l metru.
Z cizokrajných jehli nan je pozoruhodná
mikrobiota k ižmovst ícná (Microbiota decussata) rostoucí na východní Sibi i, od níž
nemáme ješt kultivary. Je to po zemi rostoucí d evina jen 30 cm vysoká, ale bohužel
t eba i p es dva metry na ší ku. Ur itou
nevýhodou dále je, že jehli í na podzim
m ní barvu do bronzova.
Obra me tedy pozornost od druh ke kultivar m (do eštiny se jejich jména nep ekládají), kde je zakrslý r st geneticky p edur en. Zde doporu ený sortiment se omezuje
na ty, jenž ani po letech nep ekro í p íliš
výšku jednoho metru; výjimku tvo í jehli nany sloupovité (je na n zvláš upozorn no).
U poléhavých typ je t eba si uv domit, že
po létech jsou sice vysoké sotva p l metru,
ale t eba i t i metry široké.
Borovice
Borovice erná (Pinus nigra), jižní Evropa,
tmavozelené jehlice po 2 ve svaze ku:
´Compacta viridis´, ´Würstle´
Borovice drobnokv tá (Pinus parviflora),
Japonsko, jehlice po 5 ve svaze ku: ´Komatsu Stämmchen´
Borovice Heldreichova (Pinus. Heldraichii),
Balkán, jehlice po 2 ve svaze ku
´Schmidtii´. Tato borovice je po celém
sv t obdivovanou zvláštností tvaru malé
kuli ky. Vyšlecht ná byla v Pr honicích u
Prahy; íkáme jí "Šmidka".
Borovice hustokv tá (Pinus densiflora),
Japonsko, Korea, m kké jehlice po 2 ve
svaze ku
´Alice Verkade´, ´Pendula´,´Tagyosho´
Borovice kle neboli kosod evina (Pinus
mugo), evropské hory, jehlice po 2 ve
svaze ku
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Kade avost broskvon zaru en není
žádná "moderní" choroba, protože podrobn
byla popsána již prakticky p ed 150 lety.
P esto v posledních letech zp sobuje p stitel m stále vážné škody a nap . v roce 2008
tyto škody dosáhly až katastrofálních rozm r . Abychom pochopili, pro tomu tak je, a
p edevším jak ú inn oproti této chorob
postupovat, podíváme se na ni trochu podrobn ji.
P íznaky kade avosti na listech není t eba
popisovat, nebo každý p stitel je velice
dob e zná. Jen je t eba upozornit, že p íznaky se n kdy objevují i na v tvi kách ve
form jejich praskání a deformací a ojedin le i na plodech, kde se vytvá ejí odlišn
zbarvené nepravidelné a asto mírn vyvýšené skvrny. N kte í zahrádká i pak napadení
broskvoní
mšicemi,
zejména
mšicí
hnízdotvornou, omylem považují za jakýsi
pozdní výskyt kade avosti.
Ne všichni p stitelé však již znají skute nou škodlivost této choroby. Protože napadené listy koncem kv tna a v pr b hu ervna opadávají, stromy jsou nuceny vytvo it
listy nové, a tím se za átek vegetace napadených strom zna n opož uje. Následkem toho nov vzniklé letorosty jsou nejen
kratší, ale i nedostate n vyzrálé. Ty jsou
pak mnohem náchyln jší k p ípadnému
poškození mrazy v následující zim a mají
i menší po et diferencovaných kv tních
pupen .
Ke snadn jšímu pochopení všech zásad
úsp šné ochrany je nezbytn nutné znát
základy biologie a epidemiologie p vodce




















Kadeřavost broskvoně
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kade avosti. Tím je mikroskopická houba
Taphrina deformans, která v tšinu roku (od
ervna do p íštího p edja í) žije ve form
speciálních nepohlavních spor - blastospor
- na povrchu v tví a v tvi ek, na pupenech
a v úžlabí pupen . Tyto blastospory jsou
velmi odolné jak teplotám (nízkým i vysokým), tak i vysychání.
Na za átku rašení broskvoní se blastospory dostávají na ješt nerozvinuté (rašící) listy
a jsou-li p íznivé podmínky, tyto infikují.
K infekci dochází p i ovlh ení povrchu list
a to bu p ímo formou rosy nebo kapkami
dešt nebo vlivem velmi vysoké vlhkosti
vzduchu. Toto ovlh ení musí trvat déle než
jeden den (24 hodin), ale zaru en sta í
mén než dva dny. Teplota již není tak d ležitá, protože k infekci dochází v širokém
rozmezí 5 až 25 °C. Již vyvinuté listy jsou
napadány jen v n kterých letech a tato
infekce je z praktického hlediska již zcela
bezvýznamná. D ležitá je infek ní doba, tj.
doba po kterou m že docházet k infekci.
Jestliže v období od za átku rašení do
za átku kvetení je teplé po así, je infek ní
doba krátká, v tšinou jen 2 až 3 týdny. P i
chladném po así se však m že prodloužit i
na více než na dvojnásobek a je logické že
za t chto podmínek je také mnohem v tší
pravd podobnost, že se vyskytne období
s pot ebným ovlh ením list . Po infekci se
mezi bu kami list rozr stají vlákna (hyfy)
podhoubí (mycelia), která do svého okolí
produkují enzymy, jenž jsou p í inou typických listových deformací. Inkuba ní doba, tj.
doba od vzniku infekce po objevení se
prvních p íznak , je v závislosti na teplot a
odr dové citlivosti dlouhá 2 až 4 týdny.
Pozd ji houba pror stá na povrch deformovaných list , kde se vytvá ejí v ecka s
askosporami, které na napadených listech
pozorujeme i pouhým okem jako souvislé
b lavé povlaky. Z askospor se vytvá ejí
nové blastospory, které se mohou množit
pouhým pu ením a do svého okolí rozši ovat v trem nebo vodou.
Budeme-li sledovat faktory, které nejvíce
ovliv ují výskyt kade avosti, dojdeme k jednozna nému zjišt ní, že zcela rozhodující je
pr b h po así v tzv. infek ní dob , tj. v dob mezi po átkem rašení a koncem kvetení






































































































Listnaté keře pro skalku
K volb správné velikosti nemusíme u listná p istupovat tak zodpov dn . Obecn
je možno íci, že se dají snadn ji p esazovat, upravovat ezem a po izovací náklady
nebývají tak velké jako u jehli nan . Zde si
výb r ud láme na úrovni druh .
Jak vysoké mohou být na skalce vlastn
ke e? To závisí na velikosti alpina. Pokud
zabírá plochu aru, umístíme bez problém
dvoumetrový ke , máme-li k dispozici p t
metr
tvere ních je i p lmetrová výška
n kdy p íliš. Musíme ovšem také uvážit i
r znou ší ku rostlin.
Na ja e nejprve pot ší i na lehce zastín né skalce lýkovce (Daphne) a na plném
slunci mandlo nízká (Amygdalus nana)
s r žovými kv ty nebo poléhavý žlut kvetoucí jasmín nahokv tý (Jasminum nudiflorum). Mezi opadavými listnatými ke íky jsou
p vabné hlavn ty nejmenší po povrchu


























































Zakrslé formy existují ješt u dalších druh , ale asto namrzají a z ídka déle vydrží
- nap . cedr (Cedrus), kryptomerie (Cryptomeria), toreja (Torreya). Mezi jehli nany je
mnoho kultivar s jehli ím zbarvených žlutav nebo b lav . Zejména na takové skalce,
která má p ipomínat horskou partii, je však
vysazujeme jen ojedin le.

pachysandra klasnatá (Pachysandra terminalis) a pachistima Canbyova (Pachistima
canbyi). Na v tší zastín né skále se výborn uchytí i b e an popínavý (Hedera helix),
který ob as usm rníme ezem. Módní (asi
také pro jednoduché ízkování) jsou druhy
novozélandského rodu Hebe. Úhledné
stálezelené ke íky v kv tu nezap ou p íbuznost s našim rozrazilem, ale p i v tší zim
citeln namrzají.
Jiří Žlebčík


















zem se plazící. Pat í sem mnohé skalníky
nap . Cotoneaster dammeri, C. adpressus
nebo vyšší C. horizontalis, které vynikají
navíc krásn bílými kv ty a na podzim i
ervenými plody.
Dalšími i p es skály p evisle rostoucími
druhy, jsou t eba žlut kvetoucí ilimníky Cytisus decumbens, C. nigricans. Vzp ímen jší je fialový C. pupureus. Tento druh má
po letech rozr stavou tendenci. Pozd ji
kvetou žluté vikvovité kru inky (Genista
tinctoria, G. lydia), v lét pak modré levandule (Lavandula angustifolia) a málo známý
trochu vyšší karyopteris neboli o echok ídlec (Caryopteris x clandonensis).
Alpinum má ovšem i své okraje a ty je
nutno nenásiln napojit t eba na udržovaný
trávník. Zde uplatníme n jakou zakrslou
d evitou mochnou (Potentilla fruticosa),
nízkou vejgelií (Weigela), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica), še ík malolistý
(Syringa microphylla), nízký tavolník (Spirea
betulifolia), vrbu (Salix helvetica) nebo
miniaturní r ží (´Green Ice´, ´Sn hurka´ bílé, ´Guletta´ - žlutá, ´Baby Masquerade´
r žová a žlutá, ´Cupido´, ´Degenherd´ r žové, ´Scarlet Gem´ - ervená).
P dopokryvné r že jsou také dosti nízké,
ale lodyhy se do široka rozkládají; Z bílých
lze doporu it prázdnou ´Heideschee´, plnou
´Swany´ nebo t sn p i zemi se plazící
´White Spray´. Žluté odr dy zastupují sv tlá
odr da ´Celina´ a citrónov žlutá ´Son-nenschirm´. Kvalitními r žovými odr dami jsou
´Heidetraum´ a ´Sommerwind´ i prázdná
´Pink Spray´.
Objevilo se i n kolik ervených r ží ve
velmi výrazné barv a za ínají se sázet. Je
t eba jmenovat 50 cm vysoký ´Heidefeuer´
a jen nepatrn vyšší ´Mainaufeuer´ nebo
také ´Fairy Queen´ (fotografie a popisy r ží
naleznete na internetových stránkách http://ruze.wi.cz, které jsou dílem autora
lánku).
V polostínu najdou místo n které nízké
stálezelené d eviny. Skoro nezni itelné jsou
r zné celozelené i panašované kultivary brslenu Fortunova (Euonymus fortunei), dále
barvínek menší (Vinca minor), zakrslé kultivary od zimostrázu obecného (Buxus
sempervirens) i mén známé druhy jako










- Sloupovité kultivary
´Cappenberg´, ´Columnaris´, ´Compressa´
Tis japonský (Taxus cuspidata), východní
Asie
´Aurescens´, ´Densa´, ´Minima´, ´Nana´
Zerav
Zerav západní (Thuja occidentalis), východní ást Severní Ameriky
´Caespitosa´, ´Danica´, ´Ericoides´, ´Hoveyi´, ´Little Gem´, ´Little Champion´, ´Ohlendorffii´, ´Tiny Tim´, ´Umbraculifera´
Zerav východní (Thuja orientalis), východní
ást Severní Ameriky
´Aurea Nana´, ´Hillieri´, ´Juniperoides´,
´Minima´, ´Rosedalis Compacta´, ´Tetragona´
Zeravinec
Zeravinec japonský (Thujopsis dolaborata),
st ední Japonsko
´Nana´
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Nevím jak komu, ale mn se jméno cínie
líbí. Ostálka mi p ijde taková divná, adí cinii
n kam mezi ostatní nebo opodál stojící,
prost ne moc d ležitou.
Vzhledem k tomu, že pochází až ze St ední Ameriky, odstrkování ze slunce jí vadí, a
to jak obrazn , tak i fakticky. Protože je to
dáma, nemá jako nap íklad hrachor nebo
sléz jen jednoduchý kv t, ale má kv tenství
(úbor), složené z kv t jazykovitých a trubkovitých. ím více je t ch prvních, tím je
kv t plnokv t jší, vznešen jší.































Pěstování
cínií za íná v b eznu, po átkem dubna.
Vysévají se v teple (vyhovuje jim pokojová
teplota, tedy okolo 18 - 20 EC), po vzejití se
p epíchají (p epikýrují) do truhlíku, asi na
2 cm. Pot ebují sv tlé, slunné místo ve
skleníku, v byt . Pokud je venku teplo, je
dobré je v trat, otužovat. Jakmile porost
zahoustne, pot ebují rozsadit op t do truhlíku, na v tší vzdálenosti nebo do malého
kelímku. Jsem p ítelem kelímk pr hledných. Jakmile se za nou na okraji kelímku
objevovat hojn ji ko ínky, p esazuje se do
v tšího, aby ko eny nevytvo ily "pls ", neobalily zevnit , celý povrch sadbové nádoby.
To by pak špatn zako enily venku, ve volné
p d , trp ly by p ísuškem. P i dobré pé i
mívají b eznové výsevy poupata již koncem
kv tna. Pokud vám p er stají, m žete je
zaštípnout tak, aby z staly 3 ady list od
zem . Takové rostliny sice kvetou pozd ji,
ale vyrovnan ji, bohat ji. Cínie se vysazují
až když nehrozí ledoví muži. Spon je podle
odr dy 20 - 30 - 40 cm. Vysoké (až 80 cm),
reprezentující rostliny jednoduchých nebo
plnokv tých odr d ostálky lepé na vzdálenost v tší, pomponky stejného druhu (okolo








































































Cínie na zahrádce
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V Evrop se objevila koncem 18. století,
p stovala se hojn zejména v teplejších
krajích, u nás spíše v nížinách. Ve vláhov
bohatších letech stála n kde v pozadí, ale
dnes pat í mezi základní letni ky v zahrad
v každé nadmo ské výšce. Suchovzdorná,
snášející úpal i siln jší vítr, bohat kvetoucí
od konce jara až do prvního mrazíku.
Ostálkou byla v dobách, kdy polovina léta
propršela, teplom r se sotva 10 x za léto
vyšplhal k 30 EC. Nemá totiž ráda vlhko,
chlad, t žké p dy, nedostatek slunce, polostín, nebo stín. V takových podmínkách
špatn kvete, trpí houbovými chorobami,
poléhá, láme se ve v tru, dešti.
Je to dáma, opravdová cínie. Musíme si ji
považovat, jinak cinicky, bez emocí odejde.
Když ji vysadíte asn , v dob , kdy je v noci
venku mén než 10 EC, za ne možná cyanoticky m nit barvu, žloutnout, hyne. Když
však po káte, až p ejdou ledoví muži nebo
až se p da a vzduch proh eje tak, že ani
v noci není mén než 12 - 15 EC, brzy po
výsadb oceníte cinii.



































































































































































asnosti ozna ovány jako korové nekrózy,
a omezují i mrazová poškození. Proto bez
jakékoliv nadsázky lze tvrdit, že toto ošet ení p sobí p ízniv na celkový zdravotní stav
a životnost strom . P itom sta í používat
tyto p ípravky v doporu ených koncentracích a není t eba je p ekra ovat. D ležité je
však d kladné "omytí" celých strom . Mén
ú inný je sirnatý p ípravek Sulka. K p ípadnému druhému ošet ení jsou však vhodn jší
organické p ípravky, z nichž v sou asné
dob jsou to Delan 700 WDG, Dithane DG
Neotec, Dithane M 45, Syllit 65 WP a Thiram Granuflo.
asto diskutovaným problémem je odstraování napadených list . Názory se r zní.
Je-li napadení slabé, pak zaru en tento
zákrok není pracovn náro ný a zdroje
infekce se tím áste n omezí. P i silném
napadení pak je to již nejen zna n náro né, ale p edevším jsem toho názoru, že pro
napadený strom je lepší na n m ponechat
napadené listy, ve kterých až do jejich zaschnutí probíhá asimilace, než je odstranit
a tím vývoj a r st stromu zcela zastavit.
N kdy doporu ovaný sb r a pálení spadlých
napadených list je neod vodn ný. Zato je
vhodné siln ji postiženým strom m pomoci
vyrovnat se se zpožd ním jejich vegetace
dostate nou závlahou a kvalitní výživou.
A na záv r již jen upozorn ní, že houba
Taphrina pruni je p íbuzná p vodci kade avosti broskvon a je p í inou puchrovitosti
slivon . Proto i ochrana proti puchrovitosti je
velmi podobná ochran proti kade avosti.
Jaroslav Rod
































































































































































































zd raznit termín "terminálních" (na vrcholu
v tví), protože ostatní pupeny jsou o n jaký
ten den pozd jší. Taktéž je t eba pln respektovat výraz "nalévání", ímž se myslí
mírné zv tšování pupen a nikoliv rozevírání se pupen , což je ale již fáze rašení.
V dob rašení je ošet ení vhodné jedin
za p edpokladu, že v dob nalévání pupen
bylo po así teplé a suché, tzn. nevhodné
pro infekci. Vždy platí zásada, že je vhodn jší ošet it n jaký ten den d íve než pozd .
Druhá metoda ur ení nejvhodn jšího termínu ošet ení je nejjednodušší a je založena
na dlouholetém ov ení poznání, že nejvhodn jší termín ošet ení p ipadá na období, kdy pln kvete nebo již dokvétá líska
obecná. Jsou však roky, kdy ani tato metoda nemusí být zcela p esná. V poslední
dob existuje t etí metoda, která je však pro
b žného zahrádká e pom rn náro ná,
protože vyžaduje kontinuální m ení a
evidování teploty vzduchu. Prakticky to
vypadá tak, že od 1. ledna se s ítá po et
hodin s teplotu vyšší než 7 °C. A když se
dojdeme k sou tu 120 až 150 hodin, provede se ošet ení. Vylepšení této metody je
však ješt komplikovan jší, nebo vychází
z výpo tu tzv. sumy aktivních teplot (SAT),
což je sou et všech pr m rných hodinových
teplot od po átku roku, které p evyšují 7 °C.
U náchylných odr d, a to p edevším je-li
v infek ní dob po así vhodné pro vznik
infekci, je možné za 10 až 14 dn po prvním
ošet ení provést další ošet ení. Avšak jakékoliv ošet ení po za átku kvetení je již zcela
zbyte né.
Máme-li vy ešen termín ošet ení, je t eba
se zmínit, jaké p ípravky použít. Na základ
dlouholetých zkušeností i speciálních pokus je z ejmé, že na základní ošet ení jsou
nejú inn jší m naté p ípravky, z nichž pro
zahrádká e jsou nejdostupn jší (jsou v drobném balení) p ípravky Kuprikol 50 a Champion 50 WP. Z p ípravk , které jsou k dispozici jen ve velkém balení jsou to v sou asnosti ješt p ípravky Cuprocaffaro, Funguran OH 50 WP a Kocide 2000. Krom dobré
ú innosti proti kade avosti mají m naté
p ípravky i tu výhodu, že jsou ú inné i proti
odumírání pupen a skvrnitosti plod , proti
chorobám kmen a v tví, které jsou v sou-















































broskvoní. Je-li v tomto období po así teplé
a suché, jsou výskyty slabé, a opa n , je-li
chladno a nadpr m rn deštivo, jsou výskyty velmi silné. ím déle trvá ovlh ení list a
ím ast ji dochází k ovlh ení v infek ní
dob , tím je v tší pravd podobnost následného výskytu kade avosti. Druhým, i když
podstatn mén významným faktorem je
odr dová citlivost. K mén náchylným odr dám se po ítají v tšinou `Amsdenova`,
`Candor`, `Cresthaven`, 'Favorita Morettini`,
`Fenix`, `Fidelia`, `Krasava`, `Marta`, `May
Flower`, `Primissima Delbart`, `Redhaven`,
`Redwin`, `Symphonie`, `Teska`, `Tercie` a
`Telura`. Naopak za náchyln jší odr dy se
považují `Dixired`, `Fairhaven` `Harbrite`,
`Helehaven`, `J. B. Elberta` a v tšina nejnov jších odr d. Celkov náchyln jší jsou i
nektarinky.
Na základ výše uvedených informací je
možné si podrobn ji vysv tlit zásady ochrany. P edem je t eba upozornit, že doposud
jediným ú inným opat ením je chemická
ochrana. A z té je zase nejd ležit jší správné ur ení termínu post iku. Budeme-li vycházet z p edpokladu, že nejú inn jší
ochrana je proti blastoporám, pak ochranu
by bylo teoreticky možná provád t kdykoliv
od ervna do p edja í. Jestliže ale ú inné
p ípravky poškozují listy, pak je toto období
zkráceno na dobu od opadu list do p edjaí, avšak s vylou ením doby, kdy kv li minusovým teplotám by docházelo k zamrznutí
post ikova e. Praxe skute n ukazuje, že
podzimní ošet ení je významné a to zejména za p edpokladu, že je provedeno za
suchého po así a p i teplot vyšší než 7 °C.
Za základní termín ošet ení je však stále
považována fáze nalévání pupen . V žádném p ípad však nelze ur ovat tento termín kalendá n , protože v závislosti na
pr b hu po así je tento termín v jednotlivých letech a v jednotlivých lokalitách (ale i
v závislosti na odr dách a podnožích) zna n odlišný. Jedin , že by byl uvád n "od
ledna do dubna", což je samoz ejm prakticky nepoužitelné. V sou asnosti existují
nejmén t i metody ur ení tohoto termínu.
Nej ast ji je p ímo uvád na fenofáze
broskvoní, tj. "když dochází k nalévání
terminálních pupen ". Zde je t eba však
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V Rukov ti zahrádká e pro rok 2008 mne
mimo jiných text zaujal lánek p . Pavla
Harfela, nazvaný: "Moje první zkušenosti
s p stováním vinné révy". Autora lánku
znám osobn , nebo jsme spolu absolvovali
adu odborných školení, které po ádal ZS.
Vím, že je to zahrádká s velkými teoretickými znalostmi, který navíc se nebojí experimentovat.Vím, že jeho zahrádka má nehluboko pod povrchem ornice skalnaté podloží,
které musí p i p stování rostlin respektovat.
Jím uvád ný zp sob množení vinné révy
je ú inný a velice dob e popsaný. Nicmén
mám k tomuto zp sobu množení ur ité
výhrady, které se mi ov ily praxí. Dokonce
vím, že jeden ze známých množitel vinné
révy v našem kraji upustil od tohoto zp sobu rozmnožování - možná, že ze stejných
d vod jako já.
Jen pro p ipomenutí uvedu stru n postup
p . Harfela.
Jednoo kové ípky se umístí do otvor
v polystyrénové desce, která plave v nádob
s vodou. Je možné také tyto ízky zasadit
hned do množárenského substrátu.
Jde o to, že i hluboko zasazená rostlina p i
náhodném a závažném poškození nemá
možnost vyrašení náhradních výhon ze
spodních o ek. Proto i známý p stitel používá 2 o kové ízky. Popíši n kolik zp sob ,
jak si lze vyp stovat kvalitní sazenice vinné
révy.
Nejjednodušším zp sobem je tzv. hřížení,
b žné u dalších ke bobulovin a i jiného






































































Množení révy vinné doma
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ovoce. Také sazenice, tímto zp sobem vyp stovaná, je velice silná a na trvalém stanovišti velice vitální. Také úrody se na ní
do káme minimáln o jeden rok d íve, než
u ostatních zp sob množení. Jediným
problémem je jen to, že z daného ke e nem žeme namnožit mnoho sazenic. Chceme-li získat jinou odr du, musíme poprosit
jejího p stitele, aby nám výhon k rozmnožení zah ížil.
Dalším zp sobem je množení 3-očkovým
řízkem, který v bazální ásti se ízneme pod
úhlem cca 45 stup . ez vedeme v úrovni
o ka, ale na odvrácené stran tak, aby pod
vlastním o kem z stal ípek 3 - 5 mm dlouhý. Takto upravené ízky m žeme vysadit
na trvalé stanovišt tak, že horní o ko je na
úrovni okolního terénu. Místo zasypeme
prosátou neslévavou zeminou, kterou o ko
p i rašení proroste. Potom opatrn odhrábneme zeminu, odstraníme p ípadné rosné
ko ínky a znovu zasypeme, aby slune ní
paprsky nový výhonek nespálily. Pro jistotu
na trvalé místo vysadíme 2 upravené ízky.
Jinak lze tímto zp sobem množit i tak, že
se íznuté ízky zapustíme p i okraji pa eništ a stejným zp sobem o n pe ujeme. Na
podzim, nebo ješt lépe na ja e zako en né
sazenice vysadíme na trvalé stanovišt .
Já používám tento zp sob množení s tím,
že se íznuté 3 o kové ízky sázím do se íznuté PET láhve, u kterých na dn láhve
se íznu 2 hrbolky, abych zajistil odtok p ebyte né vody. ízky zasypávám sm sí písku,
rašeliny a perlitu v pom ru 1:1:1. Takto
osázené PET láhve zapustím cca do jedné
tvrtiny výšky na skleníkový parapet do
vrstvy písku, který zabrání kácení lahví a
áste n udržuje i vlhkost. Není na škodu
p i rozmnožování uvedenými zp soby použít stimulátor na bazální ást ízk . Mnohdy
již v asném lét pror stají z láhví ko ínky
do pískového podloží. Udržování substrátu
ve vlhkém stavu je samoz ejmostí.
Popíši ješt jeden zp sob množení, který
jsem d íve používal s velkým úsp chem, a
který jsem získal p ed více jak 30ti lety od
jednoho starého vina e z Velkých Pavlovic.
Tento zp sob je velice ú inný, ale upustil
jsem od n ho pro nedostatek istých pilin ze
smolnatého eziva. ízky byly upraveny tak,
jak bylo výše uvedeno. Stimulátor jsem
















































































Použití cinií
Vzhledem k velkému spektru odr d u jednotlivých druh má cínie mnohostranné
použití. Do truhlíku za okno lze vysadit
drobné Z. peruviana nebo nízké odr dy Z.
elegans s kulatými kv tenstvími, pomponky
i "zakrslé" odr dy s kv ty jednoduchými.
Stejné odr dy je možné použít na výsadbu
lem záhon , na výpl volných míst po
asných trvalkách. Nízké, košaté odr dy se
výborn hodí do plošných výsadeb záhon
na vyh átých nám stích m st. Nijak výrazn
netrpí ani vlivy prost edí, exhalacemi. Sne-

Z hlediska chorob a šk dc nemívá cínie
velké problémy. Pokud není trvale chladné,
deštivé po así, prospívají rostliny dob e.
Nijak výrazn si jich nevšímají mšice, jen
ob as na jejich drsné listy dostanou chu
slimáci nebo hlemýždi. K podzimu se na
listech objevují houbové choroby, zejména
tam, kde dlouho leží rosa. Odkvetlá kv tenství napadá šedá hniloba, listy padlí.
Kv ty jsou velmi vd né i ve váze, ve
vazb . Vydrží i bez vým ny vody 5 - 7 - 10
dn , jsou vhodnou kv tinou na místa piety,
do vazby, která má vydržet více dn .
Ivan Dvořák
































































































































































sou dlouhá období bez zálivky. Mezní doba
pro zalití p ichází tehdy, když jsou zvadlé i
po ránu. Znamená to, že v p d , ve vrstv ,
kde ko ení, již není opravdu žádná p ístupná voda. Snáší i zalití studenou vodou,
netrpí houbovými chorobami, jako nap íklad
astry.
Do letni kových záhon , do sm si s dalšími druhy se hodí nap íklad odr dy ze skupin
kaktusokv té, ji inkokv té, nebo odr da
´Scabiosaeflora´ (Scabiosa = hlavá ), se
siln vyklenutým ter em. Stejné odr dy se
spolu s vysokými jednoduchými i plnokv tými odr dami hodí k ezu. Osobn jsem si
oblíbil odr du ´Giant of California´ ve sm si
barev.
Na trhu se objevují zpravidla dva typy
balení semen. Zahrádká ské, menší, obyejn obsahující barevnou sm s dané odr dy, nebo zahradnické balení. To bývá v tší,
mnohdy bez barevných obrázk . Obsahuje
oby ejn jednotlivé barvy, které odr da
zahrnuje. Spektrum za íná u bílé, zelenobílé, pokra uje p es krémovou, žlutou, okrovou, oranžovou, r žovou, ervenou až
k fialové, hn dé. V jednotlivých kv tenstvích
odr d se m že kombinovat i více barev. Líc
jazykovitého plátku m že mít jiný odstín
(barvu) než rub, plátek m že být i na líci
dvoubarevný, st ed kv tenství (ter ) z trubkovitých kv t se m že též výrazn odlišovat. U barvy kv t cínií chybí snad jen modrá. To v záhon zastanou jiné druhy, nap íklad Heliotropium (oto ník) nebo Consolida
(ostrožka), vysoké odr dy Ageratum (nestaec), Nigella ( ernucha).
Odr dy Zinnia elegans pot ebují pro zdárný r st a bohaté kvetení odstra ovat vadnoucí kv tenství. Jako první kvete jen jedno
na vrcholu, ostatní vyr stají níže. Pokud
nasadí na semeno, p estávají tvo it poupata
na nižších patrech, pozvolna dokvétají.
Vyštipované vytvo í p kný "ke ". Týká se to
zejména vysokých a polovysokých odr d,
ur ených k ezu. Kultivary Z. elegans s drobn jšími kv ty tuto pé i také vítají, i u nich
tvorba semen brzdí další poupata, navíc
zasychající kv tenství rostlinu nijak nezdobí.
Ostatní druhy se s touto situací vyrovnávají
lépe. Suchá kv tenství se pom rn rychle
rozpadají, oby ejn se brzy schovají mezi
nové kv ty, které je výškou p er stají.
























30 cm vysoké) a odr dy s v tšími kv ty od
druhu Zinnia angustifolia cca na 30 cm,
drobnokv té a nízké (kobercové) na vzdálenost nejmenší.
Stejn úsp šn se dají p kné rostliny
vyp stovat i z takzvané trhané sadby z pa eništ . Otužené, prostoko enné sazenice se
velmi dob e ujímají, brzy dohání ty, které
byly vysazené ze sadbova , kelímk . Po
výsadb se zalévají denn , jakmile se
ujmou, nepot ebují v tší pé i než kelímková
sadba. Jejich ko enový systém se rozr stá
rychleji, do v tšího objemu, prostoko enné
rostliny bývají odoln jší suchu.
P da pro výsadbu by m la být zavlažená,
proh átá, spíše leh í, ale vyhnojená. "Kulturní" cinie (Zinnia elegans) jsou spokojeny
s množstvím živin, které vyhovuje hledík m
a astrám, afrikán m. Drobnokv té jsou
mén náro né. Došel jsem k tomu asi takovým pozorováním. Zatímco pomponky nebo
velkokv té odr dy za ínají v 1. polovin
srpna (bez p ihnojení) ztrácet tmavou barvu
spodních list , drobnokv tým lístky nezasychají, jsou stále p kn zelené i bez dalšího
hnojení. Hodí se na lem záhon , na plošné
výsadby. Mají sklon k poléhání. Vytvá í tak
bohat kvetoucí ke ík. Ležící "kmínek" obr stá, z každého o ka vysílá nový náhradní
stonek bohat kvetoucí.
Jak již z textu vyplynulo, Cínie, to není jen
vysoká letni ka Zinnia elegans s n kolika
kv ty v pr m ru až 10 cm, to je i drobnokv tá a mnohokv tá Zinnia peruviana, Zinnia
haageana (angustifolia) a ješt možná dva
t i další druhy (Z. marylandica, Z. darwinii)
s kv ty drobn jšími. V literatu e je možné
nalézt asi 15 druh rodu Zinnia.
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Vedení Českého zahrádkářského svazu upřímně děkuje všem autorům za
spolupráci na této publikaci a těší se na další spolpráci.
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V lednu 2009 tomu bude p esn 40 let co za al vycházet
asopis Zahrádká . U jeho zrodu stál od samého po átku
eskoslovenský ovocná ský a zahrádká ský svaz. Od té
doby se asopis stal pro mnohé zahrádká e nepostradatelným zdrojem informací, které neztrácejí význam ani po
mnoha letech. V posledních letech se obsah asopisu
postupn p izp sobil novým požadavk m tená a zam il
se i na využití volného asu.
Nejvýhodn jší formou získávání asopisu je jeho p ímé
p edplatné zajiš ované p ímo z redakce - to jediné zahrnuje
adu dárk v podob sá k osiva, hnojiva nebo v lednovém
ísle i celobarevný týdenní stolní kalendá . P edplatné se poda ilo pro rok 2009 a 2010
udržet na 24,-K a v sou asné dob vedení Svazu zvažuje cenovou kalkulaci maximáln
zvýhodn ného p edplatného asopisu pro ZO ZS, a zárove do budoucna uvažuje o
cenov zvýhodn ném p edplatném pro všechny leny ZS. Tím by se mohl asopis
kone n stát pro leny dostupn jší a zaujmout neformální pozici lenského asopisu.


























































Obrázky k lánku na str. 71
30 - aktinidie význa ná (Actinidia arguta) - letní
habitus
31 - aktinidie význa ná (Actinidia arguta),
podzimní olist ní
32 - aktinidie ovocná (Actinidia kolomikta), listy
sam í rostliny
33 - muchovník Lamarck v (Amelanchier
lamarckii), detail kv tenství
33 - svída japonská (Cornus kousa), v tvi ka
s kv ty
34 - muchovník Lamarck v (Amelanchier
lamarckii), v parkové úprav
35 - muchovník Lamarck v (Amelanchier
lamarckii), podzimní vybarvení list
36 - klikva velkoplodá - Vaccinium macrocarpus,
detail kv t
37 - svída japonská (Cornus kousa), v tvi ka
s kv ty
38 - kaštanovník jedlý (Castanea sativa),
panašovaná forma








jako ú elovou publikaci pro své leny v rámci lenského p ísp vku. Neprodejné.
Z p ísp vk autor sestavil Ing. Josef Nejedlo.
Odpov dný redaktor Ing. Josef Nejedlo, technický redaktor Ing. Miloš Kožešník.
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Obrázky k lánku na str. 56
13 - poškození listu rybízu mšicí rybízovou
14 - pupeny zdu elé vlivem vlnovníka rybízového
15 - antraknóza rybízu
16 - sloupe ková rzivost rybízu na spodní stran
listu
17 - vegeta ní vrchol v tve rybízu, poškozený
mšicí srstkovou
18 - hn dé padlí angreštové na plodech
19 - puklice švestková na v tvi ce angreštu
20 - rzivost na v tvi kách ostružiníku
21 - hálka bejlomorky ostružiníkové na maliníku
22 - fytoplazmová zakrslost maliníku
23 - mšice maliníková
24 - plody jahodníku poškozené mnohonožkami
25 - bílá skvrnitost list jahodníku
26 - ko eny jahodníku poškozené larvami
lalokonosc
27- z ernání st edu kv t jahodníku vlivem
mrazu
28 - typické poškození jahodníku rozto íkem
jahodníkovým
29 - fytoftorová hniloba ko en jahodníku






























































Vážení čtenáři, sou asn s vydáním této
Rukov ti vychází v časopisu Zahrádkář
. 10/2008 Knihovni ka zahrádká e na téma
„Netradiční ovoce“, kterou zpracoval doc.
Josef Sus. Publikace bude v omezeném
množství dostupná v redakci asopisu.
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1 - rybíz ervený ´Hron´
2 - zimolez kam atský ´Remont´
3 - muchovník
4 - kanadská bor vka
5 - d ín japonský (Cornus kousa) - plody
6 - svída d ín (Cornus mas)
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10 - aktinidie význa ná (Actinidia arguta),
oboupohlavné kv ty
11 - temnoplodec (Aronia)
12 - zimolez kam atský ´ALTAJ´





















nepoužíval. P ipravil jsem si starý, prasklý
um lohmotný kbelík. Do dalšího kbelíku
jsem nasypal smolnaté piliny a zalil horkou
vodou. Po chvilce, kdy bylo možné pono it
ruce do horné vody, jsem postupn v dlaních vyma kal piliny a ješt horkými jsem
zasypával narovnané ízky. Další várku pilin
jsem op t zalil vroucí vodou a pokra oval
jako d íve do doby, než byly ízky zasypány
k hornímu okraji kbelíku. Potom jsem kbelík
se ízky umístil na teplé místo, zajistil podložní nádobu na odtok vody a za 6 až 7
týdn jsem obsah kbelíku opatrn vysypal.
Ten, kdo tento zp sob množení vyzkouší,
bude p ekvapený tak, jako já p ed mnoha
lety, že celý prostor kbelíku byl vypln n
bílými ko ínky, které ízky pustily. Opatrn ,
abych je nepolámal jsem je vysázel do
nádob k dalšímu dop stování.
Myslím, že není nutné p ipomínat vhodným zp sobem ozna it si názvy odr d,
abychom v d li, kam kterou odr du vysadit.
V sou asné dob existuje mmnoho odr d
s velkými hrozny a s velkými bobulemi, ada
odr d interspecifických, které nám zajistí p i
dostate né pé i s minimálními nároky na
chemickou ochranu dostatek kvalitních
stolních hrozn . Já osobn jsem se po
získání odr dy ´Arkádia´ (´Nas a´) za ekl, že
již jinou odr du nebudu množit, nebo jsem
byl s ní nadšen. Jsem i nadále nadšen, ale
p edsevzetí jsem nedodržel, nebo se objevily další odr dy, u kterých jsem neodolal je
vyzkoušet.
Informace o p eroubování nevhodných
odr d tvrdým ízkem za zelena naleznete
v asopisu Zahrádká . 5, ro ník 2008, kde
tento zp sob velmi p kn popisuje pan
docent Pavel Pavloušek ze Zahradnické
fakulty MZLU v Lednici na Morav .
bude záležet již na jednotlivém zahrádká i,
který zp sob zvolí, který se mu zdá nejvýhodn jší a který povede k o ekávanému
dobrému výsledku.
Josef Materna
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