


Vážení přátelé,
je za námi další rok tohoto volebního období

a vstupujeme do roku 201 9, který je pro Český
zahrádkářský svaz rokem volebním. Uteklo to
jako voda a my budeme opět volit své zástupce
do všech svazových orgánů.
Vím, že to na mnoha místech nebude jedno-

duché. Najít vhodné a ochotné kandidáty, obě-
tavé nadšence, kteří ve svém volném čase mají
vykonávat správu základních organizací či územ-
ních sdružení je stále složitější. Aktuálně sice
těžíme ze zvyšujícího se zájmu společnosti o
zahrádkaření, bohužel je však stále menší ochota
lidí převzít na sebe odpovědnost za druhé.
Věřím, že se takové kandidáty podaří najít a
zároveň bych chtěl apelovat na ty členy, kterým
osud Českého zahrádkářského svazu není
lhostejný, aby se sami aktivně zapojili. Není to ale
jen práce v domovských základních organiza-
cích. Každá ZO deleguje své kandidáty do Rady
územního sdružení a odtud i do vyšších orgánů
jako je Republiková rada a Sněm. Nesmíme také
zapomínat na Kontrolní komise, i do nich je nutné
volit a možná ještě uvážlivěji než do výborů a
představenstev. Členové kontrolních komisí by
měli být lidé moudří se zkušenostmi z fungování
ČZS a znalostí jeho předpisů a neměli by sloužit
jen pro kontrolu zůstatku pokladny a přečtení
kontrolní zprávy na členské schůzi. Je to orgán,
který kontroluje činnost výborů či představenstev,
slouží členům při řešení sporů či stížností. Važme
si těch, kteří na sebe odpovědnost ve výboru
nebo kontrolní komisi převezmou a neztěžujme
jim již tak složitou situaci malichernými spory a
stížnostmi, které lze řešit dohodou. Ve volbách
má každý člen možnost rozhodnout nejen o dění
ve vlastní ZO, ale prostřednictvím svých zástupců
i o činnosti ÚS a výsledně celého Svazu. Při
volbě potlačme osobní sympatie či antipatie a
buďme objektivní. Vybírejme ty nejlepší, kteří
pomohou Český zahrádkářský svaz udržet mezi
největšími a aktivními zájmovými spolky v České
republice.
Udržet v chodu takový kolos jako je náš Svaz

není jednoduché. I když se nám daří držet eko-
nomiku v kladných číslech, musíme reagovat na
celostátní situaci, která má výrazný vliv na hos-
podaření. Pokles členské základny se sice zpo-
malil, ale stále pozvolna pokračuje. Všeobecný
pokles zájmu o tištěná media působí problémy i
časopisu Zahrádkář, i když si drží postavení
jednoho z nejčtenějších hobby magazínů na trhu.

Změny v poskytování dotací ze státního rozpočtu,
situace na trhu práce, ale i inflace nás nutí
k zamyšlení nad hledáním zdrojů financí. Jedním
ze zdrojů je i členský příspěvek a jeho dělení pro
ZO, ÚS a RR. Je potřeba si uvědomit, že podíly
z členského příspěvku by měly sloužit především
pro financování aktivit jako prezentace na vý-
stavách, odborná výchova, práce s mládeží aj.
Tuto činnost pak může Ústředí podpořit tak, aby
zůstala zachována a mohla se rozvíjet.
Můžeme být právem hrdi na to, co Vy členové

pořádáte a organizujete, to množství výstav od
místních, oblastních až po celostátní. Naše od-
borné poradny na výstavách slouží všem a jsou
hojně navštěvovány, přednášky a semináře také
využívá široká veřejnost a ze strany státních i
samosprávných úřadů je velmi oceňována také
naše práce s mládeží. Na mnoha menších obcích
jsou naše organizace jediným spolkem, který
pomáhá zajišťovat kulturní a společenský život
v obci. To vše nás nejen ctí, ale i zavazuje. A jsem
rád, že v mnoha organizacích se společenský ži-
vot opět probouzí a vznikají nové tradice nejen
výstav, ale třeba i jen setkání u táboráku.
Pokud nějakou činnost vyvíjíte, nenechávejte

si ji pro sebe, ale dejte vědět okolí, třeba přes ak-
ce zveřejněné na www.zahradkari .cz. Jen tak se
o zahrádkářích nebude říkat, že jsou to jen nějací
„pěstitelé kedluben“, ale parta správných lidí, kteří
přinášejí svému okolí radost, krásu i užitek. No a
veřejné mínění nám může pomoci při další snaze
o prosazení zahrádkářského zákona, na kterém
opět pracujeme. A to by nám zase výrazně po-
mohlo při ochraně zahrádkářských zájmů.
Je těžké vměstnat do pár řádků vše, co bych

Vám chtěl sdělit, proto si Vás dovoluji odkázat na
další zdroje informací. Vše podstatné se dozvíte
z našich webových stránek www.zahradkari .cz,
důležité informace obsahuje Zpravodaj ČZS,
který vychází 2x ročně, no a především by Vaše
dotazy měli umět zodpovědět členové výborů ZO.
A to jsme se opět dostali k volbám a kvalitě kan-
didátů, kteří by své ZO měli spravovat ke spoko-
jenosti členů a zároveň hájit zájmy Svazu.
Na závěr Vám přeji šťastnou ruku při volbách

do svazových orgánů. Aby náš Svaz vzkvétal
stejně jako naše zahrádky a dělal radost členům
i okolí. Na zahrádkách máme sluníčka v po-
sledních, letech dost, horší je to s vodou, ale
věřme, že i to se zlepší, a to i díky této Rukověti.

Bohatou úrodu a více srážek Vám přeje
Váš předseda ČZS, Stanislav Kozlík
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Vážení přátelé,
pomalu končí rok, ve kterém náš časopis

Zahrádkář oslavil 50. ročník. Pokusili jsme se
využít tohoto výročí nejenom k ohlédnutí a za-
myšlení co se povedlo a co méně, co bychom
měli v budoucnu dělat jinak. Především jsme se
snažili při všech možných příležitostech časopis
zviditelňovat a propagovat, ať již to bylo na vý-
stavách či jiných akcích, na rozhlasových vlnách,
v inzerci v jiných médiích tištěných i elektro-
nických.

I když je Zahrádkář stálicí na našem trhu,
neusínáme rozhodně na vavřínech. Doba se
velmi mění a s ní se mění nároky a zvyky našich
čtenářů. Stále sázíme na kvalitu našich autorů.
Přinášíme informace pravdivé, vyzkoušené a
ověřené, což se ne vždy dá říci o internetu nebo
některých překladových tiskovinách. Jak jistě víte,
jsou našimi autory především odborníci – pra-
covníci výzkumných ústavů, šlechtitelé, vysoko-
školští a středoškolští učitelé, pracovníci bota-
nických zahrad a zkušení pěstitelé. Za některými
vyjíždíme na reportáže, abychom jejich zkuše-
nosti zprostředkovali. Na nás v redakci pak je,
abychom informace předali srozumitelně všem
našim čtenářům.

Když se podíváme na výtisky Zahrádkáře
z minulých padesáti let, vidíme, že se měnily
obálky, barevnost, někdy i formát, kvalita a způ-
sob grafického zpracování a tisku. Zahrádkář byl
ale vždy periodikem seriózním, důvěryhodným,
které přináší informace potřebné pro všechny
naše pěstitele. Není to jednoduché, protože
zahrádkaření, to je spousta oborů v jednom –

hnojení a výživa, ochrana rostlin, zelinářství,
květinářství ovocnářství, trávníkářství, semenář-
ství, genetika a šlechtění, pěstování hub i tro-
pických a subtropických rostlin atd. atd.

Základem našich čtenářů jsou předplatitelé,
kterých si velmi vážíme a snažíme se je zvý-
hodňovat. Jsou pro nás určitou jistotou. Osivo pro
naše předplatitele jsme začali vkládat v roce
1 996. Od té doby snad nebyl jediný ročník, kdy
bychom nějaký dárek nevložili. V příštím roce to
bude pět vzorků osiv od společností Moravoseed
a Semo: jarní cibule TOSCA (Z1 /1 9), paprika
BĚLOROŽEC (Z2/1 9), kořenová petržel TROJA
(Z3/1 9), raná mrkev KATRIN (Z4/1 9) a salát
hlávkový BREMEX (Z6/1 9).

Kromě toho od roku 2007 vkládáme před-
platitelům pravidelně 2x ročně speciál Knihov-
nička Zahrádkáře. V roce 201 9 to budou Saláty
a listová zelenina (Z3/1 9) a Maliny a ostružiny ze
zahrádky (Z8/1 9) s pořadovými čísly 25 a 26.

Časopis může být i pěkným dárkem nejenom
pod stromeček, ale třeba k narozeninám nebo za
dobrou práci pro organizaci.

Pokud ještě nejste našimi předplatiteli, máte
nyní ideální příležitost. Můžete si předplatit od
kteréhokoliv čísla a ta chybějící, budete-li chtít,
vám dopošleme. Časopis si můžete objednat
prostřednictví webových stránek zahradkar.org;
esemeskou na čísle 602 557 560 nebo tele-
fonicky na čísle 222 780 739 (Po–Pá 9–1 5 h).
Podpořte náš časopis a získávejte cenné rady

a informace.
Přeji vám pohodový rok 2019

Jan Stanzel, šéfredaktor

Nezapomeňte, že každá základní organizace ČZS si může sjednat

jedno zvýhodněné předplatné časopisu jen za 180 Kč na rok.
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Voda v ovocnářství

Nejen v ovocnářství je voda základní pod-
mínkou života každého rostlinného organismu.
Voda rozpouští a umožňuje přijímání minerálních
látek z půdy do rostlinných buněk a pletiv, je
součástí četných ústrojných látek v rostlině a
udržuje pletiva celého rostlinného těla v nez-
bytném turgoru (napětí). V listech a větvích ko-
lísá obsah vody od 40 do 65 %, v kořenech od
60 do 85 %, v plodech okolo 85 %. Nejméně
vody obsahují ovocná semena.

Největší množství vody se spotřebuje na
významnou životní činnost rostlin – na výpar
(transpiraci). K doplňování vypařené vody a
k udržení potřebného turgoru potřebují ovocné
rostliny 99,5 % vody, a jen 0,5 % použijí pro
vlastní stavbu orgánů. Pro představu: jednoletý
očkovanec hrušně vysoký 1 m spotřebuje denně
asi 6 l vody, stará 1 6 m vysoká hrušeň 273 l vody
za den (Vávra 1 961 ).

Vláhu přijímá ovocná dřevina především
z půdy. Největší význam má voda gravitační,
která vyplňuje mezery mezi půdními drobty.
Vlivem zemské tíže sestupuje gravitační voda
dolů, a pokud se nachází v dosahu kořenů,
ovocné rostliny ji ochotně přijímají.

Kapilární voda vyplňuje jemné chodbičky –
kapiláry mezi malými částicemi půdy. Vlivem
zemské tíže neklesá dolů, je rovněž dobře pří-
stupná kořenům rostlin a tvoří v půdě vzestupný
proud při vypařování k povrchu půdy.

Pro efektivní využití gravitační a kapilární vody
má význam nejen druh půdy (písčitá, hlinitá,
jílovitá), ale i způsob jejího obdělávání. Pra-
videlným a častým mělkým kypřením sice udr-
žujeme, půdu v bezplevelném stavu a přeru-
šujeme kapilární vzlínání a neproduktivní výpar
vody na povrchu půdy, avšak při přívalových
deštích dochází k přímému mechanickému
působení kinetické energie dešťových kapek na
půdní agregáty. Rozplavené částice půdy pak
ucpávají půdní póry a po zaschnutí vytvářejí na
povrchu půdní škraloup dosahující často moc-
nosti až 1 0 mm.

Při následných deštích pak půdní škraloup
zcela eliminuje vsakování vody hlouběji do půdy
a často dochází k nežádoucímu povrchovému
odtoku až poloviny spadlých srážek.

Proto je mělké kypření povrchu půdy účelné
pouze co nejdříve po vytvoření a zaschnutí
půdního škraloupu. Má navíc i výrazný vliv i na
intenzitu nitrifikace: několik dní po zkypření půdy
se objevily nitráty v padesátinásobném množství
v porovnání s jejich množstvím před zkypřením
půdy (Němec 1 958). Obdělávání a udržování
optimálního obsahu vody v půdě významně pod-
poruje rozvoj mikrobiální činnosti a má příznivý
vliv na nitrifikaci a zvyšování obsahu dusíku
v půdě.

Při nedostatku vody uzavírají listy svoje prů-
duchy, oslabí se turgor v buňkách, ustává látková
výměna a ovocná dřevina začíná vadnout. Při
delším nedostatku ovocný strom vytváří jen
krátké přírůstky, nasazené plody propadávají,
jsou malé a předčasně dozrávají. V závěru vege-
tace je narušením asimilace značně omezena i
podzimní růstová vlna kořenových špiček, je
znemožněno hromadění rezervních látek ve vět-
vích, kmeni a kořenech i příprava pletiv na
poklesy teplot v zimě, takže ovocný strom pak
snadno zmrzá.

Pro efektivní příjem vody je rozhodující koře-
nová soustava: v závislosti na použité podnoži
je délka kořenové sítě až 2,5krát větší než délka
větví koruny. Vzrůstnější podnože s bohatším
kořenovým systémem mohou daleko lépe vy-
užívat všech forem vody v půdě. Naopak málo
vzrůstné podnože vytvářející malou nebo mělkou
kořenovou soustavu budou dříve trpět suchem
a stanou se daleko závislejšími na nezbytné do-
plňkové závlaze.

Účelné využití vody v půdě můžeme ovlivňo-
vat i promyšlenou kombinací slaběji až středně
vzrůstných odrůd a vzrůstnějších podnoží s větší
kořenovou soustavou.

Především odrůdy slaběji až středně vzrůstné
umožňují při žádoucím použití bujněji rostoucích
podnoží s mohutnější kořenovou soustavou
daleko lépe a účelněji využívat gravitační a ka-
pilární vodu v půdě.

Uváženou a promyšlenou volbou podnoží a
odrůd můžeme tedy i v oblastech s méně pří-
znivým srážkovým režimem přispět k vytváření
optimálních vztahů mezi stanovištěm, růstem a
plodností ovocných stromů.

Ing. Zdeněk Simek,
odborný instruktor ÚS Znojmo
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Hospodaření s vodou
v okrasné zahradě

Hospodaření s vodou spočívá především ve
výběru rostlin odolných suchu. Opatření jsou
poněkud jednodušší než při pěstování zeleniny
nebo ovocných dřevin. Z estetických důvodů zde
nemůžeme uplatnit různá technická zařízení
nebo improvizace zajišťující například kapkovou
závlahu. U okrasných dřevin lze použít nanej-
výše podmok do rýh vyhloubených kolem nich.

Proto už při plánování zahrady postupujeme
tak, abychom předešli pozdějším problémům
s nedostatkem závlahové vody. Musíme vzít
v úvahu podmínky naší zahrady (půdní, vláhové,
světelné) a přizpůsobit jim projekt. To ostatně
platí všeobecně při pěstování jakékoliv kultury.

Vybíráme dřeviny i trvalky, které snesou
přísušek. Velmi vhodné jsou v tomto směru
cibuloviny. V době nejvyšších letních teplot jsou
už zatažené a sucho jim plně vyhovuje. Při
výběru musíme respektovat nejen životní nároky
rostlin, ale i jejich začlenění do prostoru zahrady,
aby zde působily přirozeně a esteticky. Proto je
kombinujeme podle výšky, struktur a barev květů
i listů, vytváříme kompozice, které budou půso-
bivé po celý rok. Nevysazujeme je jednotlivě –
lépe působí ve skupinách, vždy lichý počet rostlin
jednoho druhu či kultivaru. Až se rozrostou a
pokryjí celou plochu záhonu nebo rabátka, bude
půda chráněna před vysycháním.

Máme-li na pozemku extrémně suché místo,
například jižní svah, nabízejí se dvě možnosti.
Pokud je vysoký, bude vhodnější rozčlenit ho
na miniaturní terasy orientované kolmo ke
svahu. V nich uděláme rýhy na zachycení deš-
ťové, vody a vody z tajícího sněhu. Při delším
přísušku slouží k závlaze podmokem. Na písči-
tých, terasách přidáme pod povrch silnou vrstvu
jílovité půdy, která dobře udržuje vláhu. Vysa-
díme zde dřeviny, které svými kořeny dosáhnou
do větší hloubky, tím zpevní svah a nebudou
trpět nedostatkem vláhy. Při sázení pak dodáme
i dostatek kompostu.

Z pestré nabídky rostlin to budou například či-
limník (Cytisus scoparius) nebo skalníky (Coto
neaster dammeri, C. horizontalis), brslen
(Euonymus fortunei), kručinka (Genista tincto

ria „Plena“) a tavolník (Spiraea thunbergii)
převisat přes okraj terásek, zakrslý jalovec
(Juniperus procumbens) také efektně splyne po
svahu. Dalším vhodným jehličnanem může být
kleč kosodřevina (Pinus mugo var. pumilio) se
zvláště nízkým, keřovitým, hustě větveným
růstem.

Od pozdního jara až do podzimu mohou
terasy oživovat keříky mochny (Potentilla fru
ticosa) v mnoha barvách. Ozdobou vysazenou
k úpatí svahu bude i vzrůstnější ruj (Cotinus
coggygria) ´Royal Purple´ s purpurovými listy a
složitě větvenými růžovými květenstvími. V jejím
sousedství se bude dobře vyjímat i růže sivá
(Rosa glauca) se šedým olistěním, která se na
podzim ozdobí množstvím šípků. Časně zjara
rozkvete dřín (Cornus mas) navíc poskytující
plody dřínky, k přípravě marmelády. Celoročně
zajímavý bude dřišťál (Berberis thunbergii).
Žluté květy se promění v korálově červené plody
a na podzim se listí vybarví do šarlatova. Zazáří
tu i jeho zakrslá červenolistá forma (Berberis
thunbergii ´Atropurpurea Nana´). Z okraje terasy
mohou splývat odolné půdopokryvné růže – žlutá
CELINA, kvetoucí po celou sezonu a ostře
červená SOMMERABEND, pravidelně opakující
kvetení. Dřeviny můžeme doplnit podrostem
rozchodníků (rod Sedum), netřesků (rod Sem
pervivum), pelyňku (Artemisia schmidtiana
´Nana´). S červenolistým dřišťálem bude kon-
trastovat máčka (Eryngium alpinum), na okraji
terasy vynikne i stříbřité olistění svatoliny (San
tolina chamaecyparissus), levandule (Lavan
dula angustifolia), polštářky devaterníku (Heli
anthemum apenninum) a tařice (Alyssum
montanum), která se na jaře rozzáří záplavou
sírově žlutých květů. K úpatí svahu, kde už půda
není tak suchá můžeme vysadit například badan
(Bergenia cordifolia), srdcovku (Dicentra formo
sa), škornice (Epimedium alpinum, E. gran
diflorum), pryšce (Euphorbia polychroma, E.
myrsinites), kontryhel (Alchemilla mollis).
Možností jak vyřešit nižší svah, je skalka. Na

tu klasickou, kterou popisuje odborná literatura,
však raději zapomeňme. V současné době jsou
klimatické podmínky už změněné natolik, že
skalničky strádají v nízké, rychle prosychající
vrstvě zeminy mezi kameny uloženými naplocho.
Inspirujeme se v přírodě: pro všechny sedimenty
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je typická vrstevnatost. Jistě víte, jak zvětrávají
takové horniny, jako je břidlice nebo opuka.
Deskovitě se štěpí a mezi nimi se vytvářejí
štěrbiny, do kterých lze vysazovat skalničky. Ty
pak mohou zakořenit hluboko v oněch spárách,
kde je zem stále vlhká, protože ji zvětrávající
hornina chrání před vysycháním. Při stavbě
takové skalky nejprve vytvarujeme svah do
„hřebenů a úžlabin“. Ploché kameny usazujeme
šikmo do svahu a zcela je zapustíme do zeminy.
Nad povrch budou vyčnívat asi jen 1 cm. Po-
necháváme mezi nimi úzké štěrbiny pro pozdější
osazení skalničkami. Střídáme i velikost kamenů,
aby skalka vypadala přirozeně, jako přírodní
útvar. Postupujeme odspodu nahoru. Při usa-
zování kamenů dbáme na občasné přerušení
návaznosti štěrbin tak, aby voda stékající tudy
při prudkém dešti z nich nevyplavovala zeminu.

Na vrcholky hřebenů a jejich osluněná úbočí
potom sázíme suchomilné skalničky, např. ko-
ciánek (Antennaria dioica), trávničky (Armeria
latifolia, A. maritima), hlaváček (Adonis ver
nalis), koniklec (Pulsatilla vulgaris), silenky
(Acantholimon glumaceum, A. libanoticum), hu-
seníky (Arabis x androsacea, A. procurrens),
tařičku (Aubrietia hybr.), netřesky (Sempervi
vum), všechny druhy tařice (Alyssum monta
num, A. repens, A. saxatile), pelyněk (Artemisia
nitida), nemléč (Erinus alpinus), mateřídoušku
(Thymus serpyllum).
Do úžlabin a přistíněných úbočí můžeme

vysadit kyvor (Ceterach officinarum), hořec
(Gentiana acaulis), rozchodnici růžovou (Rho
diola rosea), dryádku (Dryas octopetala), dračík
(Penstemon caespitosus), lomikameny (Saxi
fraga x arendsii, S. urbium, S. apiculata),
řeřušku (Hutchinsia alpina), levisii (Lewisia
cotyledon), rozrazil (Veronica prostrata), pochy-
bek (Androsace muronifolia), orlíček (Aquilegia
pyrenaica subsp. discolor).
Z drobných cibulovin se zde dobře uplatní

krokusy (Crocus chrysanthus, C. sieberi, C.
tommasinianus), talovín (Eranthis hyemalis),
modřence (Muscari armeniacum, M. botryoides,
M. comosum), snědek (Ornithogalum umbel
latum), ladoňka (Scilla siberica) a tlipán (Tulipa
tarda).
Pokud máme zahradu v rovině, ani tehdy se

nemusíme pěstování skalniček vzdát. Skalka by

tu nevypadala přirozeně, ale co takový skalkový
záhon? Představte si rozvalené základy domu.
Mezi jednotlivými kameny se časem usadila
zemina a v ní se uchytily nejrůznější rostliny.
Podobně budeme postupovat i my a skalničky
zasadíme do hlubokých spár, kde najdou dos-
tatek vláhy.

Chceme-li zahradu či terasu doplnit osáze-
nými nádobami, volíme světlejší barvy odrážející
sluneční paprsky a materiál ne příliš porézní, aby
výsadba netrpěla suchem. Nádoba by měla být
o něco širší, abychom všechny její stěny mohli
zevnitř obložit např. polystyrénovými deskami a
tím rostliny v ní vysazené chránit před pře-
hřváním (a zároveň před promrznutím v zimním
období). Výsadbu doplníme kameny. Kromě
toho, že jsou významným estetickým prvkem,
velice příznivě ovlivňují i vodní režim. Zabraňují
jinak poměrně rychlému odpařování vody z ná-
doby.

Dobře tu budou prospívat skalničky a nizou-
čké kultivary trvalek, například osívka (Draba
aizoides), plamenka (Phlox subulata), zvonek
(Campanula garganica), turan (Erigeron alpinus),
hvozdík (Dianthus praecox), pryšec (Euphorbia
capitulata), kakosty (Geranium dalmaticum, G.
cinereum) a zelený bochánek kostřavy (Festuca
scoparia).
I bylinková a zeleninová zahrádka mohou být

stejně krásné jako ta okrasná. Přispějí k tomu
živé plůtky ze zimostrázu (Buxus sempervirens),
nebo dřišťálu (Berberis sp.), Plní zároveň funkci
větrolamů a přispívají k udržení vláhy v půdě i
nad ní. Vytvoří se tak mikroklima podporující
půdní mikroflóru. Ale než vyrostou, poslouží
k tomuto účelu např. rákosové rohože nebo pů-
vabné plůtky a treláže vypletené z vrbového či
lískového proutí.

Podél hranice pozemku, na jeho návětrné
straně vysadíme větrolam z vyšších keřů. Ty
mohou zároveň tvořit vhodné pozadí pro trval-
kové rabátko. I zde vybíráme rostliny, které sne-
sou přísušek. Dozadu umístíme ty nejvyšší,
například řebříček (Achillea filipendulina, vysoký
1 00–1 20 cm), pryšec (Euphorbia griffithii,
1 00 cm), slézovec (Lavatera thuringiaca, 1 20 cm),
mák (Papaver orientale, až 1 00 cm), sléz (Malva
alcea, 80 cm), bělotrn (Echinops ritro, 80 až
1 00 cm), náprstník (Digitalis purpurea, až
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1 50 cm, dvouletka), šáter (Gypsophila panicu
lata, až 1 00 cm), perovskii (Perovskia atripli
cifolia, 1 20 cm), traviny: ozdobnici (Miscanthus
sinensis Gracill imus, 200 cm), metlici (Des
champsia caespitosa var. Palava, 80–1 00 cm)
a proso (Panicum virgatum, 1 00–1 20 cm).
Před ně vysadíme nižší, například šuškardu

(Liatris spicata, 70 cm), kokardu (Gailardia
cristata, 50–60 cm), máčku (Eringium bourgatii
50 cm, E. alpinum 70 cm), třapatkovku (Echi
nacea purpurea, 70 cm), řebříčky (Achillea
millefolium červený Paprika, bílý A. ageratifolia,
oba 40 cm) a do jejich sousedství traviny: oves
(Avena sempervirens, 40–60 cm), vousatec
(Pennisetum japonicium, 50–60 cm), šalvěj
(Salvia nemorosa, 50–80 cm), dále pak trvalky
pupalku (Oenothera fruticosa, 60 cm), svatolinu
(Santolina chamaecyparissus, až 50 cm),
rozrazily (Veronica spicata, až 60 cm, V. teu
crium, až 60 cm), boubelku (Platycodon gran
diflorus, 70 cm), krásnoočko (Coreopsis gran
diflora, 70 cm), mavuň (Centranthus ruber,
60 cm), rozchodník (Sedum telephium, Matrona,
70 cm), i plesnivku (Anaphalis margaritacea,
40–60 cm).

Ještě nižší, suchu odolné trvalky: kakosty
(Geranium cantabrigiense, 25–30 cm, G. mac
rorrhizum, 30–40 cm, G. sanquineum, 30 až
40 cm), denivky (Hemerocallis hybr., 40 cm),
oman (Inula ensifolia, 30 cm), levandule
(Lavandula angustifolia, 40 cm), šanta (Nepeta
x faassenii, 40 cm), routa (Ruta graveolens,
40 cm) a čistec (Stachys byzantina, 30 cm).
Na okraj vhodné, nejnižší trvalky: mochničku

(Waldsteinia geoides, 20 cm), hvězdnici (Aster
alpinus, 230 cm), turan (Erigeron karvinskianus,
20 cm), pelyněk (Artemisia schmidtiana ´Nana´,
1 5 cm), koniklec (Pulsatilla vulgaris, 20 cm),
kontryhel (Alchemilla alpina, 1 0 cm) a kober-
covitě rostoucí mochnu (Potentilla nepalensis)
i mateřídoušky (Thymus serpyllum, T. x citrio
dorus).
Z cibulovin jsou vhodné: česneky (Allium

karataviense, A. christophii), řebčík (Fritillaria
imperialis), l i l ie (Lilium candidum, L. regale),
ladoňka (Scilla mischtschenkoana), hyacint
(Hyacinthus hybr.), tulipány (Tulipa fosteriana,
T. kaufmaniana). Rabátko lze doplnit i dalšími,
výše uvedenými drobnými cibulovinami.

Podobně můžeme vytvořit i mnohopohledový
trvalkový záhon ve volném prostoru zahrady.
Nejvyšší rostliny ale v tomto případě umístíme
do jeho středu a k okrajům postupně nižší a
nižší. Na severní polovině záhonu, do stínu těch
nejvyšších, pak lze vysadit i takové trvalky, které
nejsou vysloveně suchu odolné.

Je tedy z čeho vybírat. Ale je třeba mít na pa-
měti, že méně je více! Většího efektu dosáh-
neme menším počtem druhů, ale vysazených ve
skupinách. Naopak, mnoho druhů o jediném
exempláři působí chaoticky.

Snažila jsem se přispět k tomu, aby vaše
okrasná zahrada, i v době dlouhého přísušku,
vystačila s minimální závlahou a při tom byla
pestrá, přinášela radost, květy i plody!

Závěrečná poznámka k závlahové vodě:
Měla by mít přibližně stejnou teplotu, jako je
teplota půdy v hloubce 1 0 cm. Má být prosluněná
a prostřednictvím zelených řas fotosyntézou
obohacená o kyslík, raději teplejší než stu-
denější. Proto necháme studniční vodu předehřát
v nádobách a dešťovou vodu z téhož důvodu
jímáme do barelů. Nikdy by teplota zálivkové
vody neměla přesáhnout 36 °C.

Pokud jímáme vodu ze střechy, měli bychom
regulovat i odtok zplodin usazených na střeše
během dlouhého suchého období (voda na
začátku deště) a jímat až vodu čistou z omyté
střechy. Pokud ji poté budeme uchovávat ve tmě,
v podzemních nádržích, nemůže dosáhnout
požadovaných kvalit a navíc vznikne potřeba
jejího čerpání na povrch.

Mgr. Miroslava Dostálová,
odborná instruktorka ÚS Hradec Králové
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Tykvovité zeleniny a voda

Melouny, okurky, tykve i lagenárie patří do
velké rodiny tykvovitých zelenin. Jsou sice
příbuzní, jej ich potřeby a preference jsou ale
značně rozdílné. Určitě mají mnoho společné
– jsou rodinou milující teplo. Současně se ale
liší vitalitou, bujností růstu, sílou kořenového
systému a schopností opatřit si vodu a živiny.

Se změnou klimatu a stále teplejšími léty, se
pěstování tykvovitých zelenin u nás rozšiřuje.
Naráží ale na další limit - dostatek, resp. ne-
dostatek vláhy. Tykvovité zeleniny jsou liánovité
rostliny s vysokou náročností na vodu. A samo-
zřejmě, potřebují ji ve vegetační době, v období
plného růstu, kdy jí začíná být nedostatek.

Nedostatek vláhy se projevuje vláhovým stre-
sem. Jeho nejmarkantnějším příznakem jsou
svěšené listy v době nejvyššího slunečního
úžehu. V průběhu noci rostlina obvykle obnoví
turgor (buněčné napětí) a ráno vypadá svěže.
Krátkodobý vláhový stres obvykle přečká rostlina
bez újmy. Při dlouhodobějším nedostatku vláhy
se projevuje slabší růst a to, co je pro zahrádkáře
zásadní, omezuje se násada plodů. U plazivých
tykví se např. výrazněji, než za dostatku vláhy
projeví tzv. „dominance prvního plodu“. Rostlina
nasadí jeden plod a pak soustředí všechnu
energii k tomu, aby jej dovedla do plné zralosti,
se zralými semeny a tím se generativně repro-
dukovala. Další samičí květy se neujmou ani
tehdy, když jsou dostatečně opyleny a teoreticky
by měly mít šanci na úspěšný vývoj. Výsledkem
vláhového stresu je podstatné snížení výnosu co
do počtu plodů i jejich velikosti.

Vláhový stres se projeví i vyšším hromaděním
hořkých substancí tykvovitých, tzv. cucurbita-
ceinů. Znáte to z hořkých okurek nakládaček. Na
trhu jsou již odrůdy, které jsou tzv. geneticky
nehořké a tvorbu cucurbitaceinů mají geneticky
blokovanou.

Mohutnost kořenového systému je zásadní
pro schopnost rostliny opatřit si vodu a živiny.
Čím mohutnější je kořenový systém, tím vyšší je
tato schopnost. Nejslabší kořenový systém mají
z rodiny tykvovitých okurky, následovány me-
louny. Na opačném konci, s mohutným sys-
témem kořenů, jsou tykve. V určité úměře ke

kořenům je i masa nadzemní části rostliny, kterou
kořeny vyživují. Praktickým výstupem těchto
vlastností rostliny je to, že tykve se u nás dají
úspěšně pěstovat bez doplňkové závlahy, u oku-
rek a melounů je alespoň omezená závlaha
v kritických momentech nutná.

Když je vláhy fatální nedostatek a nemáme
přístup k vodě, pak opatření, která můžeme
udělat z hlediska vodního managementu tykvo-
vitých, není mnoho.

Technologie pěstování
Při pěstování pravokořenné kultury tykvovitých

zelenin máme dvě základní možnosti založení
porostu – přímý výsev, nebo předpěstovanou
sadbu. U melounů, s vyššími nároky na teplo, je
volba jasná – předpěstovat sadbu a tím využít
jarní měsíce na prodloužení vegetační sezóny a
získání ranějších sklizní. Ani u paprik u nás nikdo
přímý výsev nedělá]

U okurek a tykví jsou ve hře oba způsoby
založení porostu. Osobně jednoznačně preferuji
přímý výsev – semena, která vzejdou přímo na
stanovišti plynule pokračují v růstu, netrpí
přesazovacím šokem a mají lépe vyvinutou a
odolnější kořenovou soustavu. Urychlení vege-
tace předpěstováním sazenic není u tykví a
okurek nakládaček v našich podmínkách pod-
statné. Pokud vás ovšem na vašem pozemku
limitují škůdci, nebo ptactvo (holubi, bažanti),
kteří semena ještě před vyklíčením zničí, zů-
staňte u osvědčeného předpěstování sadby.

Nezakládejte příliš hustý porost, rostliny si pak
konkurují mezi sebou při přístupu vláze. Uni-
verzální spon ale neexistuje. Snažte se alespoň
přibližně dodržet doporučení výrobce, které
najdete na zadní straně sáčku s osivem. Chara-
kter růstu každé odrůdy je odlišný a dodavatel
osiva má nejvíce zkušeností s jejím pěstováním.

Roubování na tykvovou podnož
Tykvovité zeleniny se mezi sebou mezirodově

nekříží, nemůžete vytvořit např. hybrid mezi
melounem a okurkou. Současně ale mají k sobě
tak geneticky blízko, že jsou schopny vege-
tativního srůstu. Této schopnosti se využívá při
roubování okurek, ale i melounů, na podnož
tykve. Při pěstování hadovek ve skleníku se díky
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rezistentním podnožím eliminuje efekt zamoření
půdy fusarii a pythii. Mohutný kořenový systém
tykve ale zajišťuje pro naroubované rostliny i
lepší příjem vody a živin z hlubších půdních
horizontů. Roubování melounů má proto význam
i při jejich pěstování v polních podmínkách. Ne-
výhodou této technologie je samozřejmě vyšší
pracnost a vyšší finanční náročnost.

Roubuje se na tykev fíkolistou, lagenárie,
nebo mezidruhové hybridy tykve, které jsou
vyšlechtěny pro lepší afinitu.

Zalévání
Porosty tykvovitých zalévejte vydatněji a méně

často. Vyhněte se každodennímu „skrápění“
povrchové vrstvičky půdy, kdy se voda prakticky
nedostane ke kořenům. Zalévejte tak, abyste
prolil i horizont půdy, ve kterém má rostlina roz-
prostřeny kořeny. Nejvyšší potřeba vody je
v období intenzívního růstu a nasazování plodů.
V období dozrávání plodů dodatečnou zálivku
omezte. Cukrové melouny se např. vyznačují
výraznější chutí a vyšším obsahem cukrů pokud
nejsou cca 1 4 dní před sklizní zalévány.

Hospodaření s vláhou
Snažte se zachovat co nejvíce vláhy, která se

už do půdy dostane pro vaše rostliny. Plevele
soutěží s vašimi rostlinami o vodu, proto je bez-
plevelný pozemek záležitostí nejen estetickou.
Okopávání není jenom odplevelováním, po sil-
nějším dešti narušte vrchní vrstvičku půdy,
abyste zabránili neproduktivnímu výparu. Tykvo-
vité zeleniny, s výjimkou cuket a patisonů, mají
liánovitý růst. V určité fázi vývoje se jejich porost
zapojí a každý pokus o kultivaci půdy může vést
k poškození stonů a polámaní listů. Po zapojení
porostu je proto lépe do něj nezasahovat.

Ing. Peter Gajdoštin,
Dobrasemena.cz

Půda a voda

Sucho a mokro v půdě
Nedostatek vody v půdě pro rostliny se pro-

jevuje vadnutím. Dokonale zjistíme tento stav

jako bod trvalého vadnutí rostliny. Jde v podstatě
o určení určitého stavu půdní vlhkosti. Tento bod
závisí na druhu půdy, na jejím chemickém
složení, podílu organické hmoty, ale i na jednot-
livých druzích rostlin. Je-li v půdě tak málo vody,
že ji nemůže rostlina přijmout, jde o fyzikální ne-
boli absolutní sucho. Je-li voda v půdě přítomna,
ale rostlina ji nemůže přijmout, například pro
vysoký obsah solí nebo nedostatek kyslíku v pů-
dě apod., jde o relativní fyziologické sucho.

Ponecháním rostlin kratší nebo delší dobu
v podmínkách sucha, dochází k podstatnému
snížení úrody, rostliny jsou oslabovány, snadněji
jsou napadány chorobami a škůdci. Rovněž
půda trpící suchem omezuje intenzívní mikro-
biální půdní život, ustává humusotvorný pochod
i proces mineralizace organických látek v půdě.
Půda se tímto vlivem neničí, ale zpomalují se její
biologické procesy. V praxi na zahradách si vždy
musíme být vědomi, že sucho v podmínkách
zahrad má nejintenzivnější vliv na půdách pís-
čitých, dále pak při plném vyschnutí půd na
půdách bohatých humusem. Půdy těžké proje-
vují nedostatek vody i za zdánlivé vlhkosti,
ovšem vodu ztrácejí pozvolna. Z toho vyplývá,
že nejlépe udržují vlhkost v půdě koloidní částice
a fyzikální jíl. Vysazujeme-li například okrasné
rostliny do kořenáčů nebo truhlíků a nemáme
možnost pravidelné zálivky, je nutné přidat do
zeminy při výsadbě rostlin trochu slínovité
(jílovité, hlinité) půdy, poněvadž v čisté humózní
zahradní půdě by mohlo snadno dojít při jejím
vyschnutí k uhynutí rostlin suchem. V každém
případě napomáhá proti suchu v půdě včasný
mulč, zvláště použijeme-li nasečenou trávu.
Dobrý je i mulč polyetylenovými fóliemi, netkanou
textilií různých tlouštěk a barev.

Proti suchu v půdě lze učinit i další opatření.
Předně omezíme hnojení vodorozpustnými
solemi, jako jsou hnojiva s ledkovou formou
dusíku, draselná hnojiva a hnojiva vápenatá.
Vyvarujeme se i hnojivé závlahy močůvkou,
hnojůvkou a zákvasy (zvyšuje se koncentrace
půdního roztoku a tím zhoršuje příjem vody
rostlinami). Půdu stíníme a máme-li zahradu na
větrném místě, vysazujeme nebo stavíme vět-
rolamy, omezující ztrátu vody z rostlin zvýšenou
transpirací způsobenou prouděním vzduchu,
tedy větrem.
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Zvýšení odolnosti rostlin proti suchu
Na každé půdě lze zvýšit odolnost rostlin

k suchu jednak výběrem vhodných druhů a kul-
tivarů rostlin, dále navykáním na nedostatek
vláhy v půdě již od počátku růstu. Dobrá metoda
je kultivace vedoucí k tvorbě kořenů ve větší
hloubce ornice. Dosáhneme toho povrchovou
úpravou půdy, například udržováním povrchu
půdy s přídavkem písku, aby kořeny rychleji
pronikaly do větší hloubky, alespoň 7 až 8 cm,
kde udržujeme více humusu a větší podíl jí-
lovitých částic. Značně pomáhá pravidelná zá-
vlaha, do prohloubených brázd, které děláme do
hloubky 1 0–1 2 cm a zavlažujeme jen pomalým
proudem vody, aby voda nepronikla na povrch
půdy.

Otužení rostlin proti suchu lze dosáhnout
omezením dusíkatého hnojení, hnojením vodo-
rozpustnými hnojivy jen v malých dávkách a
raději v častějších intervalech, spojených vždy
s obdobím dešťů nebo závlah. Rostliny pak mají
pevnější pletiva, více odolná suchu.

Prohlubování ornice a hospodaření
s vláhou
Při častém nedostatku vláhy v půdě, nebo při

občasném převlhčení půdy lze zlepšit podmínky
na zahradách pásovým prohlubováním ornice a
podorničí. Důsledkem této vyzkoušené metody
je dosažení vyrovnanějších vlhkostních poměrů
v půdě, lepší odolnost proti poškození ovocných
dřevin mrazem i lepší podmínky výživy z půdy.
Princip je podobný jako rigolování, tj. přemístění
svrchní, dobře okysličené ornice do hloubky 40
až 60 cm. Střední vrstvu půdy z hloubky 20 až
40 cm dáváme zpět na stejné místo a podorničí
nebo spodní neokysličenou část dáme na povrch
půdy nebo zbytek rozhodíme po zahradě na
povrch. Tento systém rigolování lze uplatnit jen
pro hlubokokořenící rostliny, jako jsou vinná réva,
chřest apod. Při pásovém prohlubování půdy jde
o současné obohacení půd humusem a o zkul-
turnění půdy až do hloubky 60 cm, aniž by došlo
ke snížení úrodnosti vlastní povrchové ornice.
Do hloubky 40–60 cm dáme zbytky z průklestu
stromů, až do průměru větví 2–3 cm a zasypeme
je dobře proleželým kompostem, obohaceným
na 1 m3 přidáním 4–5 kg Cereritu. Na tuto asi
1 0 cm vysokou vrstvu dáme 1 0–1 5 cm svrchní

ornice. Na půdách kyselých můžeme přidat vá-
penatá hnojiva k úpravě a udržení vhodné půdní
reakce. Pak vrstvíme opět humus s přídavkem
zbytků ornice a opět obohatíme tuto část trochou
humusu s přídavkem minerálního hnojiva (napří-
klad Cereritu). Na povrch, tj. od 20 cm hloubky
dáme zbytek ornice a podorničí a rovněž část
proleželého kompostu, obohaceného o minerální
hnojivo. Celé prohloubení děláme jen na šířku
rýče v pásu. Příští rok uděláme tentýž pás vedle
a tak postupujeme, až je celá zahrada s prohlou-
benou a zkulturněnou půdou do hloubky 60 cm.
Tento způsob pásového prohloubení ornice
umožní vlivem okysličení růst kořenů do hloubky
a tím lepší využití půdní vláhy. Při nadbytku vláhy
je prospěšná drenáž ze zbytků průklestu a z pří-
davku proleželého kompostu, takže rostliny mají
nejméně na 1 0 až 1 5 let upravenou půdu, která
odolává více suchu i vlhku. Půda je do hloubky
okysličená, prohnojená a nevyžaduje pravidelné
rytí.

Půda a voda
Voda obsažená v půdě musí být jen v určitém

množství, musí mít určitou kvalitu, musí obsa-
hovat kyslík a vhodné složení minerálních solí.
Voda v půdě je významnou složkou, která umož-
ňuje život miliard organizmů, umožňuje příjem
živin kořeny z půdního roztoku. Nedostatek vody
je mnohdy škodlivější než její nadbytek. Je-li ve
vodě dostatek kyslíku, není škodlivá, pokud by
to neplatilo, nebylo by prakticky možné rostliny
pěstovat hydroponicky.

Zastoupení vody a vzduchu v půdě nás infor-
muje o skutečném fyzikálním stavu půdy. Tento
stav pak považujeme z hlediska růstu rostlin za
velmi důležitý a jeho úprava je proto základně
důležitá. V půdě jsou volné prostory mezi čás-
tečkami minerálními, humusem i mezi kořeny a
ostatním půdním edafonem vyplněny vodou
s rozpuštěnými živinami a dalšími látkami, nebo
jsou vyplněny půdním vzduchem, tj. směsí plyn-
ných látek jako je kyslík, oxid uhličitý, metan,
aromatické látky, vonné látky z kořenů, bakterií,
vodní pára, včetně plynů z humifikačních a mine-
ralizačních procesů. Množství vzduchu v půdě
má být alespoň 1 0 objemových procent. Pro
zahradní plodiny by mělo být v půdě 1 5–20 %
vzdušné kapacity. Je-li sucho, dochází k zvětšení
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objemu vzduchu v půdě a naopak u půd pře-
mokřených podíl vzduchu klesá a vzniká nebez-
pečí hnití rostlin. Pokud je v půdě voda obsa-
hující (vázající) dostatek kyslíku, není nebezpečí,
že rostliny budou hnít. Podmínkou zdravé půdy
je, aby zásoba kyslíku ve vodě a v půdě stačila
k potřebám dýchání kořenů rostlin a půdního
edafonu. Proto půdy okopáváme a zavlažujeme
okysličenou vodou.

Půdní vlhkost
V zahrádkářské praxi jí můžeme stanovit

odhadem. Měli bychom znát druh půdy, protože
například těžká, jílovitá se chová při obsahu
stejného množství vody, než půda písčitá. Vlhká
půda se maže, lepí, ale nekašovatí. Těžká půda,
jílovitá nebo slínovitá se dá hníst jako těsto při
obsahu vody 30–40 %, u půd hlinitých je to mož-
né ještě pokud obsahuje ještě o 1 0 % vody mé-
ně. Písčité a hlinitopísčité půdy je možné mezi
prsty formovat i při obsahu vody 1 0–25 %. Vodu
je možné z takových půd „vymačkat“. Mokrá
půda v případě těžkých půd kašovatí (45 %
vody), ale nerozlévá se. U půd hlinitých je půda
„mokrá“ v případě, že obsahuje 30–35 % vody.
Pokud do vzorku uděláme jamku, za krátkou
dobu se v ní objeví voda. Za těchto vlhkostních
poměrů dochází zejména za teplého slunečného
počasí k mimořádně rychlému rozvoji půdních
organizmů, které zpracovávají většinu půdního
vzduchu a rostliny začínají trpět jeho nedos-
tatkem. Půdu je třeba provzdušnit okopáváním
či jiným mechanickým způsobem. U půd lehkých,
písčitých a hlinitopísčitých z odebíraných vzorků
v případě, že půda je mokrá, odkapává voda.
V procentech vyjádřeno je to u půd písčitých
20–30 %, u půd hlinitopísčitých 25–35 %. Pokud
i u lehčích půd trvá tento stav delší dobu, trpí
rostliny nedostatkem kyslíku a záhy začnou
zahnívat. Označíme-li půdu jako zbahnělou, jde
již o tak vysoký obsah vody, že je břečkovitá a
tekutá. Obsah vody bývá v těchto případech
v těžkých půdách nad 35–45 % a u lehčích půd
nad 35 %.

Máme-li naopak vody v půdě nedostatek,
dochází k zahušťování půd. Půda vlahá se
počne při tlaku mezi prsty drobit, ale nelepí se,
ani se nemaže. Těžká půda takto reagující na
hmatovou zkoušku obsahuje asi 20–30 % vody

a půda hlinitá asi 1 5–22 % vody. Lehké půdy
v takovém případě obsahují 5–1 0 % vody. Půda
vyprahlá se projevuje drobením větších jílovitých
hrudek, ale drobné vyschlé části půdy se již drobí
nesnadno. Tento stav svědčí o obsahu asi 1 2 až
20 % vody. U lehkých a hlinitopísčitých půd se
suchá půda projevuje snadnou rozsýpavostí a
při stlačení mezi prsty nelze půdu tvarovat.
V těchto případech obsahuje písčitá půda asi 2
až 5 % vody a půda hlinitopísčitá 4–1 0 % vody.
Toto množství vody je pro písčité půdy ještě
dostačující, ale v půdách těžkých se již projevuje
nedostatek vody, zvláště v odpoledních hodi-
nách, kdy nestačí přísun vody v rostlině z kořenů
do listů pro intenzívní transpiraci. Je-li půda
vyprahlá, obsahuje těžká půda asi 8–1 2 % vody.
Taková půda má již nedrobitelné hrudky, často
tvrdé jako kámen. Rostliny v takové půdě zasy-
chají a hynou. Jde-li o vyprahlé půdy lehké, pís-
čité, jeví se již zcela suché, prachovité a nestruk-
turní. Půdy písčité mají v tomto stavu obsah vody
pod 2 %. Půdy hlinitopísčitá asi 4 % a méně.

Pro zahrádkářskou praxi je však nutné znát
vlhkostní poměry půdy nejen horních 5–1 0 cm,
ale i v hloubce 1 0–20 cm. Hodnocení je pro ode-
brané vzorky zeminy z hloubky stejné jako z po-
vrchu ornice. Podle této odhadové stupnice pak
lze řídit i potřebu závlahy anebo odvodnění půdy.

Vodní kapacita půd
Každá půda má jinou schopnost udržet v pro-

storách mezi částicemi, v kapilárách a otvůrcích
různé množství vody. Rozlišujeme minimální
vodní kapacitu a maximální kapilární kapacitu a
konečně absolutní vodní kapacitu. O absolutní
vodní kapacitě půdy na zahradě se můžeme
přesvědčit orientační zkouškou. Zeminu nejdříve
vysušíme do konstantní vláhy, nejlépe v troubě
při 1 05 °C a přesně ji zvážíme. Odváženým
množstvím suché zeminy pak naplníme váleček,
např. polyetylenovou nádobku na jogurt, ze které
odstraníme dno. Pak umístíme nádobku napl-
něnou suchou zeminou nad vodní hladinu, na
filtrační papír sahající do vody. Přes filtrační papír
difunduje kapilaritou voda do půdy v nádobce a
postupně se docílí určité hodnoty, která udává
maximální množství vody, kterou dokáže pří-
slušná půda vysát. Váleček s nasátou vodou do
půdy pak zvážíme a zjistíme rozdíl mezi hmot-
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ností suché půdy a půdy s nasátou vodou. Tím
zjistíme, kolik vody může udržet sledovaná půda.
Tento údaj o maximální kapilární kapacitě půdy
nás informuje na jednu stranu o nebezpečí zbah-
nění půdy, nebo naopak o rychlé vysýchavosti
půd, je-li kapilární kapacita malá.

Přijatelnost vody rostlinou
Půdní voda má mnoho podob a ne každá její

forma je přijatelná rostlinou. Vždy se jedná o
jednu a tutéž vodu, ale její dopad na živé or-
ganismy se projevuje biologicky odlišně. Pro
rostliny je nejcennější voda, která se může v pů-
dě volně pohybovat vlivem zemské přitažlivosti
(gravitace) a vlivem pohybu v kapilárách (kapi-
lární voda). Ostatní typy vody jsou již pro rostlinu
problematické až zcela nepřijatelné. Jde o vodu
obalovou, která jako tenký film obaluje půdní
částice a je poutána adhezními molekulárními
silami, případně vyplňuje jemné micelární otvory,
kde drží adhezí a kohezí (přilnavostí a sou-
držností). Voda hygroskopická je ještě více
poutána uvedenými fyzikálními silami, často je
ve skupenství plynném. Ta může být při nižších
teplotách i ve skupenství kapalném a pak ji mo-
hou rostliny využít. Plynná voda (pára) je sou-
částí půdního vzduchu a má schopnost difuzního
pohybu. Je-li plynné vody v půdě mnoho, může
dojít k napadání kořenů patogenními houbami
nebo bakteriemi, podobně jak se to děje ve
vlhkých sklepech při uložení hlíz a cibulí přes
zimu. Přimísíme-li do půdy trochu dřevěného
uhlí, podstatně toto nebezpečí snížíme.

Zcela nevyužitelný typ vody pro rostlinu je
voda chemicky vázaná jako voda krystalická a
hydrátová, případně voda v tělech živých orga-
nismů.

Voda podzemní, chybně nazývaná voda spod-
ní, vyplňuje hlubší půdní vrstvy a zůstává jako
voda v podzemních "jezerech" na nepropustném
podloží. Tato voda se pohybuje po spádech dolů
a může i vyvěrat, je-li na zcela nepropustném
podloží (artéské studny). Většinou však bývá její
hladina ustálena v takzvané hladině podzemní
vody (freatická hladina). Tato voda má schopnost
kapilárního zdvihu jemnými kapilárními otvůrky
v půdě a při nedostatku vláhy v ornici se dostává
až na povrch půdy. Poněvadž jde vesměs o vodu
bez kyslíku, je zvýšený obsah tohoto typu vody

v ornici v blízkosti kořenů závadný. To je též
důvod proč se nemá zalévat nebo jakkoli zavla-
žovat na zahradách pramenitou, studniční nebo
vodovodní vodou bez jejího okysličení a prohřátí.
Pro rostliny je také bezcenná voda v půdě ve
formě ledových krystalů. Dojde-li však k jejímu
ohřátí, mění se ve skupenství tekuté a je pak
plně rostlinnými kořeny přijatelná.

Voda přijatelná pro rostliny
Volná půdní voda je pro rostliny snadno

přijatelná. Ovšem rostlina má schopnost odebírat
z příkořenové zóny vodu podle osmotického
tlaku v kořenových buňkách. Napomáhá k tomu
koncentrační spád mezi jednotlivými buňkami
v rostlině a také intenzita transpirace, kohezní a
adhezní síly i funkce koloidů v protoplazmě rost-
liny. Všechny využitelné vody pro rostliny jsou
biologicky cenné, tedy vody staticky užitné nebo
přístupné. Vodu, kterou získává půda kapilaritou
a koncentračním spádem označujeme jako dy-
namicky užitečnou vodu.

Pro zahrádkářskou praxi má ještě značný
význam voda hygroskopická. Je poutána adhe-
zními a kohezními silami a její množství je závislé
na relativní vlhkosti vzduchu. Významná je na-
příklad pro klíčící semena, pro vznikající mladé
kořeny těchto rostlin. Čím je relativní vlhkost
vzduchu v půdě vyšší, tím je i více hygroskopické
vody v půdě. Je-li v půdě 1 00% relativní vlhkost
vzduchu, adsorbuje půda maximální množství
vody. Lze jí stanovit laboratorně, jednotlivé půdy
mají své „číslo hygroskopičnosti“, což je údaj
informující nás o obsahu hygroskopicky vázané
vody v půdě.

Aby byla rostlinou voda přijatelná, musí mít
určité hodnoty. Musí mít určité pH neboli reakci,
která odpovídá požadovanému rozmezí pěs-
tované rostliny. Musí mít určitou teplotu. Rozdíl
oproti teplotě vzduchu by neměl být větší než
8 °C. Jinak dochází u rostlin k teplotnímu šoku,
který způsobuje zastavení růstu a snižování
výnosů. Významnou vlastností závlahové a
půdní vody je obsah kyslíku. Vždy si musíme být
vědomi skutečnosti, že naše kulturní zahradní
rostliny nutně vyžadují v půdní vodě kyslík. Ten
může mít původ ze vzduchu nebo může být ve
vodě rozpuštěný, získávaný přímo z fotosyntézy
u submerzních (ponořených) zelených rostlin,
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zvláště u jednobuněčných řas, které žijí v osvět-
lené závlahové vodě. K tomu dochází, pokud
necháváme stát vodu z podzemních zdrojů,
vodovodu, i srážkové vody, na slunci. Takto
okysličená voda umožňuje dokonalé dýchání
kořenů, což je základem pro intenzívní schop-
nosti příjmu minerálních živin v iontové formě do
kořenů rostlin.

Kdy a jak dodáváme rostlinám vodu
Nejdříve musíme poznat tzv. vláhový režim

půdy a vláhový režim v rostlině. Každá půda a
každá rostlina se více či méně liší. Předávkování
vody a stejně i její nedostatečné množství vedou
ke snížení úrod. Při tom musí být trvale dbáno o
kvalitní okysličenou vodu a současné o vhodnou
přítomnost vodorozpustných solí s obsahem
biogenních makro a mikroprvků.

Pro vláhový režim půdy je vždy nutné znát vliv
teploty půdy, vzduchu, intenzity osvětlení rostlin,
větrnost stanoviště a celý další komplex vnějších
i vnitřních vlivů. Oproti velkovýrobě, využívající
služby různých laboratoří, v zahrádkářské praxi
ještě dlouho zůstane základem volby závlahy
znalost a zkušenost. Částečně nás o vláhovém
režimu rostlin může informovat obsah vody v živé
rostlině, ovšem ne vždy. Tak například kaktusy
obsahují často velké množství vody a umí s ní
dokonale zacházet, šetřit ji pro období dlou-
hodobého sucha. Většina tykvovitých zelenin
obsahuje až 95 % vody a při tom vyžadují stále
dobrý přísun vody. Mají ale schopnost opatřit si
vodu i z hloubky půdy (zejména přímé výsevy).
Většina zeleniny obsahuje v čerstvém stavu asi
90 % vody a schopnost opatřit si z půdy vodu je
u jednotlivých druhů zeleniny značně odlišná.
U každé rostliny lze z hlediska fyziologie zjistit
období největší náročnosti na vodu, nebo ob-
dobí, kdy nedostatek vody může působit značné
snížení sklizní nebo kvality. Například pro hrách
je nejcitlivější období začátek kvetení a tvorba
lusků. Je to obvykle období od konce května do
konce června, posuzujeme-li ranější kultivary
hrachu. Obvykle je třeba nejméně dvou závla-
hových dávek v množství 1 0–20 mm závlahy,
nejlépe postřikem. Rané brambory vyžadují
nejvíce vláhy při začátku kvetení a brambory
polorané po začátku kvetení. Závlaha postřikem
má být nejméně ve dvou dávkách a u pozdních

kultivarů v dávkách třech. Na jeden postřik
počítáme u raných brambor s 30 mm postřikové
vody, u středních a pozdních kultivarů 20 mm.
Mrkev vyžaduje nejvíce závlahu za 2 měsíce po
vzejití. Hlavní potřeba je většinou v druhé polovi-
ně července. To se týká kultury pozdních kultiva-
rů, mrkve. Rané kultivary vyžadují závlahu již
v květnu, případně i v dubnu. Dávky jedné zá-
vlahy by měly být alespoň 20 mm. Pozdní zelí
má největší potřebu závlahy od začátku červen-
ce do konce srpna. Je třeba nejméně čtyř závlah,
vždy po 20 mm vody. Obdobně je náročný květák
a to jarní i pozdní kultivary. Rajčata vyžadují
nejvíce vláhy v období intenzivního růstu a
kvetení, méně pak v plné plodnosti a nejméně
při dozráváni. Nadbytek vláhy oddaluje dozrávání
a zvyšuje se nebezpečí houbových chorob.
Závlaha na zahradách je zvláště nutná v červnu
a postupně se snižuje do poloviny srpna. Je
třeba nejméně čtyř závlah v množství vždy po
20 mm. Vhodná je zvláště závlaha podmokem.
Pro ovoce je nejdůležitější závlaha v době před-
pokládaného opadu ovoce a dále pak před do-
zráváním. Obvykle je fyziologicky nejcennější
závlaha v červnu a červenci a není-li dostatečně
vlhký květen, pak i v květnu. Opět je třeba nej-
méně čtyř vydatných závlah v množství vždy po
20 mm vody.

Nejčastěji používané způsoby závlahy
Vybírat je možné z variant závlahy postřikem,

podmokem, přeronem, výtopou, drenážní, kap-
kovou. Závlaha postřikem vyžaduje nejvíce vody.
Mnoho se jí rychle vypaří, aniž by prospěla rost-
lině. Dochází však k podstatnému ovlivnění
vzdušné vlhkosti. U jabloní trpících za sucha
padlím, se pravidelné rosení postřikem do korun
jabloní průkazně projeví i snížením napadení
letorostů padlím. Naproti tomu není průkazně
zjištěna ve větší míře strupovitost, nebo u révy
vinné plíseň révy, je-li kultura čas od času zavla-
žena postřikem. V každém případě volíme zá-
vlahu postřikem navečer u plodin, které trpí
padlím a naopak u rostlin trpících strupovitostí a
plísní révy raději zavlažujeme postřikem brzy
ráno. Závlaha postřikem zvyšuje nebezpečí
tvoření škraloupu na půdě. Postřik též snižuje
průměrnou denní teplotu. Závlaha postřikem
může též sloužit k očištění listů, což má velký
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význam v místech s velkým průmyslovým spa-
dem (i přes veškerá opatření), například poblíž
tepelných elektráren, vápenek, cementáren,
továren na výrobu a zpracování šamotu apod.

Závlaha podmokem je jednou z nejstarších
metod. Je to například rozvádění vody rovnými
příkopy a brázdami, nebo nahodile, podle vý-
sadeb kultur v místě závlahy. Voda se vsakuje
do půdy boky brázd a příkopů. Tím se snižuje
odpar z povrchu půdy, netvoří se škraloup na
povrchu půdy a rostliny jsou přitom dobře vodou
zásobeny. Tento systém závlahy není vhodný
v případě, že je voda určená k závlaze příliš
studená nebo neokysličená, tedy přímo ze
studní, pramenů a vodovodů. Závlaha přeronem
je vhodná zvláště pro trávníky a plochy se zapo-
jenými víceletými porosty. Tuto metodu lze využít
jen na mírně svažitých, ale přitom rovných
terénech. Má velký význam pro zavlažení za-
travněných sadů.

Zavlažování výtopou je výhodné jen na hli-
nitých a hlinitopísčitých půdách a jen u kultur,
které snášejí po kratší dobu větší zvlhčení půdy.
Jde o zaplavení půdy vodou tak, že záhonky na
bocích zvýšíme, aby voda vydržela déle na
zavlažovaném místě. Za takovou závlahu jsou
vděčné některé druhy zeleniny, zvláště však
květák, zelí a další brukvovitá zelenina.

Drenážní závlaha vyžaduje značnou tech-
nickou vybavenost. Musíme mít zabudovaný
drenážní systém v zóně kořenů pěstovaných
rostlin. Jde o závlahu, kterou vpouštíme dobře
okysličenou vodu do předem instalovaných
drenážních perforovaných trubek. Obvykle pou-
žíváme plastové drenážní trubky, tzv. husí krky,
které mají současně i význam odvodňovací a to
na půdách s vyšší hladinou půdní vody, zejména
v časně jarních měsících. Voda k takové závlaze
má být nejen dobře okysličená, ale i teplá.

Kapková závlaha se osvědčuje zvláště v sa-
dech, ve vinicích a v jiných kulturách, dnes už
není vzácností ani v zahrádkách. Je platná všude
tam, kde je možné dodávat vodu jen do určitých
míst nebo k jednotlivým rostlinám. Náklady na
její pořízení vyvažuje zejména to, že je ze všech
druhů závlah nejšetrnější na spotřebu vody a
spolu s vodou lze dodat rostlinám i všechny
potřebné živiny formou roztoku. Její provozování
(spouštění, zastavení) lze snadno zautoma-

tizovat, a šetrně zalévat i v době, kdy na za-
hrádce nejsme i třeba delší dobu přítomni.

Závlaha postřikem nebo přeronem, výtopou
může ale vést k tvorbě půdního škraloupu.
Pokud se tvoří, zavlažujeme v delších časových
intervalech, obvykle po 5–1 4 dnech, v dávce až
30 l vody na 1 m2. Za dva až tři dny se povrch
půdy zkypří, což omezí výpar, zlepší zásobení
půdy kyslíkem.

Dodáme-li do závlahové vody živiny ve formě
tekutých hnojiv, nebo rozpustíme-li v ní rozpust-
ná, obvykle negranulovaná hnojiva, stejně jako
močůvku, hnojůvku a filtrát ze zákvasů z drů-
bežího, holubího aj. trusu, nebo z vojtěšky, ko-
přiv apod., musíme vždy počítat s nebezpečím
poškození zavlažované kultury koncentrací solí
z hnojiv. Proto volíme vždy k této hnojivé závlaze
podmračené dny, dobu po západu slunce a kon-
centraci upravíme podle vývoje listů, případně
plodů a podle jejich citlivosti. Obvykle používáme
0,5 % koncentraci. Je vhodné jeden den předem
koncentraci vyzkoušet, zvláště ve dnech s noč-
ními teplotami nad +1 5 °C. Hnojivé závlahy lze
spojit v některých případech i s ošetřením pes-
ticidy.

Aby voda splňovala požadavky na kvalitní
závlahovou vodu, musíme mít jistotu, že ne-
obsahuje jedovaté látky, zvláště soli těžkých
kovů, herbicidy a jiné pesticidy a nesmí obsa-
hovat ani mikrobiální a jiné znečišťující látky.
Voda by měla být na slunci prohřátá a dobře
osvětlená slunečním světlem, aby se v ní roz-
množily mikroorganismy, zvláště zelené řasy se
schopností fotosyntézy. Tak dojde nejen k obo-
hacení vody kyslíkem, ale i k biologickému krát-
kodobému čistění vody, kdy dochází k oxidaci
mnoha škodlivých látek.

Závlaha na svažitých pozemcích
Na svazích je závlaha složitější, poněvadž

dochází k značnému odtoku vody vlivem spádu.
Zvláště je toto nebezpečí velké u půd těžších,
kde voda odtéká téměř bez vsaku. U půd leh-
kých dochází často k menšímu poškození půdy
vodní erozí a to nejen při bouřkách a náhlých
přívalech vody, ale i při závlaze postřikem nebo
při závlaze brázdové. Vhodné je svahy v tako-
vých případech terasovat nebo alespoň zatrav-
nit, aby bylo dosaženo pomalejšího pohybu vody
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po půdě a větší možnosti vsakování vody. To se
netýká jen využití vody vegetační, tedy vody
v době růstu rostlin, ale i vody mimovegetační,
zvláště pak sněhové, která tvoří základ před-
jarního zásobení půdy vodou do celého jejího
profilu. Dešťová voda, voda vznikající při tání
ledu a sněhu je velmi kvalitní, poněvadž je dobře
okysličená.

Svažitost zahrady a jiných obdělávaných
ploch určuje často i způsob ochrany půdy proti
poškození vodou. Mírně svažitá půda je do 1 0°,
svažitá do 20°, příkrá do 30° a strmá do 45°.
Běžně lze zelinařit a pěstovat rostliny s pra-
videlnou orbou nebo rytím do 1 0°–1 5° sklonu,
tedy na půdách mírně svažitých a částečně
svažitých. Na větším sklonu je vhodnější travnatý
porost, případně kombinovaný s porostem křovin
a stromů.

Nadbytek vláhy v půdě
Poněvadž jsou rostliny vývojově navyklé

určitému seskupení vnějších (ekologických)
podmínek, reagují určitým způsobem na změny,
které přesahují biologický vývojový návyk na
určité rozmezí jednotlivých vnějších faktorů.
Voda, její nedostatek i nadbytek, má na rostliny
velký specifický vliv. Vodní rostliny vyžadují často
vodu trvale a žijí submersně (ponořeny) po celý
život. Rostliny vyžadující bahenní prostředí mají
anatomicky upravené kořeny tak, že mají
schopnost dopravit i z nadzemních částí rostliny
vzdušný kyslík do speciálního pletiva (aeren-
chymu) nebo do dutin v kořenech a odtud si
opatřují nutný kyslík k dýchání. Mezi „bahenní“
rostliny se vzdušnými kořeny patří například
pokojová rostlina Monstera deliciosa, která má
k tomu účelu vzdušné hadovité kořeny ukončené
zvláštním pletivem velamenem, kterým přijímá
vzduch a kyslík, který dopravuje cévními svazky
ke kořenům v zemi. Jsou však i rostliny zcela
opačného charakteru, rostliny suchomilné. Tyto
rostliny mají schopnost udržet si po dlouhé ob-
dobí sucha vodu ve svých tělech, například kak-
tusy, sukulentní rozchodníky, pryšce aj. nebo
xerofyta, které si vodu ve svých tělech neumí
udržet, ale mají schopnost opatřovat si ji z půd-
ního prostředí velkou osmotickou silou (stepní
trávy aj.). Naše pěstované zahradní kultury
mohou zahrnovat i uvedené extrémní druhy, ale

většina pěstovaných druhů náleží k mezofytům,
tedy k rostlinám se střední náročností na vodu a
se střední odolností k suchu i k nadbytku vláhy.
Dostaví-li se nadbytek vláhy po krátkou dobu,
rostlina mnoho netrpí. Je-li však nadbytek vláhy
doprovázen podstatným snížením obsahu kys-
líku rozpuštěného ve vodě, dochází k projevům
tzv. intramolekulárního dýchání, při kterém se
tvoří v buňkách alkohol a dochází pak rychle
k vážnému poškození rostlinných pletiv, celých
orgánů a rostlina pro nedostatek kyslíku hyne.
Laik si chybně dělá představu, že rostlina si
může chybějící kyslík opatřit fotosyntézou. Kdyby
tomu tak bylo, nedocházelo by po delších deštích
na těžkých půdách k zahnívání rostlin (například
cibule, česneku), ke žloutence broskvoní, jabloní
atd. Je podivuhodné, že například jabloňový sad
obklopený mlýnským náhonem s trvale proudící
vodou jen několik desítek cm pod povrchem
půdy nadbytkem vláhy netrpí. Vysvětlení je však
snadné. Jde o proudící bohatě kyslíkem záso-
benou vodu, která se chová podobně jak dodaná
čerstvá okysličená voda do hydroponické ná-
doby. Stačí pak přivádět trvale dostatek kyslíku
a zásobit tak kořeny jabloní i půdní mikroflóru
kyslíkem. Proto odvodnění je nutné zvláště tam,
kde dochází k stagnaci vody bez kyslíku, která
znemožňuje dýchání a tím život většiny kul-
turních rostlin. Současně s negativním vlivem
této bezkyslíkaté vody dochází i k anaerobním
(bezkyslíkatým) mikrobiálním procesům v půdě,
dochází k hnití a k zbahnění půd a tak vznikají
podmínky zcela nevhodné pro život rostliny.
Extrémními případy jsou rašeliniště, kde je pro
nedostatek kyslíku a často i pro velkou kyselost
(nízké pH) nemožné přijímat minerální živiny a
tak nalézáme na takových stanovištích například
masožravé rostliny, jako je naše rosnatka
okrouhlolistá, která si musí minerální látky a
zvláště pak dusík opatřovat z těl polapeného
hmyzu. Abychom takové extrémní podmínky
zlepšili, nelze zvyšovat dávky hnojiv, ani přerývat
půdu, ale jedinou cestou je meliorace půdy
odvodněním.

Nejčastější příčinou dlouhodobého zamokření
zahrady nebo jiného pozemku je nepropustná
zemina s vysokým podílem jílu. Tak vznikají
močály, zbahnělé lokality nebo jen dočasně
přemokřená půdy. K dočasnému přemokření půd
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dochází zvláště při větších deštích, kdy voda
nestačí odtéci a dočasně se hromadí v pro-
láklinách se ztuženým podorničím nebo s ogle-
jením (vrstvami jílu v různé hloubce v půdě).

Nadbytek vody v půdě, která škodí růstu kul-
turních rostlin, se pozná podle trvale zbahnělé
půdy a podle zastavení růstu (zvláště u hlouběji
kořenících rostlin, například u hrušní roubo-
vaných na pláněti). Dále poznáme přemokření
půd na jaře, kdy nám prostupuje voda často na
povrch půdy, nebo se objevuje hladina půdní
vody při rytí v ornici a v podorničí. Nadbytek
půdní vody může vést i k zasolení půd. Ve
většině případů však dochází jen k hromadění
vody v půdě. Při dlouhodobém zamokření
v místě vznikají půdy s močály, půdy bažinaté
nebo i rašelinné. Důsledky se dosti brzo objeví
na poruchách růstu a plodnosti pěstovaných
rostlin. Vlivem nedostatku kyslíku se objevuje na
listech žloutenka, na půdě se objevuje mnoho
vlhkomilných plevelných rostlin, zvláště podběl,
přeslička, pryskyřníky, ocúny, rákos, mechy,
ostřice, sítiny, skřípiny, bahničky, lipnice bahenní
aj. V zimních měsících pozorujeme na povrchu
půdy ledový příkrov a na jaře vodní hladinu. Při
vyrytí zeminy vidíme, že vždy z půdy kape voda,
půda je bahnitá a přemokřená.

Odvodnění půdy
Trpí-li trvale nebo dočasně v době vegetace

půdy zamokřením, jehož důsledek je v omezené
schopnosti rostlin opatřit si pro kořeny kyslík
v půdě, musíme vytvořit takové podmínky, aby
se tyto extrémní vodní poměry v půdě neopa-
kovaly. Odstraňujeme proto vodu z pozemků
trvale zamokřených, z pozemků s vysokou hla-
dinou půdní vody, zvláště v jarních měsících a
upravujeme pozemky i v těch případech, kdy
dochází často k dočasnému zaplavení pozemků
nebo jejich částí po silnějších deštích nebo při
jarním tání sněhu a ledu. Zamezením těchto
negativních vlivů se rychle dosáhne zlepšení
vzdušných poměrů v půdě a dostaví se zlepšení
půdní úrodnosti vlivem dobrého zásobení půdy
vzduchem.

Pokud jde jen o dočasné a slabé zamokření
půd, lze vytvořit lokální změny, které příčinu
odstraní. V místě, kde se přemokření projevuje
zvláště intenzívně tvorbou močálu nebo na jaře

vodou vystupující až na povrch půdy, lze vyrýt
asi 1 ,5 m hlubokou tůňku, kterou můžeme osadit
lekníny a jinými vodními nebo bahenními rostli-
nami a již tento zásah může mírně zamokřené
půdy zcela upravit do normálního stavu.

Nestačí-li tento technicko-biologický zásah,
snažíme se odvést nadbytečnou vodu z místa
zbahnění půdy vyrytým příkopem. K tomu je
třeba souhlasu sousedů nebo ve složitějších
případech i příslušného správního úřadu.

Odvodnění je ve své podstatě založeno buď
na biologické bázi, nebo na bázi technické, tj.
vodohospodářské. Lze též oba způsoby kom-
binovat. Mezi biologické zásahy ke zlepšení
vodních poměrů v půdě patří možnost vysazení
rostlin s intenzívní transpirací, například vodní a
bažinné rostliny, vrby, zvláště okrasné bujněji
rostoucí druhy, často sekané travní porosty aj.
Nejvhodnější pro mírněji zamokřené půdy je
kombinovaný způsob, kdy uplatníme jak vodní a
bažinné rostliny, tak i technicky vyhloubený vodní
příkop, nebo hlubší tůň, ze které lze brát vodu
k závlaze sušších částí zahrady. Technickou či
vodohospodářskou úpravu nejsnadněji usku-
tečníme vyhloubením odvodňovacího kanálu či
příkopu, který vyústíme do kanalizace, potoka
nebo jiného vodního zdroje, který má přirozený
odtok. Podzemní odvodnění je založeno na
drenážování části nebo celé zamokřené zahrady.
Lze uplatnit položení drenáží (keramických
trubek, perforovaných PVC - flexibilních trubek
aj.) ve vodorovné poloze, ve svislé poloze
(vertikální drenáž), nebo v kombinované formě
z vodorovné i svislé drenáže. U těchto způsobů
se předpokládá možnost odvodu nadbytečné
vody. Pokud jde o odvod vody ze zamokřených
lokalit, je postup jednoduchý v těch případech,
kdy lze vodu odvézt do vodotečí s tekoucí vodou.
Drény nebo otevřené příkopy děláme ve směru
spádu pozemků, jednotlivé drény nebo příkopy
ve spodní části napojujeme na sebe až k vy-
ústění do sběrných kanálů nebo potoků. Ke
všem těmto zákrokům na zahradě i v terénu je
třeba schválení vodohospodářských úřadů.
Částečně lze upravit příliš mělkou hladinu půdní
vody vodorovnými otevřenými nebo v půdě
vedoucími drény, které umísťujeme tak, aby voda
buď mohla odtékat, nebo aby došlo ke snížení
hladiny půdní vody mezi jednotlivými drény nebo
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otevřenými příkopy. Vzdálenost mezi drény a
příkopy volíme podle výšky hladiny půdní vody
a podle druhu půdy. U půd lehkých, písčitých
postačí obvykle vzdálenost drénů 5–6 m, u půd
hlinitých asi 4 m a u půd jílovitých, těžkých je
nutná drenáž nebo příkopové odvodní kanály
hustší, obvykle 2–3 m.

Nelze-li běžným způsobem odvést drenáží
nebo otevřenými příkopy nadbytečnou vodu ze
zahrady nebo jiného obdělávaného pozemku a
nestačí-li kombinace s biologickým odvodněním,
lze volit ještě doplňkovou úpravu půdních po-
měrů navážkou a to nejdříve hrubého písku do
mocnosti 30 cm a na tuto vrstvu dáváme 40 až
60 cm hlinitopísčité půdy, kompostované zeminy,
kompostu. Tento návoz nemusí být po celé ploše
zahrady, nýbrž stačí vytvořit jen menší nebo větší
"ostrovy", vyvýšené záhony, z navážené zeminy
a na ně vysazujeme pěstované rostliny, ať již
zeleninu nebo ovocné dřeviny. Musíme však
vždy dbát o přednostní výsadbu rostlin odol-
nějších k vyššímu stupni zvlhčení půdy.

Úprava vodních poměrů odvodněním zahrady
nebo jiného využívaného pozemku se záhy
projeví ve zlepšených růstových podmínkách
pěstovaných kultur a to zeleniny, okrasných
rostlin i ovocných druhů. Nejdříve dojde k pozvol-
nému upravování vzdušných poměrů v půdě, tak
že se snáze fixuje ve vodě rozpuštěný kyslík.
V půdě dojde k pravidelnému pohybu vláhy a to
kapilární a gravitační dešťové a závlahové. To
vše podstatně zlepší podmínky pro rozvoj ko-
řenové soustavy rostlin. Půda se pak samovolně
lepší rok od roku a během 3–5 let dochází
k ustálení a trvalému zlepšení půdy. To se projeví
ve zlepšení skladby půdních mikroorganismů,
v lepší kvalitě humusu a v lepším využíváni pří-
tomných i dodávaných minerálních i organických
živin. Půdy se rychleji zahřívají, prodlouží se na
nich vegetační doba a rozšíří se možnost
pěstování více druhů rostlin. Značně se sníží
nebezpečí vzniku rakoviny jabloní, nebezpečí
vymrzání rostlin, kde většinou byla hlavní příčina
v nedostatku kyslíku pro kořeny přezimujících
rostlin. Půdy postupně získávají lepší zrnitostní
složení (strukturu půdní) a snadněji se obdě-
lávají. Podstatně se sníží výskyt strupovitosti
jádrovin a sníží se nebezpečí vzniku i dalších
chorob. Tyto kladné důsledky odvodnění lze ještě

urychlit i návozem skrývkové zeminy (pokud je
k dispozici), zeleným hnojením i rigolováním půd.

Zpracováno podle materiálu MZVČSR
Způsoby zúrodňování půdy v zahrádkách
(vydalo Výstavnictví zemědělství a výživy

České Budějovice 1988)

Hydrogel šetří vodu, čas i peníze

Sucho všude kolem nás
Problémy se suchem nás začínají trápit – a to

zejména zahrádkáře a zemědělce - každým
rokem víc a víc. Tyto problémy, které souvisí
s celosvětovými klimatickými změnami a s čin-
ností člověka, pozorujeme, bohužel velmi výraz-
ně, již i kolem sebe v České republice.

Sněhu je prakticky každoročně méně a méně,
deficit podzemních vod se prohlubuje, vyhlídky
na vydatné srážky jsou v nedohlednu.

Mezi zemědělci a zahrádkáři se nedostatek
vody stává hlavní tématem – problémem – se
kterým musí víc a víc bojovat. Půda kolem nás
dramaticky vysychá a boj o vodu a její zadržení
v půdě, u kořenů rostlin, se stává základním
tématem dne.

Kapacita zadržování vody ve vyschlé půdě je
velmi omezená, půda si s rychle dodanou vodou
(přívalové srážky, velké zálivkové dávky ve vel-
kých odstupech) nedokáže „aktivně“ poradit. To
nakonec vede k neefektivnímu hospodaření
s vodou, která je rostlinám dodávána.

Hydrogel dokáže velmi rychle absorbovat vodu
a následně ji uvolňovat pro potřebu rostlin
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Hydrogel jako řešení
V půdě obecně chybí organická hmota, která

by vodu dokázala udržet, vázat. Jako zahrádkáři
bychom sice neměli spoléhat jen na náhradní
řešení, jakým by se využití hydrogelu zdálo, ale
obohacení půdy dostatečným množstvím humu-
su je tzv. „běh na dlouhou trať“, nelze ho vyřešit
za jednu sezonu. Navíc přítomnost obou forem
sorbentů vody (humus, hydrogel) si neprotiřečí,
v půdě působí synergicky, ve spolupráci.

Hydrogel je ekologický půdní sorbent, pomoc-
ná půdní látka, práškový koncentrát, který za-
držuje vodu u kořenů rostlin. Hydrogel dodaný
do půdy a substrátu snižuje potřebu zalévání až
o 70 %, zadržuje vodu a živiny v půdě, v místě
aplikace, tedy u kořenů. Navíc, podobně jako
kvalitní humus v půdě působí delší dobu, mini-
málně 5 let.

Hydrogel snižuje četnost potřebných zálivek,
dokáže na sebe vázat v době deště či větší zá-
livky momentálně „nadbytečné“ množství vody,
v podstatě se stará o její následné postupné
uvolnění pro potřeby rostlin. Jeho použití je uni-
verzální od polí a zahrad, přes travnatá hřiště,
sady, parky, vinohrady, městskou zeleň, až po
truhlíky a květináče.

Hydrogel ve vodním prostředí silně bobtná a
vytváří stabilní gel. Částice hydrogelu vážou
nejméně 250 násobek vody a po obalení kořenů
rostlin je zásobují vodou. Tím zmenšují ztráty i
při přesazování nebo přepravě a skladování
rostlin. U hydrogelem ošetřených přesazovaných
rostliny umožňuje lepší kontakt kořenů s půdou.

Hydrogel z hlediska ekologie a kvality
Hydrogel je ekologický půdní sorbent, půdní

kondicionér, který nemá žádná omezení při
používání v celé Evropské unii. Lze jej použít
k plodinám, nekontaminuje podzemní vodu, rost-
liny ani živočichy.

Obrázky: 1. hydrogel promísený s půdou.
2. vysadíme rostliny a zalijeme.
3. hydrogel nabobtná.
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Z chemického hlediska je hlavní složkou
„potaš“ tedy uhlík a draslík. Konkrétně se jedná
o příčně síťovaný polymer uhličitanu draselného.
Prodává se v čisté formě, bezvodý.

Bývá též často používán do směsí se sub-
stráty a hnojivy, kde je hydrogelu pouze za-
nedbatelné množství (kolem 20 %). Ve své pod-
statě se tím snižuje jeho význam, protože při
aplikaci do půdy se dále ředí, jeho obsah v půdě
je nakonec tak malý, že ztratí deklarovanou
účinnost. Pro urovnání vláhových poměrů v půdě
je tedy vhodný hydrogel čistý, dodaný do půdy či
substrátu samostatně (viz způsoby použití, dáv-
kování), ne ve směsi s jinými hmotami.

Využití hydrogelu
Nejdříve se hydrogel využíval jako příměs do

substrátů a zemin ve větších provozech, v za-
hradnictví, zemědělství, lesnictví, ve městech, na
sportovištích a při rekultivacích. Zároveň ho
využívaly firmy zabývající se dopravou a sklado-
váním rostlin, pěstováním rostlin pro střešní
výsadby a terasy a jejich realizací. Původně byl
totiž hydrogel určen pro pěstování v extrémních
podmínkách, v písčitých půdách a na svazích.

Postupem času, jak začínala být méně dos-
tupná zálivková voda, začal být hydrogel použí-
ván i na plochách, kde se s ním původně nepo-
čítalo. Do městských parků, na travnaté plochy,
které dík tomu zůstávaly také ve vrcholícím létě
krásně zelené i bez plýtvání vodou. V země-
dělství na intenzivně obhospodařovaných plo-
chách zadržuje dešťovou vodu a živiny v zóně
rostoucích kořenů, rostliny netrpí stresem z ne-
dostatku vody. V lesnictví hydrogel pomáhá při
ujímání vysazovaných stromků v nekvalitních
půdách a na svazích, zvyšuje úspěšnost vý-
sadby. Fotbalová a golfová hřiště jsou s hydro-
gelem zelenější a hustější také v období sucha.

Z této praxe začíná dnes těžit i zahrádkářská
obec. Hydrogel aplikovaný při výsadbě rostlin
(okrasných i užitkových) pomáhá v udržení vláhy
a dodávaných živin okolo kořenového balu,
omezuje vymývání živin při vyšších zálivkových
dávkách, nebo po větších deštích. Protože zů-
stává v půdě více než pět let, postupně se při
zpracování půdy v záhonech se zeleninou
(letničkami) rovnoměrně rozptýlí v celém zpra-
covávaném půdním horizontu, kde pak zejména
na svažitých pozemcích přispívá k ochraně před

půdní erozí, slévání těžkých půd, půd bez
organické hmoty. V domácnostech zajistí rost-
linám v květináčích dostatek vody i během do-
volené, obecně se po jeho použití snižuje četnost
zalévání pokojových rostlin.

Hydrogel dokáže zadržet vodu a živiny u ko-
řenů rostlin a následně je pozvolna vydává
rostlině, kdykoli je třeba. Jak již bylo uvedeno,
v půdě funguje po dobu 5-ti let na 1 00 %, až poté
postupně biodegraduje a zhruba po 8 letech se
zcela rozloží.

Při používání hydrogelu dochází ke zvyšování
výnosů a současně ke snižování nákladů na
zavlažování, úspoře času spojené s menší
četností zalévání. Ve velkém se to týká země-
dělců, zahradníků, lesníků a obcí, v malém naší
zahrady, popřípadě rostlin, které máme v bytě,
na terase, v zimní zahradě.

Spolupráce s univerzitami
V současné době probíhají pokusy s hydro-

gelem na Mendelově univerzitě v Brně. S hy-
drogelem pracují také na České zemědělské
univerzitě v Praze, na univerzitu v Murcii (Špa-
nělsko) a univerzitě v Neapoli (Itálie). Hydrogel
využívají také v Ústavu experimentální botaniky
akademie věd České republiky.

Dle dostupných výsledků pokusů na ČZU
v Praze, v zemědělství hydrogel obecně zvyšuje
výnosy.

Způsoby použití, dávkování
Aplikace hydrogelu je velmi snadná, jen je

třeba dodržovat postup a přesné dávkování. Čím
lépe se zvládne aplikace, o to lepší výsledky se
následně dostaví. Obecné dávkování je pouhé
3 gramy hydrogelu v suchém stavu na 1 litr
zeminy či substrátu, kde je potřeba hydrogel
dobře promísit. Následně se již jen zasadí a
vydatně zalije.

Hydrogel se na trh dodává i v balení 1 a 5 kg
vhodném pro malé i velké zahrádkáře, pro větší
provozy, větší akce v zahradě (výsadba sadu,
založení větší plochy trávníku, trvalkových plo-
ch) se dodává ve hmotnostech 1 0, 25, 50 kg.

Více informací o hydrogelu a o možnostech
jeho zakoupení najdete na www.hydrogel.cz.

Ing. Tomáš
Prokop
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Až naprší a uschneI

Naší snahou by mělo být, aby uschlo co
nejpozději. V zahradě se s nedostatkem srážko-
vé i zálivkové vody vyrovnávají hlubokokořenící
plevele nebo ty, které dokážou ke klíčení a růstu
využít i prakticky nezaznamenatelné, pro ostatní
vegetaci téměř nevyužitelné „vodní srážky“ –
rosu. Pokud se tato k ránu vytváří. Letos bylo i
rosy pomálu, svatá Anna ranní chladna, nutná
k tvorbě rosy nepřinesla. Suchá léta i zimy jsou
v našich klimatických podmínkách stále častější
a následky odnáší celá vegetace. Bez vodních
srážek se neudrží hladina podzemní vody.
Stromy a keře ve volné přírodě, které obvykle
teplé léto bez úhony přečkají, nyní zasychají.
Jejich kořeny sahají do vrstev půdy, kde vody
každým rokem ubývá.

S nedostatkem přirozené závlahy už bojujeme
snad ve všech koutech naší země. Dokonce i ti,
kteří mají na pozemcích studnu a nádrže na
dešťovku, se mnohdy letos uchýlil i (pokud měli
tu možnost) k zalévání drahou vodou z vodo-
vodního řádu. Teprve podzim, i když ani ten
nepřinese vydatné srážky, dokáže díky rose
bilanci potřeby vody trochu zmírnit. Ta však
negativní dopad sucha na úrodu už nezachrání.
Můžeme tedy doufat, že příští rok bude lepší,
anebo se nějak na novou sezonu připravit. Co
můžeme udělat pro to, aby naše zahrady lépe
zvládaly přísušky?

Již při zakládání okrasné zahrady, při výsadbě
keřů a stromů, při vysazování rajčat a jahodníků
musíme myslet na to, jak efektivně zadržet vodu
v půdě, minimalizovat její výpar a poskytnout
rostlinám co nejvíce vody.

1 . Efektivní zadržování vody zajistí speciální
substráty značky FLORIA s hydratační
složkou AQUA Cell , která při lne na vlákna
rašel iny a pomáhá s postupným rozvádě-
ním vody (a živin v případě hnoj ivé zál ivky)
k celému kořenovému balu. Rostl iny tak
dostávají rovnoměrnou a postupnou závla-
hu čímž lépe překonají horší extrémně
suché časy. Půda obohacená takovým
substrátem nevysychá tak dramaticky jako
běžná zemina. Substrát je tudíž vhodný
nejen pro sezónní rostl iny v truhlících, ale i

při výsadbě stromků, keřů, drobného ovoce
a zeleniny.

2. Vedle běžných substrátů jsou dostupné i
substráty s mykorhizou. Zahradnický sub-
strát s mykorhizou je obohacen o vybrané
druhy mykorhizních hub, které zaj išťují
rostl inám celou řadu výhod, jako je lepší a
vyrovnaný růst, bohatší a zdravější koře-
nový systém, vyšší nasazení květů a plodů
a dlouhodobější kvetení. Dále mykorhizní
houby snižují potřebu zál ivky a hnojení,
zaj istí lepší překonání období sucha. Obsa-
huje kokosová vlákna, perl it, hydratační
složku AQUA Cell® a jílovou složku Ben-
tonit.
* složení: vybrané druhy bílé a černé ra-
šel iny, kokosová vlákna, perl it a vybrané
druhy mykorhizních hub,

* rostl iny jsou odolnější při přesazování a
vůči některým půdním chorobám.
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3. Zbrzdit výpar vody z půdy dokáže tkaná
či netkaná textil ie. Můžeme je použít okolo
stromů a keřů, v byl inkovém či jahodovém
záhonu.

4. Mezi další bariéry, které pomáhají zadržet
vodu v půdě, patří mulčovací kůry a deko-
rační kameny. Oba materiály sypeme na
textil i i v takové vrstvě, aby se podkladová
textil ie zakryla a na povrchu se vytvořila
dekorativní vrstva zkrášlující naši zahradu.
Maximalizujte sběr dešťové vody. Odtok do
kanal izace není šťastné řešení. Umístěte
pod každý okap sběrnou nádobu, aby ani
kapka nepřišla nazmar. Možná se bojíte
rojení komárů ze stojaté vody, ale i na ně
funguje řada babských rad či ekologických
přípravků.

AGRO CS a.s. www.agro.cz

Zavlažování zeleniny
základní pravidla

Všechny druhy zeleniny potřebují obecně
hodně vody. Při sušším počasí je potřeba za-
vlažovat v objemu cca 1 0 l vody na 1 m2. Toto
množství odpovídá množství dešťové vody, která
spadne během hodiny mírného deště.
Je třeba vědět:
1 litr na m2 je 1 mm
1 0 litrů (jedna 1 0litrová konev) na m2 je 1 0 mm
Zásadně zavlažujeme brzy ráno nebo večer.

Obecné zásady zalévání
Během vegetace je potřeba zeleninu zalévat.

Zaléváme více, pokud rostlina tvoří plody. Každý
druh rostliny má jiné nároky na vláhu. Rostliny
s většími měkkými listy jako okurky, melouny jsou
na zálivku náročné, podobně jako druhy, které
mají mělký povrchový kořenový systém.

Menší plochy zaléváme obyčejnou konví nebo
zahradní hadicí s rozprašovačem. Proud vody
z hadice nesmí být moc silný, aby rostliny nepo-
škodil. Měl by se podobat jemnému jarnímu
deštíku. Zaléváme dostatečně dlouhou dobu, aby
voda měla čas proniknout i k hlouběji uloženým
kořenům. Krátké, i když častější zálivky, nemají
smysl, voda se odpaří dříve, než ji stačí rostlina
zužitkovat.

Zaléváme v horkých letních dnech brzy ráno
nebo večer, po západu slunce. Nikdy ne přes
poledne, rostliny by teplotním šokem mohly
uhynout. Výhodnější je zalévat ráno, kdy listy
oschnou, při večerní zálivce se vlivem nižší noční
teploty na záhonech drží vlhkost, která nahrává
houbovým chorobám. Máme-li možnost, chytá-
me dešťovou vodu, která je na zalévání nejlepší.

Dešťová nebo povrchová voda je nejvhodnější
pro zalévání. V takové vodě se nejlépe rozpou-
štějí živiny. Pokud používáme vodu z vodovodu,
napustíme ji nejprve do sudu nebo jiné nádoby
a nechte odstát. Chlorovanou vodu mnoho rostlin
nesnáší.

Záhony důsledně zbavujeme plevele, který
bere vláhu pěstovaným kulturním plodinám.

Kedlubny
Během celého pěstování zaléváme často a

pravidelně, zejména v období tvorby bulev od
průměru 5 cm do doby asi týden před sklizní. Je
třeba pravidelně zalévat větším množstvím vody,
zvláště za vyšších teplot, jinak dochází ke stag-
naci růstu a po obnovení zálivky hrozí riziko po-
praskání bulev.

Květák
Vyžaduje pravidelnou závlahu. Po výsadbě

dávku 1 5–20 mm v intervalu 3–4 dny, později
stejnou dávku v intervalu 6–1 0 dní.

Brokolice
Nutné je zajistit pravidelnou závlahu. Při pře-

schnutí porostu může dojít k nepravidelnému
vývoji, opožděné tvorbě růžic a jejich nepra-
videlnosti.

Po výsadbě dávku 1 5–20 mm v intervalu 3 až
4 dny, později stejnou dávku v intervalu 6 až 1 0
dní.

Kapusta
Během vegetace je potřeba zajistit dosta-

tečnou a pravidelnou závlahu.

Doporučováno je 8 závlahových dávek, které
doplní celkovou potřebu na 1 50–300 mm. Závla-
ha musí provlhčit profil půdy do 20–30 cm. U ra-
né kapusty je průměrná závlahová dávka za
duben – červen 1 50 mm, u letní kultury 250 mm
(od května do srpna) a u pozdní kapusty dávka
až 300 mm (květen – září).
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Celer
Během celého růstu zaléváme často a velmi

pravidelně, chceme-li dosáhnout vysokého vý-
nosu kvalitních bulev (bez dutin a ne řídkých).

Největší potřebu vody má celer v době inten-
zivního růstu od poloviny července do začátku
září. Sucho v tomto období způsobuje tvorbu
malých hlíz a tím i malý výnos. Závlaha proto
bývá nutná v období od 2. poloviny července do
září v množství 1 30–1 40 mm. Celková spotřeba
závlahové vody je 380 mm od výsadby do skliz-
ně. Hloubka provlhčení 20–30 cm. Závlahová
dávka po výsadbě je 1 5–20 mm, v srpnu a září
20 mm.

Celer řapíkatý, celer naťový
Po celou vegetaci je nezbytná doplňková zá-

vlaha, spotřeba závlahové vody za vegetační
období činí 1 20–1 80 mm. Nejvyšší spotřeba
vody je u celeru od poloviny června do poloviny
září. Zavlažujeme podle potřeby dávkou 20 až
25 mm.

Cibule
Nejkritičtější období pro cibuli je právě fáze

klíčení, kdy nedostatek vody může způsobit
špatnou klíčivost. Osivo, které se dostane do
vlhké půdy nabobtná a pokud nedostane další
dávku vody, nevyklíčí.

Větší nároky na závlahu má cibule na začátku
vegetace. Závlaha je nutná při pěstování ozimé
cibule, vhodná je i při pěstování jarní cibule.
Hloubka provlhčení půdy je okolo 1 –2 cm, závla-
hové množství vody za celou vegetaci je okolo
60 mm (během května a června)

Cibule se zavlažuje nejlépe ráno a voda by
neměla být výrazně chladnější než vzduch.
U jarní cibule se doporučují 2 závlahy po 30 mm.

Cukrová kukuřice
V případě potřeby je nutné vodu doplňovat

závlahou. V závislosti na počasí je dobré po-
užívat dávky 25–40 mm v 7–1 0ti denních inter-
valech. Při suchém počasí je závlaha vhodná
především od metání do zrání klasů.

Čekanka listová
Důležitá je pravidelná, vydatná závlaha v del-

ších intervalech. Nedostatek vláhy a vysoká
teplota bývá příčinou vybíhání.

Česnek
V sušších letech, zvláště na suchých lehkých

půdách je nutná aplikace závlahy, hlavně v dub-
nu a květnu.

Hrách zahradní
Závlaha je vhodná v době před kvetením, při

nasazování lusků a v době tvorby prvních se-
men. Optimální množství jedné závlahové dávky
je 1 5–20 mm, za vegetaci podle sucha se dopo-
ručuje 2–4 závlahy. Celkové množství závlahové
vody za vegetaci je 80 mm.
Závlaha by tedy měla být prováděna pře-

devším v květnu a červnu.

Fazol
Důležitý je dostatek vody v půdě, hlavně

v sušších podmínkách je závlaha nezbytná.
Zavlažujeme však pouze do květu, později zá-
vlaha negativně ovlivňuje zdravotní stav porostu.

Závlaha má význam především v době nasa-
zování lusků, což je období se zvýšenými nároky
na závlahu. Závlahové množství vody pro fazol
za vegetaci je 90 mm a potřebná hloubka pro-
vlhčení je 20–30 cm.

Fazole nesnášejí zálivku studenou vodou,
optimální je voda o teplotě 20 °C.

Mrkev
V případě sucha je nutná závlaha, zejména

u rané mrkve a mrkve pěstované na hrůbcích.
Vzcházející mrkev je citlivá na dostatek vláhy a
půdní škraloup. Nejkritičtější období pro mrkev
je podobně jako u cibule fáze klíčení, kdy nedo-
statek vody může způsobit špatné vzcházení
mrkve. Osivo, které se dostane do vlhké půdy,
nabobtná, a pokud nedostane další dávku vody,
nevyklíčí, nevzejde, porost je řídký, mezerovitý.

Rovnoměrné zásobení vláhou během vege-
tace je důležité pro vývoj mrkve, nerovnoměrnost
má za následek zvýšení podílu prasklých kořenů.

První závlaha 3–4 týdny po vzejití a udržuje
se na úrovni požadované využitelné vodní ka-
pacity. Na začátku vývoje se zavlažuje menšími
dávkami 1 0–20 mm, po zakrytí půdy se dávky
mohou zvýšit až na 30 mm.

Minimální potřeba závlahy pro rané kultury je
v květnu 1 zálivka a v červnu 2–3 zálivky s cel-
kovou dávkou 80 mm. U pozdních kultur je
potřeba během letních měsíců dodat nejméně
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1 20 mm. Dávka závlahy musí zabezpečit pro-
vlhčení profilu aktivní zóny kořenů do 20–40 cm.
Pozor na příliš včasné závlahy, které mohou vést
k riziku zhutnění půdy.

Meloun cukrový
Je náročný na vodu ve fázi nakvétání a nasa-

zování plodů.

Meloun vodní
Vysoký nárok na vodu mají melouny ve fázi

nakvétání a nasazování plodů. Naopak intenzivní
závlaha není vhodná v době vyzrávání plodů,
protože může snižovat jejich kvalitu.

Okurky
Okurky patří botanicky k liánám, mají slabší

kořenový systém a velkou listovou plochu. Tímto
jsou odkázány ke stálému přísunu vody, jinak
velmi rychle vadnou. Snesou a vlastně i vyžadují
vysokou vzdušnou vlhkost.

Nejvyšší potřebu vody mají okurky v době
růstu plodů. Zavlažujeme dávkou 1 0–1 5 mm
v desetidenních intervalech tak, aby do večera
rostliny oschly, čímž se snižuje napadení rostlin
plísní okurkovou. Nejvhodnější způsob je kap-
ková závlaha.

Okurky nesnášejí zálivku studenou vodou.
Optimální pro zalévání okurek je voda o teplotě
20 °C.

Tykve, cukety
Při nerovnoměrném a nedostatečném záso-

bování vodou dochází k růstu deformovaných
plodů. Nevyrovnaná závlaha může způsobovat
i hořknutí plodů.

Paprika
Zavlažuje se pravidelně v intervalu 7–1 0 dní

dávkami 1 5–30 mm, celkové množství závlaho-
vé vody za vegetaci je 240–280 mm. Teplota
vody v závlaze by měla být max. o 5 °C nižší,
než je teplota půdy.

Při předpěstování sadby zaléváme pravidelně
tak, aby pěstební zemina byla mezi jednotlivými
zálivkami přibližně stejnou dobu vlhká i suchá
(zajištění přístupu vzduchu ke kořenům, jinak
odumírají kořenové špičky).

Po výsadbě až do sklizně zaléváme vydatně,
ale tak, aby zemina mezi jednotlivými intervaly
dostatečně proschla, čímž zajistíme nezbytně

nutný přístup vzduchu ke kořenům. Během zrání
zaléváme opatrně až po zaschnutí jizev po ulo-
mených plodech nebo větvích. Nejvhodnější je
proto kapková závlaha nebo podmok. Zvlášť
opatrní musíme být při pěstování papriky do
botanické zralosti, aby nedocházelo k praskání
a hnití plodů.

Jakmile začneme papriku sklízet, nesmíme
dopustit, abychom měli ve sklenících a pře-
devším fóliovnících nadbytečnou vlhkost. Ta je
hlavní příčinou rozvoje chorob v místech, kde
došlo k ulomení plodů nebo větví. Proto inten-
zivně větráme až do doby než dojde k zaschnutí
těchto ran s vědomím, že paprika nesnáší prů-
van a proto je ideální horní větrání, včetně dveří
(půlené – otevíráme jen horní polovinu).

Petržel
Závlaha u petržele je důležitá zejména v čas-

nějších růstových fázích. Později je nutné zá-
vlahu používat uváženě, zejména u kořenové
petržele, s ohledem na průběh počasí, neboť při
nadbytku vláhy kořeny trpí rzivostí a chorobami,
což snižuje jejich kvalitu a skladovatelnost.

Doplňková závlaha je nutná po zásevu pro
zajištění dobrého vzejití a na začátku tvorby
kořenů. Potřeba závlahy za vegetaci je 1 20 až
1 60 mm.

Pastinák
Doplňková závlaha je nejvhodnější v červenci

a srpnu, může zvýšit výnos až o 20 %.

Pór
Pro vypěstování kvalitního zboží je doplňková

závlaha ke srážkám nutností. Na těžkých půdách
zaléváme méně často, aby půda nebyla přemo-
křená a kořeny netrpěly nedostatkem vzduchu.

Pór je velmi náročný na vodu, spotřeba za ve-
getaci je 500–550 mm, takže doplňková závlaha
je 1 50–220 mm za vegetaci.

Rajčata
Vyžadují dostatek vláhy především v období

přechodu od vegetativní do generativní fáze.
Orientační množství vody je u rajčat 21 0 mm.

Zaléváme pravidelně tak, aby pěstební zemi-
na byla mezi jednotlivými zálivkami přibližně
stejnou dobu vlhká i suchá pro zajištění přístupu
vzduchu ke kořenům.
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Během vegetace zaléváme vydatně, pak až
do nasazení prvních plůdků málo (donutíme
intenzivně kvést již první vijany), v době tvorby
plodů opět vydatně, ale méně často (půda musí
mezi jednotlivými intervaly řádně proschnout, aby
byl zajištěn přístup vzduchu ke kořenům). Během
zrání zaléváme opatrně, vždy po sklizni, aby
nedocházelo k praskání plodů. V rychlírnách
zaléváme zásadně ráno s následným inten-
zivním větráním, aby listy rychle oschly a nebyly
předčasně napadeny chorobami. Rajčatům zase
nikdy nepostřikujte listy.

Ředkve
Zaléváme pravidelně, ale nepřemokřujeme,

aby i ke kořenům mohl vzduch. Nebezpečí šti-
plavé chuti při nepravidelném zalévání (suchu)
je u ředkví podstatně nižší než u ředkviček.

Nerovnoměrná půdní vlhkost spolu s vysokou
teplotou vede k houbovatění dužniny kořene.
Zavlažujeme v létě 3–4 dávkami v celkovém
množství 50–60 mm.

Ředkvičky
Pro pěstování je nutná závlaha, zejména pro

pozdnější jarní a podzimní výsevy. Stejnoměrná
vlhkost je dobrá pro vysoký výnos tržního zboží
i pro bezvadnou vnitřní strukturu bulviček.

Při pěstování v letním období, kdy jsou vysoké
teploty a nedostatek vody, je nebezpečí dřev-
natění bulviček. K houbovatění bulviček dochází
tehdy, je-li závlaha nerovnoměrná. Pro kvalitu
bulviček je důležité rovnoměrné zásobování
rostlin vodou. Protože ředkvička koření mělce,
má vysoké požadavky na dostatečnou půdní
vlhkost. Optimální zavlažování je v 3–4 denních
intervalech, dávka 5 mm. V létě při horkém a
suchém počasí je nutné zavlažovat každý den.

Salátová řepa
V sušších oblastech nebo při suchém počasí

je vhodné použít závlahu, na kterou červená
řepa reaguje podstatným zvýšením výnosu. Po-
třeba vláhy během vegetace je 550 až 600 mm.

Vodnice
Nejnáročnější na vláhu je počátkem vegetace.

Salát
Při předpěstování sazenic zaléváme pravi-

delně, ale nepřemokřujeme, aby ke kořenům
mohl vzduch.

Po výsadbě až do tvorby hlávek zaléváme
pravidelně, ale opět nepřemokřujeme. Během
tvorby hlávek zaléváme vydatně, ale opatrně
v delších časových intervalech, aby hlávky ne-
podhnívaly a nabyly napadeny plísní salátovou.
Hlávky musí co nejrychleji oschnout, včetně
pěstební zeminy, a proto v rychlírnách zaléváme
zásadně ráno s následným intenzivním větráním
(průvan salátům nevadí).

Závlaha je nutná především do tvorby hlávek.
Potřeba vody je 1 40–1 60 mm za vegetaci, zá-
vlahou se doplňuje 80–1 20 mm. Jedna závla-
hová dávka je 1 0–1 5 mm. Závlaha se doporu-
čuje provádět časně ráno.

Špenát
Je náročný na půdní vláhu, protože má vysoký

transpirační koeficient, krátkou vegetační dobu
a chudý kořenový systém. U letních výsevů je
závlaha nutností pro zajištění dobrého vzejití.

Zelí
Kultury zelí jsou náročné na vodu. Během

vegetace je potřeba zajistit u raného zelí asi
300 mm, u pozdního zelí přes 600 mm vody.
Nedostatek vody může být rozhodující příčinou
nekrózy vnitřních listů v důsledku deficience
příjmu vápníku.

Hlávkové zelí požaduje vyšší a rovnoměrnou
vlhkost půdy. Při nedostatku vody dřevnatí, zpo-
maluje, až zastavuje růst a je častěji napadáno
škůdci.

Během celého pěstování zaléváme často a
pravidelně, zejména v období tvorby hlávek od
průměru 5 cm do doby asi týden před sklizní. Je
třeba pravidelně zalévat větším množstvím vody,
zvláště za vyšších teplot, jinak dochází ke stag-
naci růstu a po obnovení zálivky je riziko popras-
kání hlávek.

Ing. Jan Prášil, Semo Smržice
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Vyrobte si vlastní hloubkové
vertikální zavlažování

Vlastní nízkonákladové hloubkové vertikální
zavlažování si můžete vyrobit z nových nebo
recyklovaných trubek, potrubí, bambusových tyčí
s vyvrtanými nebo proraženými kolínky, nebo
z plastových lahví. Použít můžete i úzké po-
dlouhlé kontejnery pro pěstování stromů nebo
jiných rostlin. Já osobně dávám přednost PVC
trubce nebo potrubí o průměru 5 cm, protože se
dobře plní ze džbánu na vodu. S kapkovým
systémem bude fungovat i půlpalcová (1 2,7 mm)
hadice. Délka trubky je závislá na tom, jak
hluboko chcete, aby kořeny rostly. Většinou si
vystačíte se 40–60 cm trubkami.

MATERIÁL
• PVC trubka o průměru 5 cm, dlouhá

40–60 cm
• 4 × 1 0 cm odstřižek síťoviny nebo zasti-

ňovací tkaniny
• polyuretanové lepid lo nebo plastová

kabelová svorka
NÁSTROJE
• vrták ⅛" (3,2 mm) s hrotem
• permanentní fix

1 . Přibl ižně 8 až 1 5 cm odshora směrem dolů
po trubce (nebo více, podle toho, kol ik
chcete, aby z trubky vyčnívalo nad povrch
země) vyvrtejte řadu ⅛" otvorů v rozestu-
pech 5 až 7,5 cm. Voda prosakující těmito
otvory bude usnadňovat kořenový růst v ra-
ných stadiích vývoje rostl in.
Pokud by vedle zavlažovacích trubek byly
vysázeny mělce kořenící rostl iny z kontej-
nerů a v trubce nebyly otvory, mohlo by se
stát, že jej ich kořeny do kontaktu se zavla-
ženou půdou nepři jdou, i když jsou trubky
plné vody.

2. Označte si vrchol a stranu trubky perem
nebo permanentním fixem, abyste věděl i ,
na které straně otvory jsou, až trubku zako-
pete, a mohl i j i natočit správně tak, aby za-
vlažovala sazeničky.

3. Odstřihněte kousek síťoviny nebo zasti-
ňovací tkaniny a při lepte nebo upevněte j i
plastovou kabelovou svorkou na vrcholek
trubky, aby slouži la jako sítko proti ještěr-
kám nebo jiným živočichům a ti v ní nezů-
stával i uvězněni.
Další možnosti : Ještěrkám můžete zabránit
ve vlezení do trubky překříženými špendlí-
ky umístěnými blízko vrcholu trubky. Když
je trubka větší, dejte dovnitř hůlku nebo
klacík, který j im umožní vylézt ven.
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Použití hluboko vložených trubek
v zahradě, sadu a krajině
Hluboko vložené trubky, roury, tyčky či kůly se

osvědčily v zakládaných sadech a při pěstování
topolů z řízků v suchých oblastech, kde je po-

třeba velmi hlubokého zavlažování. (Pro pěs-
tování z řízků při obnově v suchých oblastech
mohou být roury 240 až 300 cm dlouhé s řadou
otvorů na jedné straně a víčkem na dně.) Dobře
fungovaly i v zahradě, ale zde je třeba půdu
dobře připravit, aby kořeny byly schopny vodu
v této hloubce využít.

Při domácí výrobě vertikálních zavlažovacích
trubek s otevřeným dnem je nejlepší vykopat pro
umístění trubky jámu. Pokud má rostlina spíše
kratší kořeny, uzavřete dno trubky přilepením
plastového sáčku. Tak bude voda moci prosa-
kovat do půdy malými postranními otvory.

Jakmile rostlina zesílí a kořeny půjdou do větší
hloubky, jen prorazíte do plastového sáčku otvor
a budete mít hloubkový zavlažovací systém.

Umístěte trubku 25 až 50 cm do země poblíž
sazeničky. Pokud pěstujete ve svahu, umístěte
ji vedle rostliny směrem do svahu, abyste rostlinu
ochránili před erozí a sesuvem půdy.

Trubky lze navíc využít jako oporu tubusů na
ochranu stromů nebo drátěné ochrany stromů.
Trubky mohou vyčnívat nad povrch země do
takové výšky, jakou si přejete. Delší trubky
umožňují dodat větší množství vody a lépe se
plní, zatímco kratší trubky jsou v krajině méně
nápadné. Můžete je také pomalovat, aby zapad-
ly do okolí, anebo na sebe naopak upozorňovaly.

Bambusové tyče jsou zcela recyklovatelné.

Deepdrip vyrábí komerční vertikální trubky.
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Hluboko vložené trubky se většinou plní vodou
džbánem nebo zahradní konví bez kropítka.
Můžete je také plnit hadicí nebo připojit na kap-

kové hadice. Pro napojení na hadice je dobré
vyvrtat do nadzemní části trubky otvor pro její
zavedení anebo ho podélně shora vyříznout.
Abyste zabránili vytažení hadice, dejte na její
konec rozebíratelný kapkovač nebo konektor a
vršek trubky opatřete víčkem. Průběžně systém
kontrolujte, zda voda protéká. Trubky lze větši-
nou odstranit po roce až dvou, když se stromy a
keře dobře uchytí.

Pokud chcete již rostoucí keř či strom zavla-
žovaný povrchově přivyknout zavlažování hloub-
kovému, dopřejte jeho kořenovému systému
postupný přechod. U velkého stromu umístěte
několik vertikálních vložených trubek a nechte je
v provozu po dobu několika měsíců spolu s po-
vrchovou závlahou, aby se hluboký kořenový
systém stačil rozvinout. Potom můžete postupně
povrchovou závlahu ubírat.

Převzato z publikace Úsporné zavlažování
zahrady - Jak ušetřit až 90 procent vody od
David A. Bainbridge (Příručka je zaměřená na
alternativní techniky zavlažování rostlin. Na zá
kladě zkušeností z celého světa popisuje jedno
duché zavlažovací systémy, s nimiž lze ušetřit
značné množství vody.) www.knizniklub.cz.

Jímaná voda ze srážek se v uskladňovacích
nádobách postupně „kazí“, objevují se v ní
nejspíše řasy nebo sinice. Představují nějaké
zdravotní riziko? Jak s takovou vodou nakládat
aby se v ní tyto organizmy netvořily, nemnožily.

Voda srážková je obvykle velmi čistá, měkká a
s nedostatkem živin i minerálů. Podmínky pro růst
mikroorganismů tedy i řas i sinic jsou velmi
omezené, jestliže nedochází ke kontaminaci
povrchovými vodami. Filtr na vstupu by měl od
straňovat hrubé nečistoty. Do nádoby, ve které
vodu jímáme, je třeba omezit přístup světla.

Za podmínek omezení živin a světla by malý
nárůst řas neměl být zdravotním problémem.
Skladování této vody by ovšem mělo být dle
možností časově omezené.

V této souvislosti je dobré poznamenat, že
dešťová voda je obvyklé tak čistá, že po úpravě
může byt používána jako voda pitná. Úprava
spočívá ve filtraci a použití UV lampy. Nedostatek
minerálií je nutné doplňovat konzumací mine
rálních vod.

Roury z PVC vydrží mnoho let.

Různé typy propojených vertikálních zavla
žovacích trubek.
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Úsporné zalévání

Zvykli jsme si na to, že v zahradách vidíme
PET lahve zapíchnuté víčkem dolů v záhonech
mezi sazenicemi zeleniny. Obyčejně se tak
zalévají rajčata nebo papriky, ale tyto lahve se
objevují i u zelí, kapusty, okurek,] Lahve mají
obyčejně odříznuté dno, ve víčku mívají otvor o
průměru cca 4 mm. Obrovská výhoda tohoto
podpovrchového zalévání je, že pokud neprší a
záhon občas zkypříme, neklíčí a nerostou na
něm jednoleté plevele. Voda se dostává do určité
hloubky, tam vytváří prostředí vhodné pro příjem
vody a živin u vysazených rostlin.

Taková láhev se poměrně těžko zarývá do
země. Sofistikovanějším řešením je zavlažovací
hrot na PET lahev. Ten pomalým odkapáváním
vody zavlažuje přímo kořeny rostlin, omezuje
plýtvání vodou a zabraňuje rychlému vysychání
půdy. Hrot sahá při plném zapíchnutí do země,
do hloubky 1 5 cm.

Nedochází tak k povrchovému namočení
záhonu, které podporuje růst plevelů a kde se
voda rychleji odpaří.

Pro květináče a korýtka
U zavlažovacího hrotu, doporučeného do

nádob, šikmým řezem odřízněte špičku. K za-
vlažování pokojových květin a korýtek použijeme
kratší hroty i menší PET lahve, u kterých ne-
cháme dno. Do lahve nalijeme vodu, hrot na-
šroubujeme a vtlačíme až ke dnu květináče.

Lahev mírně stlačíme, čímž propláchneme hrot,
pokud by byl ucpaný od zeminy. Spodní hladina
zálivky je ovlivněna šikmým řezem, jako u na-
páječky drůbeže. Kořeny rostliny jsou tak stále
zalévány i v době naší delší nepřítomnosti.
Doporučujeme předem odzkoušet a naučit se tak
tyto hroty s nasazenou PET lahví používat.
Pěstujeme-li za oknem v truhlíku zeleninu, mů-
žeme použít i větší PET lahve, zejména listová
zelenina a ředkvičky potřebují ke svému růstu
mnoho vody. Vedle čisté vody, můžeme takto ke
kořenům dopravit i ve vodě rozpuštěná hnojiva.
Pro skleníky a zahrady
Do boku zavlažovacího hrotu propálíme nebo

navrtáme otvory o průměru nejméně 2 mm. Pro
skleník a záhony venku používáme 2 litrové PET
lahve, u kterých odřízneme dno. Našroubujeme
na ně zavlažovací hrot s otvory a vtlačíme mezi

rostliny. Doléváme do plného objemu lahve
s uříznutým dnem. Pro jemnější, pomalejší zá-
vlahu můžeme vložit do hrotu odstřižek molitanu.
U těžších, méně propustných půd, může dojít
k zanesení otvoru nebo otvorů zeminou. Pokud
je otvor (otvory) po vytažení hrotu ze země
ucpaný, stačí ho protáhnout jehlou nebo drát-
kem. Hroty můžeme píchat do blízkosti jednot-
livých rostlin (jeden otvor směrovaný k rostlině),
nebo i do řádků, například mezi dvě papriky,
rajčata (dva otvory, každý směřující k jedné
paprice či rajčeti). Ty se pak o vodu „dělí“. Mezi
dalšími dvěma rostlinami může být mezera bez
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hrotu, ten se zapíchne až mezi dvě další rostliny.
I v tomto případě můžeme zálivkovou vodu obo-
hatit o živiny. Ty se do rostlin dostanou mnohem
rychleji, než když hnojivou zálivkou zaléváme
zem v okolí rostlin.
Jak dostat vodu ze sudu k rostlinám?
Téměř každý z nás má u zahradního domku,

nebo i u rodinného domu u okapů sběrače na
vodu. Pokud jsou to nádoby k tomu přímo ur-
čené, mívají ve spodní části výpustný kohout, na
který můžeme připojit hadici a zalévat všechny
kultury, které nejsou výše než okraj plného sudu.
Voda samospádem vytéká. Pokud ale máme pod
okapem například sud nebo nádobu bez tohoto
odtoku, potýkáme se s problémem, jak vodu
například ze sudu dostat. Lze jí vybírat konví,
vědrem a poté přelévat do konví, nebo do ní
ponoříme hadici a snažíme se ústy nasát vodu
tak, aby začala vytékat samospádem. Pokud je
tato voda čerstvě napršená a my se této vody
napijeme, zas tak moc se nestane. Vzhledem
k tomu, že když prší, obyčejně vodu na zalévání
nepotřebujeme (snad krom skleníkových nebo
foliovníkových ploch), není už v době, kdy s ní
chceme zalévat čerstvá. Mohou v ní být řasy,
prach, třeba i tlející listí, larvy komárů. Musíme si
tedy pomoci jinak. Existují čerpadla na vrtačky,
kterými vodu můžeme přečerpávat, můžeme
použít i kalové čerpadlo. Nejsnazší a asi nej-
levnější řešení je použití trkače. Wikipedie říká,
že: „vodní trkač je jednoduché vodní čerpadlo
poháněné vodou. Vodní trkač byl v 1 8. století
zkonstruován francouzským vynálezcem Josep-
hem Montgolfierem. Využívá kinetickou energii
proudící vody. Proud vody je pravidelně uzavírán
trkacím ventilem. Vzniklé rázy slouží k čerpání
vody přes výtlačný ventil do výšky několikaná-
sobně, vyšší, než je rozdíl hladin vody, která
trkač pohání.“ Krátce lze říct, že trkač, který po-
třebujeme k sudu, pracuje na principu zpětné
klapky, kdy rychlým spouštěním a zvedáním
ventilu nasává tekutinu až do plynulého toku
kapaliny samospádem. Ventily se dodávají ve
velikostech pro zahradní hadice 1 /2", nebo pro
zahradní hadice 3/4" na které je podle potřeby
nasadíme.

Výhodou tohoto zařízení je, že s ním můžeme
přečerpávat nejen vodu, ale i další tekutiny,
u kterých je nasávání ústy mnohem nepříjem-

nější, tedy benzín, naftu nebo nevhodné - alko-
holické nápoje před jízdou aj.

ZdeněkČítek, www.reproplast.cz

Jak by měla vypadat biologická čistička
odpadní vody v zahradě, jaké rostliny jsou
vhodné, na jaké ploše by měla být, jak je
voda z ní tekoucí, využitelná?

Na obyvatele musíme počítat zhruba 15 m2,
podle typu čistírny. Dále je třeba počítat asi 1 m
na okraje kořenového pole. Dále 5 m2 pro septik
a cca 3 m2 pro regulační šachtu a zásak.

Nejlepší je využívat, kde je to možné, k pohybu
vody gravitaci, jinak čerpadlo. Mělo by to být
slunečné místo, aby rostliny v kořenové čistírně
mohly „plně“ fungovat. Před „kořenovkou“ musí
být čtyřkomorový septik, odkud odtéká voda do
čistírny.

Pro zasakování vyčištěné vody nesmí být
v okruhu 12 metrů žádný vodní zdroj. Pokud není
v dosahu vodoteč, kam lze vodu přímo vést, mu
síme vybudovat zasakovací jámu s posudkem
hydrogeologa.

K nejčastěji používaným rostlinám patří vodní
hyacint, skřípinec, ostřice, orobinec.

Vyčištěnou vodou lze využít na zalévání, nebo
k napájení jezírka, ale je třeba počítat s velkým
množstvím živin v této vodě.
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Voda nad zlato

Když jsme jako děti slýchávali z úst našich
rodičů, že voda je nad zlato, nebrali jsme jejich
slova vážně, protože voda je v naší společnosti
samozřejmostí. Avšak uběhlo pár let a my jim
musíme dát za pravdu. Jednak jsme díky pří-
znaku dospělosti zvanému „složenky“ zjistil i, že
nejen balená, ale i kohoutková voda něco stojí a
tak se již nesmějeme úsporným opatřením
domácnosti. Jenže lidí na planetě přibývá, spo-
třeba vody roste, ale v koloběhu jí je stále stejně.
Znamená to, že hodnota vody bude s ubývajícími
zásobami stoupat, až se jednoho dne vyrovná
ceně zlata? Voda je k životu nezbytná na rozdíl
od drahých kovů, takže sucho přežijí jen ti
nejbohatší? Nejbohatší bude ten, kdo se zavčasu
naučí dešťovou vodu využívat naplno a nenechá
ji zbůhdarma odtéct do kanalizace. To bychom
za pár let nevypěstovali ani tu mrkev.

Abychom vodu například ze studny či nádrže
mohli použít na zalévání zahrádky bez obav
z šíření choroboplodných zárodků, je dobré znát
kvalitu vody. To zjistíme nejlépe rozborem v akre-
ditované laboratoři, která se dnes nenachází jen
ve velkých městech. Kupříkladu firma AGRO CS
a.s. z České Skalice není jen výrobcem sub-
strátů, hnojiv, dekoračních materiálů a pěstitelem
trávníkových koberců, provozuje také EKOAKVA
laboratoř se sídlem v Říkově u České Skalice.
Laboratoř vznikla primárně pro potřeby okolních
zemědělských podniků, dnes tvoří velkou část
její činnosti služby pro výrobní program zahradní
divize, kdy již při vývoji složení substrátů a hnojiv
je třeba provést laboratorní testy pro podání
registrací na ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský). Dnes zajišťuje,
odběry a rozbory vzorků půd, pitných, podzem-
ních, povrchových i odpadních vod, kalů a kom-
postů, krmiv a potravin také pro občany a jiné
firmy v okolí. „Největší počet zhotovených analýz
je právě na vzorky pitných a od padních vod,
v poslední době narůstá i počet vzorků závla-
hových vod. „U pitných vod se provádí velká
škála stanovení od těžkých kovů (obsah arsenu,
olova, rtuti,]) až po mikrobiologické analýzy
(např. přítomnost bakterií fekálního znečištění).
U závlahových vod se provádí nejčastěji rozbor
na obsah základních živin, vodivost a pH. Mikro-

biologickými, analýzami lze zjistit např. přítom-
nost koliformních baterií nebo bakterie Salmo-
nelly.“ říká Ing. Martina Šimberová, vedoucí
laboratoře.

Laboratoř provádí:
• odběry vzorků vod pitných, povrchových,
podzemních a odpadních, kalů, odpadů,
vytěžených zemin, hlušin, sedimentů a půd

• rozbory pitných, povrchových, podzemních,
odpadních vod, odpadů, kalů, půd, kom-
postů, hnoj iv, substrátů, rašel in, krmiv, zele-
ných rostl in, zeleniny, ovoce, potravin

• poradenství
• akreditované analýzy

Rozbory půd pomáhají podnikatelům
v zemědělství, vlastníkům zemědělské půdy,
mohou však pomáhat i zahrádkářům

AGRO CS se sídlem v Říkově je vlastníkem
pověření ÚKZÚZ na provádění odběrů a che-
mických rozborů zemědělské půdy - AZP

Jednou ze základních podmínek stability
rostlinné výroby je harmonická výživa rostlin,
kterou lze zajistit soustavnou péčí o půdní
úrodnost. Tu charakterizujeme jako schopnost
půdy zajišťovat rostlinám nezbytné podmínky pro
růst a vývoj, které se projeví dosažením žádou-
cího výnosu a kvality produkce. Na půdní
úrodnosti se podílí minerální, chemické, fyzikální
a biologické vlastnosti půdy. Z hlediska agro-
chemického je půdní úrodnost výrazně ovlivněna
obsahem organických látek, půdní reakcí a
obsahem živin.

Agrochemické zkoušení zemědělských půd se
realizuje u všech zemědělských kultur v šesti-
letých intervalech na pozemcích každého podni-
katele v zemědělství nebo vlastníka zemědělské
půdy. Na zkoušených pozemcích se stanovují
u všech vzorků tyto vlastnosti: půdní reakce
(hodnota pH), obsah přístupného fosforu, dras-
líku, hořčíku a vápníku (metodou dle Mehlich III).
Dále se z výsledků tohoto rozboru může vypočítat
aktuální kationtová výměnná kapacita, potřeba
vápnění daná hodnotou pH, druhem půdy a
kulturou a poměr K : Mg. Stejné rozbory (po-
případě další, např. stanovení humusu) je možné
udělat i pro fyzické osoby, tedy i pro zahrádkáře.

Půdní vzorky se odebírají nejčastěji v jarním
nebo podzimním období.
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Jak již bylo uvedeno, služby laboratoře mohou
využít též zahrádkáři. Informace o způsobu
odběrů vzorků a jejich doručení do EKOAKVA
laboratoře v AGRO CS v Říkově, cenové relace
podá Mgr. Radka Cihlářová, vedoucí oddělení
půd a kalů (cihlarova@agrocs.cz, tel. : 608 270
639, www.agrocs.cz)

Studna a používání vody
z veřejných zdrojů

Když se rozhodneme problém
nedostatku vody řešit studnou.

Než začneme s výkopem či vrtáním studny,
musíme mít nejprve jistotu, že v daném místě je
dostatečně vydatný pramen. Pokud si s tím
nejsme jisti, můžeme si v místě nechat zpracovat
odborný hydrogeologický posudek za účelem
posouzení kvality a množství vody, resp. vydat-
nosti pramene.

Průzkumné hydrogeologické vrty spadají do
působnosti vodoprávního úřadu (zpravidla se
jedná o odbor životního prostředí příslušného
úřadu). Pro realizaci studny je nutné získat
územní rozhodnutí od stavebního úřadu a
stavební povolení od vodoprávního úřadu. Po
realizaci vodního díla (studny) je majitel studny
povinen oznámit vodoprávnímu úřadu užívání
stavby nebo požádat o vydání kolaudačního
souhlasu. Do této doby nesmí vodu ze studně
čerpat. Pokud se tak děje, musí vodoprávní úřad
zjistit aktuální situaci, a případně zahájit řízení o
uložení provedení nápravných opatření či zahájit
sankční řízení o uložení pokuty.

K odběru vody ze studny je nutné získat také
povolení k odběru podzemních vod, které je
zpravidla vydáváno vodoprávním úřadem spolu
se stavebním povolením. Vodní zákon stanoví,
že účastníkem řízení o povolení k odběru pod-
zemních vod je pouze žadatel, obec a občanské
sdružení. Vzdálenosti studny od možných zdrojů
znečištění jsou pevně stanoveny v § 24a Vy-
hlášky o obecných požadavcích na využívání
území. Právní úprava pak připouští možnost
rozhodnout u některých možných zdrojů zne-
čištění o výjimce z této vzdálenosti.

Studna kopaná v zemi se vykládá betonovými
skružemi, a to kruhovými nebo složenými z dílů.
V místech, kde studnu kopeme ve skále, není
skruží třeba.

Nad zemí mají být skruže do výše 50 cm,
v zaplavovaném území však 30 cm nad nejvyšší
zaplavované místo. Studna má být vykopána
alespoň 2 m pod nejnižší hladinu podzemní vody.
Vtokové otvory do studny musí být jen ve vodo-
nosné vrstvě, a to alespoň 4 m pod povrchem
půdy. Na dně studny má být aspoň 20 cm vysoká
vrstva drobného štěrku o velikosti zrn 1 5–20 mm
pro filtraci vody. Mezi touto vrstvou a košem
čerpadla má být mezera 20 cm. Do hloubky
2,5 m (v zaplavovaném území do hloubky 3 m)
musí být kolem skruží 50 cm široká vrstva
jílového těsnění. Svrchu musí být studna
chráněna pevným krytem (nejlépe betonovou
deskou armovanou železem), který musí pře-
čnívat přes okraj nejméně 5 cm. Kryt nesmí být
dřevěný. V případě studní vrtaných jsou pravidla
odlišná.

Studny s pitnou vodou podléhají kontrole
zdravotnických orgánů, u nichž si můžeme dát
kvalitu vody přezkoušet. Obecně platí: Pitná voda
je voda z libovolného přírodního zdroje, která
vyhovuje zdravotnickým i technickým poža-
davkům a která je využívána člověkem. „Je
zdravotně nezávadná, při trvalém požívání
nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví
přítomností mikroorganismů, látek ovlivňujících
akutním, chronickým či pozdním působením
zdraví fyzických osob a jejich potomstva, její
smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání
jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby
fyzických osob.“ (Podle definice pitné vody, která
je obdobně zakotvena i v zákoně 258/2000 Sb.
a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb.) Rozlišujeme
vodu podzemní a povrchovou.

Požadavky na pitnou vodu jsou stanoveny
vyhláškou č. 252//2004 Sb. Pitná voda nesmí být
prostředím, v němž se šíří patogenní mikroor-
ganismy a paraziti. Musí mít vyhovující organo-
leptické vlastnosti a vhodné složení z pohledu
zastoupení makroelementů a mikroelementů
(wikiskripta.eu).

Na vlastní zahradě můžeme kvalitu studniční
vody zhoršit i nevhodným termínem nebo nad-
měrným hnojením dusíkatými hnojivy.
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Využití vody z potoků, řek, rybníků,
ostatních nádrží
Potoční a říční vodu, vodu z nádrží můžeme

používat k závlaze, jen pokud není znečištěna
odpadními látkami průmyslových podniků, nebo
není jinak zdravotně závadná. Nejzávažnější je
znečištění olejem a ropnými produkty, saponáty,
fenoly a odpady chemického průmyslu. Fyzická
osoba nepodnikající, může odebírat povrchovou
vodu z potoka, rybníka či řeky k zalévání zahrady
- pokud není k odběru povrchové vody využíváno
zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale
voda je odebírána např. přímo konví - k tomu
nepotřebuje povolení. Pokud je k odběru povr-
chové vody využíváno zvláštní technické zařízení
(např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba mít
povolení příslušného pověřeného obecního
úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na
množství odebrané vody. Kvůli suchu mohou
úřady (odbor životního prostředí) zakázat čerpání
vody z toků pro zalévání zahrádek či polí.

Zalévání a péče o stálezelené rostliny v zimě
Ze stálezelených okrasných rostlin se v za-

hrádkách pěstují nejčastěji rododendrony, z dal-
ších stálezelených rostlin lze jmenovat buxusy,
brsleny, bobkovišně, pierisy aj. Nezapomeňte na
to, že stálezelené rostliny jsou i jehličnany! Na
zeleninových záhonech ponecháváme přes zimu
růžičkovou kapustu a kadeřávek.

Zelené listy stálezelených rostlin odpařují vodu
i v zimě, zvláště při slunečném počasí. Je-li však
půda delší dobu zmrzlá, nemohou úbytek vody
v listech nahradit a uschnou. Nezmrzly tedy, jak
by se někdo mylně domníval.

Půdu u těchto rostlin přikrýváme před počát-
kem zimy silnější vrstvou suchého listí nebo
vrstvou mulčovací hmoty, aby nezmrzla a rostliny
mohly svými kořeny čerpat potřebnou vodu. Aby
vítr listí neodfoukal, pokryjeme je např. smrkovou
chvojí. Většími smrkovými větvemi zapíchanými
do země přistíníme i rostliny, abychom snížili
jejich výpar vody.

Velmi účinné je také přihrnovat k rostlinám
sníh. Stálezelené rostliny je nejlépe vysazovat
na místa, kde nejsou v zimě a předjaří přímo
osluněny.

Ing. Ivan Dvořák,
odborný instruktor ÚS Tábor

Podpora kořenového systému

Jak všichni cítíme, v posledních letech se
v České republice významně mění klimatické
podmínky. Zejména jižní Morava pociťuje velký
nedostatek dešťových srážek, což dělá vrásky
nejednomu pěstiteli. V souvislosti s tímto téma-
tem se čím dál častěji skloňuje sousloví „kvalita
kořenového systému“. Aby byly rostliny schopné
odolávat extrémům počasí, musí mít co nej-
bohatší a nejzdravější kořeny. V tomto článku se
dozvíte, jak tomu pomoci.

Každá rostlina vytváří kořenový systém dle
svých potřeb. Když má dostatek živin a vody,
není nucena vytvářet velký kořenový systém a
vystačí si pouze s minimem kořenů. Typickým
příkladem takovéto kultury je např. golfový
trávník, který je každodenně zásobován dos-
tatečným množstvím vody a také pravidelně
přihnojovaný syntetickými hnojivy. S trochou
nadsázky jej proto můžeme nazývat hydropo-
nický. Za normálních podmínek je hustý a krásně
zelený, ale pokud bychom jej v létě jen pár dní
nezalil i, vyschne nenávratně na prach. Jinými
slovy se projeví jeho velká slabina – slabý koře-
nový systém.

Na golfovém hřišti, které je protkané závlahou,
si s kvalitou kořenů moc hlavu lámat nemusíme.
Jiná situace je ovšem na našich polích a za-
hradách, kde jsou možnosti závlahy omezené.
Tam je třeba se zamyslet, co máme udělat proto,
aby naše rostliny vydržely bez přísunu vody co
nejdéle.

Základním předpokladem je přimět rostliny,
aby prokořeňovaly co možná nejhlouběji. Když
k tomu přimějeme rostliny již na začátku jejich
vegetace, máme z poloviny vyhráno. Správně
zakořeněná rostlina je mnohem odolnější proti
suchu, ale i proti různým chorobám.

Pokud pěstujeme rostliny od semínka, je
výhodné začít již v této fázi. Abychom předešli
napadení rostlin houbovými chorobami, semínka
vyséváme do propařeného nebo zakoupeného
sterilního substrátu. Rostlinky, které jsou ve fázi
děložních lístků, je dobré ošetřit nějakým pří-
pravkem na bázi symbiotických baterií nebo hub.
V profesionálním zemědělství se často používá
mykorhizní houba Trichoderma harzianum, která
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obsadí kořenový systém sazenice a přispívá tak
ke snížení náchylnosti k houbovým chorobám.
Dalším efektem je také podpora růstu kořenů,
což si snadno ověříte při vyjmutí sadby ze sad-
bovačů – ošetřené rostliny mají krásně rozvinutý
koř. Systém, plný vlásečnic. Aplikovat symbi-
otické organismy můžete i kdykoliv později, ale
u mladých rostlin má aplikace zpravidla větší
efekt.

Pokud chcete své rostliny rozmazlovat, mů-
žete v zahradních centrech zakoupit i mykor-
rhizní produkty, které jsou šité daným plodinám
na míru. Existují směsi např. pro rajčata, bylinky
nebo muškáty. V případě, že je Vaše půda
zamořená houbovými chorobami, můžete využít
tzv. chytrou houbu – Pythium oligandrum. Ta
napadá fytopatogenní houby, ze kterých vysává
živiny a vodu. Tento proces pokračuje, dokud
jsou v půdě fytopatogenní houby přítomny.
Pokud jsou aplikovány na pozemek fungicidy, je
dobré použít přípravky na bázi symbiotických
bakterií, jako je např. Bacillus amyloliquefa
ciens.
Výše zmíněné organismy je možné aplikovat

jak ve sklenících, tak na záhony. Obecně platí,
že by se měly aplikovat navečer nebo při za-
tažené obloze, jsou totiž náchylné na UV záření.
Pro dobrý rozvoj symbiotických organismů je
také dobré udržovat půdu několik dní po aplikaci
vlhkou.

Jak už jsem naznačila výše, velkou roli v roz-
voji kořenového systému hraje také způsob
hnojení. Nejlepším způsobem, jak dostat živiny
do půdy, jsou organická hnojiva, protože jsou
jednak zdrojem živin pro rostliny, ale také obsa-
hují obrovské množství prospěšných bakterií a
hub. Všechny tyto organismy přetváří půdu na
humus a uvolňují živiny z anorganických slou-
čenin. Aplikací kompostu nebo hnoje tedy očku-
jeme půdu jakousi mikroflórou a podporujeme
v ní život. Podobně jako v našich tělech, je tento
efekt je nesmírně důležitý pro získávání živin
z půdy (resp. potravy). Tak jako my potřebujeme
bakterie v trávicím traktu pro rozklad celulózy,
potřebují rostliny bakterie a houby pro získávání
např. fosforečnanů a dalších látek. Rostliny jsou
zvyklé za tyto služby „platit“ ve formě cukrů a
jiných látek, které vypouští pomocí kořenových
exsudátů.

Pokud ale dodáme rostlinám živiny ve formě
syntetických hnojiv, nemají potřebu spolupra-
covat s bakteriemi a stávají se závislé na umě-
lém přísunu živin. Kořeny zapouští jen do nez-
bytně nutné hloubky a nevypouštějí do půdy
žádné látky. Výsledkem jsou rostliny náchylné
k suchu a půdy s nízkým obsahem bakterií, které
můžeme vidět na řadě českých polí.

Další osvědčenou metodou, jak ozdravit půdu,
je výsev zeleného hnojení. Bobovité rostliny jako
peluška, hrách nebo vikev umí dostat do půdy
velkou dávku dusíku takřka zadarmo. Na svých
kořenech totiž mají bakterie, které jsou schopny
vázat dusík ze vzduchu. Zelené hnojení (mezi-
plodiny) svými kořeny rozrušují půdní profil a
vytváření tak prostory pro proudění vzduchu a
vody v půdě. Pro tento účel se vysévá zejména
svazenka vratičolistá.

Závěrem nesmíme opomenout zmínit dů-
ležitost režimu zavlažování (pokud jej můžeme
ovlivnit). Ohledně zálivky existuje obecně známé
pravidlo: zalévat vydatně a méně často. Takto
dostaneme vodu i do nižších vrstev půdy, kam
bude rostlina směřovat i své kořeny, aby získala
zdroj vody. Pokud budeme zalévat jen málo a
často, hodně vody se odpaří a voda neprosákne
tam, kam má.

Rostliny, jejich kořeny a půdu je třeba vnímat
komplexně a s veškerými zásahy postupovat
s rozmyslem. Pokud budeme respektovat potře-
by rostlin a nároky půdy, odvděčí se nám boha-
tou a zdravou úrodou.

Přeji mnoho pěstitelských úspěchů,
Mgr. Ivana Tlolková,

BIOCONT LABORATORY, s.r.o

Poznámka redakce
Dříve běžně dostupný přípravek Supresivit

obsahující houbu Trichoderma harzanium j iž
není dostupný. V současné době lze ve firmě
Biocont Labortatory pořídit přípravek Rizocore
obsahující jak Trichodermu harzianum tak
Bacillus megaterium, ale jen ve velkém balení,
50 g = dávka na cca 1 ha v ceně do 1 400 Kč,
(lze využít pro rozdělení mezi členy v osadě ZO,
kdy běžná potřeba pro člena nepřesáhne cca
1 g). V drobném balení lze objednat různé pří-
měsi do substrátů s trichodermou i přes internet
v různých growshopech.
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Mykorhiza na zahrádce

Mykorhiza je mezi zahrádkáři poměrně známý
pojem, ale o možnostech jejího využití na za-
hrádce ví jen málokdo. Definice praví, že
mykorhiza je symbiotické soužití hub s kořeny
vyšších rostlin, kdy vlákna hub prorůstají do
mezibuněčných prostor kořene (ektomykorhiza)
nebo pronikají až do kořenových buněk (endo-
mykorhiza) a spolupracují s kořeny rostlin.
V obou případech mykorhizních symbióz je pod-
statné, že houbové mycelium nezasahuje nikdy
do středního válce kořene rostliny. Mykorhiza je
především vzájemně prospěšná, přestože exi-
stují výjimky. Základem je rovnovážný stav mezi
rostlinami a houbou – pokud se tento stav naruší,
může dojít až k parazitismu nebo vymizení houby
z prostředí.

Mykorhizní houby pomáhají rostlinám v příjmu
živin a vody ve větším množství, než je rostlina
schopna sama. Rostliny houbě na oplátku po-
skytují jednoduché cukry získané fotosyntézou.
Z tohoto vzájemného spojení získáme silnější a
zdravé rostliny, které jsou více odolné proti stresu
a prospívají i ve zhoršených podmínkách.
Význam mykorhizy byl dlouho podceňován,

ale v poslední době se ukazuje, že 70–90 %
všech rostlin je mykorhizních. Proto má myko-
rhiza velmi velký vliv na život rostlin a měli
bychom jí věnovat pozornost i na našich zahrád-
kách.
Jak funguje mykorhiza
Mykorhiza rozšiřuje kořenový systém rostlin a

přináší vodu a živiny. Houbová vlákna zajišťují
navíc stabilitu půdy a zabraňují erozi.
Kde ji najdeme?
Řada z nás chodí do lesa a sbírá houby. Jak

všichni víme, každá houba vyrůstá z podhoubí a
to je právě část, která pro nás může být velice
důležitá. Každé podhoubí je totiž tvořeno sítí
nepatrných houbových vláken. Tato vlákna jsou
právě naše půdní mykorhizní houby a jsou velice
důležité svou schopností napojit se na kořeny
rostlin a spolupracovat neustálým růstem.
Proč je tato vlastnost tak důležitá?
Díky této úžasné vlastnosti, kdy se půdní

houby napojí na kořeny rostlin, dochází k mno-
honásobnému zvětšení kořenového systému.

Navíc tato mikroskopická vlákna snadněji přijí-
mají živiny a vodu z okolní půdy a tím je rostlina
výrazně lépe vyživovaná, což má za následek
lepší růst. Pro nás důležitou vlastností půdních
hub je jejich spolupráce a podpora po celou dobu
života rostlin.
Je jen jeden druh půdních hub?
Právě naopak. Je více druhů a proto odborníci

postupně z podhoubí oddělí, rozmnoží a zpracují
jednotlivé houby tak, aby vyhovovaly potřebám
a požadavkům zákazníků a pěstitelů. Různé
druhy rostlin totiž potřebují různé druhy myko-
rhizních hub a to se docílí jen odborným zpra-
cováním.
Je mykorhiza hnojivo?
Ne. Mykorhizní houby jsou živé organismy.

Dokáží rostlinu podporovat po celý její život. Toho
žádným hnojivem nedocílíte. Hnojivo je důležité,
protože i houby z něho mohou čerpat živiny pro
svůj růst. Nejlepší je ovšem ve spojení s myko-
rhizními houbami používat přírodní hnojivo.
Proč ji používat?
Kořenový systém rostlin ať jakkoliv velký,

nikdy nemůže dosáhnout rozsáhlosti sítě mikro-
skopických vláken půdních hub. Mykorhizní
houby se tak dostanou v půdě i tam, kam kořen
nedosáhne. Z toho vyplývá jednoznačný závěr -
při použití mykorhizních hub při pěstování našich
rostlin dochází k maximálnímu využívání a spo-
třebě veškerých dostupných živin z půdy.
Proč je to tak důležité?
Právě to, že mykorhizní houby dodávají živiny

a vodu v daleko větší míře, než je běžné, dělají
rostlinu daleko silnější a krásnější. I l idé by měli
mít dostatečný pitný režim a zdravý životní styl.
Oslabený organismus je více náchylný k nemo-
cem a k horšímu zvládání stresu a těžkých
životních situací.

Naše rostliny jsou na tom úplně stejně. Pokud
jim zajistíme co možná nejlepší základ pro jejich
krásný a zdravý růst, budou schopny snáz pře-
konat horší období.
Co můžeme očekávat po použití
mykorhizních přípravků?
• Lepší a vyrovnaný růst rostl in .
• Bohatší a zdravější kořenový systém,

schopný ve větší míře čerpat živiny z půdy.
• Větší bohatství květů a plodů.
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• Nižší potřeba zál ivky a hnojení.
• Lepší překonání období sucha.
• Rostl ina nebude trpět při přesazování.
• Zpevnění okolní půdy.
• Ochrana proti některým půdním chorobám.
Mykorhiza je značně specializovaná - je to

dáno konkrétním vztahem rostliny a mykorhizní
houby, a proto je nutné pro správnou funkci
vybrat vhodný přípravek. Firma Symbiom, která
se produkci mykorhizních přípravků věnuje, má
ve své nabídce různé přípravky.
Symbivit
Univerzální granulovaný mykorhizní přípravek

vhodný pro kvetoucí rostliny a většinu poko-
jových rostlin (růže, bramboříky, balkónové a
truhlíkové květiny - pelargónie, petúnie, muškáty,
verbeny, apod.), popínavé rostliny, okrasné
traviny, většinu okrasných jehličnanů (túje, tis,
jalovec, cypřiš, apod.), některé okrasné stromy
a keře (javor, jasan, jeřáb, apod.), zeleninu
(rajčata, okurky, cibule, pórek, česnek, apod.),
ovoce (jahodníky, maliníky, rybíz, jabloně, apod.),
ošetření trávníků při jejich zakládání a údržbě.
Mykorhizní houby obsažené v Symbivitu se na-
pojí na kořeny rostlin a podporují rostliny po celý
život.
Symbivit rajčata a papriky - pro
plodovou zeleninu
Mykorhizní přípravek umožňuje lepší a dlou-

hodobý příjem vody a živin (zejména fosforu a
draslíku) především v období zrání plodů. Ne-
obsahuje hydrogel a je určen pro organické
pěstování především plodové zeleniny ale i
ovoce.
Symbivit Muškát
Mykorhizní přípravek je sestaven tak, aby

podporoval co největší kvetení balkonových
rostlin.
Symbivit Bylinky
Mykorhizní přípravek určený pro organické

pěstování, neobsahuje hydrogel a hnojivová
složka je komponována tak, aby zvyšovala ob-
sah silic v aromatických rostlinách.
Rhodovit
Je založen na specializovaných mykorhizních

houbách, které se napojí na kořeny vřesov-
covitých rostlin. Výhodné především u rododen-
dronů, protože díky mykorhizním houbám zesílí
jejich slabý kořenový systém a rostlina bude

daleko silnější. Dále je tento produkt vhodný pro
azalky, borůvky a brusinky.
Ectovit
Ektomykorhizní produt určený pro většinu

jehličnatých stromů, smrk, borovici, jedli, modřín,
ale i pro břízu, buk, cedr, dub, eukalypt, habr,
habrovec habrolistý, jeřáb, kaštanovník, lípu,
lísku, olši, topol a vrbu.

Jedná se o kombinovaný ektomykorhizní pro-
dukt, který má snadné použití a rostliny z něho
mohou čerpat pro jejich růst a odolnost.
Turfcomp
Umožňuje dlouhodobou ochranu trávníků a

půdy při zachování nízkých nákladů. Přírodní
hnojivo postupně zásobuje trávník živinami po
celou sezónu. Mykorhizní houby rozšiřují ko-
řenový systém a přinášejí vodu a živiny. Ab-
sorpční granule zadržují půdní vlhkost a chrání
trávník před usycháním.

Další výrobky na bázi mykorhizy:
Rašelina Soběslav
- Mykorhizní houby pro plodovou zeleninu
- Mykorhizní houby pro balkonové květiny

Převzato od firmy Symbiom
Více o mykorhize a přípravcích najdete na

www.symbiom.cz.

Mykorhiza - neviditelný
pomocník rostlin

Již ve spodním devonu, před více než 400
miliony let, kdy rostliny počaly osídlovat souš,
jsou známy první fosilní záznamy o přítomnosti
houbových struktur v buňkách rhizomu (před-
chůdcích kořene suchozemských rostlin) u druhu
Aglaophyton major (Taylor et al. 1 995). Tyto
struktury vytváří endomykorhizní symbiotické
houby, které v dnešní době tvoří podobné
asociace s 80 % všech rostlinných druhů. Vstup
do takové symbiózy byl pro cévnaté rostliny
pravděpodobně výhodný a postupně se stal
jedním z hlavních způsobů získávání živin
z půdy. V období křídy (1 45-65 mil. let př.n. l.) se
pak vytvořily více specializované typy symbiózy
– ektomykorhiza, erikoidní a orchideoidní
mykorhizní symbióza. U některých rostlin naopak
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už v tomto období závislost na houbách zcela
vymizela (Brundrett 2002).

Způsob vzájemného soužití rostliny a půdní
houby se označuje termínem mykorhizní sym-
bióza. Slovo mykorhiza je pak používáno pro
duální orgán, který vzniká po kolonizaci kořene
danou houbou. Vnější mimokořenové mycelium
(podhoubí) se rozrůstá z kolonizovaného kořene
do okolní půdy a tvoří rozsáhlou síť vláken (hyf),
která zajišťuje kontakt rostliny s půdním pro-
středím. Jen pro představu: na 1 g půdy připadá
až několik desítek metrů vláken mycelia (Leake
et al. 2004). Díky němu jsou mykorhizní rostliny
lépe vyživované, což se projevuje na celkovém
růstu, počtu květů či plodů. Rostliny jsou také
odolnější vůči stresovým faktorům prostředí -
sucho, transplantační šok aj.

Mykorhizní symbióza se běžně vyskytuje
v nenarušených přírodních ekosystémech.

Rozeznávají se dva základní typy:
a) endomykorhizní - houby pronikají do vnitř-
ního prostoru buněk kořenové kůry hosti-
tele.

b) ektomykorhizní - houby pronikají pouze do
mezibuněčných prostor kořenové kůry.
V přírodě nejrozšířenějším typem endomy-

korhizní symbiózy je arbuskulární mykorhiza
(AM) tvořená houbami z oddělení Glomero
mycota. Spektrum hostitelských rostlin sahá od
mechorostů a kapraďorostů přes nahosemenné
rostliny až k rostlinám krytosemenným. Je nej-
více univerzálním (nejméně specializovaným)
typem. Houba je na rostlině závislá, získává od
ní asimiláty, naopak rostlině zprostředkovává
kontakt s půdou. Díky mimokořenovému myceliu,
které prorůstá do vzdálenosti až desítek cen-
timetrů, jsou mykorhizní rostliny lépe zásobeny
především fosforem, dusíkem, draslíkem, někte-
rými mikroelementy a také vodou. Aktivní ab-
sorpční povrch kořenů se díky myceliu zvětšuje
až 700 × (Vosátka 2002) a tím i objem půdy, ze
které jsou rostliny schopné efektivně čerpat
živiny. Myceliální síť je také důležitá pro udržení
stability půdních agregátů a pro ochranu půdy
proti erozi. Arbuskulární mykorhizní houby vy-
lučují glomalin, specifický glykoprotein, který
spojuje částice půdy (Vosátka 2002).

Erikoidní mykorhizní typ (ErM) se vyskytuje
pouze u rostlin řádu Ericales. Je typický pro

kyselé biotopy s nízkým obsahem minerálních
látek v půdě, vysokým poměrem C:N (Cairney
2000) nebo nízkým pH (např. vřesoviště a
rašeliniště). Erikoidní mykorhizní houby jsou
schopny žít v půdě saprotrofně, a tak dokáží
přetrvávat na určité lokalitě po velmi dlouhou
dobu i bez hostitelské rostliny (Bergero et al.
2003). Produkují speciální enzymy (proteinázy,
chitinázy apod.), které jim umožňují čerpat látky
z komplexních organických pro rostliny nepří-
stupných zdrojů (peptidy, proteiny, chitin) (Leake
& Read 1 989, Kerley & Read 1 997).

Orchideoidní mykorhizní symbióza je typická
pouze pro zástupce čeledi Orchidaceae. Typic-
kou mykorhizní strukturou jsou klubíčka hyf
(pelotony) v buňkách protokormu (klíční stádium)
a kořenových pletiv orchidejí. Zcela závislé na
orchideoidní mykorhizní houbě jsou heterotrofní
nezelené orchideje a klíční stádia všech druhů
orchidejí, protože jejich semena obsahují pouze
malé množství zásobních látek (Richardson et
al. 1 992, Arditti & Ghani 2000).

V ektomykorhizní symbióze (EcM) žije zhruba
2000 (asi 3 %) rostlinných druhů (Meyer 1 973),
většinou stromů a keřů, od lesů mírného pásma,
přes boreální ekosystémy až po tropické lesy
(čeleď Dipterocarpaceae). Podle odhadu se jí
účastní kolem 5000–6000 druhů basidomycet a
askomycet (Molina et al. 1 992). Jejich mycelium
tvoří na povrchu kořenů houbový plášť. Prorůstá
do mezibuněčných prostor kořenové kůry, kde
vzájemným propojením hyf vzniká Hartigova síť.
Hyfy ektomykorhizní houby se v půdě rozrůstají
až do vzdálenosti několika metrů od povrchu
kořene. Na rozdíl od výše popsaných typů sym-
biózy dochází po kolonizaci kořene ke změně
jeho morfologie. Na konci kořenů se tvoří ztlustlé
útvary, tzv. mykorhizní špičky. Myceliální síť
tvořená ektomykorhizními houbami je také
schopna obohacovat půdní prostředí organický-
mi látkami získanými asimilací.

V poslední době roste zájem pěstitelů , lesníků
či realizátorů o technologie očkování rostlinných
kultur mykorhizními houbami. Umělé očkování
(inokulace) se stává velmi výhodnou a cennou
nejen při introdukci rostlin mimo oblast jejich
přirozeného rozšíření, ale využívá se i při rekul-
tivacích poškozených ekosystémů (např. výsyp-
ky, úložiště popílku, rekultivace skládek a odpadů
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z průmyslových činností aj.). Velmi často se také
používá při kontejnerové výrobě např. okrasných
a ovocných dřevin a keřů (Pešková 2008), nebo
při produkci zeleniny či řezaných květin.

V budoucnu by mohla být aplikace myko-
rhizních hub alternativou nebo doplňkem kon-
večního hnojení např. v organickém zemědělství
a přispět tak k významnému snížení chemických

hnojiv či aplikací pesticidů. Hlavním důvodem je
uváděná potenciální až 70% úspora rozpustných
hnojiv (především fosforečných) při pěstování
mykorhizních rostlin (zejména kontejnerovaných)
(Vosátka 2002, Gryndler 2004) a možnost nahra-
zení průmyslových hnojiv pomalu rozpustnými,
která se nevyplavují do spodních vod a mohou
být rostlinami maximálně využita.

kořenové vlásky arbuskuly

hyfový plášť

Hartigova síť

Hartigova síť

vnitrobuněčná
kolonizace

hyfové smotky

mimokořenové hyfy
Pelotony

RNDr. Aleš Látr, Ph.D. www.symbiom.cz
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Máme zdravou půdu v zahrádce?

Ve sdělovacích prostředcích se občas doz-
vídáme, že používáním minerálních hnojiv ubývá
humus v půdě a přípravky na ochranu rostlin v ní
zase zabíjejí život. Tyto informace svědčící o
malé znalosti problematiky, jsou šířené rádoby
odborníky z pohledu ekologie a životního pro-
středí. Je proto třeba připomenout prohlášení
Světové organizace pro výživu a zemědělství
FAO "Zdravé půdy pro zdravý život". Jsou to
půdy, které poskytují rostlinám dobré podmínky
pro růst a vývin a potřebné živiny v harmonickém
zastoupení a tím dobrou kvalitu rostlinných pro-
duktů jako základní předpoklad zdravých potra-
vin. Tyto půdy musí být rozumně obhospoda-
řovány, udržovány jejich vhodné vlastnosti a
odebrané živiny doplňovány v organických a mi-
nerálních hnojivech.

Zda jsou naše půdy zdravé, ukazují obsah
humusu, půdní reakce (hodnota pH) aktivita
mikroorganismů a počet žížal.

Význam a obsah humusu v půdě
Pod pojmem humus rozumíme v širším slova

smyslu soubor organických látek v půdě v růz-
ném stupni rozkladu a látkové přeměny. Humus
vzniká přeměnou organické hmoty dodané orga-
nickým hnojením a rozkladem kořenových a
sklizňových zbytků. Můžeme ho rozdělit na živný
humus a trvalý.

Část označovaná jako živný humus se každo-
ročně spotřebovává mineralizačními pochody.
Živný humus je zdrojem výživy pro půdní orga-
nismy a působí příznivě na zásobování rostlin.
Při přeměně půdními organismy a mineralizací
uvolňuje živný humus základní živiny a stopové
prvky v přijatelné formě pro rostliny. Přeměnou
vznikají rovněž rostlinné hormony a antibiotika,
které přijímají přímo rostliny. Tyto účinné látky
zvyšují odolnost rostlin vůči chorobám a škůd-
cům a přispívají tak k dobrému růstu a dobré
kvalitě rostlin.

Trvalý humus je tmavě zbarvená substance,
která se spojuje s půdními minerály a je velmi
odolná vůči biologickému rozkladu. Obsahuje
velkou zásobu živin, které se jen pomalu uvol-
ňují pro rostliny. Proto se z půdy bohaté na trvalý
humus vyplavuje podstatně méně živin než

z půdy bez trvalého humusu. U lehkých půd
zlepšuje humus jejich strukturu a zvyšuje schop-
nost poutat vodu a živiny. Těžké půdy se stáva-
jí poréznějšími, zlepšuje se jejich provzdušnění
a záhřevnost, stejně tak jako stabilní struktura
půdy.

Hodnocení obsahu humusu v půdě (tabulka 1 )

Obsah humusu se odhaduje přibližně podle
barvy půdy. Čím je barva tmavší, tím je zpravidla
více humusu a je kvalitnější. Také velké množ-
ství žížal je znamením, že je půda bohatá na
humus. Tam, kde chybějí, je humusu málo.

Jak již bylo řečeno v úvodu, ze sdělovacích
prostředků se občas dozvídáme, že z našich půd
mizí humus v důsledku intenzivních metod hos-
podaření. Pro tato tvrzení však nejsou žádné
důkazy.

V současné době, kdy řada zemědělských
podniků hospodaří bez živočišné výroby, většina
organických zbytků zůstává na povrchu půdy
nebo je mělce zapravována. Není tedy nouze o
dostatek organické hmoty, ze které se následně
tvoří půdní humus. Nízký obsah humusu lze
očekávat jen v lehčí a silně provzdušněné půdě
bez přísunu organické hmoty.

Pro zahrádkáře je však třeba uvést, že zej-
ména v zelinářských záhonech se v důsledku
intenzivního obdělávání půdy rychleji rozkládá
organická hmota než v ostatní půdě. Bez pravi-
delného organického hnojení by obsah humusu
poklesl pod kritickou hodnotu 2 % humusu.
Dostatečně vysoký obsah humusu ve výši 2–4 %
je velmi důležitý tím, že u těžkých půd příznivě
ovlivňuje strukturu půdy a u lehkých půd schop-
nost poutat vodu. Proto by měl každý zahrádkář
zaměřený na pěstování zeleniny znát obsah
humusu v půdě.

V zahrádce přicházejí v úvahu jako organická
hnojiva kompost, zelené hnojení, sklizňové zbyt-
ky a chlévský hnůj. Potřeba organických hnojiv
se odhaduje v množství minimálně 1 kg/m2 za
rok. V zásadě je bez významu, jestli se jedná o

Obsah v % Hodnocení Barva půdy
pod 1 ,0 velmi nízký světle hnědá
1 ,0–1 ,9 nízký hnědá
2,0-2,9 střední tmavě hnědá
3,0-5,0 vysoký černohnědá
nad 5,0 velmi vysoký černá
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kompost, zelené hnojení nebo chlévský hnůj.
Tato hnojiva se však částečně rozlišují v rychlosti
rozkladu a především v obsahu a účinnosti v nich
obsažených živin.

V závěru této kapitoly uvádíme, že ve vě-
decké literatuře se místo obsahu humusu uvádí
tzv. obsah oxidovatelného uhlíku (Cox). Z něj lze
vynásobením koeficientem 1 ,72 získat obsah
humusu v půdě.

Půdní reakce
Půdní reakce nám určuje zásobení půdy váp-

níkem, který se nachází v půdě převážně ve
formě uhličitanu vápenatého. K vyjádření reakce
se používá symbol pH. Čím vyšší je kyselost, tím
nižší je stupeň pH. Hodnoty pH kolem 7 se
označují jako neutrální, půdy s hodnotami pH
pod 7 se označují jako kyselé a s hodnotami pH
nad 7, jsou alkalické. Hodnocení půdní reakce je
uvedeno v tabulce 2.

Kritéria pro hodnocení půdní reakce (tabulka 2)
Hodnota pH Půdní reakce
do 4,5 extrémně kyselá
4,6–5,0 si lně kyselá
5,1 –5,5 kyselá
5,6–6,5 slabě kyselá
6,6–7,2 neutrální
7,3–7,7 alkal ická
nad 7,7 si lně alkal ická

Jak příliš nízké, tak i příliš vysoké hodnoty
mohou negativně působit na růst rostlin. Při příliš
nízké hodnotě pH je růst více nebo méně brzděn.
Hlavní příčinou je toxické působení hliníku, který
při nízkých hodnotách pH (pod 4,5–5) přechází
do půdního roztoku. Nízké pH kromě toho brzdí
činnost mikroorganismů a žížal, takže se zhoršu-
je půdní struktura. Půdy mají sklon ke slití a tvor-
bě škraloupu, což se velmi nepříznivě projevuje
zejména na těžkých jílovitých půdách. Přija-
telnost většiny živin (kromě fosforu, hořčíku a
molybdenu) je však v kyselých půdách dobrá.

Hlavní nevýhodou příliš vysoké hodnoty pH je
snížená přijatelnost řady stopových prvků v půdě
(manganu, železa a boru), takže při převápnění
se často vyskytuje nedostatek stopových prvků.
Při neutrální hodnotě pH je půdní struktura velmi
příznivá v důsledku podpory biologické aktivity.

Optimální hodnota pH pro většinu plodin
pěstovaných na zahrádce závisí na druhu půdy
a nikoli na druhu rostlin (viz tabulka 3). Výjimku
tvoří pouze ty druhy, které bezpodmínečně vy-
žadují kyselou půdu, například borůvky, hortenzie
modrá a rododendrony. Dále jsou to zeleninové
záhony s výskytem nádorovitosti košťálové
zeleniny. Patogen, který způsobuje tuto chorobu,
je totiž citlivý na vysoké hodnoty pH a proto se
v tomto případě doporučuje silné vápnění (pH
kolem 7).

Další výjimkou jsou půdy znečištěné těžkými
kovy. U těchto půd je třeba aby hodnota pH ne-
klesla do kyselých hodnot, protože v rozmezí
kyselé reakce se stávají kovy více mobilní a
snadno vstupují do pěstovaných rostlin.

Optimální hodnoty pH půd (tabulka 3)
Druh půdy Orná půda Travní porosty
lehká půda 5,5–6,2 5,0–5,5
střední půda 6,2–6,8 5,5–6,0
těžká půda 6,5–7,0 6,0–6,5

Aktivita organismů v půdě
K půdním organismům počítáme velmi různo-

rodé zástupce rostlinné a živočišné říše, přičemž
největší význam mají mikroorganizmy. Bez čin-
nosti půdních organismů by nebyla možná tvorba
cenných forem, humusu v půdě. Úrodné půdy,
které jsou bohaté na humus, obsahují proto velké
množství půdních organismů.

Podílejí se také na přeměně organických látek
při kompostování, na hnojišti a v pařeništi. Ta se
výrazně projevuje zahříváním materiálu. Dále se
činnost půdních organismů projevuje příznivě na
struktuře půdy (viz činnost žížal).

S přeměnou organické hmoty v půdě, která
slouží jako zdroj potravy půdním organismům,
se uvolňuje také značné množství živin, respe-
ktive přeměňují se do přijatelných forem. To se
týká zejména dusíku.

Množství organismů v půdě během roku je
rozdílné. Závisí na nabídce potravy, teplotě,
vlhkosti půdy a jiných faktorech. Kromě zásobení
humusem jsou proto pro jejich rozvoj důležité
zpracování půdy, zálivka, střídání plodin aj. Příliš
silná zálivka půdy nebo kompostování samotné
čerstvě posekané trávy může vést k nedostatku
vzduchu v půdě či kompostované hmotě. Za
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těchto anaerobních podmínek dochází k nežá-
doucím procesům a také ke ztrátám na dusíku.
Většina půdních organismů dává přednost
aerobním podmínkám, to znamená dostateč-
nému přísunu vzduchu.

Když pozorujeme na zahrádce výskyt mnoha
nemocných rostlin, tak je to nás upozornění,
abychom cílevědoměji střídali plodiny a prováděli
správnou ochranu rostlin.

K určení míry vlivu mikroorganismů na kolo-
běh uhlíku a dusíku v půdě můžeme provést
jednoduchý test.

Intenzita rozkladu celulózy je částí biologické
aktivity půdy. Závisí na teplotě, vlhkosti, obsahu
dusíku a mikroorganismů v půdě. Vložíme tedy
čtverec (1 0 cm2) filtračního papíru do půdy na
jaře a v létě. Ponecháme jej v půdě jeden měsíc
a po vytažení papíru z půdy hodnotíme rozklad
celulózy:
- papír je neporušený - intenzita rozkladu

celu lózy je nízká;
- papír je jen místy porušený - intenzita

rozkladu celu lózy je střední;
- papír je velmi porušený - intenzita rozkladu

celu lózy je vysoká.

Protože nízká intenzita rozkladu celulózy
může být způsobena také nedostatkem dusíku
v půdě, je nutno půdu pro zintenzívnění mikro-
biologické činnosti více hnojit organickými a
minerálními dusíkatými hnojivy.

Nejznámějšími užitečnými živočichy v půdě
jsou žížaly. V zahradní půdě nacházíme na
1 0 m2 nezřídka až 1 kg žížal. Za rok zpracují na
této ploše až 1 kg rostlinných zbytků. Současně
přes jejich trávicí ústrojí projde 25 kg půdní
hmoty, čímž přispívají ke tvorbě trvalých forem
humusu. Kromě toho žížaly vytvářejí v půdě síť
chodeb a tím zvyšují pórovitost a propustnost
půdy pro vodu a vzduch.

Žížaly dávají přednost půdám, ve kterých jsou
méně rušeny. Proto bychom měli omezit zpra-
cování půdy rotačním nářadím neboť jejich počet
na rotavátorovaných parcelách oproti oraným
nebo rytím se podstatně zmenšuje. Zvýšení
počtu žížal napomáhá také pravidelné hnojení
kompostem, neboť obsahuje hodně žížal.

Ing. Miroslav Kalina, CSc.,
odborný instruktor ÚS Litoměřice

Hnojení rašelinných půd

Pro určení otázek hnojení bychom měli brát
v úvahu objem půdy, protože specifická hmot-
nost rašeliny je pouze 0,1 –0,2 (0,1 –0,2 kg na
1 00 ml objemu). Všechny údaje o zásobení
živinami by měly být uvedeny na základě objemu
(např. obsahy živin ve 1 00 ml půdy). Organické
hnojení zde není obecně potřeba. Vrchovištní
rašelinné půdy, které jsou velmi kyselé a chudé
živinami, vyžadují často určité vápnění jako
základ pro další hnojení. Půdní reakce by měla
být zvýšena pouze ve velmi omezeném rozsahu
(viz následující tabulka).

Poznámka: TTP = trvalý travní porost,
slatinná rašelina má pH 67.

Uvolňování N, P, K, je kvůli jejich nedosta-
tečné zásobě malé. Zejména musíme respek-
tovat nedostatek draslíku. Důležitý je také poměr
draslíku s hořčíku v půdě.

Poměr K : Mg Hodnocení poměru
do 1 ,6 dobrý
1 ,6–3,2 vyhovující
nad 3,2 nevyhovující

Vysoké koncentrace hořčíku v půdě působí
škodlivě porušením poměru Ca ku Mg, protože
tím se poškozuje při nedostatku vápníku růst
kořenů. Jinak nejsou škody způsobené přehno-
jením Mg v polních podmínkách známy.

Stopové prvky jsou poměrně málo přítomny,
ale jejich přijatelnost je velmi dobrá (kromě mo-
lybdenu). Jeho nedostatek je typický pro kyselé
půdy.

Vrchovištní rašelinné půdy lze pomocí od-
povídajícího hnojení přeměnit ve velmi produk-
tivní půdy. Reagují dobře na zlepšení faktorů
v minimu vysokými přírůstky výnosů.
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Podstatným klimatickým stresovým faktorem
jsou zde nízké teploty v raných růstových fázích
rostlin. Proto je důležité dobré zásobení živinami
ke zvýšení rezistence.

Dobré zásobení draslíkem a také fosforem
před zimou se osvědčilo jako účinné opatření,
zatímco nadbytek dusíku působí spíše nepří-
znivě. Normální, optimální zásobení N lze přiro-
zeně hodnotit v každém případě pozitivně.
V Německu se označují mleté fosfáty jako hno-
jivo pro rašelinu, neboť se zde dobře využívá
fosfor a působí na půdu alkalicky.

Ale nejen hlavní živiny hrají roli pro zvýšení
rezistence vůči nízkým teplotám. Příležitostně
může již malé nedostatečné zásobení stopovými
prvky (např. manganem nebo mědí) značně
zesílit poškození nočním vpádem chladu.

Ing. Miroslav Kalina, CSc.,
odborný instruktor ÚR Litoměřice

Chyby při hnojení

Zdravý růst rostlin předpokládá, že všechny
potřebné základní živiny a stopové prvky jsou
přítomny v dostatečném množství a ve vhodném
poměru. Živiny nesmějí být v půdě však příliš
silně koncentrovány, protože jinak mohou poš-
kozovat kořeny rostlin.

Informace o zásobení půdy živinami nám
poskytne rozbor půdy. Zásadně bychom měli
hnojení orientovat podle potřeby rostlin a záso-
benosti půdy. Také bychom měli brát v úvahu
obsah živin v dávkách kompostu a chlévského
hnoje. Na obalu hnojiv uváděné aplikační dávky
bychom neměli překračovat.

Koncentrace kapalných hnojiv a rozpustných
hnojiv by neměla překročit 0,2 až 0,3 %, což
odpovídá množství 2 až 3 g resp. ml v litru záliv-
kové vody. U citlivých rostlin a při pravidelném
kapalném hnojení (například jednou týdně kapal-
né hnojení balkónových rostlin) by měla být kon-
centrace jen asi 0,1 až 0,2 %.

Také nedostatečné zásobení živinami může
být příčinou špatného vývoje rostlin. Podobné
příznaky jsou často také vyvolány přemokřením

v oblasti kořenů a napadením sviluškami nebo
třásněnkami. K odstranění akutního nedostatku
dusíku se hodí listové hnojení, močovinou nebo
přihnojení ledkem vápenatým. K přihnojování
dusíkem není vhodné dusíkaté vápno. Mezi jeho
aplikací a výsadbou nebo výsevem musí uply-
nout podle roční doby 1 –4 týdny (čím je chlad-
nější počasí, tím je delší čekací doba). V tomto
období potlačuje klíčící plevele a působí proti
nežádoucím chorobám a škůdcům. Dusík je
chráněn před vyplavením a aktivní vápník oži-
vuje půdu.

Obecná doporučení, uváděná v této rukověti
a zejména v jejich dřívějších vydáních, je nutno
doplnit o národní legislativní požadavky, jako je
např. správná zemědělská praxe a nitrátová
směrnice. Důvodem pro nutné zákonné regulace
je poznatek, že nesprávné zemědělské obhos-
podařování vyvolává negativní vliv na životní
prostředí. Vynechané vápnění může způsobit
okyselení, zhoršení struktury půdy, snížení bio-
logické aktivity a přechod toxických látek (těž-
kých kovů) do roztoku v půdě.

Nesprávné hnojení působí také negativně na
vzduch (např. emise čpavku) a na kvalitu vody.
Vnos fosforečnanů do povrchových vod v pří-
padě eroze vede k eutrofizaci vodních toků (ne-
žádoucímu obohacení živinami). S eutrifuzací je
spojený škodlivý růst rostlin (např. řas). V dů-
sledku nadměrného hnojení dusíkem může být
v některých oblastech překročena hraniční hod-
nota 50 mg dusičnanů v 1 litru.

Abychom zabránil i negativnímu vlivu hno-
jení na životní prostředí, měli bychom respek-
tovat následující základní pravidla a tak
předejít ztrátám živin:
- dávky a termíny hnojení dusíkem by měly
být v souladu s požadavky rostl in a záso-
bou v půdě.

- na lehkých půdách (písek) apl ikovat orga-
nická a minerální hnoj iva pouze na počátku
a během vegetační doby.

- organická a minerální hnoj iva nesmějí být
používána, pokud je půda přesycena vodou,
pokud je vrstva sněhu vyšší než 5 cm nebo
je promrzlá do hloubky větší než 8 cm.

- půdu pravidelně zásobovat organickými
hnoj ivy, např. kompostem, čímž zlepšujeme
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strukturu půdy a zvyšujeme její schopnost
poutat vodu a živiny.

- půdu bychom měli pokud možno celoročně
udržovat pokrytou rostl inami (během vege-
tační doby užitkovými a okrasnými rostl i-
nami a od pozdního léta až do jara rostl i-
nami na zelené hnojení).

- kompostem bychom měli hnoj it až na jaře,
aby se uvolňované živiny nevyplavovaly
zimními srážkami.

Ing. Miroslav Kalina, CSc.,
odborný instruktor UR Litoměřice

Kde hledat důvody výskytu
řas a sinic ve vodě

Řasy a sinice ve vodě. To je problém nejen
veřejných vodních ploch, ale i vodních hladin
zahradních rybníčků, ať už mají za účel být jen
okrasnými, nebo jsou využívány i ke koupání.

Hlavní příčinou zvýšeného výskytu řas a sinic
tedy tzv. “kvetení vody“ či odborně, zvýšené
eutrofizace je nadbytek živin a jejich nerov-
novážné poměry. Je třeba zdůraznit, že eutrofi-
zace je přírodní proces, kdy v procesu sukcese
druhů dochází k postupné přírodní přeměně
rybníků, jezer a lagun zarůstáním v bažinaté
lokality. Je tedy nezbytné mít na paměti, že
v celém dalším textu máme na mysli zvýšenou
eutrofizaci v důsledku činnosti populace lidí
v současné civilizační fázi vývoje.

Faktory, které eutrofizaci ovlivňují, můžeme
rozdělit na vnitřní a vnější.

Jestliže máme rybníček napájený z nějakého
toku, ať už je to potůček protékající zahradou,
nebo do něj čerpáme vodu z povrchových
vodních zdrojů, často se nás tyto otázky dotýkají.
Lze předpokládat, že voda přitékající do naší
nádrže z hospodářsky využívané krajiny bude
mít vyšší obsah rozpuštěných živin.

Z vnitřních faktorů můžeme uvést plochu,
hloubku a objem nádrže a rychlost průtoku i dobu
zdržení vody. Významná je i průhlednost, která
je snadno měřitelná a určuje dostupnost světla.
Vedle světla je z fyzikálních faktorů samozřejmě

veledůležitá teplota a rychlost jejího kolísání a
sezonních změn. Dále je důležitá mocnost a
složení sedimentů a podloží i množství řas a
sinic v nich přežívajících. Z biotických faktorů se
můžeme zmínit o množství a druhovém složení
vodních a bažinných rostlin. Z biotických faktorů
živočišného původu je důležité druhové a věkové
složení rybí osádky. Důležité je také množství a
složení zooplanktonu a řas i sinic. Z hygienic-
kého hlediska je kromě sinic důležité i množství
patogenních baktérií, virů, eventuálně i parazitů.
Další faktory jsou pak méně důležité.

Vnější faktory jsou, kromě určujícího klimatu a
podnebního pásma, soubory vlivů z povodí dané
nádrže či rybníka. Důležité faktory jako krmení
rybí osádky a způsoby jejího lovení, zásobení
živinami, hnojení a vápnění i provzdušňování je
vhodnější přiřadil k vnějším faktorům, jako způ-
soby hospodaření na zájmovém rybníku (ryb-
níku, ze kterého získáváme vodu) a na soustavě
rybníků v povodí (pokud bereme vodu z rybniční
soustavy odtékající vody).

Z povodí jsou dle pořadí významnosti ve
vztahu k zvýšené eutrofizaci nejzávažnější stu-
peň osídlení a způsoby i stupeň čištění odpad-
ních vod z bodových i plošných zdrojů znečištění
(měst, městysů i vesnic). Dalším zdrojem zne-
čištění je již zmíněný způsob rybničního ob-
hospodařování. Dalším zdrojem je zemědělství
a to jak živočišná tak i rostlinná výroba. U živo-
čišné výroby se jedná především o množství a
způsob nakládání s odpady produkující velké
koncentrace hospodářských zvířat. Rostlinná
výroba zatěžuje toky splavováním nadbytku živin
především dusíkatých a fosforečných, které
pěstované rostliny nestačí spotřebovat. Tyto
živiny se pak dostávají do tekoucích vod vy-
luhováním nebo s půdou působením eroze. Tady
musíme počítat s obsahem živin ve vodě i v bi-
lanci příjmu živin pro ovocné i zelinářské kultury
(viz Voda k zálivce Rukověť 201 7).

Je nutné zdůraznit, že živiny se z povodí nejen
uvolňují, ale jsou zde i ve značném stupni
mozaikou ekosystémů v povodí zadržovány.
Důležitý je zde poměr lesů, polí, pastvin a nepro-
duktivních ploch. Dle stupně nasycenosti a
potřeby živin v povodí i sezoně může jít až
bilančně o polovinu zadržení celkového množství
živin v tomto povodí. Tento proces se moderně
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označuje jako jedna z tzv. služeb ekosystémů
pro fungování lidské civilizace. Podotýkám, že
tato služba je ve své podstatě neplacená.
Jaká zdravotní a ekologická rizika skrývá
tato výše popsaná zvýšená eutrofizace?
Sinice při vyšší koncentraci a určitém složení

mohou představovat u citlivých jedinců zdravotní
problémy po koupání a vdechování vody nad
hladinou. Při požití většího množství neošetřené
vody můžou vzhledem k obsahu toxických látek
způsobovat i mírné otravy. Zvýšená a těžko
předvídatelná rizika představují zvláště ty sub-
tropické druhy, jejichž výskyt byl již zaznamenán
v důsledku klimatických změn.

Sinice neškodí jen přímo v kontaktu člověka
s vodou. Pokud se tyto ve zvýšené koncentraci
objeví i v nádržích sloužících jako zdroj „surové“
vody pro výrobu pitné vody, zvyšují náklady na
přípravu pitné vody z vody surové. Nebezpečné
je i to, že některé stávající systémy úpravy vod
nezachytí v dostatečné míře látky představující
zdravotní rizika v souvislosti s metabolickými
produkty některých druhů sinic.

Z hlediska ekologického a hospodářského je
při nárůstu velké biomasy řas a sinic a současně
zvýšené teploty velké riziko jejich úhynu a v dů-
sledku jejich rozkladu prudké snížení obsahu
kyslíku a rozvrat ekosystému.
Jak můžeme zamezit zvýšené eutrofizaci?
Opatření můžeme rozdělit na krátkodobá a

dlouhodobá.

Jelikož ostatní výše zmiňované faktory jako
teplotu, světlo a další přírodní, civilizační a hos-
podářské procesy v reálném čase nemůžeme,
ovlivnit, je možné postupovat cestou mini-
malizace klíčové živiny jakou je fosfor. Slouče-
niny fosforu, které jsou rozpustné ve vodě,
můžeme uvést do málo rozpustné formy vy-
srážením sloučeninami železa čí hliníku a i jinak.
Touto tzv. srážecí stanicí můžeme účinnost
záchytu fosforu zvýšit u čistírny odpadních vod
z běžných 30–40 % až na téměř 90 %. Takovéto
srážecí zařízení můžeme umístit u čističky od-
padních vod, tedy u zdroje nebo dočasně i na
vstupu potoka či vody z jiných zdrojů do cílené
nádrže. Toto zařízení přinese okamžitý efekt,
neboť nejsme schopni ošetřit vstupy sloučenin
fosforu do povodí. To je dlouhodobý proces, do
kterého se musí zapojit všichni, kdo hospodaří

v povodí povrchových vod, či jiným způsobem
se podílejí na jejich „obohacování“ živinami (tedy
i majitelé čističek bez srážecích stanic).

Tímto způsobem je možné eliminovat fosfor
„přitékající“. Bohužel, vedle tohoto fosforu máme
ve vodotečích jeho zásobu z dob minulých. Vedle
fosforu neustále přisunovaného (třeba jen v malé
míře) se za sníženého obsahu kyslíku u dna
vodotečí, nádrží může doplňovat fosfor o ten ze
sedimentů. I ten však lze stabilizovat - zapouzdřit
specifickými metodami srážení.

Co nejdříve bude nutné fosfor z těchto zdrojů
recyklovat, získávat ho z kalů vznikajících v ČOV
(další zdroje jsou v odpadech z jatek, z domác-
ností) opakovaně ho využívat, neboť zásoby
fosforu na Zemi jsou omezené, v budoucnu
budou výrazně limitovat zemědělství, ale i další
obory, v nichž se fosfor jako surovina používá.

Dlouhodobá opatření jsou změny hospo-
dářských procesů tzv. ekologizací rybářství a
zemědělství a změn v krajině.

Jak sami můžeme přispět k tomu, aby voda
z domácností odtékající měla menší obsah látek
obtížně oddělitelných, způsobujících potíže

Sami můžeme přispět k tomu, aby voda odté-
kající z domácnosti méně zatěžovala životní
prostředí např. takto:

Omezit používání detergentů (pracích prášků
a přípravků na mytí) s obsahem fosforu a jejich
postupným nahrazováním detergenty bezfosfá-
tovými, přípravky na praní na bázi mýdla, které
krom nulového obsahu fosforu mají i tu přednost,
že prané tkaniny „šetří“, nepoškozuje je tak jako
přípravky s fosfátovými detergenty.

Prací detergenty jsou významným zdrojem
fosforečnanů, obsahují 25 až 30 % těchto látek,
které se po svém použití dostávají do odpadních
vod a následně i vod povrchových. Fosfor v de-
tergentu plní funkci aktivační přísady. Změkčuje
vodu a zvyšuje tak účinnost povrchově aktivních
detergentů, napomáhá udržovat uvolněné ne-
čistoty v prací lázni, čímž zabraňuje zpětnému
usazování nečistot na povrchu textilií. Fosfor,
který je v těchto pracích prostředcích obsažen,
má však také podstatný význam na rozvoji
eutrofizace, což je jeden z nejzávažnějších
vodohospodářských problémů. Roční spotřeba
detergentů, které obsahují fosforečnany, činí
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v regionu EU přibližně 1 ,8 milionů tun. Tato
hodnota odpovídá obsahu fosforečnanů ve výši
asi 11 0 000 tun. 90–95 % z těchto fosforečnanů
je spotřebováno v detergentech pro praní a mytí
nádobí v domácnostech. Nelze tedy říci, že by
k znečišťování fosforečnany docházelo pouze
v důsledku praní.

Nevylévat oleje do výlevky, ale dávat je do
specializovaných sběren k dalšímu zpracování,
likvidaci.

Plastické hmoty separovat, nelikvidovat je
např. v drtiči kuchyňského odpadu, tento odpad
je po nadrcení spláchnut s vodou do kanalizace.

Nespotřebované léky odevzdávat do lékáren,
nelikvidovat je „vyhozením“ do výlevky, záchodu.
Omezovat užívání hormonálních preparátů.

RNDr. Ing. VladimírŘíha, CSc.,
odborná komise pro kvalitu vody v Jordánu

Mulčování kůrou

Nejčastěji používaným mulčovacím mate-
riálem je kůra. Vyrábí se z odpadu při zpra-
cování dřeva nejčastěji jehličnatých stromů.

Velmi často se s kůrou různé zrnitosti setkává-
me jak v zahradnickém, tak i zahrádkářském
světě. Obsypané mísy keřů, plošné pokryvy, jak
ve veřejných výsadbách, tak v zahrádkách.
Někdy se pod ní používá i mulčovací fólie a
textilie. Její použití se po roce 1 990 stalo běžným
způsobem, jak omezit růst plevelů a udržet po-
třebnou vlhkost v půdě. V zimním období, pokud
je kůra suchá a v dostatečné vrstvě, dokáže
navíc zmírnit mráz v oblasti kořenů.

Dříve se mnohé pily potýkaly s problémem,
jak se kůry co nejlevněji zbavit, výráběl se kom-
post s přidanou kůrou, Vitahum, pelety na topení
aj. Najednou se stala velmi ceněným vývozním
artiklem, ztrácela se z českého trhu. Ale české
firmy brzy poznaly, že i obyčejná kůra může být
dobrým obchodním artiklem. Vhodně zvolená
mulčovací kůra má vedle praktického hlediska i
estetický význam. Odlišné užití má kůra hrubě
drcená smrková, jinak se použije jemněji drcená
domácí kůra borová, nebo dokonce kůra piniová,
v barvě přírodní, nebo i barvená.

Mulčovací kůra se postupně rozkládá a je
třeba ji doplňovat nebo obměňovat, podle druhu
a velikosti jednotlivých kousků, jemné přibližně
jednou za 2 roky, hrubé třeba až za 5 let. Mulč
by měl být z kůry čerstvé, ve které jsou silice
bránící klíčení plevelů a částečně i prorůstání
některých vytrvalých. Silnější vrstva z hrubě
drcené kůry, borové i smrkové je po slehnutí
odolná splachování dešti na svahu.

V kůře použité jako mulč se často rozvíjejí
různé druhy hub, některé mohou být pro rostliny
i škodlivé. I přes to, že některé firmy kůru před
expedicí ošetřují propařením, objevují se v pytlích
uložených v prodejnách při pokojové teplotě
houbové povlaky, podhoubí. K eliminaci hou-
bových chorob přinesených se substrátem může
posloužit i promíchání kůry staré s tou novou. Je
pravděpodobné, že houby ve staré borce domácí
si s novými kulturami poradí.

Pokud je kůra na nevhodném místě, často ji
odnáší vítr, popřípadě i vodní srážky. Z trávníku
ji lze vyhrabat hráběmi, ale z mlatového chodníč-
ku, nebo prostotru vysypaného okrasnými ka-
mínky to není tak jedboduché. Dalším nepříte-
lem, který znehodnocuje estetiku zakůrovaných
ploch, jsou kosi a další ptáci, kteří mulč rozhra-
bávají při hledání potravy.

Při nastýlání kůry musíme počítat s tím, že při
jejím rozkladu dochází k odběru živin, které pak
rostlinám schází, zvláště u smrkové, která se
rozkládá rychleji. Hnojit by se mělo do půdy, po-
případě na půdu pod kůru. Hnojiva dodaná na
povrch kůry výrazně urychlují její rozklad.
Kůra je vhodnější pro rostliny snášející kyselé

prostředí, jinak musíme pH upravovat. Kůra tedy
prospívá rostlinám jako jsou pěnišníky, jehličnany,
pierisy, hortenzie a rostliny patřící ke vřesovcovi-
tým. Trvalky a listnaté dřeviny kůru též snesou,
ale jen v tenčí vrstvě, a raději jen v případě, že
není jiný materiál dostupný. Při rozkladu je kůra
zdrojem půdního humusu a postupně do půdy
vrací živiny odebrané rozkladem.
Použití kůry je estetické, vítaná je i její vůně, a

úprava vzdušné vlhkosti. Může být kombinována,
i s jinými mulčovacími hmotami, pro zvýšení
estetického vjemu, za předpokladu, že budou od
sebe odděleny, aby se nemohly mísit.

Ing. Ivan Dvořák,
odborný instruktor, ÚSČZS Tábor
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Výsadba ovocných stromů

Budeme se zabývat výsadbou stromů pro
naše potomky, tedy PK, VK na silných podnožích
(podnož u jabloní semenáč, A2, M-25, Jader-
nička, M1 , M-2, M-11 , u hrušní semenáč, u třešní
a višní ptáčnice, u slivoní myrobalán, odkopek
švestky, ořešák na semenáči Juglans regia), kdy
počítáme s tím, že stromy na stanovišti nás
nejspíše přežijí. U výsadeb na kratší dobu, na
slabších podnožích se výsadba liší. Vzhledem
k tomu, že koření mělčeji, můžeme jim dodávat
živiny do kořenové zóny (30–40 cm pod povr-
chem) i v průběhu jejich růstu. To u hluboko
kořenících podnoží není dost možné.

1. Výsadbová jáma
● kopání
Podle místa, kde sázíme a podle tvaru jaký sází-
me.

Na živných půdách (černozem, hnědozem)
můžeme dělat výsadbovou jámu menší (50 ×
50 × 50 cm), půda zajišťuje vcelku dostatečné
množství živin, vápníku pro růst.

Na půdách horších je vhodné dělat jámy větší,
dospodu zapravit zásobní hnojení. Tedy
hloubka cca 60–70 cm (80), rozměry jámy
60 × 60 cm. V kamenitých půdách a v mís-
tech, kde je „kopatelná“ část mělčí, kopeme
jámy širší. Ve strukturní zemi jáma kruhová,
v tvrdých, jílovitých místech raději s čtver-
covým půdorysem.

Stranou dáváme drn, na jinou hromádku vrstvu
kulturní – obdělávanou, na další spodní část
horizontu.

2. Hnojení stromů
● zásobní
Chystáte stromu postýlku na dalších 50–80 až
1 00 a více let. Dejte mu alespoň do základů
něco, co mu umožní narůst, plně se rozvi-
nout, vytvořit pevný základ koruny.. . V půdách
s dostatkem živin, vápníku (nivy řek, čer-
nozem, hnědozem) „ukládáme“ do vrstvy pod
kořeny hnojiva draselná a fosforečná, na
půdách s nedostatkem vápníku musíme za-
pravit do hloubky i nějakou vápenatou hmotu,
zejména u peckovin. Důležitost vápníku při-
pomíná i vánoční tradice zakopávání kostí

u stromů. Ta určitě nevznikla v úrodném Po-
labí, ale spíše v podhůří Krkonoš, Orlických
hor, na Vysočině, pod Šumavou,]

Pokud nepoužíváme „moderní“ vápenaté hmoty
(MeerKalk, PRP sol, granulovaný dolomitický
vápenec,]), stačín kus betonu, vápence,
v objemu alespoň 5 kg (i u vápenné omítky)
které dáme naspod hluboké jámy a na vrstvu
země mělčeji zásobu draslíku a fosforu. Na
hladových půdách i živný kompost míchaný
(1 :1 ) s orniční vrstvou z místa výsadby. Kom-
post míchaný z hmot z různých míst může
zajistit i stopové prvky, které v daném místě
nejsou (tak jako u nivy řek – nejlepší podmín-
ky z hlediska pestrosti a dostatku živin jsou na
dolním toku, neboť řeka si tam přinesla vše
dobré, co cestou dokázala urvat. Něco z Úpy,
něco z Vltavy, něco od Pardubic, Hradce,
Brandýsa, Lysé,. . . a vše uložené třeba už
u Ústí nad Labem a určitě v Německu, níže
po proudu)]

● průběžné hnojení
Dříve spočívalo v hnojení hnojem, komposty. Na
podzim se po čtyřech letech od výsadby a
dále ve stejném odstupu pod stromy (pod
celou plochu koruny) rozhodil hnůj nebo od-
povídající množství kompostu. Dávka vychá-
zela ze stáří stromu. Za každý rok cca 1 kg
hnoje. Tedy k desetiletému plné vědro, k pa-
desátiletému už celé kolečko. Občas se
stromy zalévaly i ředěnou močůvkou, tedy
zejména v době, kdy jí byl přebytek a nedala
se vyvážet na pole, louky bez polních sadů.

3. Vlastní výsadba
● vhodnost doby na sázení
Prakticky od chvíle, kdy stromky ze školky
koupíme až do doby, kdy je přes den teplota
pod 0 °C, zem zamrzá. Při oteplení můžeme
pokračovat. Zejména jemné kořínky nesmí
být vystavené působení mrazíků a mrazů.
Pokud jsou založené a zem zamrzne, nic se
neděje, pokud přijde mráz na obnažené
kořeny, tyto zmrznou a odumřou. Na jaře lze
sázet i rašící stromky, pro lepší start po-
užíváme gelové přípravky, do kterých se
namáčejí kořeny, celý stromek i s pupeny
můžeme ošetřit latexem, v poměru 1 :2, kdy
více je té vody. Dřívější praxe říkala, že je
vhodné kořeny namočit do kaše z těžší
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zeminy a kravince. Lze s tím souhlasit a je
dobré dodat, že hojení ran a lepšímu růstu
pomáhá více, pokud je kravinec od březí
nebo čerstvě otelené krávy, nebo pokud je od
telete. V nich jsou přírodní látky podobné rost-
linným stimulátorům.

● zatlučení opory
Opora by měla mít průměr nejméne 8 cm a být
opálená tak, aby po zatlučení koukalo opálení
asi 30 cm nad povrch, nebo namořená, třeba
modrou skalicí. Zatlouká se před výsadbou
stromku. Opory proti okusu jsou mělčeji. Kůly
nezasahují do kořenové zóny, zatloukají se až
po výsadbě. Kůl by měl chránit stromek proti
slunci v únoru, březnu, u stromku může zůstat
trvale. V případě, že by došlo k poškození
oplocení proti okusu, je naděje, že zvěř neo-
kouše pruh přiléhající ke kůlu. Pro zdar stro-
mu stačí i malý pruh funkční kůry, ta se dá
sadařskými opatřeními postupně rozšířit.
Pokud je okus jen v úzkém pruhu dá se pře-
klenout rouby, nebo výsadbou a přiroubová-
ním „náhradních kořenů“ mladých podnoží.
Podle mne by měl kůl sahat až do koruny,
neměl by končit pod ní a vázat by se měl na
dvou místech na kmeni a v korunce. Problém
s kratším kůlem by mohl nastat u stromků
roubovaných v koruně, zejména při méně
kvalitní práci, u odrůdy, která hůře srůstá s
danou podnoží, při velké úrodě, silném větru.
Tady by mohl roub vylomit.

● příprava stromku
Stromek před výsadbou nejlépe celý, alespoň na
1 2 hodin namočíme do vody.

● úprava kořenů
Před sázením zarovnáme všechny otřepané
řezy na koncích kořenů, zlomené vystřihne-
me. Rány nezamazáváme.

● úprava koruny
Strom by měl mít poměr kořenů a větví v korun-
ce cca 1 :1 . U založených korunek je na to tře-
ba dbát. Rány po řezu zamazáváme latexem
(neředěným), stromovým balzámem, štěpař-
ským voskem. Špičáky (stromky bez obrostu)
neupravujeme, zejména ne pokud jde o ořešá-
ky, které ještě nedosáhly potřebné výšky.

● výsadba
Na dno a do kořenové zóny dáváme orniční
vrstvu, směs této s kompostem, popřípadě
zem vyklepanou z drnů.

Pro lepší ujmutí můžeme použít podpůrné látky
– zakořeňovací a hojící (stimulátory) a gely
zlepšující hospodaření s vodou v nejbližším
okolí kořenů (př. Hydrogel). Stromkem tře-
peme, aby zem přilnula ke kořenům, po napl-
nění cca 1 0 cm pod okraj zalijeme. Místo
očkování musí zůstat nad zemí! Nad kořeny
dáváme tzv. spodinu. Pokud je zem před
výsadbou suchá, zaléváme už i prázdnou
jámu, aby se po vsáknutí vody do okolí ještě
nějaká zůstala v kořenové zóně. Okolo vy-
sazeného stromku vytvoříme mísu (obyčejně
z drnů), do které se bude zalévat. Výsadbo-
vou jámu a jámu na zalévání je třeba přizpů-
sobit situaci. Jinak se tvaruje v rovině, jinak ve
svahu.

4. Péče okolo
● opora
Po výsadbě k jednomu kůlu nevážeme stromek
napevno, zemina v jámě si bude sedat, stro-
mek by v tom případě visel ve vzduchu.
Pevnější úvazek přichází v úvahu až po se-
sednutí zeminy (v létě), zejména u stromků,
které jsou jen u jednoho kůlu. Mezi kůl a
stromek je možné vložit kus kůže, gumy, aby
se kmínek neodíral. U konstrukce ze tří kůlů
není s vázáním problém, úvazek se dělá od
každého kůlu. Při použití jednoho kůlu ve
volné krajině používáme i ochranu proti okusu
„omotanou“ jen okolo stromku, při konstruk-
cích se ochrana nejčastěji balí okolo ní. Alter-
nativou je použití pachového ohradníku, natí-
rání repelentními látkami.

● zalévání
Po výsadbě podle počasí, v týdenním intervalu,
voda se musí zasáknout do hloubky alespoň
30 cm, čemuž můžeme pomoci udělanými
otvory do této hloubky.

● ochrana proti škůdcům, chorobám
Zejména v prvních letech po výsadbě hlídáme,
aby stromek nenapadly mšice, různé listo-
žravé housenky, mery, z houbových chorob
jabloně strupovitost listů, hrušně totéž a navíc
rez hrušňovou. Jakmile stromek přijde o lis-
tovou plochu netvoří asimiláty, nepřirůstá,
pletiva nevyzrávají, stromky špatně zimují.
Vzhledem k tomu, že existuje celá řada pří-
pravků na prevenci, přímou ochranu v sku-
pinách eko-bio, integrovaná ochrana, kon-
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venční ochrana, je na Vás, jak se ke stromům
budete chovat.

● plodnost, podnož
Nástup do plodnosti se liší podle toho jaké odrů-
dy, na jakých podnožích sázíme, a též podle
péče, jakou stromům věnujeme. Nástup plod-
nosti jednotlivých odrůd, zejména jabloní, se
liší mezi odrůdami rychlého a pomalého vý-
voje na stejné podnoži i o 3–5 let.

Jak mezi odrůdami staršími, tak i současnými
jsou takové, které mají výnosy od dobrých
přes vysoké až k velmi vysokým. Jednotlivé
odrůdy mají dáno, plodí-li pravidelně, nebo
s výkyvy, jestli přeplozují a odpočívají, nebo
dávají s přiměřenou péčí v kombinaci s řezem
sklizeň +/- pravidelnou.

Závěrem:
. . .To, co se někteří vysazovači stromů snaží

prezentovat, tedy, že stromy rostou bez nás a
nepotřebují žádnou pomoc, je z pohledu našich
předků nepravdivé a vůči našim potomkům dost
nezodpovědné. V přírodě platí to, co definoval
pan Liebig: „rostliny jsou životně závislé na tom
prvku, který je v jejich životním prostředí obsažen
nejméně“. Což lze vysvětlit například takto: „růst
rostlin je omezován tím biogenním prvkem, který
je v daném prostředí v minimu, např. rostliny pře-
stávají růst, jakmile vyčerpají z prostředí veškerý
fosfor, i když ostatní živiny jsou k dispozici v nad-
měrném množství.“ Přeneseně se to může týkat
i nedostatku vody, nízkých teplot v době kvetení,
chorob, škůdců,]

O hospodářích
Dřívější hospodáři dbali o pole i sad tak aby

z nich měli pravidelný a vysoký užitek. Hnojil i,
ošetřovali proti tomu, co uměli zlikvidovat, sle-
dovali počasí, novinky v pěstování, odrůdách i
postupech, doufali, že nepřijde něco, s čím si
neporadí.

O řezu
Dříve hospodáři řezali stromy v době zimní a

časně jarní, aby měli později čas na polní práce,
aby pohybem po ozimy osetých plochách tyto už
na jaře neničili. Ony i větve ovocných dřevin
mohly v době nouze alespoň trochu nasytit

dobytek. Naši předkové měli pro řez docela
trefné pravidlo. Strom měl být tak řídký, aby jím
mohl proskočit sadař s putnou na zádech. Dnes
nemusíme tolik spěchat a máme-li možnost,
řežeme stromy na začátku rašení (jádroviny),
v době rašení (peckoviny), v nastupující vegetaci
(ořešáky v době, kdy mají výhony cca 1 0–1 5 cm
a už neslzí, jindy však ne). U třešní a raných
modrých peckovin (zrají do ½ srpna) je možné
řezat v době sklizně. U jádrovin by po velmi
tvrdém řezu mohla následovat likvidace vlků
v červnu a červenci (vytrhání z kůry), prosvětlo-
vací řez v srpnu.

Tak trochu o historii
V dobách dávno minulých lidé jen kořistili a

brali půdu kolem nich jako něco věčného, kolí-
sání výnosů pro ně nebylo způsobeno dílem jich
samých, ale vůlí třetí moci. Bohužel doba dran-
cování, které někde trvala 5–1 0 tisíc let, jinde jen
několik století, ukázala, že plodnost půdy není
věčná, nejde jen brát, ale také se musí půdě
vracet. Výnosy na stále obdělávaných půdách
bez návratu živin klesaly rychle na určitou úroveň
a měnily se nahoru jedině při využívání úhoru,
trojpolného hospodaření, vhodného střídání
plodin. Ale už se nikdy nevrátily na úroveň doby,
kdy se člověk v místě natrvalo usadil. A tak
člověk začal používat hnojiva – přírodní fosfáty,
zdroje draslíku, dusíku (chilský ledek). Tyto pří-
rodní zdroje také nejsou nevyčerpatelné a v pří-
padě dusíku umožnila syntéza vzdušného dusíku
na amoniak výrobu hnojiv bez drancování přírod-
ních zdrojů. Uvádí se, že přírodní zdroje doká-
zaly uživit cca 4,5 mld lidí, zbytek žije dík této
syntéze].

Musíme si uvědomit, že i tam, kde se nám
zdá, že nikdo nehospodařil, už prošly možná
jednotky spíše však desítky cyklů pěstování užit-
kových rostlin bez kompenzace návratu živin do
půdy.

Střídání plodin, výsadeb v sadu
Mnohem výrazněji se výnosy snižují při opa-

kovaném pěstování stejných plodin v místě. Platí
to i u ovocných stromů. Pokud má sad střídat
sad, měly by peckoviny střídat jádroviny a na-
opak. Skořápkoviny by se měly střídat spíše
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s jádrovinami. Po peckovinách a skořápkovinách
je třeba doplnit v půdě vápník, obě skupiny jsou
jeho významným odběratelem. Stromy by se
neměly sázet na stejná místa, při zakládání nové
výsadby dosadbou by stromy měly přijít do míst
v meziřadí, původní výsadba by se měla likvi-
dovat s co největším množstvím objemu kořenů
buď v době výsadby, nebo v době, kdy už nová
výsadba jejich kryt nepotřebuje. Jámy po vy-
kopaných (vytrhaných stromech by měly být
doplněny substrátem podobným tomu, do kte-
rého jsme sázeli stromy, aby si nová výsadba
mohla svými kořeny sáhnout pro živiny do země
takto dodané.

Vhodnou očistnou kůrou je opakované využití
zeleného hnojení, jeho zarytí, zaorání. Nedodá
prakticky žádné živiny, ale doplní v půdě humus,
otupí půdní únavu.

Tam, kde příroda hromadila (nížiny, nivy řek,
prostě úrodné oblasti) poskytuje stromům (a
nejen ovocným) mnoho z toho, co potřebuje
nezávisle na nás. Takže pravidelná a vysoká
sklizeň, každoroční opad listů nahradí strom
v živinách tím, že se natáhne trošku dál do okolí.
Tam odkud řeky vše dobré postupně odnášely
se jim musíme věnovat. Každý podzim vítr
nenávratně odvane s listím část živin, s každou
sklizní odchází ze sadu živiny i stopové prvky,
které si strom z okolí zajistit nedokáže, nemá
z čeho. Ve vyšších polohách se tedy stromům
musíme,věnovat a vždy po několika letech do-
plnit do hloubky cca 40 cm to, co s listím a úro-
dou odešlo.

Z táborské pahorkatiny,
Ing. Ivan Dvořák, ÚSČZS Tábor

Odrůdy ovocných stromů
pěstované našimi
rodiči a prarodiči

Text je ve své podstatě pokračováním článku
o výsadbě ovocných stromů pro naše potomky.
Mnozí máme ve své paměti jablíčka, která byla
za dob našeho dětství ta nej a dnešní odrůdy se
jim, alespoň v našich vzpomínkách, zdaleka

nevyrovnávají. No, a pokud bychom se k nim
chtěli vrátit, předkládám výběr odrůd, které se
v době I. republiky pěstovaly, patřily mezi tržní
odrůdy. Při výsadbě v soukromé zahradě se
řídíme svými představami o složení sortimentu
podle ranosti sklizně, chuti, ale pokud tvoříme
výsadbu alejí okolo cest, vysazujeme soliterní
stromy, měli bychom se zamyslet více.

Ne všechny stromy jsou vhodné do stro-
mořadí. Dříve měli ovocnáři jasno, „necpali“
všechny odrůdy na VK okolo cest. Jednotlivé
odrůdy sledovali, vyhodnocovali jejich růst, dobu
zrání a další okolnosti, například i to, jestli v době
zrání drží na stromech, nebo jestli padají.
Kamenický tedy i doporučil odrůdy vhodné do
stromořadí, takové, které měly předpoklad
k tomu, že budou moci být očesány a následně
zpracovány. Je mezi nimi minimum odrůd letních
a podzimních, neboť tyto obyčejně skončily, až
na pár jablek, které otrhaly děti či pocestní, hnijící
na zemi. Vhodné odrůdy jsou označeny hvězdič-
kou. Možná by se naši předkové divili tomu, co
se okolo odrůd jejich doby dnes děje, jak se
historie okolo výsadeb kroutí, upravuje, co
všechno se ve jménu návratu k časům minulým
dělá, či vlastně vůbec nebo jen omezeně dělá
(viz Výsadba ]).

Tržní odrůdy podle Kamenického z roku
1 941 - jabloně
Letní:
Průsvitné letní
Astrachán červený
Charlamowski

Podzimní:
Croncelské *
Řehtáč soudkovitý
Lebelovo
Kardinál žíhaný (Šálové)

Zimní:
Matčino
Parména zlatá *
Malinové hornokrajské
Sudetská reneta *
Panenské *
Vilémovo *
Baumannova reneta *
Boskoopské *
Kanadská reneta (Kmínová)
Ontario
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Boikovo *
Strýmka *
Parkerovo *

Ostatní tržní odrůdy
Odrůdy širšího významu:
Grávštýnské
Ušlechti lé žluté
Bernské růžové
Grahamovo
Gdanský hranáč *
James Grieve
Landsberská reneta *
Harbertova reneta *
Ananasová reneta
Krasokvět žlutý
Coxova renata
Blenheimská reneta
Kožená reneta zimní
Jonathan
Wagenerovo

Odrůdy významu krajového:
Košíkové
Malinové holovouské
Chodské *
Jadernička moravská
Vejlímek červený

Tržní odrůdy podle Kamenického z roku
1 941 - hrušně
Letní:
Magdalenka
Červencová
Muškatelka šedá *
Muškatelka turecká
Clappova máslovka
Solanka *

Podzimní:
Kongresovka
Sal isburyho *
Avranšská *
Hardyho *
Charneuská *
Boscova lahvice *

Pozdní:
Lucasova máslovka *
Dielova máslovka *
President Mas *
Pastornice
Pařížanka *

Ostatní tržní odrůdy hrušní:
Trévouská *

Špinka
Thirriotova
Křivice
Koporečka

* vhodné do stromořadí
Ing. Ivan Dvořák,

odborný instruktor ÚSČZS Tábor

Úspěšnost ošetření proti
kadeřavosti broskvoní

Taphrina deformans

K optimálnímu termínu ošetření proti
kadeřavosti broskvoňových listů:
O úspěšném zvládnutí fungicidního ošetření

proti nejzávažnější houbové chorobě broskvoní
rozhoduje především stanovení správného ter-
mínu ošetření. Zejména v posledních letech
s mírnými zimami může při kolísání teplot v před-
jarním a v jarním období docházet k začátku
zvětšování listových a květních pupenů již kon-
cem ledna nebo v únoru.

Rozhoduje suma aktivních teplot nad 7 °C?
Podle dlouhodobých fenologických záznamů

v a.s. Pomona Těšetice (okres Znojmo) jsou
první pohyby obalných šupin listových a květních
pupenů broskvoní patrné tehdy, dosáhne-li od
začátku roku počet hodin s teplotou 7 °C a vyšší
sumy 80 hodin. Podle dalšího průběhu počasí
začínají s ošetřením broskvoní při dosažení
hodnot 1 00–11 0 hodin s teplotou nad 7 °C.

Protože meteorologická věda nezná pojem
“počet hodin nad určitou teplotu“, hledali pra-
covníci firmy Amet – sdružení - Litschmann a
Suchý ve Velkých Bílovicích (okres Břeclav)
vztah mezi počtem hodin a sumou aktivních
teplot nad 7 °C, který se jim podařilo definovat.

Z tohoto principu pak vychází jejich metodika,
která od začátku roku postupně sčítá všechny
průměrné hodinové teploty (ve °C) převyšující
danou hranici. První pohyby šupin jsou podle této
metodiky patrné při hodnotách 1 .1 00–1 .200 SAT
7, začátek fungicidního ošetření je doporučován
při hodnotách nad 1 .000 °C SAT 7.

Začíná vynucený vegetační klid
broskvoní opravdu až 1 . ledna ?
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Obě tyto metodiky uvažují s odpovídajícím
přístrojovým vybavením meteorologických stanic.
A navíc vycházejí z předpokladu, že do 31 .
prosince se broskvoně nacházejí ve stadiu
hluboké dormance a teprve od 1 . ledna přechá-
zejí do vynuceného vegetačního klidu. Tento
kalendářně zjednodušený předpoklad začíná
postrádat svoji věrohodnost zejména v mírných
zimách (201 5/1 6, 201 6/1 7) s neobvyklým kolísá-
ním teplot v zimním období. S vysokou prav-
děpodobností dochází k ukončení hluboké dor-
mance broskvoní dříve, snad již v druhé polovině
prosince.

Stanovení optimálního termínu fungicidního
ošetření broskvoní proti kadeřavosti je obtížné i
proto, že začátek zvětšování listových a květních
pupenů broskvoní je první fenologickou fází bez
možnosti navázat na předcházející vývoj.

Hledejme odpověď v přírodě:
O to cennější je dlouholetá zkušenost, že se

tato fáze fenologicky shoduje se začátkem květu
lísky obecné (Corylus avellana), což je nejčastěji
pěstovaný či volně rostoucí druh lísky u nás.
Méně často pěstované, pro naše účely nepod-
statné jsou druhy další, které které uvádí Šobek
(Líska a její pěstování, ČSAV Praha 1 957). Je to
11 druhů: Corylus sylvestris, C. ovata, C. stria
ta, C. alba, C. glomerata, C. subconica, C.
rubra, Curticifolia, C. crispa, C. maxima a C.
Grandis. Kromě jmenovaných druhů zde najdete
popis 1 09 nejdůležitějších odrůd lísek v Evropě
pěstovaných.

Líska je rostlina jednodomá, prašníkové i
pestíkové květy se vytvářejí na jednom keři, ale
odděleně od sebe, jsou jednopohlavné. Prašní-
kové – samčí květy se tvoří na keři již počátkem
července, na podzim dostávají jehnědy válcovitý
tvar a do konce prosince jsou již tak vyvinuty, že
stačí několik slunných dní, aby kvetly. Na jaře se
začnou jehnědy prodlužovat. Doba jejich květu
je zcela závislá na počasí, kvetou zpravidla od
poloviny února do poloviny března. Jehnědy
práší 1 –5 dní – podle počasí, pyl létá na vzdá-
lenost 1 50–300 m.

Jak je to se samičími květy lísky obecné:
Pestíkové – samičí květy se tvoří na podzim,

jsou ukryty v pupenech, které jsou o něco plošší
než listové. Na těchto pupenech se v době květu

objeví drobné, karmínově červené blizny v po-
době štětečku. Většina odrůd lísky obecné mívá
u nás téměř každý rok květenství proterogynické,
kdy samičí pestíkové květy s karmínově čer-
venými štětičkami čnělek kvetou dříve než
prašníkové samčí květy – jehnědy. Proterogynie
jednoznačně převládá. Jen při zvláště teplém
počasí koncem zimy kvetou prašníkové květy
současně s květy pestíkovými (homogamie), a
zcela výjimečně i dříve než květy pestíkové
(prvosprašnost – protandrie). Doba zrání pes-
tíkových – samičích květů bývá až 3 týdny, doba
zrání jehněd jen 1 –5 dní.

Doba začátku květu lísky na lokalitě Citonice
v letech 2006–201 5 (7 km SZ od Znojma, 345 m
nadmořské výšky). Ve všech případech nakvé-
taly samičí pestíkové květy vždy dříve než samčí
květy – jehnědy.

Za začátek květu lísky je považován den, kdy
bylo nalezeno 1 0–1 5% květních pupenů, z jejichž
vrcholků začínají vyčnívat i pouhým okem nepře-
hlédnutelné karmínově červené štětičky samičích
orgánů – blizen.

V téže době se objevují na broskvoních pěs-
tovaných v této lokalitě (odrůdy Sunhaven, Fla-
mingo, Symfonie, Cresthaven) světlejší bělavé
proužky mezi obalnými šupinami listových a
květních pupenů. Tyto světlejší proužky dobře
viditelné pomocí zvětšovací lupy jsou neklamnou
známkou počínajícího zvětšování pupenů
broskvoní.

Houba Taphrina deformans přezimuje ve
formě blastospor převážně na větvích v korunách
broskvoní, ale v menší míře i za obalnými
šupinami pupenů. Blastospory infikují mladé listy
již v nejranějších stadiích rašení a otevírání pu-
penů a proto ochrana proti nim vyžaduje velmi
rané fungicidní ošetření.

Začátek období optimálního termínu
pro fungicidní ošetření:
Proto se můžeme důvodně domnívat, že

fenologická fáze začátku květu lísky obecné
(Corylus avellana) je v korelaci se začátkem

2006 24. března
2007 20. ledna
2008 4. února
2009 8. března
201 0 22. března

2011 8. března
201 2 1 . března
201 3 6. února
201 4 1 4. února
201 5 1 8. ledna
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období pro určení vhodného termínu pro použití
měďnatých fungicidů. Infekce mohou nastat při
ovlhčení rašících listových pupenů broskvoní
v rozmezí teploty 6–26 °C. Trvání infekčního
období ovlivňuje rozhodujícím způsobem teplota:
při vyšších teplotách po začátku rašení může být
infekční období krátké (2–3 týdny).

Pokud je však rašení pupenů broskvoní za
chladného a deštivého počasí dlouhé a rozvlek-
lé, prodlužuje se délka infekčního období až na
5–6 týdnů. Mohou být napadány mladé nerozvi-
nuté listy až do délky 1 0–1 5 mm, a proto je potřebné
ošetření v odstupu dvou týdnů vícekrát opakovat.

Pro první ošetření jsou nejvhodnější měďnaté
fungicidy, které vykazují vysokou účinnost a
současně omezují i napadení dřevních částí
bakteriemi z rodu Pseudomonas, houbami z ro-
du Leucostoma i napadení větévek a pupenů
houbou Stigmina carpophila: (použitelné pří-
pravky Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran pro-
gress, Kocide 2000 jsou dostupné jen pro
profesionální uživatele, Korzar, Champion 50
WP, Kuprikol 50 nebo Kuprikol 250 SC se pro-
dávají v malospotřebitelském balení).

Pro pozdější ošetření mladých rozvíjejících se
listů mohou být měďnaté funcidy fytotoxické.

Proto pro opakovaná fungicidní ošetření je
vhodné přednostně použít některý z organických
fungicidů: Delan 700 WDG, Novozir MN 80 New
- dostupné jen ve velkém balení pro profesionální
uživatele, Dithane DG Neotec nebo Thiram
Granuflo pro zahrádkáře.

Údajně v Rakousku prováděné a i u nás ně-
kdy doporučované podzimní ošetření broskvoní
měďnatými fungicidy po opadu listů (při teplotách
nad 7 °C) je možné. Má však pouze nepřímý,
především fytosanitární význam a na jaře je ne-
zbytně nutné fungicidní ošetření opakovat.

Líska dobře ví, co dělá!
Fenologickým sledováním začátku květu lísky

obecné lze stanovit i bez nezbytného přístr-
ojového vybavení překvapivě přesně začátek
období vhodného pro určení optimálního termínu
fungicidního ošetření broskvoní. Současně od-
padají i často ničím nepodložené úvahy o ter-
mínu ukončení hluboké dormance a o kalen-
dářním začátku vynuceného vegetačního klidu

broskvoní, zejména v neobvykle teplých zimách
posledních let. Líska dobře ví, co dělá!

Ing. Zdeněk Simek,
odborný instruktor ÚSČZS Znojmo

Jak je to se zdravotním rizikem při používání
dešťovky na zálivku chytané z eternitové stře-
chy, nebo střechy z "ipy"?

Zdravotní riziko při používání dešťové vody
z eternitových střech je zanedbatelné.

Azbest je sice látka se zdravotními riziky a to
jak nenádorových onemocnění (azbestóza,
hyalinosa), tak i karcinogenní látkou. Expozice
inhalací musí být nutně dlouhodobá a s vysokou
koncentrací azbestových vláken. K této expozici
dochází dýcháním kontaminovaného vzduchu
při práci s azbestem. Proto se azbest od roku
2005 nesmí používat. Nebezpečí proto hrozí při
rekonstrukcích, ale také např. při mechanickém
odstraňování mechu na eternitové střeše. Pro
likvidaci azbestové krytiny na střeše, je potřeba
objednat firmu, která tyto činnosti zajišťuje. Tato
firma zpravidla krytinu odpovídajícím způsobem
zlikviduje.

Světová zdravotnická organizace vydala
v roce 1 993 doporučení, že azbest ve vodě ne-
představuje zdravotní riziko. Nálezy azbestových
vláken u nás v 90. letech v pitných vodách byly
většinou nulové.

V současné době není ukazatel azbest ve
vyhlášce definující kvalitu pitné vody-vyhláška
ministerstva zdravotnictví č. 252/2004. Epide-
miologické studie u populací pijících vodu
kontaminovanou azbestem, neprokázaly důkazy
o karcinogenně azbestu.

Studie Národní referenční laboratoře pro
pitnou vodu, z které byly údaje čerpány, kon-
statuje, že riziko z azbestu v pitné vodě je ze
zdravotního hlediska zanedbatelné. Studii vypra-
covali Dr. Kožíšek a Mgr. Puman v roce 201 4.
Údaje pro pitnou vodu jsou pochopitelně daleko
přísnější než pro užitkovou, proto je můžeme
použít.

Vzhledem k nízké rozpustnosti asfaltu z Ipy je
zdravotní riziko kontaminace taktéž zanedba-
telné. Jinak je tomu při práci např. u asfaltérů,
což je předmětem pracovního lékařství.
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Zimní kontrola ovocných dřevin

Koncem zimy či začátkem jara, tzn. v době
vegetačního klidu, nastává vhodné období pro
zimní kontrolu ovocných výsadeb. Takový
monitoring prozradí ovocnářům, případně i
zahrádkářům, spektrum přezimujících škůdců a
intenzitu napadení, zda a případně jaké provést
předjarní ošetření a jak se připravit na další
vegetační sezónu. Přezimovat mohou škůdci
v různých vývojových stádiích, na různých čás-
tech dřeva a v různé intenzitě. Kontrola by měla
být provedena před rašením listů, nejpozději na
začátku rašení.

Jak by měl vypadat vzorek ke kontrole?
Odebírají se části větviček, kde škůdci nej-

častěji přezimují, tzn. 2–3leté větvičky s plodo-
noši. U třešní a rybízu je možné odebrat i
jednoleté přírůstky, u rybízu a maliníku celý prut.
Monitorovaný vzorek by měl být tvořen 20 ti
letorosty se 7 pupeny (cca 20 cm) z jednoho
bloku (odrůdy), celkový počet kontrolovaných
pupenů je 1 40. U některých škůdců (např. obaleč
zimolezový, jarnice aj.) se při výpočtu vychází
z celkové délky odebraných větví, tj. 4 m (20
větví z 1 0 stromů). Při odběru se prochází napříč
celou parcelou tak, aby byla zkontrolována co
největší plocha. Vzorky se odebírají rovnoměrně

Popis hlavních přezimujících škůdců, jejich stádia a prahy škodlivosti (tabulka 1 )

K ošetření výsadeb přistoupíme pouze tehdy, zjistímeli u některého (či u více) přezimujících
škůdců výskyt překračující (orientační) práh škodlivosti.
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z různých částí korun 1 0 stromů, to znamená, že
z jednoho stromu se odebírají 2 větvičky.

Samozřejmě je možné i vhodné podrobit
monitoringu více vzorků z různých částí výsadeb
(bloky různých odrůd, různé ovocné druhy).
Pokud je výsadba veliká, může se spektrum
škůdců a intenzita napadení v jednotlivých
lokalitách zásadně lišit. Lokální vliv mohou mít
různé mikroklimatické podmínky prostředí,
odrůdová odolnost a také celková ochrana
v předchozím roce. Vzorek je poté třeba správně

označit – uvést přesnou lokalitu, druh ovoce,
odrůdu a datum odběru. Segmenty se prohlížejí
po celé délce lupou nebo binokulárním mikro-
skopem při zvětšení 1 0–1 6×.

V rámci zimní kontroly je vhodné se zaměřit
na sledování následujících přezimujících škůdců:
● Jádroviny – mery, mšice, svi lušky, jarnice,
píďalka podzimní, štítky s nymfou u ští-
tenky zhoubné, štítky s vajíčky u štítenky
čárkovité, housenky v zápředcích slup-
kových a pupenových obalečů (obaleče
zimolezového aj. ), vlnovníci a hálčivci a
další.

● Sl ivoně – vlnovníci , svi lušky, píďalky,
nymfy pukl ice švestkové, mšice, a další.

● Třešně, višně – mšice, jarnice, píďalky,
molovka pupenová, svi lušky a další.

● Drobné ovoce – nesytka rybízová, mšice,
pukl ice švestková, hálčivec rybízový,
skvrnovníček rybízový a další.

U mladých výsadeb se provádí kontrola no-
vých závrtků drtníka ovocného na kmíncích a
případné odstranění stromků.

Konkrétní popis škůdce v přezimujícím stádiu
a práh škodlivosti je uveden v tabulce 1 .

Ukázka vzorku pro zimní kontrolu

Přípravky na bázi síry s vedlejší účinností na vlnovníky a hálčivce (tabulka 2)
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Spektrum povolených přípravků
K ochraně proti přezimujícím škůdcům může-

me použít přípravek Ekol v dávce 1 –1 ,5 l/ha nebo
0,1 –0,1 5 % 1 000 l vody/ha v tank mixu s insek-
ticidy (např. Reldan 22) proti přezimujícím škůd-
cům nebo v dávce 1 0 l/ha na 1m výšky koruny
stromu (=1 0–30 l/ha) Ošetření provádíme v době
rašení (myší ouško až zelené poupě), minimální
teplota pro aplikaci je 1 0 °C.

V případě, že je v rámci zimní kontroly nale-
zeno zvýšené množství vlnovníků či hálčivčů
nebo se vyskytly problémy s těmito roztoči
v předchozích letech, je vhodné ošetřit výsadby
již v jarním období. V rámci tohoto ošetření lze
využít vedlejší účinností přípravků na bázi síry,
které se aplikují proti chorobám (tabulka 2).
Aplikaci sirných přípravků je vhodné provádět na
počátku rašení (před fází myšího ouška). Neapli-
kují za intenzivního slunečního svitu a vysokých
teplot.

Olejové a sirné přípravky se neaplikují v krát-
kých časových intervalech, vzhledem k možným
projevům fytotoxicity.

Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D.,
Ing. Michal Skalský, VŠÚO Holovousy, s.r.o.

Vliv mrazu na poškození
ořešáků z mého sledování

Přehled některých zimních a jarních
nízkých teplot, poškození ovocných
dřevin jarními mrazíky v r. 201 7
1 .–5. ledna byla nejnižší teplota pouze jedna

do −8,5°C
2.–5. ledna napadlo 20 cm sněhu
6. 1 . večer (ve 21 hod.) poklesla teplota

na -1 0,6 °C mrzlo celou noc
7. 1 . ráno bylo −21 °C ve 2 m nad zemí

(u země −26 °C)
ve 1 3 hod. −1 2,1 °C
večer −1 0,1 °C

8. 1 . ráno −7,6 °C
ve 1 3 hod. −5,1 °C
večer −6,1 °C

1 9. 1 . ráno −1 6,1 °C
(u země −20 °C)

ve 1 3 hod. −9,1 °C
večer −1 4,9 °C
(v noci u země −20 °C)
stále ještě 21 cm sněhu.

20. 1 . ráno −8,1 °C
ve 1 3 hod. −2,9 °C
večer −2,9 °C

22. 1 . ráno −11 °C
u země −1 5 °C
ve 1 3 hod. +0,9°C
večer −2,4 °C

30. 1 . ráno −8,1 °C
v noci min. −1 0,1 °C

20. 4. v 22 hod. −1 ,9 °C celonoční mráz
21 . 4. ráno ve 2 m −5,5 °C

u země −9 °C
(na zahradě −11 °C u země)
Zmrzly narašené ořešáky, réva vinná, meruň

ky, broskvoně a třešně v květu, Actinidia arguta.
9. 5. večer ve 22 hod. +3,5°C

(ve 23 hod. +1,4°C
v noci minimum 0 °C)

1 0. 5. ráno v 6 hod. +3,3°C
u země minimum −3 °C.

Raně rašící ořešáky - SEIFERSDORFER,
APOLLO, ale i středně rašící odrůdy JUPITER,
SATURN a další, včetně různých semenáčů,
pokud byly narašeny, zmrzly úplně z 20. 4. na
21 . 4. 201 7.

Zmrzly jejich narašené vrcholové letorosty,
které bývají zakončeny pestíkovými květy. Z toho
důvodu u většiny ořešáků nebyla úroda žádná.

Později rašící odrůda MARS byla poškozena
jen částečně, takže úroda byla asi o 2/3 nižší
než v jiném roce. Zmrzlo asi 80–90 % prašní-
kových pupenů a mrazem poškozeno bylo asi
50 % pestíkových pupenů.

Pozdě rašící ořešáky poskytují úrodu každo-
ročně, protože nebývají poškozovány pozdními
jarními mrazy, zatím v sortimentu odrůd nejsou.
Ve zkouškách a na začátku množení jsou dva
typy pozdě rašících ořešáků. Ty raší ještě poz-
ději, než odrůda Mars. Mimo to jsou zdrojem
pozdního pylu a proto by měly mít určité zastou-
pení ve výsadbách ořešáků.

Výzva pro zahrádkáře:
Pokud v zahradě nebo ve vašem okolí roste

ořešák, který pozdě raší, nebo pozdě kvete,
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uniká jarním mrazíkům, napište mi o něm a po-
šlete prosím cca 1 0 ks ořechů na adresu:

Jaroslav Matejsek, Vršovka 4,
549 01 Nové Město nad Metují
Tel. : 775 270 943
Pokud se ve vašem okolí vyskytuje ořešák,

který by měl slupku na zdravých jádrech pod
skořápkou černě zbarvenou (= osemení), ozvěte
se, nebo též pošlete ořechy.

Jaroslav Matejsek,
odborný instruktor ÚS Náchod

Jarní řez ořešáku

Nejvhodnější termín pro řez ořešáků je na jaře
až po narašení.

Kalendářní termín jarního řezu ořešáku nelze
spolehlivě stanovit z několika důvodů, které mají
vliv na dobu rašení:
a) nepředvídatelná časnost jara
b) vl iv nadmořské výšky
c) orientace pozemku
- rovinatý
- přikloněný ke slunci
- odkloněný od slunce

d) doba rašení jednotl ivých odrůd
- raně rašící
- středně rašící
- pozděj i rašící
-výrazně pozdě rašící

Určení spolehlivého termínu řezu je možné
podle vegetační fáze jednotlivých ořešáků.

Termín řezu po narašení platí pro každý oře-
šák, v každém roce, v každé poloze a na kaž-
dém pozemku.

Ořešáky jsou po dormanci při teplotách nad
0 °C pod tlakem mízy a po řezu v zimním a
předjarním období dochází k výronu mízy.

Teprve v době po narašení, kdy nové přírůstky
mají délku 3–5 cm se výrazně sníží tlak mízy,
takže po řezu v té době nedochází k výronu
mízy.

Ošetření rány štěpařským voskem

Překrytí štěpařského vosku latexovým nátěrem,
který ho chrání před sluncem

Kudy vést řez silné větve
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V té době je možné odstranit větve, které mají
průměr do 5 cm.

Pokud je nutné odříznout větev silnější, je lépe
počkat, až nové přírůstky mají délku 1 0–1 2 cm.

Další je možnost odstranění silnější větve
nadvakrát. Postupné zkracování větve až na
pahýl asi 1 00 cm dlouhý v době, kdy nové
přírůstky mají délku 3–5 cm a úplné odstranění
větve (pahýlu) ve větevním kroužku, když leto-
rosty na okolních větvích mají délku 1 0 až 1 2 cm.

Ošetření ran
Co nejdříve po odříznutí větve ošetříme ránu

vhodným nátěrem, aby se předešlo vysychání a
popraskání dřeva v ráně.

Osvědčil se kombinovaný nátěr vhodným ště-
pařským voskem, který nepálí a aby se zabráni-
lo stékání vosku z rány a jeho vysychání, dopo-
ručuji lehce přetřít vosk bílou latexovou barvou.
Tento kombinovaný nátěr vydrží na ráně 2 roky.

Hojení ran
Intenzita hojení ran je různá a nejlepších

výsledků je dosaženo při řezu co nejdříve po
narašení.

Rány se začnou intenzivně hojit na začátku
vegetačního období v době, kdy nejvíce rostou
nové kořeny a nové letorosty, kdy se výrazně
zvětšuje asimilační plocha stromu.

Po řezu v tomto období (koncem dubna až
začátkem května) se do srpna vytvořil hojivý
zával po obvodu rány v šířce 1 0 mm.

Po řezu začátkem června se do srpna vytvořil
hojivý zával po obvodu rány v šířce 5 mm.
Rozdíl jednoho měsíce a zával je pouze polo-
viční.

Po řezu začátkem července se do srpna vytvo-
řil hojivý zával po obvodu rány v šířce jen 2 mm.

Po řezu začátkem srpna se do podzimu po
obvodu rány nevytvořil žádný měřitelný ani zna-
telný hojivý zával.

Doba potřebná pro úplné zahojení rány o prů-
měru 1 0 × 1 2 cm může trvat 7 až 8 roků.

Jaroslav Matejsek,
odborný instruktor ÚS Náchod

Neošetřená, dobře zahojená rána, uporstřed
napadená dřevokaznou houbou

Řez silné větve příliš daleko od kmene
Ošetřená, dobře zhojená rána (vlevo)
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Výběr odrůd jabloně
do zahrádky

Pro mnoho zahrádkářů je problém, jakou
odrůdu jabloně vybrat do zahrádky. Je mnoho
kritérií, podle kterých volíme vhodnou odrůdu.
Patří sem poloha zahrady, půdní a klimatické
podmínky, úrodnost odrůdy, náchylnost k nemo-
cem a škůdcům, velikost a vzhled plodů, doba
dozrávání a podobně. Určitě jeden z nejdůle-
žitějších ukazatelů jsou chuťové parametry od-
růdy. Vždyť vypěstování zdravého ovoce je
v poslední době značně náročné. Proto by tako-
vá jablka měla být po chuťové stránce podstatně
lepší než ta, co dostaneme koupit v obchodní síti.

Dost často se setkávám s názory, že nejlepší
je pěstovat staré odrůdy. Ty že jsou nejchutnější,
netrpí chorobami ani škůdci. Mají nejvíce vitamí-
nů, jsou odolné k mrazům. Nic z toho není prav-
da. Netvrdím, že mezi starými odrůdami nejsou
velmi chutná jablka, odrůdy s polní odolností ke
strupovitosti, se zvýšenou odolností k nízkým
teplotám. Ale takových odrůd je jen několik.
A u starých a historických odrůd se většinou
plody svou atraktivností nemohou vyrovnat ně-
kterým současným odrůdám.

Mnoho zahrádkářů, zejména těch dříve naro-
zených, nedá dopustit na kdysi moderní odrůdy
svého mládí, jako JONATHAN, SPARTAN, ŠAM-
PION, COXOVU RENETU a podobně. Ale za
těch 50 let se vývoj nezastavil. Tyto odrůdy měly
spoustu nedostatků a v současném sortimentu
jsou nahrazovány jinými, podle mne úspěšněj-
šími odrůdami.

V současnosti je v ČR takový velký výběr
registrovaných odrůd jabloní, že si vybere každý.
A není problém si v rámci EU koupit odrůdy, které
v ČR sice nejsou registrovány, ale množí se
v zemích EU. V ČR jsou také často prodávány.
A vozí se sem i odrůdy z jiných zemí. Rozdíl
oproti době před 50 ti lety je v tom, že většina
nových odrůd je právně chráněna, některé jsou
vedeny jako klubové odrůdy, takže množit a
uvádět do oběhu je mohou pouze subjekty, které
k tomu mají oprávnění.

K usnadnění výběru vhodných odrůd jabloní,
které mají výjimečné chuťové vlastnosti, jsem
vybral ty, se kterými mám vlastní zkušenosti.

Rozhodně to není úplný seznam chutných odrůd.
Ani za pět životů bych nemohl odzkoušet celý
sortiment. Takže pokud tam někdo nenajde tu
svou oblíbenou odrůdu, tak se omlouvám. Mé
zkušenosti jsou ze střední polohy Moravsko-
slezského kraje, 330 metrů nad mořem, z pod-
hůří Jeseníků.
Letní odrůdy
JUNO – roste středně bujně, plody jsou

střední velikosti červené barvy. Dužnina sladce
navinulá, velmi dobrá. Sklizeň začátkem srpna,
vydrží krátce. Odrůda je rezistentní k původním
rasám strupovitosti.

MIVIBE – roste středně bujně. Plody jsou
velké, atraktivní, červeno-fialové s ojíněním. Chuť
je dobrá až velmi dobrá. Sklizeň počátkem srpna.
Odrůda je tolerantní ke strupovitosti, středně
náchylná k padlí.

ALLEGRO – roste středně silně. Plody jsou
střední velikosti červené barvy. Dužnina je pev-
ná, křehká, šťavnatá, nasládle, velmi dobré až
výborné chuti. Sklizeň počátkem srpna, sklado-
vatelnost jeden měsíc. Odrůda je rezistentní ke
strupovitosti na polygenním základě. Padlím
netrpí. Vhodná i pro biopěstitele.

PIROS – roste slabě. Volit silnější podnože
než M9. Plody velké, červeně žíhané. Dužnina
chruplavá, navinulá, velmi dobrá. Sklizeň od
poloviny srpna postupně probírkou. U mne netrpí
strupovitostí ani padlím.

PETRA – roste středně bujně. Plody střední
velikosti červené barvy. Dužnina navinule sladká,
velmi dobrá. Sklizeň koncem srpna. Odrůda je
rezistentní k původním rasám strupovitosti.

GOLD MILENIUM – novější polská odrůda.
Roste středně bujně. Vyžaduje probírku plůdků,
jinak má sklon ke střídavé plodnosti. Plody jsou
velké, žluté barvy. Dužnina je velmi aromatická,
výborné chuti, velmi podobná chuti Golden
Delicious. Zraje ve třetí dekádě srpna. Není
dlouhodobě skladovatelná. Je rezistentní k pů-
vodním rasám strupovitosti a málo náchylná
k padlí.

Z odrůd, které se k nám dostávají poslední
dobou ze zahraničí, jsou po chuťové stránce
velmi perspektivní ZARI, SVEET TANGO,
CYBELLE a AMBROSIA. Odrůda Zari překvapí
na letní odrůdu velmi dobrou skladovatelností.



57

Podzimní odrůdy
DIADÉM - roste středně bujně. Plody jsou

velké, fialovočervené barvy. Dužnina je jemná,
aromatická, velmi dobrá. Zraje v polovině září,
skladovatelnost do konce října. Je středně ná-
chylná ke strupovitosti i padlí.

VANDA – podzimní až raně zimní odrůda.
Roste středně bujně, dobře se tvaruje. Plody jsou
velké, červeně žíhané. Dužnina je navinule
sladká, velmi šťavnatá a aromatická. Chuť je
výborná. Sklizeň v polovině září, vydrží do pro-
since. Je rezistentní k původním rasám strupo-
vitosti, středně odolná k padlí. V prvních letech
po výsadbě a po silném zimním řezu trpí fyzio-
logickou pihovitostí.

GREENSLEEVES – anglická nenáročná
podzimní odrůda. Roste středně bujně. Velmi
dobře se tvaruje. Bohatě a každoročně plodí.
Plod je velký, žluté barvy. Dužnina je chruplavá,
aromatická, velmi dobrá. Sklizeň od poloviny
září, dlouho vydrží na stromě. Skladovatelnost
do listopadu. Odrůda je odolnější k houbovým
chorobám.

LOTOS – roste středně bujně. Plody střední
velikosti, červené barvy. Chuť je nasládlá,
aromatická, velmi dobrá. Sklizeň v polovině září,
vydrží dva měsíce. Je rezistentní k původním
rasám strupovitosti, náchylná k padlí.

SENTIMA – roste středně bujně. Velmi plodná
odrůda. Plody střední velikosti, žluto červené
barvy. Dužnina je sladkokyselá, velmi aroma-
tická, výborná. Sklizeň koncem září. Odrůda je
uváděná jako raně zimní, ale u mne se jedná o
podzimní odrůdu. Svou vynikající chuť si podrží
dva měsíce. Později moučnatí. Je středně odol-
ná k padlí i k strupovitosti. Osvědčuje se probírka
plůdků.

Jako podzimní odrůdy uplatníme i většinu
raně zimních odrůd, které bývají často nej-
chutnější utržené přímo ze stromu a jsou uve-
deny následně.
Raně zimní odrůdy
ELSTAR a jeho mutace – roste středně bujně.

Plody střední velikosti červené barvy. Dužnina
navinule sladká, aromatická, výborné chuti. Skli-
zeň od poloviny září, skladovatelnost do ledna.
Na pěstování dosti náročná odrůda, vyžaduje
ochranu proti houbovým chorobám. Nehodí se
do vyšších poloh.

RUBÍN, BOHEMIA, GOLD BOHEMIA, RED
BOHEMIA, DARK RUBÍN – rostou velmi bujně.
Plodí na konci výhonů, takže vyžaduje jiný
přístup k řezu než ostatní odrůdy. Je důležité co
nejvíce zachovávat koncové pupeny. Plodonosný
obrost je dlouhověký. Plody jsou velké až velmi
velké, velmi atraktivní, červené barvy, GOLD
BOHEMIA má plody žluté. Většinou není potřeba
provádět probírku. Chuť je výborná, aromatická
s výraznou medovou příchutí. Sklizeň koncem
září, skladovatelnost do února. Náchylnost ke
strupovitosti je střední. Plody mají tenkou slupku,
před sklizní bývají poškozovány vosami a sršni.
Při uskladnění je potřeba kontrolovat a odstra-
ňovat nahnilé plody. Velice se mi osvědčil před
sklizní postřik vápníkem a postřik proti sklád-
kovým chorobám s dodržením ochranné lhůty
přípravku do sklizně. Uvedené odrůdy považuji
pořád za nejlepší z pěstovaného sortimentu do
středních a vyšších poloh.

RED JONAPRINCE – asi nejpěknější mutace
Jonagoldu. Roste silně. Plody velké, celočer-
vené, velmi atraktivní. Dužnina navinule sladká,
výborné chuti. Sklizeň od poloviny září, sklado-
vatelnost do ledna až února. Pro zahrádkáře
značně náročná odrůda na pěstování. Je náchyl-
ná k houbovým chorobám a potřebuje che-
mickou ochranu. Nehodí se do vyšších poloh.

ROZELA – roste středně bujně. Plody středně
velké, červené. Dužnina navinule sladká, aroma-
tická, velmi dobrá až výborná. Sklizeň koncem
září, vydrží do února. Plodnost velmi vysoká.
Rezistentní proti původním rasám strupovitosti,
padlím netrpí. V prvních letech po výsadbě a po
silnějším zimním řezu trpí fyziologickou pihovi-
tostí.

MERKUR – roste slaběji. Plody střední veli-
kosti, červené barvy. Dužnina křehká, sladká,
šťavnatá a aromatická, velmi dobrá. Vhodné je
provádět probírku plůdků. Sklizeň od druhé
poloviny září, vydrží do ledna.

LIPNO – roste středně bujně. Plody jsou
velké, žluto červené barvy. Dužnina je jemná,
velmi šťavnatá, sladce navinulá. Chuť výborná.
Sklizeň koncem září, vydrží do ledna. Je rezi-
stentní k původním rasám strupovitosti, středně
náchylná k padlí. V prvních letech po výsadbě a
po silném zimním řezu trpí fyziologickou piho-
vitostí.
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SANTANA – je to holandská klubová odrůda
a občas se stromky do ČR dostanou ze západní
Evropy. Roste středně silně. Plody jsou střední
velikosti, červené barvy, atraktivní. Dužnina slad-
ce navinulá, aromatická, výborné chuti. Sklizeň
koncem září, vydrží do února. Je rezistentní
k původním rasám strupovitosti, velmi náchylná
k padlí. Odrůda je vhodná i pro alergiky.

Z dalších velmi chutných odrůd mne zaujala
francouzská odrůda DALINBEL.

Zimní odrůdy.
OPÁL – roste slaběji až středně. Plody jsou

menší, při výživě na list střední velikosti, pěkné,
tmavě žluté barvy. Vyžaduje probírku plůdků pro
zvětšení plodů. Dužnina navinule sladká až
sladká, pevná, po rozkrojení nehnědne. Chuť
velmi dobrá. Zraje počátkem října, vydrží do
března. Rezistentní k původním rasám strupovi-
tosti, málo odolná k padlí. Nehodí se do vyšších
poloh.

ORION – roste středně bujně až bujně. Plody
jsou velké, žluté barvy. Dužnina je jemná, křeh-
ká, chuť výborná. Na teplo není tak náročná, jako
Golden Delicius. Sklizeň počátkem října, vydrží
do března. V suchém sklepě vadne. Je rezistent-
ní k původním rasám strupovitosti, málo odolná
k padlí.

RED TOPAZ – roste středně bujně. Plody
střední velikosti červené barvy. Pro zvětšení
velikosti plodů ve středních polohách je vhodná
probírka plůdků a hnojení na list. Dužnina je
pevná, sladce navinulá, velmi dobrá. Sklizeň
v polovině října, skladovatelnost do dubna. Je
rezistentní k původním rasám strupovitosti,
středně odolná k padlí. Není vhodná do vyšších
poloh.

RUBINOLA – Roste středně silně. Plodí na
dlouhém dřevě, proto uplatňujeme řez, kdy še-
tříme koncové pupeny, na kterých odrůda plodí.
Plody středně velké, červené, velmi atraktivní
s lesklou slupkou. Dužnina nasládlá, velmi aro-
matická, výborné chuti. Sklizeň na přelomu září
a října, vydrží do března. Je rezistentní k původ-
ním rasám strupovitosti, padlím netrpí. V někte-
rých létech se mohou objevit mikrotrhlinky
slupky ve stopečné jamce.

RUBINSTEP – roste středně bujně. Plody
střední velikosti, červeně žíhané, atraktivní.

Dužnina nasládlá, aromatická, velmi dobré chuti.
Při přeplození je třeba provádět probírku pro
zvětšení plodů. Sklizeň počátkem října, skla-
dovatelnost do února. Málo odolná ke strupo-
vitosti, střední k padlí.

GOLDSTAR – roste středně bujně. Plody
střední velikosti. Při sklizni je barva plodů zelená,
ve sklepě zežloutne. Dužnina nasládlá, velmi
aromatická, šťavnatá, výborné chuti. Sklizeň
v polovině října, vydrží do dubna. Je rezistentní
k původním rasám strupovitosti, středně odolná
k padlí. Před sklizní plody nebývají poškozovány
sršni a vosami. V prvních letech po výsadbě a
po silném zimním řezu mohou plody trpět fyzio-
logickou pihovitostí. Odrůda není vhodná do
vyšších poloh.

LUNA – roste středně bujně. Plody jsou
střední velikosti žluté barvy. Vhodná je probírka
plůdků při přeplození. Dužnina je navinule slad-
ká, velmi dobrá. Sklizeň v polovině října, vydrží
do dubna. Je rezistentní k původním rasám
strupovitosti, středně odolná k padlí. Nehodí se
do vyšších poloh.

METEOR – roste středně bujně. Plody jsou
velké, červené barvy. Dužnina je navinule slad-
ká, výborné chuti. Slupka plodů je velmi silná,
takže někomu to při konzumaci může vadit, ale
díky slupce se plody velice dobře skladují. Skli-
zeň počátkem října, vydrží do dubna i déle.
Odrůda je málo odolná ke strupovitosti, středně
k padlí. Nesnadno se tvaruje a u mne ve střed-
ních polohách méně plodí. Není vhodná do vyš-
ších poloh.

EVELINA – červená mutace odrůdy PINOVA.
Roste slabě až středně. Plody menší až střední
velikosti červené barvy. Odrůda je velice plodná,
pro zvětšení velikosti plodů vyžaduje probírku
plůdků případně i hnojení na list. Dužnina navi-
nule sladká, pevná, výborné chuti. Sklizeň ve
druhé polovině října, vydrží do dubna. K houbo-
vým chorobám je středně náchylná. Není vhod-
ná do vyšších poloh.

SIRIUS – roste středně bujně. Plody středně
velké až velké, žluté barvy. Dužnina navinule
sladká výborné chuti. Sklizeň ve druhé polovině
října, vydrží do dubna. Je rezistentní k původním
rasám strupovitosti, náchylná k padlí. Není vhod-
ná do vyšších poloh.
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ADMIRÁL – roste bujně. Plody jsou velké,
ploché, červené barvy. Dužnina pevná, chrup-
lavá, silně aromatická. Chuť výborná. U mne
nejchutnější odrůda z celého sortimentu. Zraje
koncem září, vydrží do května. Odrůda je poly-
genně rezistentní ke strupovitosti, padlím netrpí.
Zejména v prvních letech po výsadbě a po
silném zimním řezu plody trpí fyziologickou
pihovitostí. Pomohou vápenaté postřiky plodů
během vegetace a letní řez výhonů. Plody mají
krátkou stopku, a proto se často před sklizní
vytlačují a padají. Doporučuji po červnovém
propadu provádět ruční probírku malých plůdku,
kdy nechám v okolíku pouze dva plůdky.

Odrůda není náročná na polohy a dozrává i
ve vyšších polohách, což bývá u pozdně zimních
odrůd výjimka.

Z dalších zimních odrůd se zajímavě jeví
odrůdy RUBELIT, ROMANCE, NIKOLETA,
BONITA, MARS, LADY SILVIA, BENET, ARIWA,
JAZZ, NATYRA, KANZI, BENI SHOGUN,
HONEYCRISP, WELANT, DALINCO, FENIX a
další.

V posledních letech jsou na zahrádkách velice
vysazovány sloupcové jabloně. I zde je již slušný
výběr a i po chuťové stránce můžeme vybrat
zajímavé odrůdy. Mezi tyto určitě patří KORAL,
LAMBADA, BLUE MOON, RED RIVER, RED-
SPRING, GOLDLANE, RUMBA a další.

Na degustacích mám občas možnost ochut-
nat i některé hybridy soukromých českých
šlechtitelů. Zajímavé věci má Petr Kumšta, velice
mi chutná hybrid Jaroslava Matejska pod pra-
covním názvem VRŠOVSKÝ GRANÁT, pozdně
zimní hybridy Josefa Buzrly pod pracovními
názvy LARISA, BRILIANT, ELISABETH, ŠAR-
LOTA. Ale mám obavy, jestli se někdy tato velice
chutná jablka dostanou v ČR sehnat. Registrace
odrůdy je finančně dosti náročná, případná
ochrana práv ještě náročnější a soukromým šle-
chtitelům, většinou v důchodovém věku, se tyto
vynaložené prostředky nikdy nevrátí. Dost mne
překvapuje, že stát dotuje všechno možné, ale
na podporu takových věcí se peníze nenajdou.
Šlechtitel potom svůj hybrid prodá jako nere-
gistrovaný do zahraničí za babku a český za-
hrádkář se k němu velice složitě dostává.

Miroslav Přasličák,
odborný instruktor ÚS Krnov

Jak nepřijít o stromkový angrešt

Možná se někomu z vás už stalo, že korunka
stromkového angreštu, obalená dozrávajícími
plody, visela najednou nad zemí na zlomeném
kmínku. Nebo růže, či jiná dřevina v tomto tvaru
(brsleny, v korunce roubované skalníky, mucho-
vníky,]).
Kde se stala chyba? Postupovali jsme přece

podle rad v odborné literatuře. Nelze však věřit
všemu, co je psáno, zvláště když někteří autoři
bezmyšlenkovitě uplatňují převzaté informace.
To, zda korunka přežije i extrémní nepřízeň po-
časí, záleží na jediném jejím správném úvazku.
A přesvědčila jsem se, že nejen velká část za-
hrádkářské a růžařské veřejnosti, ale i mnozí
profesionálové tento fakt neznají. Proto jsem
začala pátrat v růžařské odborné literatuře a
našla pouze jedinou knihu, vysvětlující správný
postup (Havlů, Jaša, Klimeš: Růže královna
květin). Všechny ostatní publikace, naše i zahra-
niční, ve kterých jsem si postup ověřovala, tuto
záležitost buď ignorují, nebo poskytují částečné
či naprosto scestné informace.
Správný postup je následující
Výsadba stromkových tvarů začíná vždy

kůlem – jeho dodatečným zatloukáním bychom
mohli poškodit kořeny. Ideálně má sahat do tří
čtvrtin korunky. Tím je ale myšlena korunka již
vzrostlá, ne ta v okamžiku výsadby teprve za-
ložená a která bude ke kůlu připevněná v polo-
vině své výšky. V době výsadby tedy musí kůl
založenou korunku dostatečně převyšovat a po
dokončení výsadby ji k němu přivážeme za
základní kosterní větve. Nikoliv v krčku pod ko-
runkou. Vážeme ve tvaru osmičky a volněji, aby
po slehnutí půdy stromek na úvazku nezůstal
viset. Je dobré obalit kůl v těchto místech např.
silnější gumou, aby se kosterní větev za větru o
něj neodírala.

Pro úplnost je nutno dodat, že pokud sázíme
stromkovou růži, musíme kmínek nasměrovat
tak, aby jizva po odříznutí konkurenčního kmínku
u kořenového krčku byla na straně odvrácené od
kůlu, tedy ve směru, kterým budeme stromek
ohýbat v prvních letech při zazimování. V opač-
ném případě by se stromek v místě kořenového
krčku při ohýbání vylomil. Pro snadnější ohýbání
také růže vysazujeme s odklonem 30 ° od kůlu.
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Korunka je z celého stromkového tvaru nej-
hmotnější, proto je třeba, aby jediný úvazek byl v
jejím středu. Pokud se přetrhne, nic se nestane.
Kmínek je pružný a korunku unese. Bude se sice
ve větru komíhat, ale v žádném případě se
nezlomí. Kdybychom však postupovali podle
návodu v některých odborných knihách a při-
vázali stromek ke kůlu pod korunkou či několika
úvazky na kmínku, dříve či později bychom o něj
přišli. Zákonitě by se zlomil v místě nejvyššího
úvazku. K pochopení stačí trocha fyziky: místo
úvazku je pevným bodem a hmotnost korunky
znásobená silu větru, pak působí jako páka.
Zvláštní pozor u stromkových růží !! ! Nenech-

te se svést tím, že kmínek vysazený v úhlu 30 °
tvoří po uvázání mírný oblouk a proto se zdá, že
potřebuje vyrovnat dodatečným úvazkem, na
kmínku. Nepotřebuje a nesmí !!! Pokud by se
přetrhl úvazek v korunce, kmínek se zlomí
v místě tohoto dodatečného úvazku.
Možná, že mi ještě někdo z vás nevěří. Viděli

jste jistě hodně stromkových tvarů v různých
zahradách – a špatně uvázaných. Dokonce i
v zahradě světového růžaře, anglického šle-
chtitele Davida Austina jsou stromkové růže
uvázány ke kůlu sahajícímu těsně pod korunku.
I některé anglické publikace vydávané RHS
(Královskou zahradnickou společností) doporu-
čují tři úvazky na kmínku.
Tak tedy ještě příběh z mé ovocnářské praxe,

který je z konce 60. let a tedy časem dokonale
prověřený: Za červencového dne jsem přišla na
zahradu a jeden ze stromkových angreštů, oba-
lený plody, zlomený v kmínku, korunka visela
těsně nad zemí. Původně byl „předpisově“ uvá-
zaný v korunce, ale chybou byl dodatečný úva-
zek v polovině kmínku. Stačilo, aby se úvazek
v korunce přetrhl]
Vypadalo to beznadějně, nevěděla jsem co

s tím, ale postupovala jsem intuitivně: vystřihla
dlouhý obdélník ze silnější gumy, manžel nad-
lehčoval těžkou korunku a já pečlivě urovnala
k sobě pletiva, pevně obalila gumou kmínek, na
obě strany značně přesahující postižené místo a
omotala silným drátem, který plnil funkci dlahy.
Potom jsem dobře přivázala korunku ke kůlu a
v následujících týdnech udržovala okolní zem
stále vlhkou, aby míza dostatečně proudila a
pletiva srostla. Na podzim jsem drát částečně
povolila, na jaře gumový ovin úplně odstranila.

Kromě úrody se mi tak podařilo zachránit i celý
stromek, který ještě v dalších letech přinášel
ovoce.
Ale nejcennější na tom bylo poučení, jak

správně vázat dřeviny na kmínku a poznatek, že
cokoliv dělám, musím vědět i proč právě takhle!!!
A pokud to nevím, snažím se získat informace.
Je to zřejmě jediný způsob, jak předcházet
chybám.

Mgr. Miroslava Dostálová,
odborná instruktorka ÚS Hradec Králové

Jak správně pěstovat okurky

Blíží se čas na setí okurek. Většina zahrád-
kářů má svůj způsob, a pokud jim vychází, není
třeba jej měnit. Ale jsou i takoví, kterým to
„nevychází“. Někteří mají prostě smůlu, což je
v přírodě i na zahrádce normální. Ovšem někteří
opravdu dělají chyby, a ty lze napravit. Ty nej-
častější chyby si připomeneme a vysvětlíme.

Správné setí (kromě správné doby) je pře-
devším správná příprava půdy. A právě v ne-
vhodné přípravě půdy k setí je často příčina
pozdního a špatného vzcházení porostů, i těch
z opravdu dobrých semen.

Na jaře prostě patří na pole brány a na za-
hrádku hrábě, ale žádné „rotační nářadí“, tedy
rotavátor, fréza apod. (Samozřejmě pokud jsme
na podzim dobře poorali či poryli.)

Pohrabáním upravíme vrchní vrstvu půdy do
hloubky asi 4–6 cm, takže při výsevu se semena
dostanou na nezkypřenou zem, která nepoško-
zenou kapilaritou trvale přivádí k semenům vláhu
ze spodních vrstev. Pohrabaná vrstvička zároveň
brání dalšímu vysychání, protože v ní je už kapi-
larita narušena a vláha na povrch půdy vzlíná jen
nepatrně. Semena tak i bez větších dešťů mohou
vyklíčit a vzejít, jakmile to dovolí teplota půdy.

Naproti tomu rotavátor prokypří půdu do
mnohem větší hloubky (1 2–1 5 cm, i více). Celá
tato vrstva proschne, a semena, která se do ní
uloží, nemají za suchého období dostatek vláhy
pro naklíčení a vzejití - v celé této vrstvě je poru-
šena kapilarita a vláha ze spodních vrstev sem
vzlíná jen velmi slabě. Ani menší deště situaci
nezmění, teprve pořádný déšť nebo odpovídající
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zálivka (aspoň 1 0–1 5 mm, tedy 1 0 až 1 5 litrů na
1 m2) spojí zkypřenou vrstvu se spodní vláhou a
umožní semenům vyklíčit a vzejít.

Tento rozdíl v přípravě půdy je zvláště patrný
v suchých oblastech a na lehčích půdách, pokud
jsme po výsevu nezalil i. Zahrádkář se zlobí, že
semena neklíčí, případně i vysévá znovu, a na-
konec po pořádném dešti mu pak vzejdou se-
mena z obou výsevů a musí jednotit. To se týká
výsevů všech semen, nejen okurek. Snad jen
před výsadbou brambor je použití rotavátorů
užitečné, je-li půda slehlá a těžká.

Pokud máme správně připravenou půdu,
můžeme přistoupit k samotnému setí. Řada chyb
při setí pramení ze snahy urychlit růst a vývoj
okurek, aby většina sklizně proběhla před nástu-
pem plísně okurkové. Jde o předpěstování
sazenic a o nakličování semen. V zásadě je to
správné, ale chce to „své“ – prostě musí se to
umět.

Předpěstování: Vyséváme už kolem 1 0. dub-
na. Důležité je, aby sazenice měly v noci zřetelně
nižší teplotu, než ve dne – a to je doma problém.
Pokud je noční teplota skoro stejná, jako denní,
pak se sazenice „vytahují“.

Hlavní věcí ale je včasná výsadba – ve sprá-
vný čas. Za 3–4 týdny po výsevu mají sazenice
2 pravé lístky, a jejich kořenový bal je pevný,
kořínky čistě bílé. To je správný čas k výsadbě.
Ale tento stav netrvá dlouho. Po několika dnech
kořínky začnou hnědnout, a zakrátko skoro
zmizí. Na sazenici nevidíme celkem nic zvláštní-
ho, jen že přestala růst. Ale kořínky jsou pryč, a
po výsadbě (dělá se špatně, protože kořenový
bal prakticky není) je musí rostlina znovu vytvořit.
To zabere i 2 týdny, a tak se celý „zisk“ z před-
pěstování ztrácí.

Co s tím? Je třeba v době vhodné k sázení
hlídat kořenový bal – vyjmout rostlinku z květi-
náčku, a podívat se. Jakmile zjistíme, že kořínky
začínají hnědnout, hned je musíme vysadit, ne-
bo, aspoň přesadit do většího květináčku. Jde tu
o dny, za 2–3 dny už může být pozdě. V sad-
bovačích nebo v běžných kelímcích od jogurtů
apod. hnědnou kořínky poněkud později, než v
hliněných květináčích, ale i zde je to třeba hlídat.
A samozřejmě je třeba sázet „na vodu“ a dobře
zalít. Je s tím dost práce, ale když to vyjde, sku-
tečně můžeme sklízet o 2–3 týdny dříve, a mít

svých 50–1 00 sklenic zavařených dřív, než se
objeví plíseň – a k tomu bez použití pesticidů.

Nakličování: Jestliže předpěstováním může-
me získat 2–3 týdny, stojí to za to, i když je to
dost náročné. Ale nakličováním semen okurek
získáme v nejlepším případě pár dní, a riziko
neúspěchu je značné. Proto sám za sebe nakli-
čování okurek nedoporučuji.

Nejběžnější chyba, která se zde dělá, je na-
kličování v přílišném mokru, a to žádná semena,
a zvláště pak okurková, nesnášejí: nevyklíčí, a
shnijí. Pokud se tedy rozhodnete nakličovat
okurková semena, pak žádná vata, jen novinový
papír, namočit, dobře okapat, a na několik vrstev
papíru dát semena. Nesmí tam být vrstva vody,
platí: vlhko, NE mokro. V běžné pokojové teplotě
se objeví klíčky za 2–4 dny, a hned je třeba je
vyset. Samozřejmě „na vodu“, a prvních 5 až 1 0
dní zalévat. V tom je právě další riziko: Pokud
semena vyklíčí „přirozeně“ v půdě, najdou si
kořínky už vodu obvykle samy. Ale naklíčená
semena bez zálivky většinou zaschnou (neprší-
li delší dobu).

Naprostá většina zahrádkářů samozřejmě seje
okurky přímo do země, a za normálních podmí-
nek je to také nejlepší. Sporné je jen datum
výsevu. V sušších oblastech, pokud nemáme
možnost zálivky, je vhodné set dříve, i když je
teplota půdy ještě méně vhodná. Semena okurek
se dnes prodávají většinou inkrustovaná - ba-
revná, což je ochrana proti poškození chladem
v půdě při vzcházení - nikoliv proti plísni! Taková
semena vydrží i v chladné půdě třeba 2 týdny, a
po oteplení vzejdou dokonale. Neinkrustovaná
semena obvykle v takovém případě shnijí, a
musíme podsévat. Samozřejmě si to napřed
ověříme: Zdravé semeno se dá v prstech „zlo-
mit“, shnilé se rozmáčkne na sliz.

Je-li možno v případě sucha vyseté okurky
zalít, pak je nejlépe počkat na začátek až polo-
vinu května, kdy je půda už dost teplá, a set až
pak – třeba zase „na vodu“ (obr. na obálce).
Okurka zasetá do teplé a vlhké půdy vzejde za
týden, a často pak předběhne v růstu i vývoji
okurky různě „přirychlované“. Ono i na zahrádce
platí „jak zaseješ, tak sklidíš“, a nejjednodušší
způsob bývá často nejlepší.

Ing. Jiří Holman, Ph.D., www.holman.cz
Šlechtění a semenářství okurek Bzenec
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Bílá zahrada

V současnosti jsou mnozí lidé pracovně velice
vytíženi a na svoji zahradu přijdou relaxovat až
ve večerních hodinách. Co největší požitek z ní
mohou mít v bílém zákoutí, které lze vytvořit i na
terase či v lodžii, pomocí rostlin vysazených
v nádobách.

Pro tento účel jsou vhodné bíle kvetoucí a
pokud možno i voňavé druhy a odrůdy. Ty při
měsíčním svitu i umělém osvětlení doslova září.
V tomto společenství se dobře vyjímají i rostliny
se stříbřitými listy. Budeme vybírat takové, jejichž
nároky jsou v souladu s podmínkami naší za-
hrady (terasy, lodžie): světlo, vláha, pH půdy.
Neméně důležité bude i to, aby celé zákoutí
působilo přirozeně a odpovídalo stylu zahrady.

Pokud vysazujeme do nádob růže a dřeviny,
volíme vhodné kultivary a nádoby o průměru
nejméně 40–50 cm. Před příchodem silnějších
mrazů je pak umístíme do bezmrazé místnosti,
abychom uchránili kořenový systém před pro-
mrznutím.

Následující přehled bíle kvetoucích druhů a
jejich kultivarů usnadní výběr.

Růže – s uvedenou výškou keře
Velkokvěté:
El ina 1 1 0 cm
Frau Karl Druschki 1 50-200 cm
Karen Blixen 70 cm
La Perla, Memoire, Milky Way 80 cm
Royal Phi lharmonic 90 cm

Mnohokvěté:
Bernina, Kosmos Brindisi , La Paloma 80 cm
Lions-Rose, Petticoat 70 cm

Pokryvné:
jednoduché Compacti la, Heideschnee 60 cm

poloplné Schneekönigin 80 cm a
Schneeflocke 60 cm

Rosa rugosa 'Snow Carpet' - plazivá, slabý
růst

Rosa rugosa repens alba – plazivá, si lný
růst

Mini – do nádob:
Clyde Meilová 50 cm
Dick Koster White 40 cm
Little White Pet 60 cm
Snowcap 45 cm
Sonnenröschen 30 cm (žluté očko a tyčinky)

Pnoucí:
Alaska 200 cm
Claire Austin, Hel la, Snow Goose 250 cm
Schneewalzer 200 – 300 cm
Waltz 1 80 cm

Sadové:
Annel is 1 20 – 1 50 cm
Diamant 60 cm
Escimo 80 cm
Innocencia 50 cm
Sea Foam 60 cm
Schneewittchen, Summer Memories 1 20 cm

Angl ické:
Desdemona, Tranqui l l i ty 1 20 cm
Glamis Castle 90 cm
Winchester Cathedral 1 1 0 cm

Botanické:
Rosa x alba cv. Meidi land 80 cm (remontuje)
Rosa multiflora Büschel – Rose 200 cm

Historické:
Boule de Neige 1 50 cm
Souvenir de la Malmaison 400 cm

Okrasné dřeviny:
Trojpuk Deutzia x rosea (Lemoine) Rehd. do

1 00 cm
Ibišek Hibiscus syriacus 'Red Heart' 200 cm

(červené oko)
Hortenzie Hydrangea arborescens 'Annabel le'

1 20 cm, Hydrangea paniculata 'Grandiflora'
250 cm

Kdoulovec Chaenomeles speciosa 'N ival is' až
200 cm (remontuje)

Šácholan Magnolia stelata 200 cm
Pivoňka dřevitá Paeonia suffruticosa

Hakugan (velkokvětá jednoduchá)
Seiriu (jednoduchá, čistě bílá)

Pustoryl Philadelphus hort. Erectus 250 cm
'Manteau d´ Hermine' 80 cm (plný)

Mochna Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 75 cm
Bobkovišeň Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

1 20 cm
Tavolník Spiraea x vanhouttei až 200 cm
Šeřík Syringa vulgaris 'El len Wil lmott'

'Jeane d´Arc'
Kal ina Viburnum x burkwoodii 1 50 cm

Viburnum carlesii 1 50cm
Viburnum opulus 300 cm
Viburnum opulus Steri le 250 cm

Vajgél ie Weigela var. alba až 200 cm
Trvalky:
Sasanka japonská Anemone hupehensis 'Alba'

40 cm
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Badan Bergenia Silberlicht 30 cm
Zvonek Campanula glomerata 60 cm
Campanula latifolia 'Alba' 1 20 cm
Campanula persicifolia 75 cm
Ploštičník Cimifuga simplex 1 20 cm
Konval inka Convalaria majalis 25 cm
Čemeřice Helleborus niger 30 cm
Bohyška Hosta plantaginea 'Grandiflora' 50 cm
Hosta sieboldiana 'Elegans' 30 cm
Hosta sieboldiana 'Piedmont Gold' 50 cm
Hosta sieboldiana 'Royal Standard' 60 cm
Plamenka Phlox paniculata 'White Admiral' 80 cm
Jirnice Polemonium caeruleum 'Album' 60 cm
Kokořík vonný Polygonatum odoratum 1 00 cm
Žluťucha Thalictrum aquilegium 'Album' 90 cm
Rozrazi l Veronica virginicum 'Album' 1 50 cm
Juka Yucca filamentosa 60 cm
Letničky a dvouletky:
Zvonek Campanula medium 'Bel ls of Hol land'

45 cm
Campanula medium 'Flore Pleno' 75 cm

(plnokvětý)
Campanula pyramidalis 1 80 cm
Krásenka Cosmos bipinnatus 'Purity' 90 cm
Hvozdík Dianthus plumarius 20 cm
Náprstník Digitalis purpurea 'Alba' 1 00 cm
Svíčkovec Gaura lindheimerii 60–1 00 cm
Šáter Gypsophila elegans 'Monarch' 30 cm
Slézovec Lavatera trimestris 'Mont Blanc' 60 cm
Tabák okrasný Nicotiana alata 'Grandiflora'

90 cm
Šalvěj šarlatová Salvia coccinea 'Nymphe' 30

až 60 cm
Šalvěj zahradní Salvia viridis 'White Swan' 50 cm
Rostliny se stříbřitými listy:
Řebříček Achilea ageratifolia 1 5–20 cm
Rmen Anthemis biebersteiniana 20–30 cm
Pelyněk Artemisia nitida 1 0–20 cm (nesnáší

zamokření)
Máčka Eryngium giganteum 80–90 cm
Levandule Lavandula angustifolia Nana Alba

20–50 cm
Kohoutek Lychnis coronaria Alba 40–70 cm

(dvouletka)
Svantolína Santolina chamaecyparissus 30–50 cm
Starček Senecio bicolor (syn. Cineraria maritima)
Si lberdust 30 cm (+/- letnička)
Si lberzwerg 20 cm (+/- letnička)
Čistec Stachys byzantina 'Si lver Carpet'

1 5–25 cm
Stachys olympica (syn. Stachys lanata)
1 5–25 cm

Cibuloviny a hlíznaté rostliny:
Šafrán Crocus sieberi 'Jeane d´Arc' cca 1 0 cm
Brambořík Cyclamen neapolitanum var. album

(u nás celkem spolehl ivě přezimuje) do 20 cm
Řebčík Fritillaria meleagris 'Alba' 30 cm
Sněženka Galanthus nivalis 1 5 cm
Litoška Galtonia candidans 30–40 cm
Hyacint Hyacinthus orientalis 'Carnegio' 20 cm
Ladonička Chionodoxa luciliae 'Alba' 1 0–1 5 cm
Bledule Leucojum vernum 20 cm
Lil ie Lilium candidum 1 00–1 40 cm

Lilium regale
Modřenec Muscari azureum Album 1 5–20 cm

Muscari botryoides var. album 1 0–20 cm
Narcis Narcissus Mount 'Hood' 40 cm,

'Mrs. E. H. Krelage'' 40 cm (oba trubkovité)
Narcissus Castel la do 50 cm
'Ice Fol l ies' 50 cm
'Niphetos' 40–60 cm (všechny tři s velkou
pakorunkou)

Snědek Ornitogalum nutans 1 5–30 cm
Ornitogalum umbelatum 1 0–1 5 cm

Puškinie Puschkinia sciloides var. Alba 1 5 cm
Ladoňka Scilla bifolia var. Alba 1 5 cm

Scilla hispanica 'White Triumfator'
(velkokvětá) 30 cm
Scilla sibirica var. alba 'Van Eeden'
1 0–1 5 cm

Tulipán Tulipa biflora 20 cm
Tulipa turkestanica 'Regel ' 20 cm (oba
botanické)
Tulipa 'Maureen' 60–70 cm
Tulipa 'Mount Tacoma' 45–60 cm
(plnokvětý)

Mgr. Miroslava Dostálová,
odborná instruktorka ÚS Hradec Králové

Senecio bicolor
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Až naprší a uschneI - str. 1 9

(3) jedna z možností sběru dešťové vody
Vyrobte si vlastní hloubkové vertikální zavlažování - str. 24

(1 ) komerčně vyráběný zavlažovač od firmy Deepdrip
Úsporné zalévání - str. 27

(2) použití zál ivkového hrotu u pokojových rostl in v květináčích
Zimní kontrola ovocných dřevin - str. 51

(1 1 ) nesytka rybízová, (1 2) slupkový a pupenoví obaleči
Výběr odrůd jabloně do zahrádky - str. 56

(4) LUNA; (5) LADY SILVIA; (6) SENTIMA; (7) RUBINSTEP; (8) ORION; (9) JONAGOLD
RED; (1 0) ADMIRÁL

Jak správně pěstovat okurky - str. 60
(1 3) správně vyvinuté kořínky u sadby okurek; (1 4) zaplavení brázdičky vodou; (1 5)
bezprostředně následuje výsev "na vodu" (po dvou semenech)
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