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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 

Knihu, kterou Vám předkládáme, 

jsme nazvali Česká biozahrada. Chtěli 

jsme, aby se tak odlišila jak od prvni 

ucelené publikace k tomuto tématu, 

která u nás vyšla, od knihy Bio

zahrada Gabriely Klikové, tak i od 

překladové knihy Geoffa Hamiltona 

stejného jména. Biozahrada se jme

novala i brožura Arnošta Tabacha, 

která vyšla na začátku 90. let. 

Nechtěli jsme také volit označení 

jako "ekologická zahrada
"
, "zahrada 

bez chemie
" 

apod., protože název 

biozahrada je zkrátka nejvýstižnější. 

Tato Biozahrada by pak měla být 
skutečně česká. 

Nepopiráme přitom, že jsme ně

které poznatky čerpali od našich za

hraničnich kolegů nebo ze zahranič
ních publikací, snažili jsme se však 

v maximální míře využít vlastních 

zkušeností. Kromě toho jsme chtěli 

čtenářům usnadnit pátrání po do

stupných pomocných prostředcích 

pro ekologiCké zahrádkaření, zdro

jích biologiCkého materiálu, ale i po 

někom, kdo by poradil, a přinášíme 

na příslušných místech v textu pře

hled firem, občanSkých iniciativ nebo 

projektů, které mají nějakým způso

bem k biozahradě vztah. 

K napsání této knihy došlo z pod
nětu svazu biozemedělců PRO-BIO 

Šumperk. Také proto bychom v ní 

chtěli prezentovat některé členské 

pOdniky, které ekologicky pěstují ze

leninu, ovoce nebo i květiny. Chtěli 

jsme tak ukázat, že ekologické hos

podaření je možné nejen v podmín

kách malé zahrádky, ale i většího za

hradnického podniku. Nebo jinak: že 

je-Ii možné pěstovat bez chemie 

ovoce a zeleninu ve velkém, pak není 

důvodu, proč by to nemělo jít i na 

zahrádce, kde člověk přece jen není 

vystaven oněm nejrůznějším tlakům 

trhu a kde není tragedií, pokud ne

budou všechna jablka bez kazu 

a všechny hlávky salátu nebo zelí 

jedna jako druhá. 
O otázku, zda je vůbec možné 

ekologicky pěstovat zeleninu 

a ovoce, však v této knize konec 

konců vůbec nejde. Považovali by

chom to za zbytečně vynaložené 

úsilí, kdybychom zde měli obšírně 

polemizovat o tom, zda je to možné 
a proč to vůbec dělat. Že to bez che

mie jde a že to je daleko větší rado

stí, o tom se už přesvědčilo veliké 

množství zahrádkářů, zatím však bo

hužel více v zahraničí než u nás. Stačí 

se jen podívat k sousedům, do 

Německa, kde ve spolkové zemi 

Bádensko-WOrttembersko je použí

vání pesticidů na zahradách od roku 

1990 až na výjimky dokonce zaká

záno. 
A pokud to možné je, pokud to 

tak mohli dělat naši předkové a po

kud to tak dělají dnes ve světě (a lec

kde už i u nás), pak otázka nezní 

"Proč pěstovat bez chemie?
"
, ale na

opak "Proč vůbec pěstovat s che

mií?
" 

Možná je to pOhodlnější. Člověk 

necítí takovou potřebu něčemu 

předcházet. Má vždy po ruce pesti
cid, který problémy (zdánlivě) vyřeší. 

Ani půdě není třeba věnovat tako

vou pozornost, minerální hnojiva 

rostliny spolehlivě popoženou. Je to 

ale poněkud krátkozraká pohodlnost. 

Škodíme si tak hned natřikrát. Když 

si plody svých zahrad "preparujeme
" 
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chemickými látkami, které pak poží

váme, když si oslabujeme vlastní ži

votní prostředí, a po třetí, když se 

připravujeme o tu radost, jakou člo

věku pěstování bez neustálého boje 
se škůdci a chorobami dává. 

Setkal jsem se už také s tímto ar

gumentem: Životní prostředí je dnes 

nesrovnatelně více oslabené a zatí

žené než tomu bylo před několika 

desetiletími. V důsledku toho se ob

jevuje čím dál víc nových chorob 

a škůdců rostlin, jejich tlak se stále 

zvyšuje. Vypěstovat dnes bez che

mie okurky, rajčata nebo brambory 
se snad už ani nedá. Nezbývá tedy 

než stříkat, než sáhnout po pesticid

ních látkách. I kdyby tomu tak bylo, 

je ale za této situace aplikace agro

chemikálií východiskem? Vždyť to 

znamená jen ještě hlouběji zacházet 

do slepé uličky, jen ještě více oslabo

vat a zatěžovat životní prostředí. 

Protože je životní prostředí zatí

žené, nemůžu pěstovat zeleninu bez 

chemie a budu ho proto raději ještě 

více zatěžovat ... Má-Ii se situace per

spektivně zlepšit, je nutné se zatě

žováním životního prostředí přestat, 
skončit s používáním minerálních 

hnojiv a syntetických pesticidů tady 

a ted: 

Cestu k tomu by měla ukázat 

i tato kniha. Zaměřili jsme se v ní pře

devším na otázku "jar Jak se na za

hradě bez chemie obejít. Ať už péčí 

o pŮdu a s tím souvisejícím kompo

stováním, zeleným hnojením, nastýlá

ním a pěstováním rostlin ve smíše

ných kulturách nebo přímými opatře

ními biologické ochrany rostlin. 

Čtenáři zde tak najdOU recepty na 
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DESATERO EKOLOGICKÉHO 
ZAHRÁDKÁŘE 
PODLE ARNOŠTA TABACHA 

Vycház íme z p řesvědčení ,  že 4. Jsme přesvědčen i ,  že přirozeně 7. Při ochraně dáme přednost 
jsme součástí přírody a j sme úrodná  půda  n á m  p řínese biotechnickým metodám, jako 
jen dočasnými hosty na Zemi ,  z dravé rostliny, které  se  např. mechanickému 
a proto je n ez bytné c hovat se p ři rozeným způsobem ubrá n í  odstraňování napadených nebo 
na ní j a ko na  návštěvě. před chorobami a škůdc i .  Tito nemocných rostlin, používání 
N epOŠkozujeme proto životní d oprovodn í  činite lé pěstován í  lapačů,  hnojivých a léčivých 
p rostředí ,  nýbrž je o bnovujeme. n á m  budou poš kozovat nebo zálivek nebo postřiků z rostlin. 
Zejména  usilujeme o původní  n ičit pouze neduživé rostl iny. Ty V krajních případech použijeme 
různorodost přírody. Snaž íme se zdravé budou p ro nás z d ravými biologickou ochranu pěstovaných 
napomáhat  k návratu p řírodn í  potravinami  nebo z d ravými kultur - od bakterii přes houby 
rovnováhy. Zvelebujeme m ístn í  k rmivy pro hospodářská zvířata. po užitečné živočichy, kteří 
byliny i d řeviny, vytváříme Ze zdravých zvířat získám e  požírají jiné, pro n á s  nežádouci. 
vhodné podmínky p ro ptáky, zdravé produkty - maso ,  m léko,  Těmto predátorům vytváříme 
obojž iveln íky, užitečný hmyz.  vajíČka . ( biopotraviny) .  podmínky k rozmnožován í  

a k úkrytu. 
M á m e  na pamět i  hodnoty 5. Při péči o půdu vycházíme 
krajiny jako výz n a m n é  p rvky z vědomí ,  že p ři rozené živ iny 8. Hospodářská zvířata chováme co 
našeho kulturního děd ictvi .  vznikaj í  v m etabolismu p Ů d n í  nejpřirozeněji. To např. 
Přis píváme ke z novuzrození živěny, zejména  v zažívacích předpokládá hojnost pastvy, 
j ej íCh původních prvků ,  jako t ra ktech žíža l ,  hmyzu. Pečujeme volné ustájení, dostatečné 
jsou rozptý lená ze leň ,  o p rospěšné pŮdn í  h ra biště pro d růbež. 
stromořadí ,  remízky, přírod n í  m ikroorganismy. Hnojíme proto Nepodáváme stimulátory růstu, 
parky, m eze nebo i přírodn í  organ ickými  látka m i ,  které j im hormony a preventivní léčiva 
květinové louky, mokřady skýtaj í  potravu - j a ko jsou syntetického původu. 
j ezírka.  Naš i  zah rádku nebo pole zbytky ze sk l i zně ,  kompost,  
vytváříme ve vztahu k oko ln í  vhodný kuchyňský odpad ,  mrva 9. V okol í  šíříme myšlenky zdravého 
krajině, k potřebě její trvalé hospodářských a dalš ích zvířat způsobu života. Pěstitelům 
sta bil ity i k m ístní  trad ic i .  apod .  a věřejnosti osvětlujeme význam 

ekologického hospodaření pro 
Při e ko logickém pěstová n í  se 6. Půdní úrodnost udržuje m e  trvale udržitelný život 
snaž íme o uzavřený koloběh p romyšleným osevním a související povinnost odkázat 
látek. Snižujeme vnější vstupy, postupem ,  využívám e  zeleného našim potomkům půdu, krajinu 
zejména  neobnovite lné  zd roje h nojen í ,  n a stýlky pŮdy a přirodu v d obrém stavu. 
energie. Co n ejvíc i m eziplOdin a půdu na  
zhodnocuje m e  místní  suroviny. ekozahrádce n e m á m e  nikdy 10. Propagujeme význa m  biopotravin 
U pouštíme od použití ho lou. Rostliny pěstujeme ve pro spotřebitele i mYŠlenky 
syntetických c he mických látek,  s m íšených kulturá c h ,  aby se  ekologického hospodaření 
které poškozují prostředí .  přirozeně podporovaly v růstu, v krajině. Hodláme-Ii vlastní 
přírodu, půdu, vodu i ovzduší vzájemně c hránily před výpěstky prodávat, m ůžem e  
a jejich ž  výroba polyká p říliš chorobami  a škůdc i ,  z lepšovaly usilovat o ochrannou znám ku pro 
neobnovite lných zdrojů surovin svou c huť. Proto zařazujeme označováni bioproduktů. 
a energie. Výpěstky prodávám e  i dop lňkové rostliny, j a ko např. Podminkou k tomu je praktické 
v m ístě nebo ze dvora,  j e-I i  kořeninové a l éčivé i rostliny naplňování těchto zásad 
nutný d ovoz ke zpracovateli ,  l apající  nevhod né živočichy a osvojení si nových ekologických 
vol íme pokud možno nej bližšího. apod .  souvislostí i metod hospodařeni. 

8 



přípravu podpůrnvch vVluhů a odvarů 

nebo i popis dravvch či parazitickVch 

druhů hmyzu a roztočů, které lze vy

užít na ochranu před některvmi 

škůdci. Důraz jsme ovšem kladli vždy 

na prevenci. 

Zaměřili jsme se na to, co je jiné 

na biozahradě než na zahradě kon

venční. Obecné zásady pěstování ze

leniny jsme pojali ve vší stručnosti. 

Spíš jsme věnovali pozornost někte

rvm méně známvm druhů a odrůdám 

ovoce a zeleniny, které k naší škodě 

už poněkud upadly v zapoměni, které 

však jistě budou zpestřením a oboha
cením Vašich biozahrádek. 

V ovocnářské části bylo naší sna

hou podat přehled zásad pěstování 

důležitvch ovocnvch dřevin. Protože 

u ovoce hraje podstatnou roli volba 

odrůdy, najde zde čtenář vždy také 

vvčet používanvch a perspektivních 

odrůd. Opomenout jsme nechtěli ani 

odrůdy staré, které už mnohdy mizí 

z naší krajiny. 

V závěru se pak zmiňujeme o ně

ktervch speciálních postupech, jako 

je práce na zahradě podle Měsíce, 

využití homeopatie apod. Nechceme 

tyto metody nikomu vnucovat, bylo 

by však škoda se o nich alespoň ne

zmínit. Možná nám ukážou další ce

stu v našem snažení o souzvuk s pří

rodou. 

Nakonec bych chtěl poděkovat 
naší švvcarské kolegyni a známé, 

paní Brunhilde Alonsové, za laskavé 

zapůjčení celé řady kvalitních dia

pozitivů. Paní Alonsová obdělává 

ve Švvcarsku již po několik deseti-

letí ukázkovou biozahradu a její 

přednášky v Karlovvch Varech 

a Šumperku v listopadu 1997 byly 
skutečnvm zážitkem. Také panu 

Wolframovi Frankemu z Německa 

patří dík za zapůjčení některvch di

apozitivů, stejně jako všem dalším 

autorům a majitelům fotografií, 

použitvch v této knize. V nepo

slední řadě chci poděkovat paní 

Gabriele Klikové za lektorskv posu

dek části textů v této knize. 

Doufám, že tato kniha Vám bude 

dobrvm pomocníkem a rádcem, a za 
cel V autorskv kolektiv Vám přeji 

hodně radosti na Vašich biozahrád

káchl 

Radomil Hradil 

ps: Dříve než mohlo dojít k vydání této kníhy. opustila bohužel paní 

Alonsová náš fyzický svět. Stalo se tak v únoru roku 2000 z jejího 

vlastniho rozhodnutí. Nechť je tato kniha také připomínkou jejího 

celoživotniho díla ve prospěch přirody a lidského zdraví. 

paní Brunhí/de Alonsová 
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Je protimvslné pěstovat o voce a zeleninu, tedy věci veskrze zdravé, za použití jedů. Svému zdraví skutečně prospějeme 

jen tehdy, budeme-Ii se na zahradě chovat ekologickV a zřekneme-Ii se používání agrochemikálii. Pěstovat takto ovoce 

a zeleninu dává smvsl, je to možné a do budoucna, vzhledem ke stavu našeho životního prostřed/; i nutné. 

PŮDA 
V BIOZAHRADĚ 

Základem úspěšného pěstování rost

lín v biozahradě je strukturní, humózní, 

oživená, zkrátka úrodná půda. Je-Ii v po

řádku půda, je to ten nejdůležitější před

poklad zdravého vývoje a růstu rostlin. 

Jestliže naopak něco v půdě nehraje, bu

deme mít my, zahrádkáří, co dělat. aby

chom to napravili. Pokud rostlinám půda 

nesvědči, jsou napadány škůdcí a choro

bamí a veškeré posilující zál ívky a po

stříky, o kterých v této knize podrobně 

píšeme, už mohou nepříznivou situaci 

jen zmírnit. Proto bude naší hlavní sna

hou o úrodnost půdy neustále pečovat. 

Co dělá půdu půdou? 
Půda v žádném případě není jen sub

strátem, nesoucím rostliny a poskytují

cím jim živiny. Půda je plná života, od ne

patrných bakterii až po krtky, hryzce 

a další obratlovce. je to velmi složitý 

systém s nekonečným množstvím vzá

jemných vazeb a vztahů, systém dyna

mický, který má schopnost dosahovat 

určité rovnováhy a tlumit náhlé výkyvy 

zvenčí. Ba dalo by se říci, že půda je svým 

způsobem živý organismus se svou lát

kovou výměnou a růstem. Jak ale takový 

organismus vzniká, jak se vytváří? 

Na první pohled se zdá, že půda 

vzniká zvětráváním horniny a následně 

pak skýtá úkryt onomu nepřebernému 

množství živých organismů, ať už se řadí 

k říši rostlinné (půdní flora) nebo živo

čišné (půdní fauna). Zvětráváním horniny 

však vzniká pouze zvětralá hornina, nikoli 

ještě úrodná půda! Ta vzniká teprve čin
ností živých organismů. Teprve ona tak

zvaná půdní živěna dělá z neživého sub

strátu, ze zvětralé horniny půdu. 

G. Trolldenier to popisuje takto: .Další 

vývoj surové půdy je určován klimatem, 

chemickým složením výchozího materi

álu a světem půdního žívota. Hlavní čin

nost půdních organismů spOČívá nyní 

v rozkládání rostlinných a živočišných 

odpadů vyskytujících se ve stále větším 

množství, v jejích promísení s minerálním 

podílem půdy a v přeměně části těchto 

látek na trvalý humus. N Humus, který je 

základní podmínkou úrodnosti půdy, je 

tedy produktem živých organísmů. 

Humus je to, co dělá půdu půdou! 
Trolldenier pokračuje: .Během opako

vaného průchodu živočišným střevem 

jsou částečky odpadu stále více a více 

rozmělňován V, neustále navlhčovánv 

a postupně promíchávánv s minerálním 

podílem půdy. K větším chemickým změ

nám, především při odbourávání celulóz V 

a ligninu, hlavních složek starých odu

mřelých rostlinných částí, přitom nedo

chází. Chemické přeměn V jsou prová

děnv převážně mikroorganismv. TV na

cházejí se stále se zvětšujícím povrchem 

nové a nové ploch V k narušeni. .. H 
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Půda vzniká teprve činnosti živých 
organismů 

Půdní život 
Biologická aktivita půdy, tedy činnost 

půdních organismů, je důležitým předpo

kladem dobrého růstu rostlin. Aby byla 

naše půda skutečně aktivní, k tomu jsme 

učinili důležitý krok již tím, že jsme se stali 

biozahrádkáři. To znamená, že jsme pře

stali používat syntetická hnojiva a che

mické jedy, neboť jde o látky, které biolo

gickou aktivítu půdy prokazatelně snižují. 

Zjišťování přítomnosti různých skupin 



půdních organísmů na pOlích ošetřova

ných za pomoci chemie a polích ekologic

kých dopadlo jednoznačně ve prospěch 

těch posledně jmenovaných. V ekolo

gicky obdělávaných půdách byla větší en

zymatická aktivita mikroorganismů, bylo 

tam vice žížal, pavouků, střevlíků atd. 

• insekticidy (látky zabíjejíci hmyz): ne

gativně působí především na půdní 

faunu, tedy na půdní živočišné orga-

Množství života v půdě je obrovské! 

Asi 5 % půdní hmoty tvoří živé orga

nismy. To představuje okolo 6 tun na 

hektar, což je hmotnost 13 krav! Také 

druhové složení půdních organismů je 

velmi pestré. Najdeme tu bezpočet 

druhů bakterii, aktinomycet, hub a řas, 

z živočichů pak vířníky, hlístice, roztoče, 

chvostoskoky, měkkýše, pavouky, sto

nožky a různé zástupce hmyzího řádu. 

Z poněkud větších živočichů jsou to pak 

nismy; žížaly a obratlovci. U půdy pokryté rostli-

• fungicídy (látky zabíjející houby): re- nami představují dalších 12,5 tuny ko-

dukují počet mikroorganismů v půdě, řeny. A právě v těsné blízkosti povrchu 

negativně působí na mykorhizu, tj. na kořenů žije nejvíce mikroorganismů. 

houby, které doprovázejí kořeny rost-

1in a žijí s nimi v symbióze Půdní život a úrodnost půdy 

Pesticidy a minenllnl hnojiva 
působl negativně na půdnr život 

Ve Výzkumném ústavu biozemědělském 

ve švýcarském Terwilu jsou v jednom 

polnim pokuse už řadu let srovnávány 

parcely ošetřované ekologicky a kon

venčně. Na parcelách ekOlogických bylo 

naprosto průkazně zjištěno větši množ

stvi biomasy žižal, jakož i vyšší přítom

nost jedinců jak u žížal podpovrchových 

tak i hlubinných. Průkazně vyšši v ekolo

giCky obdělávané půdě byla i mikrobiálni 

(enzymatická) aktivita i celková biomasa. 

A závěr? 

.Biologické obhospodařováni je šetrné 

vůči populaci žížal a na vysoké ú rovni ji 

podporuje." (Pfiffner, 1992) 

•... chemický režim ochrany rostlin, příp. 

i mínerálni hnojiva maji dlouhodobý ne

gativní dopad na pŮdni mikroorganismy." 

(Mader, 1992) 

Dalším důležitým krokem ke zvýšení 

biologické aktivity půdy je hnojení kompo

stem a snaha o to, aby půda byla maxi

málně zakrytá, ať už kulturními plodinami, 

zeleným hnojením nebo mulčem (nastýl

koul. A komu všemu tím pomáháme? 

Půda se stává úrodnou činností půdních 

organismů Ty přitom plní několik úkolů: 

• odbouráváni organického materiálu; 

odumřelý materiál rostlinného a živo

čišného původu prochází zažívacim 

traktem mnoha půdních organismů, až 

nakonec vzniká to nejcennější - humus. 
• vytváření humuso-jilových komplexů; 

v zaživacím traktu různých organismů 

dochází ke spojováni organické a mine

rálni složky půdy. Vzniklé humuso-jílové 

komplexy se podílejí na vzniku dobré 

struktury půdy. 

Úrodná, oživená půda si zachovává 
drobtovitou strukturu i po vydatných 
deštich 
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• vytvářeni a stabilizace půdnich drobtů; 
ideální struktura půdy je taková, kdy po

lovinu představuji dutiny, vyplněné z pa

desáti procent vzduchem a z padesáti 
vodou. To je možné jen tehdy, skládá-Ii 

se půda z drobtů stabilních vůči povětr

nostním vlivům. Tyto drobty se neroz

padávají ani při zpracování půdy a půda 

tak ani nepráší ani se nemaže. 

• výživa rostlin; činností mikroorga

nismů jsou živiny v půdě neustále 

uvolňovány a opět zabudovávány do 

složitějšich vazeb, v průběhu těchto 

procesů jsou také zpřistupňovány pro 

kořeny rostlin. 

Žížaly 
Žižaly jsou pro každou zahradu dobro

diním. Provrtávají se půdou a požíraji při

tom odumirajicí části rostlin a zeminu. Za 

24 hodin toho spolykaji tolik, kolik samy 

váži, asi 90 % této hmoty z nich pak opět 

vycházi. Jaká to však je nyní hmota! Už to 

neni odumirající rostlinný odpad a kou

síčky hlíny, ale humus vázaný na jíl, tedy 
to, co je předpokladem strukturní 

a úrodné půdy. Ve střevu žižaly žije ob

rovské množstvi mikroorganismů, takže 

výměšky žížal vykazují daleko větši mikro

biální aktivitu než polykaná zemina. Uvádí 

se, že při průchodu zaživacím traktem ží-



žal se počty bakterii a aktínomycet zvy- Takzvané podpovrchové žížaly mívají opak k povrchu vynáš' ejí velké množství 

Šíly až tísíckrát! Kromě toho obsahují žížalí své většinou horizontá lní  chodbičky minerální hmoty. Jejich chodbičky pro-

vyměšky ve srovnáni s půdou, v niž žijí: v horních 30 cm půdy, jsou středně ve- vzdušňují půdu a umožňují lepší zasako-

- pětkrát více dusičnanů 

- sedmkrát více fosforečnanů 

- jedenáctkrát více draslíku 

- dvaapůlkrát více hořčíku 

- dvakrát více vápníku 

- několikanásobek stopovych prvků. 

2ížaly jsou vítanými pomocníky, protože: 

- svými chodbičkami kypři půdu a na

pomáhají lepšímu zasakování dešto

vé VOdy; 

- napomáhaji rozkladu organických od

padů; 

- vynášejí  minerální látky z hlubších 

vrstev půdy; 

- ve svém střevu spojUjí minerální a or

ganický podíl půdy a významně se 

tak podílejí na vzníku trvalého hu

musu. 

Mělí bychom mít proto na paměti, že 

žížala je největší přítel biozahrádkáře. 

Žížaly nežerou zelené rostlíny ani živé ko

řínky a nejsou tedy v žádném případě 

škůdci, jak se dosud mnozí lídé domnívají. 

Obecně platí přímá úměra čím více je 

v půdě žížal, tím je půda úrodnější. Vždyť 

žížaly jsou schopné zpracovat ve svych 

střevech za rok 1 00 až 500 tun zeminy 

na hektar a dokonce již Darwin upozor

ňoval na to, že podle jeho propočtů vy

loučí žížaly na 1 hektar povrchu půdy 

ročně 17,5 až 45 tun .žížalinců". 

Žížal u nás máme celou řadu druhů. 

Z kompostu a hnoje známá žížala hnojní 

(Eisenia foetida) patří mezi žížaly povr

chové a v orné půdě se s ní přílíš neset
káváme. Vyskytuje se tam, kde je třeba 

zpracovávat větší množství organického 

odpadu, tedy např. v lese. 

liké a většinou jen slabě pigmentované. vání dešťové vody. 

Naše nejznámější žížala obecná 
(Lumbricus terrestris) patří k žížalám hlu- význam humusu 
binným. Tyto žížaly jsou největší a jejich 

vertikální chodbičky sahají do značnych Pod pojmem humus rozumíme v šir-

hloubek. Do půdy zatahují svou potravu, ším slova smyslu všechny organické 

mrtvy rostlinny odpad, z hloubky pak na- zbytky, které se do půdy dostanou 

Spočítejte sí Žížaly 

Chcete si ověřit biologickou aktivitu 

půdy a zjistit. kol ik žížal  v ní žije? Vy

zkoušejte s i  t uto jednoduchou me

todu: 

Obstaráme s i  trochu slámy a naře

žeme j i  n a  pěticentimetrové kousky 

( potřebujeme j ich BO).  Na zahradě s i  

vybereme čtyři  místa o velikosti Bx50 

c m .  rukou je uh ladíme a označíme 

v rozích. Na každý obdélník pravidelně 

rozložíme 20 kousků Slámy a mírně je 

přimáčkneme. Příštího rána se podí

váme, kolik kousků Žížaly odtáhly nebo 

jimi pOhnuly. Průměrný počet posunu

tých stébel nám dává index, který mů

žeme použít pro srovnávání třeba bě

hem více let. 

0-5 stébel: Vaše půda je ve špatném 

stavu 

6-10 stébel: Aktivita žížal je  slabá, je 

třeba půdu zúrodnit 

11-16 stébel: Vaše půda je  zdravá 

a Žížaly aktivní 

17-20 stébel: Vaše půda je podezřele 

živá, co s ní děláte? 

Test provádíme nejlépe během záři .  

Chlad na jaře a sucho v létě by mOhly 

zresl it výsledky. 
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a které jsou půdními organísmy dále pře

měňovány. V užším slova smyslu jde ale 
o látky, které už dosáhly určítého stupně 

přeměny, proŠly tedy již (většinou mno

hokrát) zažívací soustavou půdního eda

fonu. Co do množství není humusovych 

látek v půdě mnoho, co do vyznamu je 

však humus nenahraditelny. Ideální za

hradní půda obsahuje 5-10 % humusu. 

• HUMUS JAKO ZÁSOBÁRNA ŽiVIN 

Humus poutá živiny a chrání je tak 

před vymyváním. Humus ovšem není ne

dobytnym trezorem. Jde o dynamicky 

systém, v němž dochází k neustálym pře

měnám. Je odbouráván a zároveň opět 

syntetizován, přitom se uvolňovanymi ži

vinami mohou obsloužit kořeny rostlín. 

• HUMUS JAKO TMEL PRO PŮDNf DROBTY 

Humus spojuje minerální částečky 

půdy jako tmel. Tak vznikají takzvané 

půdní drobty, které byvají navíc ještě 

obaleny vrstvičkou humusu. Když pak ta

kovou půdu rozemneme mezi, prsty, 

půda zesvětlá, neboť povrch drobtů je 

díky humusovému povlaku tmavší než je

jich vnitřek. 

• HUMUS ZLEPSUJE EXTRtMNf PŮDY 

Podporou biologické aktivity a zvyše

ním obsahu humusu můžeme zlepšit 

vlastnosti jak extrémně těžkych jílovi

tych, tak i naopak lehkých písčitych půd 



ZPRACOVÁNí PŮDY 
Čím víc práce odvedou půdní orga

nísmy, tím méně se nadřeme my samí! 

Navíc neprokypříme pŮdu žádným nářa

dím tak kvalítně, jak to dovedou kořeny 

rostlin, žížaly a další organísmy. Mecha

níckým zpracovávním naopak strukturu 

půdy spíše poškozujeme, proto by nejdů

ležítějším zpracováním pŮdy měla být 

péče o půdní Žívot. Mechanícké operace 

bychom mělí omezít na: 

- přípravu seťového lůžka, 

- regulací plevelů, 

- zapravení kompostu, 

- případně na hlubší prokypření podle 

potřeby a stavu půdy. 

Vyhnout bychom se radějí měli moto

rovým rotačním kypříčům (rotaváto

rům), které půdu rozřezávají a rozbíjejí 

její strukturu. 

Jednou z možnosti zpracováni půdy je 

i podzimni ryti 

Hlubší kypření půdy 

Rýt - ano či ne? 

Otázkou je, zda na bíozahradě rýt čí 

nikoli. Názory na to se různí a většína na

šich zahrádkářů se así bude stavět k za

hrádkaření bez rytí se značnou dávkou 

nedůvěry. Nedá se aní paušálně řící, že 

rytí je nutné nebo naopak škodlivé. 

Misto ryti ryčem (vlevo) můžeme půdu do hloubky prokypřit rycimi vidlemi (vpravo) 

Uveďme si jen, že není vždy nutné zá

hony na podzim zrýt, obzvlášť u lehčích 

půd, které obsahují dostatek vzduchu. 

Misto rytí můžeme na záhonech pone

chat přezimujicí zelené hnojeni, které 

pŮdu chrání a udržuje ve strukturním 

stavu. Na jaře pak postačí, když záhon 

mělce prokypříme a připravíme na seti. 

Nadzemní částí rostlin můžeme seškráb

nout motykou a zkompostovat nebo 
použít jako nastýlku mezi řádky. 

Jak a čím kypřit 

Záhony můžeme na podzím také pro

kypřít, aniž bychom půdu při rytí obra

celi. Použijeme k tomu rycí vidle a kopáč. 

Nejprve půdu zpracujeme rycímí vidlemi 

tím způsobem, že je zaryjeme do země 

a aniž bychom pŮdu zvedali, pohneme 

násadou od těla a zase k sobě. Vidle vy

táhneme a zaryjeme o deset centimetrů 

dále. Půda se tak prokypří do dostatečné 

hloubky a nedochází přítom k jejímu ob

racení a k míchání jednotlivých vrstev. 

Nakonec záhon ještě protáhneme kopáčem. 

Kdy kypřit 

Nejlepší dobou pro hlubší kypření půdy 

je podzím. Jestlíže se k tomu na podzím 
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z nějakého důvodu nedostaneme, mů

žeme zvolit i j iný termín. Obecně však platí. 

že s půdou nehýbeme, je-Ii příliš vlhká 
nebo naopak suchá. Jinak bychom nadělali 

více škody než užitku. 

Okopávka 
Kopáním prokypříme horni vrstvu 

půdy, provzdušníme ji a tim podnitíme 

činnost pŮdních organismů. Dojde ke 

zvýšenému uvolňování živin a každá oko

pávka je tak vlastně i hnojením. 

Každá okopávka je vlastně i hnojenim 



Kromě toho se kopánim přeruši půd ni 

kapiláry a zabráni se tak vysycháni půdy 

do větši h loubky. Proschne jen horni 

vrstva, která potom působi jako izolace 

pro půdni vláhu. Za sucha pak - máme-Ii 

tu možnost - okopáváme raději večer. 

Nočni vláha se snadněji dostává do půdy. 

Ranni okopávkou vláhu z půdy spiš vyta

hujeme, což může být vhodné za na

dměrného vlhka. 

Co se týká kopáni záhonů po zimě 

a před setim, tak tady nám mohou ještě 

lépe než motyka posloužit železné hrábě, 

předevšim je-Ii půda již tak dost kyprá 

a my potřebujeme jen urovnat jeji po

vrch a rozdrobit hroudy Hrábě jsou při

tom mnohem šetrnější než motyka, a to 

jak ke struktuře půdy, tak napřiklad i k ži

žalám. 

PLEVELE -
DOPROVODNÉ 
ROSTLINY 

Zakryti rostl inami má pro půdu ob

rovský význam. Rostliny půdu chráni 

před sluncem i kapkami deště, jejich ko

řeny zabraňuji vyplavováni živin z půdy 

a zlepšuji strukturu půdy. V půdách za

rostlých se také nejrůznějšim organis

mům daři daleko lépe než na půdách ho

lých. Z toho všeho vyplývá, že ne každá 

rostlina, ktera nám na zahradě roste, 

aniž bychom ji tam zaseli nebo zasadili, je 

nežadoucim plevelem Půda se nerada 

obnažuje a bere na sebe zelený šat. 

Proto se zbavujeme jen těch rostlin, 

které jsou konkurenci pro naše chrá

něnce - zeleninu, květiny, ovoce. 

Plevele vypovídají 
o stavu půdy 

Složeni doprovodné flóry nám navic 

může ledacos prozradit o vlastnostech 

a stavu naší půdy. Každá divoce rostouci 

rostlina se vyskytuje právě na tom 

mistě, kde ma vhodné podminky, a může 

se tak pro nás stát ukazatelem stano

vištních podmínek. 

Půdy bohaté dusfkem 

• svízel přitula (Galium aparine) 

• ptačinec žabinec (Ste/laria media) 

• starček obecný (Senecio vulgaris) 

• pryšec kolovratec (Euphorbia heli

oscopia) 

• kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

• mléč zelinný (Sonchus oleraceus) 

Půdy chudé dusrkem 

• divoká mrkev obecná (Daucus carota) 

• rmen rolni (Anthemis arvensis) 
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Pryšec kolovratec vypovida o humózní, 
strukturni půdě bohaté dusikem 

Půdy bohaté humusem, strukturnr 

• ptačinec žabinec (Ste/laria media) 

• pěťour malokvětý (Ga/insoga parviflora) 

• pryšec kolovratec (Euphorbia helios

copia) 

Půdy sprše zásadité 

• mák vlči (Papaver rhoeas) 

• ptačinec žabinec (Ste/laria media) 

• violka rolni (Viola arvensis) 

Půdy spíše kyselé 

• heřmánek pravý (Matricaria 

chamomi/la) 

• máta rolní (Mentha arvensis) 

Půdy utužené 

• pcháč rol ni (Cirsium arvense) 

• přeslička rolní (Equisetum arvense) 

• smetanka lékařská (Taraxacum offici

nale) 

• jitrocel větší (Plantago major) 

• mochna husi (Potenti/la anserina) 



Půdy podmáčené Regulace plevelů -
• podběl obecný (Tussi/ago farfara) několik praktických rad 
• pryskyřnik plazivý (Ranunculus re-

pens) Jak jsme si již uvedli, je poslánim ple-

Mléč zelinný a ptačinec žabinec: hum6zni 

půda s dostatkem dusíku 

velů zakrývat půdu a chránit ji, při

padně také pomáhat tam, kde došlo 

k jejimu nadměrnému utuženi nebo kde 

se hromadi voda v půdnim profilu. 

Přesto se však tyto doprovodné rost-

1iny mohou stát nepřijemnými a my je 

musime regulovat. Je ovšem lepši snažit 

se o jejich omezeni preventivně. To zna

mená 

- nenechávat půdu neza krytou.  

Využiváme v maximálni miře zelené 

hnojeni, které plevele potlačuje, při

padně můžeme i mulčovat organic

kým materiálem nebo nastýlaci fóli i 

či texti l i i. To připadá v úvahu přede

všim u viceletých a vytrvalých kul-

Půdu okolo keřů bobulovin můžeme 

také oset napřiklad jetelem plazivým 

(bílým). který pak udržujeme asi na 

dlaň vysoký. 

- bránit plevelům ve vysemeněnI. 

To se týká hlavně jednoletých ple

velů, které často vytvářej i obrovská 

množstvi semen, např. pěťour, je

žatka, merlík, laskavec. Takové ple

vele musime včas vytrhat a zkompo

stovat. Protože v kompostu nikdy 

nezajdou všechna semena, je lepši 

plevele, které již vytvořily semena, 

kompostovat zvlášť a pohnojit jimi 

napřiklad travnaté plochy. 

Problémem se mohou stát vytrvalé 

plevele, které se rozmnožuji vegeta

tivně podzemnimi oddenky a kořeno

vými výběžky. Většina zahrádkářů asi 
tur, které často trpi zaplevelenim. bude znát ten zdá se nekonečný zápas 

Veliké listv podbélu obecného zahrádkáři prozradí, že Je půda podmáčená 
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s bršlici, svlačcem, pýrem nebo pchá

čem. U těchto druhů nezbývá než je 

vytrvale oslabovat sekánim a vytrhá

vánim. Jinou možnosti je  takto zaple
velenou plochu zakrýt černou fólii. Pro 

nedostatek světla pak většina od

denků zajde. Takovou plochu můžeme 

ozelenit napřiklad plazicimi se výhonky 

dýni. 

Pozor, podzemni části těchto ple

velů raději nekompostujeme. Snadno 

se m ůže stát,  že v kompostu přežiji. 

M ůžeme je ale vhodit do sudu s vodou 

a nechat vykvasit. Pak nám poslouži 

jako hnojivá zálivka. 

Snadněji se vypořádáme s pleveli, 

které se rozmnožuji zakořeňujicimi se 

poléhavými lodyhami, např. s pryskyř

nikem plazivým I on může zakrátko za

růst značnou plochu, d ůs ledným vy

pletim se ho však můžeme zbavit. 



HNOJENí 
Také v biozahradě hnojíme, průmy

slová hnojiva k tomu však nepouživáme. 

Máme k tomu několik důvodů: 

1. Není to ekologické: Při výrobě syntetic

kých dusíkatých hnojiv se spalují fosilní pa

liva, patřící mezi neobnovitelné zdroje. 

Dochází přitom k zatěžování životního pro

středí. Těžba fosfátových hornin ničí jejich 

naleziště v rozvojovém světě. 

2. Má to negativní dopad na půdu: Aplikace 

průmyslových hnojiv nepříznivě ovlivňuje 

půdni život. Následkem toho nedocházi 

k obnově odbouraného humusu, jeho ob

sah v půdě klesá, zhoršuje se struktura 

půdy se všemí z toho vyplyvajícímí nega

tivnimi důsledky pro půdní úrodnost. 

3. Dochází k oslabení rostlin: Rostliny 

hnojené průmyslovými hnojivy (přede

všim se to týká syntetických hnojiv dusí

katých) vytvářej i slabši kořenový systém, 

maji řidči pletiva a jsou více napadány 

škůdci a původci chorob rostlin. 

4. Snižuje se kvalita rostlin: Moderní vý

zkumy komplexně srovnávajici kvalitu 

rostlin, vypěstovaných jednak ekologicky 

a jednak konvenčně, ukazuji zřetelné 

a prokazatelné rozdily ve prospěch pro

duktů ekologických. 

,. 

Rostliny půdu také tvoří a všestranně 

obohacují. O tom, jaký význam mají rost

liny pro úrodnost půdy, se ale piše po

drobněji v kapitole o zeleném hnojení. 

V praxi biozahrady nebudeme tedy 

hnojit ani tak k jednotlivým rostlinám, 

jako se spiš budeme starat o půdu jako 

5. Není to nutné a ani ekonomické: Je celek, o jeji úrodnost a o to, aby byla do-

zbytečné vydávat peníze za průmyslová statečně živá. Již v roce 1924 řekl dr. R. 

hnojiva, když je možné pěstovat rostliny Steiner, že hnojit znamená půdu oživit. 

stejně dobře i bez nich. Uvádí také, že rostliny by měly růst nikoli 

Hnojíme půdu, nikoli rostliny 

V biozahradě nám nepůjde o to, aby
chom hnojili rostliny a dodávali do půdy 

živiny, které z ni odčerpaji, ale o to, aby

chom půdu oživili - jakkoli nezvykle to 

zní. Půda pak rostliny zásobuje tim, co 

potřebují. 

z "podnícené vodnatosti " (průmyslová 

hnojiva). ale z "oživené zemskosti", maji

li pak člověka skutečně sytit a ne mu jen 

plnit žaludek. Obdivuhodně proziravá 

slova na to, že použiváni průmyslových 

hnojiv tehdy bylo v plenkách. 

Půdu tedy nebudeme hnojit stroje

nými, ale ústrojnými, tj. organickými 

hnojivy Z nich - pokud jsme nezvol i li 

Půda je totiž přiliš sloŽitým a kom- systém celoplošného nastýláni - dá-

plexnim systémem na to, aby v ní platila 

jednoduchá bilance: Prvky a sloučeniny 

z půdy odebrané v půdě chybi a musime 

je tam ve stejném úhrnu zase dodat. 

Neni tomu totiž tak, že by pěstováni  

rostlin půdu nutně jen ochuzovalo. 
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váme jednoznačně přednost kompostu. 
Kvalitni kompost je potom zdrojem ne

jen vlastních žívin, ale i celkového oživení 

a tim také úrodnosti půdy. Navíc je vý

borným zhodnocenim nejrůznějších or

ganických odpadů. 

Abychom sí na zahradu zbytečně ne

zavlekli cizorodé látky, jako jsou rezidua 

pesticidů, ale třeba i těžké kovy, měli by

chom však kompostovat raději jen orga

niCký odpad z vlastni zahrady či ku

chyně. S maximální opatrnosti a zdržen

livostí kompostujeme látky cizi, např. 

hnůj. Ci zimu listi se pak raději vyhneme 

docela. 

Ani kompostem a ani na biozahradě 

bychom pak neměli  přehnojovat. 

Použijeme raději málo, zato ale kvalit

niho kompostu. Neni-Ii v důsledku niz

kých teplot zjara v půdě dostatek při

stupného dusiku - třeba pro rané košťá

lovíny, můžeme použít výluh z kopřiv, 

kostivalu nebo jiných bylin. 



Kompost 

Základním opatřením, jak udržet 

nebo dokonce zvýšít úrodnost půdy, je 

kompostováni. Kompost poslouží k vý

žívě rostlín, především a le ke zlepšení 

půdních vlastností a k jejímu ožíveni. 

Kompostování je také tím nejlepším, nej

ekologíčtějším a nejekonomíčtějším způ

sobem, jak naložít s naprostou větší

nou odpadů ze zahrady í z kuchyně, 

Zkompostovat se dá skoro všechno, 

í když to v některých případech trvá 

déle, Ovšem zahrádkář by neměl níkam 

spěchat. Spěch, jak sí hned ukážeme na 

případu hnoje, na bíozahrádce nikam 

nevede, 

Ale nejenom péče o půdu, nejenom 

zhodnocení organických odpadů, kom

postování je také opatřením ochrany 

rostlin, A sice opatřením nejlepším, pro

tože preventivním! Používáme-Ii totiž ke 

hnojení kvalitní, dobře vyzrálý kompost. 
vytváříme důležitý předpoklad pro to, 

aby rostliny byly zdravé a nepotřebovaly 

žádnou přímou ochranu proti škůdcům 
a chorobám. Čerstvému hnoji se ovšem 

raději vyhýbáme, 

Proč nehnojit hnojem 

Pn zar{tl čerstvého hnoje 

- dochází snadno k vyplavení živin, 

- rostliny jsou méné odolné proti 

škůdcům a chorobám, 

- nedochází k vytvoření trvalého 

humusu, 

Zahrádkáři jsou často toho názoru, že 

má-Ii mít organické hnojivo nějakou hnoji

vou silu, musí být cítit. tedy např, právě 

hnŮj nebo močůvka, Nejspokojenější za

hrádkář je ten, který si právě na svoji za-

hrádku velikou jako dlaň rozvozil v koleč- měňuje na složité látky trvalého humusu, 

kách fůru čerstvého, kouřícího hnoje, Kompostovaná hmota se mění na drob-

Jenomže zápach, který z hnoje vychází, 

svědčí o tom, že žíviny jsou zde přítomné 

v lehce přístupné formě, že dochází 

k uvolňování dusíku v podobě čpavku atd, 

Tyto žíviny jsou pak z pŮdy snadno vypla

veny, 

Jestliže zaryjeme čerstvý hnŮj, do

dáme sice rostlinám živiny, půdě tím však 

nijak zvlášť nepomůžeme a k trvalému 

zvýšení půdní úrodnosti nedojde, 

Dr, E, Pfeiffer již v roce 1957 napsal: 

.Je důležité, abychom si uvědomili, že ani 

použití čerstvého hnoje v zemědělství 

nikdy nemůže vést k tvorbě trvalého hu

musu, nýbrž jen ke ztrátám. Věřit, že 

aplikaCi čerstvého hnoje dojde k vytvá

ření humusu, bylo osudným omylem. • 
Navíc, hnojíme-Ii hnojem nebo mo

čůvkou, následuje stejný efekt jako při 

hnojení minerálními hnojivy: rostliny ros

tou příliš rychle, jejich pletiva jsou nevy
zrálá, řídká a zákonitě se objevují škůdcí 

a choroby rostlín, 

Hnojení vyzrálým kompostem má 
také tu výhodu, že je můžeme provádět 

kdykolí, tedy í během vegetace, aníž by

chom museli mít obavy z reakce zeleníny 

na přehnojeni. 

Co se děje v kompostu 

Organícká hmota se začne za příznívých 

vlhkostních a teplotních podmínek velíce 

rychle rozkládat. Nerozkládá se ovšem 

sama, rozkládají jí žívé organísmy, které se 

v kompostu s velkou rychlostí množí. Jsou 

to houby a aktinomycety, bakterie, kva

sinky a řasy, také červi, roztoči, chvostos

koci a další drobní živočichové, 

Souběžně s rozkladem však dochází 

také k syntéze, k vytváření nových slou

čenin, a organický odpad se pomalu pře-
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tovitou, strukturní a kyprou zeminu, V ur

čité fázi přeměny se také objevují žížaly, 

které jsou pro výslednou kvalitu ne

smírně důležité, Zpravidla však nebývá 

nutné, abychom žížaly do kompostu spe

ciálně vysazovat. Jestliže jim vytVOříme 

vhodné podmínky, objeví se žížaly v kom

postu samy od sebe, Co se významu 

těchto našich jedinečných pomocníkŮ 

týká, hovořili jsme o něm již v kapitole 

o půdě, 

Protože je zralý kompost výsledkem 

činnosti živých organismů, není na škodu, 

když se jimi v prŮběhu zrání přímo hemží. 

Podmínky kompostování 

Zásady správného kompostováni 

- Skoda každého kousku organické 

hmoty, který skončí v popelnicí a ne 

na kompostu! 

- Mísíme spolu různé druhy 

kompostovaného materiálu, 

- Na drobno posekaný (rozdrcený) 

materiál se přemění rYChleji. 

- Dbáme na přiměřenou vlhkost 

kompostu, pOdle potřeby chráníme 

před deštěm nebo zaléváme, 

- Dbáme na vyrovnaný poměr 

suchého (dřevnatého) a čerstvého 

materiálu (poměr C : N), 

- Menší příměs zeminy urychlí pochody 

přeměny, větší množství zeminy však 

konzervuje, 

- Slehlý a nevyzrálý kompost 

překopeme, 

- Kompost chráníme před sluncem, 

Abychom vytvoři l i  vhodné pod

m ínky pro průběh mikrobiálních po

chodů pří odbourávání kompostova-
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ného materiálu i při následující syntéze 

trvalého humusu, musíme zohlednit ná

sledující faktory: 

1 .  Vlhkost 

Je-Ii kompostovaný materiál příliš suchý, 

upadají mikroorganismy do klídového 

stádia a pochody přeměny se zastavuji. 

Často se navíc objevují plísně, které pro

dukují antibíotika. Ta usmrtí bakterie, bez 

kterých k vytvoření trvalého humusu 

nedojde. 

Ruční zkouška vlhkostí kompostovaného 
materiálu 

Mokrý 
\ 

Suchý 

Naopak je-I i kompost mokrý, znamená 

to, že je v něm málo vzduchu a místo ae

robních pochodů převažuje anaerobní 

hniloba. 

Suchý kompost můžeme zvlhčit vodou, 

močůvkou, kejdou, bylinným zákvasem 

apod., naopak v humidních oblastech, 

kde hrozí přemáčeni. můžeme kompo

stiště zastřešit nebo hromadu zakrýt 

třeba starým kobercem nebo i speciální 

textilii. 

2. Vzduch 

Bakterie potřebují velké množství vzdu

chu, konkrétně kyslíku. Je-Ii v pOřádku 

vlhkost kompostu, pak bývá v pOřádku 

í obsah vzduchu. Během zrání však kom

post sedá, dochází k vytěsňování vzdu

chu a uvnitř hromady vzniká anaerobní 

jádro. Proto musíme hromadu čas od 

času překopat. 

3. Složeni výchozlho materiálu 

Slovo kompost pochází z latinského kom

positum, tedy složení, skladba. A sku

tečně je tomu jako u hudební kompozice; 

také zde je nesmírně důležité, co a v ja

kém poměru do kompostu vložíme. 

Zahradník se tak při kompostování stává 

komponistou (níkoli popelářem, likvidují

cím odpady) a vzniklý kompost je umě

leckým dilem! 

Kompostovat se dá prakticky každá 

organická látka, důležitý je však celkový 

poměr uhlíku k dusíku (C : N) u kompo

stovaného materiálu. Ten by měl být asi 

20-30:1 .  Při nadbytku uhlíku (pří l iš 

mnoho slámy, papír, dřevěná drť. piliny) 

se pochody zpomalují , uniká CO2, do

chází k rašelinatěni. Naopak při nad-

TABULKA POM�RU C : N U KOMPOSTOVANÝCH LA TEK 
Materiál C : N  

Pil iny 

Papír, lepenka 

Kůra 

Sláma (pšenice, ječmen) 

Sláma (žito, oves) 

Listí 

Hovězí hnůj 

Tráva 

Drůbeží podestýlka 

Slepičince 

Hovězí kejda 

Močůvka 

20 

až 500:1 

350': 1  

1 20:1  

1 00:1  

60:1  

50:1  

2 5:1  

20:1 

15:1 

1 0:1  

10:1  

2 :1  



EKOLOGICKÉ ZAHRADNICTVÍ 
RODINY VYMĚTALOVÝCH, 

BŘEST 

Pane Vymětale, jak dlouho už vlastně fenyklu, který lidé zatím neznají, no a dále 

zelinaFíte? A co Vás vůbec přivedlo luskoviny. Také jetel a jetelotrávu, kterou 

k tomu, že zelinaNte biologicky, že zelina- používám na hnojení a jako krmivo pro 

Nte bez chemie? krávu. Je toho asi 35 druhů zeleniny. Přes 

léto nabízíme takových patnáct šestnáct 

V minulosti, ještě před devětaosmde- druhů, jinak během roku stabilně deset až 

sátým rokem, jsem zelinařil na malém dvanáct druhů zeleniny. 

kousku, na zahrádce zhruba 600 m2 
a přebytky jsem dodával do jídelen apod. Když pěstujete ekologicky, máte 

No a z toho důvodu, že - nebyla to žádná 

moje, jak bych to řekl, filozofie, dělat to 

bez chemie, ale když jsem poznal, že to 

bez té chemie jde, protože v tu dobu ne

byly přípravky k dostání a tak jsme to 

museli dělat ručně, dělalo se to postaru: 

plečkO vání, okopávání apod., veškerá ta 

kultivace - a z toho důvodu jsem si v tom 

devadesátém roce tedy řekl, když jsem 

se dozvěděl, že existuje svaz PRO-BIO, že 

se do toho svazu dám a začal jsem zelina

řit podle metodického pokynu pro ekolo

gické zemědělství. Takže od toho deva

desátého roku už je to 9 let, co to dě-

kromě plevele s něčím problémy? Se 

škůdci, chorobami? Co proti nim děláte? 

Důležité je, že příroda si pomáhá 

sama. Přemnoží se tu někdy dřepčíci, ti 

škodí na malých rostlinkách, nasetých, ale 

pokud je předběhnu tím, že nasážu saze

nice, tak sice ty sazenice poškodí, ale ne 

do té míry, aby nenarostla pěkná zele

nina. To znamená ve zdravé půdě zdravá 

rostlina, která vydrží ten nápor dřepčíků. 

To je vidět i na tom zelí, které vypadá 

pěkně, tam byli dřepčíci také. 

sím, abych měl koloběh, tak musím 

z těchto 3 hektarů naspořit krmivo pro 

tu kravičku a ona mi dá zase těch 150 až 

180 metráků hnoje, který mně na té mojí 

půdě bohatě stačí. 

Co byste vzkázal zahrádkářům, kteřf 

majf obavy zahrádkařit bez chemie? KteN 

si mysU, že to ani nejde? 

Já si myslím, že zahrádkáři by se toho 

nemuseli bát, ani plevelů ani škůdců, pro

tože plochy zahrádek jsou tak malé, že 

se dá, pokud to člověka baví, že se dá 

láme ve větši míře, to znamená na 3 hek- Co třeba Fedkvička, dá se tu vypěsto- těch škůdců velice dobře zbavit. 

tarech půdy. vat? Zahrádkář má na to většinou čas, může 

využívat zákvasy z kopřiv, z košťálovin, 

Co tedy všechno pěstujete? Ředkvička se dá vypěstovat, musí se z rajčat atd. a tím vlastně takovou rost-

zaset brzy zjara a i když ji dřepčíci napad- linu posílit a z druhé strany tady tu havěť 

Pěstujeme všechno, co se tady v těch nou, nať nevypadá tak pěkně, ale bulva je 

našich podmínkách dá. Od teplomilných krásná. A zase: v dobré půdě to pěkně 

rajčat, paprik a vůbec veškeré plodové roste, takže s ředkvičkou problémy ne-

zeleniny, to znamená okurky, dýně apod., máme. 

přes kořenové zeleniny, kde pěstujeme 

prakticky všechno, až po celý sortiment Teď jste si poFfdil kravku. Nenf to 

košťálovin a listové zeleniny, snad kromě práce navfc? 

No je to práce navíc, ale z druhé 

strany veškeré mléčné výrobky, které se 

kupují, jsou mrtvé, to znamená, že si tím 

obohacuji svoji stravu, obohacuji stravu 

sousedů zdravým mlékem, ze kterého si 

případně dělají tvaroh, kefír apod. A mu-

I I  

odpudit a tím v podstatě docílit toho, že 

nebude mít žádné nebo minimální škody. 

Jinak bych zahrádkářům vzkázal, aby 

se nebáli a aby se přišli podívat ... 

(připravil R. Hradi l) 



KOMPOSTOVÁNí NĚKTERÝCH 
PROBLEMATICKÝCH MATERIÁLŮ 

CO KOMPOSTOVAT LZE 

• KÁVOVÁ SEDLINA 

• SKOŘÁPKY Z VAJíČEK: nejprve rozmačkat 

CO NA KOMPOST NEPATŘI 

SÁČKY Z VYSAVAČE: kvůl i  vysokému obsahu těžkých 

kovů v prachu 

• POSEKANÁ TRÁVA: jestiže byly na trávníku použity 
• SLUPKY Z CITRUSOVÝCH PLODŮ A BANÁNŮ: v při mě- herbicidní látky 

řeném množství 

• SKOŘÁPKY Z OŘECHŮ A PECKY: rozkládají se velmi  

pomalu, přispívají však k dobré struktuře 

kompostové hromady. 

• ZHNILE OVOCE A ZELENINA, ZKAŽENE POTRAVINY: 
v menším množství 

• POKOJOVE KVĚTINY: větší půdní baly rozdrobíme 

• PLEVELE: kompostujeme pokud možno před 

rozkvetením, můžeme vytvořit i zvláštní 

plevelový kompost pro plevele se semeny, 

kterým hnojíme travnaté plochy; vytrvalé plevele 

s oddenky vhodíme do sudu s vodou 

a necháme zkvasit 

• ROSTLINY NAPADENE HOUBOVÝMI CHOROBAMI: dá

váme doprostřed hromady, kde je vyšší teplota 

• TRÁVA: při větším množství necháme nejprve za

vadnout nebo ji  rovnou použijeme jako nastýlku na 

záhony nebo pod keře bobulovin. Hodí se i na hnojivý 

zákvas 

• POPEL: kompostujeme jen popel ze dřeva. 

Nepoužíváme popel ze dřeva napuštěného 

chemikáliemi nebo natřeného barvou 

• BAREVNĚ POTIŠTĚNE ČASOPISY: obsahují chemikálie 

• THUJA, VRATIČ A PELYNĚK: mohou brzdit mikrobiální 

pochody v kompostu 

• KOSTI: přitahují psy a kočky 

• SLÁMA: z konvenčních podniků může obsahovat rů

stový regulátor CCC; také rezidua jiných chemických 

látek mohou negativně působit na citliVějŠí rostliny 

po apl ikaci takového kompostu 

Kompost chraníme před přímym sluncem, příp. i před promačením 

2 2  



bytku dusíku (kuchyňský odpad, tráva) stovou hromadu nejradějí do polostínu, Kávová sedlina - velmí hodnotný ma-

dochází ke hnítí a uníká čpavek. Materíál například ke stromořadí. anebo jí přikry- teriál, vyhledávaný žížalami coby chutná 

bohatý na uhlík je navíc strukturní, ma- jeme kobercem apod. potrava. 

teriál dusíkatý zase sedá a trpí nedo-

statkem vzduchu. 

Díky rozdi/ným podmínkám se 
v kompostu vytvoří různé zóny 

Přeměnu látek v kompostu můžeme 

podpořit i přidáním některého z bakteri

álních starterů. Na našem trhu je k do

stání startér zvaný Radivit, ovšem ne

méně dobře poslouží například i takový 

zákvas z kopřiv, kostivalu, žabince nebo 

třeba drůbežího trusu. Na biodynamické 

zahradě se dají použít speciální homeo

patické preparáty zhotovované z léči

vých bylin a živočišných orgánů - viz ka

pitolu Biologicko-dynamické preparáty. 

Kompostovaný materiál 

4. Příměs zeminy Uveďme si nyní podle abecedy jedno-

Zeminy se do kompostu přidává asi tak tlivé druhy materiálů, které do kompostu 
do 10 %. Za prvé se tím naočkují mikro- dát můžeme, včetně zásad jejich správ-

organismy a za druhé se do kompostu ného kompostování: 

dostávají částečky jílu, které jednak díky 

své schopnosti bobtnat zvyšují vododrž- Bramborová nat - cenná pro svůj ob-

nost kompostu a jednak jsou důležité sah drasliku, vápníku a hořčíku. 

pro vzník humuso-jílového sorbčního 

komplexu, který je zase předpokladem Dm - z drnu získáme poměrně ch u-

výsledné drobtovité struktury kompo

stu. Zemina kromě toho poutá unikající 

plyny a tím snížuje ztráty žívín. Ale pozor, 

přílíš velký podíl zeminy stejně jako její 

příliš silná vrstva má konzervační účinky' 

5. Promísení 

Zatímco jádro kompostu trpí nedostatkem 

vzduchu, okrajová vrstva hromady prosy

chá. Proto je třeba kompost občas překo

pat a promísit. Častější překopání sice 

urychli rozklad a zrání kompostu, v praxi ale 

vystačíme většinou s překopáním jediným. 

dou zeminu,  tzv. drnovku. Nejlepší je 

kompostovat ho odděleně; vrstvime ho 

kořeny nahoru. Zemina, kterou za 12  mě

síců získáme, je po smíchání s kompo

stem výborná například pro pokojové 

květiny. 

Hnůj - velmi cenný materiál; jsou zde 

ovšem rozdíly mezi jednotlivými druhy 

hnoje. Není-Ii ve hnoji dostatek steliva 

(sláma, piliny), přidáváme materiál chudý 

na dusík. 

Hobliny a piliny - působí kysele, kom-
6. Temnota a teplo postujeme s materiálem bohatým na du-

Slunce dezinfikuje a svým UV zářením sík (např. drůbeží trus) a se zeminou. 

níčí bakterie. Proto umisťujeme kom po- Rozklad trvá déle. 
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Kůra - z kůry můžeme získat kvalitní 

kompost. obzvlášť kompostujeme-Ii ji spo

lečně s drůbežím trusem. Získáme-Ii větší 

množství kůry z pily, pozor na insekticidy, 

kterými mohly být stromy ošetřeny. 

Listí - různé druhy listí se rozkládají 

různě rychle. Doporučuje se nechat listy 

nejprve zfermentovat na zvláštní hro

madě. Poté se přimíchává zemína a starý 

kompost, dobré je také přídat materíál 

bohatý na dusík (např. drůbeží trus) 

Papír, lepenka - nepotištěný je do

brým materiálem, potíštěný pří dáváme 

do kompostu jen v malém množství. Pro 

obsah těžkých kovů nekompostujeme 

papír barevně potištěný. Papír, obzvlášť 

lepenku roztrháme a navlhčíme. 

Jednoduché kompostovací zařízení 



Plevel - hodnotný materiál, kompos

tujeme nejlépe ještě před vykvetením, 

neboť likvídace semen v kompostu není 

nikdy stoprocentní. 

Popel - hnědé uhlí - bohatý na bór. 

Rostl inami dobře reagujícími na bór 

jsou rajčata, tabák, celer, špenát, košťá

loviny, červená řepa. 

Rostlinami citlivými na bór jsou lusko

viny, mrkev, borůvky, azalky, rododend
rony, pastináky, obilniny. 

- dřevo: bohatý na draslík. Nedávat do 
kompostu v nadměrném množství 

(3-5 kg na m'). 

Výkaly psů a koček - z hygienických 

důvodů kompostujeme s maximální opa

trností (přenos parazitů). nejlépe za vyšší 

teploty. 

Výlisky z ovoce a hroznů - působí ky

sele, přidáváme vápno. Mícháme se suchým 

materiálem, aby měla hromada dobrou 

strukturu, a raději několikrát překopeme. 

Kompostové doplňky 

Sem patří celá řada organických i mi

nerálních látek, které mají za úkol usnad

nit a urychlit proces kompostování. Pro 

dobrý průběh kompostování je však roz-

hodujíCí správné složení kompostova-

- černé uhH: použít případně jen na po- ného materiálu, dostatek vzduchu a do-

sypání hotové hromady kompostu, statečná vlhkost. 

na zahradě spíš ke kompostovým doplň

kům. Může nahradit rohové, krevní a kostní 

moučky. Sotva bychom našli lepší materiál 

ke kompostování. Můžeme ho mísit s jiným 

materiálem, obsahuje-Ii dostatek slámy, 

můžeme ho kompostovat i samotný. 

Horninové moučky - jsou v kompostu 

zdrojem minerálů a stopových prvků. 

Poutají vznikající plyny a podporují vznik 

stabilního humusu. 

Jn a jnové minerály - např. bentonit, vý

borné především u písčitých půd. Jejich 

přídavek do kompostu podporuje vznik 

humusojilových komplexů, které zlepšují 

strukturu pŮdy. 

Kostní moučka - obsahuje především 

jen v minimálním množství. fosforečnan vápenatý a přidává se do 

Hnůj - zatímco v zemědělství je hnůj kompostu pro zvýšení obsahu vápníku 

Posečený trávník - kvalitní surovina, hlavní surovinou při kompostování, patří a fosforu. 

mícháme se zeminou, kompostem nebo 

vláknitým materiálem ( l istí, pi l iny). 

V opačném případě musíme trávu nej-

prve nechat zavadnout. 

Rybniční bahno - dobrý materiál, ne

cháme napřed poněkud vyschnout. 

Vhodné jako příměs k suššímu, vlákni

tému materiálu (s láma, piliny apod.) 

Sláma - velmi hodnotná, mícháme 

s materíálem bohatým na dusík ( hnůj, 

čerstvá tráva apod.). se zeminou a sta

rým kompostem. 

Větvičky a klestí - výborné jako 

spodní vrstva při zakládání hromady 

kompostu. Musíme je ovšem podrtit 

nebo alespoň nastříhat na kousky menší 

než 5 cm. Dodávají hromadě dobrou 

strukturu, pomalu se však rozkládají. 

Ježčí návštěva ... 
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Krevní moučka - je organické dusí

katé hnojivo. Přidáváme do kompostu, 

nemáme-Ii k dispozici hnůj. Je zde nebez

peči přehnojení a zvýšeného výskytu 

škůdců. 

Mletý fosfát - rozemletá sedimen

tární hornina. Je těžko rozpustný, čin

ností mikroorganismů se přístupnost 

fosforu zvyšuje. 

Rohová moučka - působí podobně jako 

krevní moučka, její působení je ovšem po-

ším, dřevitým materiálem. Velmi vhodné 

je i zde přidat zralý kompost. 

Drnový kompost používáme ze

jména ke hnojení  květin .  Komposty 

z bahna u zelenin první trati. 

Kompost z listí - listí z různých 

stromů se navzájem značně liší. Bukové 

listí je bohaté na vápník, z dubového listí 

získáme naopak kompost s nízkou hod

notou pH. Ve lmi hodnotné je březové 

listí. Aby se listí neslepilo dohromady 

a "nespeklo", mísíme ho při komposto-

- Koňský hnů j: lehce se přehřeje a pře

schne. Během první horké fáze jej 

občas pokropíme studenou vodou, 

abychom zabránili přeschnutí. 

- Králičí hnů j: kompostujeme podobně 

jako koňský. 

- Drůbeží a holubí trus: je-I i přeschlý, 

tak ho před založením kompostové 

hromady navlhčíme. Kompostujeme 

jako hovězí hnůj, vhodný i do hnoji

vých zákvasů. 

zvolnější. Pro průběh kompostování je vání s hrubším materiálem a zralým kom-

ovšem lepší než moučka krevní. postem nebo zeminou. Kůrový kompost - z kůry můžeme 

Listovku používáme na hnojení květin připravit kompost. který nám poslOUŽí 

Vápno - přidáváme do kompostu nebo výsevních záhonů a bobulovin. jako výborná náhrada rašeliny (při jejíž 

především tehdy, máme-Ii kyselou pŮdu těžbě se ničí hodnotné ekosystémy raše-

Speciální komposty 

Kopřivový kompost - jedním z nejlep

ších kompostů vůbec je kompost z čer

stvých kopřiv. Rozřezané rostliny kom

postujeme se zeminou nebo starým 

kompostem v poměru 3 díly kopřiv na 1 

díl zeminy. Můžeme přidat i horninovou 

moučku a nezapomeneme provlhčit. 

Důležité je, abychom kopřivu posekli 

ještě před květem, tehdy je její působení 

největší. 

Tento kompost používáme u zelenin 

první trati. ale i jako očkovací látku pro 

jiné komposty. 

Zemí nový kompost - jedná se o kom

post s vysokým podílem zeminy, tedy 

o kompost poměrně chudý na živiny 

Získáme jej z drnu, bahna apod Drny kla

deme při kompostování do vrstev kořeny 

nahoru, mezi dvě vrstvy dáme vždy tro

chu zralého kompostu. Bahno necháme 

nejprve v tenké vrstvě poněkud vy

schnout a poté kompostujeme s hrub-

Zkompostovaný hnůj - čerstvý hnŮj linišť). musíme jen dávat pozor na to, aby 

ke hnojení nepoužíváme. Živiny se z něj 

velmi snadno vyplaví z pŮdy do spodní 

vody, navíc si tak říkáme o zvýšené na

padení zeleniny škůdci  a houbami .  

Proto je vždy lepší hnůj  nejprve zkom

postovat. Kompostujeme čerstvý, nej

lépe slamnatý hnŮj. Nejvyrovnanější je 

hn ůj hovězí, s ložení ostatních druhů 
hnoje je poněkud jednostranné Hnůj 

vrstvíme spolu se zeminou, můžeme 

přidat horninovou moučku,  popel ze 

dřeva apod. 

Použiti: především k zelenině první tratí. 

- Hovězí hnůj: je nejlepší. Kompostujeme 

kůra nepocházela ze stromů intenzivně 

ošetřovaných insekticidy. Rozdrcenou 

kůru kompostujeme spolu s materiály 

bohatými na dusík, např. s drůbežím tru

sem. Kůrový kompost má lepší strukturu 

než rašelina a navic téměř neutrálni pH. 

Použití: Velmi vhodný jako náhrada rašeliny. 

Kompost z trávy - jestliže máme na 

starost větší plochu trávníků a žádná 

zvířata, kterým bychom trávu zkrmi l i .  

můžeme j i  zkom postovat, nejraději 

s hrubším, na uhlik bohatým materiálem, 

jako jsou rozd rcené větve stromů 

a keřů po řezu, l istí  nebo třeba rákos. 

ho se zeminou v poměru 5 :1 ,  vrstvy Kompostovaná tráva se ráda přehřívá, 

hnoje asi 10 cm, pak vrstvička zeminy. 

Můžeme přidat i zelenou hmotu 

a horninovou moučku. 

- Prasečí hnů j: je studený a vodnatý. 

Nej lepší je poněkud jej předsušit 

a promísit se sušším materiálem. 

Zeminu přidáváme alespoň ve stej

ném poměru jako u hovězího hnoje. 
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hrozí i zhroucení hromady a hnití. Tomu 

lze zabránit např. tím, že trávu necháme 

napřed zavadnout, poté mísíme se zemi

nou, dbáme prŮběžně na dostatek vzdu

chu v hromadě. Vhodné je přidat i hor

n inovou moučku a vápno, o dobrou 

strukturu se postará např roztrhaný 

karton nebo papír přimísený do kompo

stované trávy. 



Tento kompost se hodí k zelenině 

první trati nebo květinám. 

Mechový kompost - vyhrabeme-Ii 

např. z trávníku větší množství mechu, ne

dáváme ho do běžného kompostu, aby ne-

nebo jinou zelenou hmotu. Přidávat mů

žeme i další materiál bohatý na dusík, 

jako je  krevní, rohová nebo kostní 

moučka apod. 
Za šest měsíců můžeme získat kva

litní kompost vhodný ke hnojení bobulo-

brzdil procesy rozkladu, ale kompostujeme vin, cibule nebo mrkve. 

- 2-3 kg/m' - salát. špenát, ředkvička, 

cibule, mrkev, červená řepa, černý 

kořen, jahody, květiny k řezu 

- 3-5 kg/m' - brambory, okurky, raj

čata, cukíny, dýně, košťáloviny, celer, 

párek 

ho zvlášť. Doporučuje se smísit mech Používáme kompost dobře vyzrálý, 

s rozcupovaným a namočeným kartonem 

a poté ho vrstvit s organickým hnojivem 

bohatým na dusík. Protože je mech kyselý, 

přidáváme také vápno. Při vrstveni mů

žeme materiál občas pokropit zákvasem 

z kopřiv nebo slepičinců, abychom pomohli 
odstartovat pochody přeměny. 

Takový kompost je výborný např. pro 

rajčata. 

Kompost z odpadu při řezu stromů -

pokud nepoužijeme rozdrcené větve 

z řezu přímo jako mulč v sadu, můžeme 

je kompostovat. Prosypáváme je přitom 
zeminou a kropíme zákvasem např. 

z kopřiv. Úplná přeměna dřevnatého ma

teriálu na zeminu trvá déle než u běž

ných kompostů. Čím jemněji větvičky 

rozdrtíme, tím rychlejší je jejich pře

měna. Při kompostování čerstvých zele

ných větviček dojde snadno k přehřátí 

a přeschnutí, proto kompost občas po

kropíme vodou nebo zákvasem. 

Tento kompost má dobrou drobtovi

tou strukturu a hodí se obzvlášť ke hno-

Hnojení kompostem 

Dobrý kompost je velmi cenným ma

teriálem, s jehož pomocí můžeme zvy

šovat a zachovávat úrodnost půdy. 

Kompost půdu oživuje, zlepšuje její 

vlastnosti a zvyšuje také odolnost rost

�in vůči nepříznivým vlivům. Ani kompo

stem bychom však neměli přehnojovat. 

lepŠí je hnojit častěji, zato v menších 

dávkách. Chudší půdě můžeme dopřát 

vyšší dávku kompostu, později, až se 

úrodnost půdy zvýŠí, vystačíme s men
ším množstvím. Jestliže jsme byli zvykli 

pohnojit zahrádku jednou za tři nebo 

čtyři roky pOřádnou dávkou čerstvého 

hnoje, pak si u kompostu musíme zvyk

nout na to, že použijeme daleko menší 

množství. to však každým rokem. 

Kompost bychom neměli  zapravít 

příliš hluboko do půdy. Na podzim by se 

při rytí přece jen dostal do větší hloubky 

než je dobré. Proto je lepší rozhodit 

kompost na záhony na jaře. Pak můžeme 

půdu srovnat motykou a hráběmi. 

jení bobulovin a jako zemina pro květiny Pokud ovšem není zcela vyzrálý a nemá 

Kompostováni slámy - kompostování 

slámy není jednoduché. Je třeba ji nej

prve rozdrtit a provlhčit. K tomu se nej

lépe hodí kopřivový zákvas nebo kompo

stový výluh (zralý kompost rozmíchaný 

ve vodě). Takto připravenou slámu vrst

víme se zeminou nebo zralým kompo-

charakter zeminy, zapravíme ho raději 

na podzim, s dostatečným předstihem 

před příChodem zimy, aby ho půdní or

ganismy stačily poněkud zpracovat. 

Používáme dávku - podle stavu půdy 

a druhu zeleniny - od 2 do 5, výjimečně 

až do 10 kg na m'. 

který má drobtovitou strukturu a roz

padá se. To je důležité především u ze

miny na výsevy a přísadu. Jen zelenina, 

uvedená ve třetí skupině (nejvyšší dávka 

kompostu). snese i kompost neúplně 

rozložený. 

Vápnění 

Naprosté většině zelenin vyhovují 

půdy neutrální s pH 6,5 až 7,5. Kyselost 

půdy můžeme zjistit z půdního roztoku 

pomocí lakmusového papírku. Zakoupit 

se dá i tzv. Calcitest od firmy Neudorff. 
Je-Ii půda kyselá, můžeme upravit její 

reakci vápněním. Používáme přitom po

malu působící m letý vápenec. Haše

nému nebo dokonce pálenému vápnu 

se vyhýbáme Prudší změna půdní kyse

losti, kterou bychom tak vyvolali, by 

stejně byla jen přechodná. Zmíněná 

firma Neudorff nabízi také uhličitan vá

penatý obohacený o bakterie poutající 

vzdušný dusík (azotobakter) pod ná

zvem AZ -Kalk. 

Zelené hnojení 
Když si uvědomíme, že půda vzniká 

z neživé, třebaže zvětralé matečné hor

niny především působením mikroorga

nismů a kořenů rostlin, pak teprve oce

níme význam zeleného hnojení a vůbec 
rostlinného pokryvu pro naši zahradu. 

stem a kropíme. Podle možnosti při- - 1 - 2  kg/m' - ovocné stromy a keře, Je-Ii půda nezakrytá, je vystavena půso-

dáme ke každé vrstvě čerstvé kopřivy bylinky, hrách, fazole bení větru a slunce nebo naopak dešťo-
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vých kapek a dochází k její erozi. Půdní 

drobty se rozpadají, půda vysychá, 

jemné částečky jsou odnášeny, a když 

pak zaprší. destrukce půdy pokračuje je

jím vymýváním. 

Protože prvním přikázáním bioza

hrádkáře je úrodnost půdy, měli bychom 

se snažit, aby půda byla co nejdéle za

krytá, A ještě lépe než mulčovací fólie 

a textilie nebo i přírodní nastýlka se 

k tomu hodí zelené hnojení. Většinou je 

v nás zakořeněný názor, že rostliny 

z půdy pouze berou, a neuvědomujeme 

si už, kolik toho půdě také dávají. 

VŽdyť větší část rostliny zůstává 

skryta našim zrakům pod povrchem 

půdy! Bohatě rozvětvený kořenový 

systém, sahající do značné hloubky, má 

úžasně velký povrch, Především díky ko

řenovému vlášení, oněm mikroskopic

kým kořínkům, které se dožívají jen ně

kolika desítek minut a jsou nahrazovány 

dalšími. Sotva narostly, už odumírají 

Svazenka i chrpa aktivuji v pudě fosfor 

Slunečnice je ozdobou i lákadlem pro hmyz 

a stávají se potravou půdních organismů, 

kterých v půdě žije nejvíce právě na po

vrchu kořenů a v jejich bezprostřední 

blizkosti. Díky kořínkům rostlin a organis
mům s nimi spojeným vzniká struktura 

půdy i půdní humus, tedy vůbec půdní 

úrodnost. 

Po zapravení zeleného hnojení pak 

půdním organismům posloUŽí jako výživa 

nejen nadzemní zelené části, ale i odumí

rajíCí kořenová soustava, jejíž hmotnost 

se hmotnosti nadzemních částí mnohdy 

vyrovná. 

Tím, že odčerpávají z půdy určité látky 

a jiné do ní uvolňují a také tím, že jsou 

spojeny s určitými druhy půdních orga

nismů, působí rostliny, používané na ze

lené hnojení. jako přerušovatelé v osev

ním sledu, Dochází tak k ozdravění půdy, 

důležité jsou z tohoto hlediska především 

rostliny, které nejsou příbuzné zelenin, 

např. svazenka, pohanka, obilniny apod. 
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Některé rostliny, které použijeme na 

zelené hnojení, patří mezi medonosné 

a jsou s oblibou vyhledávány včelami, ale 

i jinými druhy hmyzu, které nám pak po

máhají při regulaci škůdců. Jestliže se říká, 

že v biozahradě by mělo pořád něco 

kvést. pak zelené hnojení v tom může být 

vítaným zpestřením. Mezi kvetoucí rost

liny oblibené hmyzem patří např, sluneč

nice, svazenka, pohanka, měsíček apod, 

Význam zeleného hnojeni: 

- ochrana půdy před sluncem, vétrem 

a deštěm 

- prokořenění půdy a tím její oživení, 

zlepšení struktury, prokypření 

- podpora tvorby humusu 

- během růstu i po zapraveni zdroj 

Výživy pro půdní edafon 

- obohacení půdy o dusík u vikvovitýCh 

rostlin 

- fytosanitarní účinky, odstranění 

půdní únavy (ozdravení půdy, zne

škodnění škůdců a původců houbo

vých chorob rostlin) 

- potlačení plevelů 

- přilakaní UŽitečných druhů hmyzu, 

potravní nabídka pro včely 

Jak pěstovat zelené 
hnojení 

Výsev 

Podzim: Ozimé druhy rostlin na zelené 
hnojení můžeme vysévat již na podzim, 

například žíto samotné nebo ve směsi 

s ozimou vikvi . Rostliny vytVOří j iž na 

podzim půdní pokryv a hlavně půdu pro

koření. Půda je tak chráněna přes celou 

zimu před erozi. Na jaře pak rostliny 

mělce zapracujeme, můžeme je však vy

užít i ke krmení. 



Jaro: Brzy na jaře, jakmile to podminky 

dovoli, vyséváme zelené hnojeni na ty 

záhony, které budou osázeny až po

zději například rajčaty, paprikou apod. 

V tomto případě používáme rostliny, 

které nejsou tak citlivé vůči chladu, jako 

oves, hrách (ev. peluška), bob, jarní vikev. 

Léto: Po sklizni raných zelenin a brambor 

vyséváme slunečnici (která potřebuje 

alespoň 9 týdnů) ,  svazenku, pohanku, 

hořčici, řepku, řepici ,  měsíček atd. 
Vyzkoušet přitom můžeme různé kombí

nace a použít můžeme i přebytky osív 

zeleniny nebo osívo starší, u něhož si ne

jsme jisti kličivostí a nechceme ho vyho

dit. Na zelené hnojení se tak hodí i salát, 

špenát, fazole, košťáloviny atd. 

Vyséváme našíroko na zkypřenou 

půdu, lehce zapravíme napřiklad hráběmi 

a jemně utužíme - třeba zahradním vál

cem, prknem, hráběmí na plocho, lopa

tou nebo vlastnímí chodídly. Utužení je 

důležíté hlavně v sušším období. 

Rostlinou rychle zakrývající půdu je pohanka 

Ošetřování 

Zelené hnojení ošetřování nevyžaduje, 

za sucha se ovšem za zálívku odvděčí lep

ším růstem a tím i účínější ochranou půdy. 

zapravení nebo je postříkat rostlinným zákvasem, 

abychom podnítílí pochody přeměny ze-

Vegetaci rostlin na zelené hnojení lené hmoty v půdě. 

ukončíme na počátku plného květu, pak K zapravení by nemělo dojít příliš po-

totíž přestávají do půdy dávat a začínají zdě, mikroorganismy by měly mít nějaký 

si z ní hlavně brát. Pouze vikvovité rost- ten týden před příchodem zimy čas zele-

l iny můžeme ponechat déle, v době nou hmotu zpracovat. 

květu u nich dochází k největšímu pou-

tání vzdušného dusíku. Také pokud včela

říme, necháme rostlíny kvést. S luneč

nice, svazenka nebo pohanka jsou do

brýmí medonosnými rostlinamí. 
Rostliny posečeme, případně podr

tíme a mělce zapravíme. Na záhony před

tím můžeme rozhodit trochu kompostu 

ROSTLINY VHODNt PRO ZELENt HNOJENr 

Skupina výsev 

druh (měsfc) 

VIKVOVITt 

Lupína IV-VI 

Bob polní l l-VI II 
Vikev jarní IV-VII I 
Vikev ozimá VII I-IX 

Peluška IV-VIII 

Jetele (různé druhy) IV-VII 

BRUKVOVITt 

Hořčíce I I I-IX 
Ředkev olejná IV-IX 

Ozimá řepka VI I I 
OBILNINY 

Ozimé žito IX-X 

Oves II I-VIII 

SL02NOKVE:Tt 

Slunečníce IV-VIII 

Měsíček IV-VIII 

Afrikán (aksamitník) IV-V 

OSTATNr 

Svazenka I I I-VII I 
Pohanka V-VIII 

28 

Zelené hnojení bez zapravování 

Nechceme-Ii hýbat půdou víc než je 

nezbytně nutné, můžeme zelené hnojení 

jednoduše ,seškrábnout' motykou 

a použít k mulčování mezí řádky nebo 

zkompostovat. To je vhodné obzvlášť 

poUeba osiva 

kg/1 00 m2 

1,6-2,0 

1 ,6-2,0 

1 ,5-2,0 

1 , 5  

2,0 

0,1 -0,4 

0,2 

0,25 

0.2 

1,2-1,8 

1,8-2,0 

0,3 

0,8-1,0 

0,8 

0,1 5 

1,0 

poznámka 

rostliny 

poutající 

vzdušný 

dusík 

pozor na přenos 

nádorovitosti 

košťálovin 

biologické potla

čování plevelů 

biologické po

tírání háďátek 

stružkovcovíté 

rdesnovité 

(Podle: Dostálek, 1998 - upraveno) 



u zeleného hnojení pěstovaného zjara 

před zelenínou. Větší množství zapravené 

zelené hmoty by se mohlo negativně pro

jevit poruchami počátečního růstu zele

niny, předevšim u přímých výsevů. 

Některé rostliny na zelené 
hnojení 

vrch do svého těla. Podle použiti dosta- brzy na jaře, kdy klíčí už í za poměrně níz-

nou se pak ze svazenky tyto živiny buď kých teplot Při setí potřebujeme asi 25 

přimo do ornice nebo prostřednictvím 9 zrna na metr čtvereční. Jestliže ho 

těla zviřeciho v podobě chlévské mrvy " chceme pěstovat přes zimu spolu s ozi-

A dále V. Kolář píše: "Konečně když ji mou vikví, vysejeme vikev raději o několik 

hospodář nepoužije jako zelené krmeni, týdnů dříve, protože má pomalejší vývoj. 

ani ne pro silážováni, může ji zaorat 

jako zelené hnojeni, tu je zvlášť vý- Vikvovité rostliny (motýlokvěté či le-

hodné ponechat ji, až ji přejde několik guminózy) mají tu přednost, že žijí 

mraziků, neboť pak se v půdě mnohem v symbióze s bakteriemi, které poutají 

Svazenka vratičolistá (Phacelia tana- lépe rozkládá. K zelenému hnojeni se vzdušný dusík. Ten se pak po odumření 

těchto rostlin uvolňuje a může sloužit 

jako výživa následné plodině. Kromě 

toho se rostlíny této čeledi vyznačují ků

lovým kořenem proníkajícím do znač

ných hloubek. Ten provrtává případné 
nepropustné vrstvy a vynáší živíny do 

horních vrstev půdy. 

cetifolia) je velmi vhodnou rostlinou pro nejlépe hodí naše svazenka. Stačí na 

zelené hnojeni Není příbuzná s žádnou jaře si zasít na malou plochu trochu sva-

z našich kulturních rostlín a nehrozí tedy zenky na semeno, které se sklidí v čer-

přenos nemocí na zeleninu. Rychle roste venci a jež se může pak znovu zasít pro 

a dobře prokořeňuje, navíc bohatě zelené hnojení. " 

a krásně kvete a patří k 
'
nejlepším medo

nosným rostlinám. Zejména koncem léta, 

když už je včelí pastvy poskrovnu, jsou 

její modrofíalové květy pro včely boha
tým zdrojem potravy. 

Doba růstu je 6-9 týdnů, vymrzá při 

teplotě -7 oe a je vhodná i do sušších po

loh. Nejpozdnější termín výsevu je konec 

srpna. V. Kolář opěvuje svazenku ve 

Včelařském kalendáří jíž v roce 1 937: 

"Hospodář zasetím svazenky půdu ne vy

mrská, i když k ni zvlášť nepřihnoji, nao

pak obohati půdu, poněvadž kůlový ko

řen svazenky jde dosti hluboko i do spo

diny, kde čerpá živiny, které jsou tam 

stále splachovány, a převede je na po-

"Zasetim svazenky hospodář půdu 
nevymrská. .. " 

Chceme-Ii se zbavit háďátek, vyséváme 
měsiček lékařský 

Měsíček lékařský (Calendula officina

lis) je známou léčívkou, jeho použití na 

zelené hnojení však už tak populární není. 

I on je však k tomuto účelu dobře využi

telný. Kvetoucí měsíček je ozdobou za

hrádky, lákadlem pro hmyz a známé je 

i jeho ozdravující působení na půdu. 
Především chceme-Ii se zbavit háďátek, 

může nám tato bylina dobře posloužit 

Vyséváme okolo 10 9 na metr čtvereční 

rozhozem a lehce zapravíme. 

Lito seté (Secale cereale) můžeme 

použít jako ozim, kdy ho necháme na zá

honu přes zímu, ale stejně dobře ho mů

žeme na zeleno pěstovat i přes léto nebo 

29 

Z vikvovítých rostlin se na zelené 

hnojení nabízejí např lupína, bob polní 

i bob zahradní, dále peluška, vikve a hra

chor, ale také různé druhy jetelů. Ty se 

Peluška obohacuje půdu o dusik 



hodí především jako podsev pod keře bo- OSEVNí SLED 
bulovin nebo mezí stromořadí v sadech. 

Na rozdíl od ostatních rostlin na ze

lené hnojení je můžeme kl idně nechat 

naplno kvést, v době květu je poutání 

dusíku největší. 

Vikvovité rostliny nepěstujeme na 

zelené hnojení před j inými rost l inami 

téže čeledi, např. před fazolemi apod. 

Oblibeným využitím vikvovitých rost

lin na zelené hnojení je směska oves -

peluška - vikev v poměru 1/2-1/4-1/4. 

Výsevek je 25 g na 1 m'. 

Brukvovité rostliny jsou mezi zahrád

káři oblibené a běžně používané, přede

vším řepka a hořčice, my je však budeme 

používat s mirou. Většinou máme na za

hradě hodně košťálovin, k tomu ještě řed

kvičky a ředkve a výsevem brukvovitých 

rostlin na zelené hnojení bychom mohli 
půdu jednostranně unavit. Proto když už 

řepku nebo hořčici, tak raději ve směsi s ji

nými rostlinami, čím pestřejší tím lepší. 

Pohanka (Fagopyrum sagittatum) je 

poměrně málo známá, pro zelené hno

jení však vhodná plodina. Je nenáročná, 

má krátkou vegetační dobu a bohatě 

kvete. Je medonosná. Navíc v rychlosti, 

s jakou vzchází a zakrývá půdu, si nic ne
zadá s řepkou nebo řepicí. 

Medonosná pohanka 

Hlavní úsi l i  ekozahrádkáře směřuje 

k půdě, k tomu, aby půda byla živá 

a úrodná. Jedním z předpokladů dobré 

úrodnosti půdy je i správné střídání plo

din .  Jestliže nebudeme dodržovat ně

které zásady správného střídání plodin, 

může dojít k tzv. půdní únavě, k rozšíření 

některých chorob a škůdců a ke snížení 

výnosů. 

Půdní únava 
Každý rostlinný druh si z půdy bere ži

viny, ať už makroprvky nebo prvky sto

pové, v poněkud jiném poměru a jedno

stranně tak půdu vyčerpává. Rostliny 

jedné čeledi přitom maji nároky po

dobné. Střídánim rostlin různých čeledí 

a přip. i druhů docházi k rovnoměrnému 

odčerpávání živin z půdy. 

Rostliny však z půdy nejen berou, ale 

také do ní uvolňují různé látky, stejně tak 

jsou určité látky vylučovány doprovod

nou mikroflórou. Na své vlastní zplodiny 

pak je celá řada rostlin citlivá. 

Půdní únava může být způsobena 

i houbovými organismy nebo škůdci, 
. kteří se nadměrně přemnoží. K tomu 

může dojít především při několikaletém 
opakovaném pěstování jednoho druhu 

nebo čeledi rostlin na jednom záhonu. 

Zásady správného střldánl plodin: 

- nepěstujeme po sobě rostliny stejné 

čeledi (snad s výjimkou rajčat) 

- střídáme plodiny náročnější na živiny 

s méně náročnými 

- střídáme rostliny plodíCí v kořenové, 

listové (stonkové) a plodové 

oblastí 
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Ředkvičky patři mezi rostliny brukvovité 

Příslušnost k čeledím 

Nemáme-I i po sobě pěstovat pří

buzné rostliny, musíme znát jejich pří

slušnost k čeledím. To se týká i zeleného 

hnojení! Nepěstujeme tedy na zelené 

hnojení řepku nebo hořčici po (nebo 

před) košťálovinách či pelušku, bob nebo 

jetel po fazolich a hrachu. 
- brukvovité: košťáloviny, ředkvička, 

ředkev, řeřicha, řepka, hořčice, křen 

- hvězdnicovité: saláty, čekanka, 

štěrbák, měsíček, afrikán, černý kořen 

- kozlfkovité: polníček 

- liIiovité: cibule, česnek, pórek, pažitka 

- lilkovité: brambory, lilek, rajče, paprika 

- ipnicovité: cukrová kukuřice, obiloviny 

- merlfkovité: červená řepa, mangold, 

špenát, lebeda 

- mrkvovité: celer, mrkev, petržel, 

pastinák, sladký fenykl, kopr, anýz, 

kerblik, libeček, kmín 

- tykvovité: okurka, tykev, meloun, 

cukína 
- vikvovité: bob, fazole, hrách, jetel 

Příbuzné rostliny bychom na jednom 
záhonu.neměli pěstovat dříve než za 3 až 

4 roky. Jsme-Ii nuceni zkrátit tento inter

val, měli bychom v maximální míře využí

vat nepříbuzného zeleného hnojení. 



Citlivé na nedodržení odstupu v osev- b) aby byla zahrada pestřejši, mame na SMíš E N É K UL TURY 
nim sledu jsou zejména brukvovité, bo

bovité a zčasti i mrkvovité rostliny. 

Poměrně malo citlivé jsou hvězdnicovité 

a lilkovité. 

Střídání podle nároků 
na živiny 

Po vydatném vyhnojeni půdy pěstu

jeme plodiny nejnaročnější, po nich dru

hým rokem méně naročné a ve třetím 
roce pak plodiny takzvaně doběrné. 

Často se tyto skupiny označují také jako 

1. až 3. trať. 

Zeleniny 1. trati: rajčata, okurky, košťalo

viny, celer, pórek 

Zeleniny 2. trati: salat. kedluben, cibule, 

česnek, mrkev, petržel, červena řepa, 

ředkvička, ředkev 

Zeleniny 3. trati: hrach, fazole, bob za

hradní 

Praktické střídání 
plodin 

Základním předpokladem toho, aby

chom mohli do osevniho sledu vnést ji

stý řád a důsledně ho dodržovat, jsou pí

semné záznamy. Pokud se spolehneme 

na vlastní paměť. může se nám stát. že si 

na jaře ani za nic nevzpomeneme, jestli 

jsme tu mrkev tady měli loni nebo před

loni, anebo že by to už byly tři roky? 

Anebo to byl ten záhon vedle ... ? 

V praxi máme několik možností: 

a) vytvoříme blok košťálovin a plodové 

zeleniny ( 1 .  trať). kořenové zeleniny 

(2 trať) a doběrných plodin, které po 

roce střídáme (posunujeme). 

každém zahonku něco jiného a vytvá

ření nového osevního plánu je pak do

brodružstvím, při kterém oceníme 

kvalitní záznamy z minulých let. 

c) aby byla zahrada co nejpestřejší a eko

logicky nejvyrovnanější, pěstujeme 

vše ve smíšené kultuře a v tom pří-

Každá monokultura je určitým způ

sobem jednostranná.  Pěstujeme-I i  na 

zahoně jen jeden druh rostl in, dochazí 

k jednostrannému odčerpavaní ž iv in 

z půdy a také zatěžovaní půdy splodi

nami latkové výměny těchto rost l i n .  

Vytvaříme t ím také podminky vhodné 

padě již není přísné dodržovaní osev- pro šíření některých chorob a škůdců. 

ního sledu nutné a aní možné. Dbame 

pouze na střídaní hlavní plodiny. 

Každoročním hnojením vyzralým 

kompostem místo hnojením hnojem jed

nou za 3 roky ztrací dělení zelenin na 1 .  

a ž  3 .  trať své opodstatnění. Pěstovaním 

ve smíšené kultuře odpada nutnost dů

sledného střídání plodin 

Abychom se tomu vyhnul i ,  můžeme ze

leninu, byliny, květiny apod. pěstovat 

v tzv. smíšené kultuře. 

Smíšena ku ltura je označení použí

vané pro pěstovaní různých plodin na 

jednom zahoně současně. V zasadě 
rozl išujeme smíšené ku ltury řad kové 

a plošné. U řadkových ,  které jsou po

někud méně pracné,  se vedle sebe 

střídají různé rostliny VŽdy po jednom, 

popřípadě po dvou řadcích .  U p lošných 

smíšených ku ltur  býva kombinace 

rostl in velmi  pestra, mezery po skl ize

ných p lodech se  zacel í  buď růstem 

ostatnich rost l in  nebo je znovu osa

zíme. 

Možností různých kombinací  je 

prakticky neomezené množství a v za

hran ič í ,  kde ma biozahrada mnohem 

větší  tradic i  než u nas ,  existují ce lé 

monografie věnované této tematice. 

Podívejme se ovšem nejprve na to, 

jaké ma tento způsob pěstovaní vůbec 

přednosti. 

Výhody smíšené 
kultury 
Prevence půdní únavy. Vhodně sesta

vena smíšena ku ltura rovnoměrně na 

jedné straně zatěžuje a na druhé straně 

obohacuje půdu. Půda je také rovnoměr-

Kukuřice cukrová, brambory, bob zahradní něji prokořeněna a t im prokypřovana 
a keříčkové fazole v celém profilu. 
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Smíšená kultura: jahody, česnek, salát a ředkev 

Zakrytf půdy. Nezakrytý povrch pŮdy je 

vystaven působení slunce a deště a trpí 

erozi. Struktura pŮdy se zhoršuje, do

chází k míneralizaci humusu, živiny jsou 

vymývány Ve smíšené kultuře, kde me

zery průběžně zaplňujeme dalši vyséva

nou nebo vysazovanou zeleninou, byli

nami apod., je půda ideálně zastíněna 

a chráněna. 

Vyfi.f výnosy. Tim, že prostor mezi rostli-

Mrkev, kopr, čekanko vy salát, afrikán 
a měsíček 

Hrášek, kedluben a různé saláty 

na mi hlavní kultury osazujeme druhy 

přijde k duhu sousedním zeleninám první 

trati. Špenát vylučuje saponiny, které 

podporuji růst sousedních rostlin. Kopr 

podporuje klíčivost semen například 

mrkve nebo okurek. 

Lepšf aroma. 

Sousedství některých rostlin zlepšuje je

jich aroma. Tak například brambory, pě

stované vedle kmínu, mají lepší chuť. 

Stejný účinek na brambory má i máta 

peprná. 

s kratší vegetační dobou, a to i několikrát po Ochrana rostlin. Aromatické látky (éte-

sobě, můžeme z takového záhonu sklidit rické oleje apod.), uvolňované některými 

více než při tradičním způsobu pěstování. rostl inami, mohou odpuzovat škůdce, 

vhodné sousedství snižuje ale také na pa-

Vzájemná podpora růstu. Ke zvýšení vý- dení houbovými chorobami. Klasickým 

nosu může ovšem dojít i díky tomu, že příkladem takového vztahu dvou druhů 

některé rostliny se vzájemně podporují 

ve svém růstu. Bob zahradní, hrách nebo 

fazole obohacují prostřednictvím svých 

kořenových hlízek půdu o dusík, který 
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rostlin j e  smišená kultura mrkve a cibule, 

kdy dochází k vzájemnému odpuzování 

květilky cibulové a pochmurnatky mrk

vové. 



Rostlina 

Arikc'm 

Bazalka 

Bob zahradní 

Celer 

Cibule 

Červená řepa 

Česnek 

Kerblik 

Kmin 

Kopr 

Křen 

Levandule 

Lichořeřišnice 

Máta peprná 

Měsíček 

Mrkev 

Pelyněk 

Párek 

Rajčata 

Salát 

Saturejka 

Špenát 

Zeli, kedluben 

pRrZNIV� KOMBINACE 

Soused 

brambory, rajčata 

okurky 

okurky, rajčata, 

zelí, celer, brambory 

košťáloviny 

mrkev 

mrkev 

bObuloviny, okurky, 

mrkev, salát, rajčata, 

ovocné stromy 

salát 

brambory 

mrkev, červená řepa, 

zeli, okurky 

broskev 

brambory 

růže 

ovocné stromy, 

brokolice 

ovocné stromy atd. 

brambory 

brambory, rajčata 

párek, cibule 

rybíz 

jahody 

mrkev 

košťáloviny 

zeli, ředkvička, ředkev 

fazole 

veškerá zelenina 

celer, rajčata 

PůsobenI 

odpuzuje háďátka 

láká hmyz opylující okurky, 

prevence před padlim 

obohacuje půdu o dusik 

odpuzuje běláska 

odpuzuje pochmurnatku 

prevence před měkkou hnilobou 

prevence před houbovými 

chorobami, odpuzuje myši 

odpuzuje mravence a mšice, 

prevence před padlim 

přispíva ke zlepšení aroma 

zvyšuje odolnost těchto 

rostlin, podporuje kličivost téměř 

všech semen vysetých vedle něj 

proti kadeřavosti 

odpuzuje mandelinku 

odpuzuje mšice a mravence 

laka na sebe mšice, ty pak 

nenapadají uvedené sousedy 

odpuzuje mravence, ale í běláska, 

dřepčíky, zvyšuje aroma hliz 

odpuzuje h<iďatka 

odpuzuje molíka česnekového 

a květílku cibulovou 

prevence před rzí rybízovou 

prevence před plísněmí 

odpuzuje pochmurnatku 

odpuzují bělaska 

odpuzuje dřepčíky 

odpuzuje černou mšici makovou 

svými kořenovými výměšky 

pOdporuje růst sousedních rostlin 

prevence před rzí celerovou 

a listovou skvrnitostí u rajčat 

(Podle: Franke 1993, upraveno) 

Některé rostliny se ovšem navzájem nesnášejí. Přehled kombinací jednotlivých 

rostlinných druhů uvádíme v tabulce kombinací, nejprve si však ještě vyjmenujme 

sousedy, kteří si nejdou do noty a které proto vedle sebe raději nedáváme. 
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Příklady jednoduchých 
smíšených kultur 

Mrkev - cibule: Na záhon o šiřce 120 cm 

vysejeme, resp. vysázime střídavě 3 

řádky mrkve a 3 řádky cibule, vzdálenost 

od kraje záhonu 15 cm, vzdálenost řádků 

18 cm. 

Celer - květák: Doprostřed záhonu širo

kého 120 cm vysázíme řádek květáku, 20 

cm od okraje záhonu pak po jednom 

řádku celeru. Stejně tak můžeme zvolit 

poměr opačný: 1 řádek celeru na 2 řádky 

květáku. Následující tři druhy smíšených 

kultur jsou obdobné: 

Celer - rajčata 

Celer - paprika 

Rajčata - květák 

Klasická kombinace: mrkev s cibuli, k tomu 
kopr 



NEP�rZNIVt KOMBINACE Smíšená kultura 
na záhoně 

Druh zeleniny 

Brambory 

Celer 

Cibule 

Cukiny 

Červená řepa 

Fazole 

Hrách 

Košťáloviny 

Okurky 

Pórek 

Rajčata 

Salát 

Kedluben, celer, salát a keříčkové fazole 

Jahody - pórek, česnek + polniček: Na 

1,2 m široký záhon vysadíme 3 řádky ja

hod. Do mezi řádku nasejeme polníček, 

do řádku mezí jahody vysadíme česnek. 

Polníček jako kozlíkovítá rostlina oboha

cuje půdu o fosfor, což se u jahod pro

jeví vůní a dobrým nasazením květů. 

Nevhodnf sousedé 

hrách, Okurky, dýně, celer, rajčata 

brambory, salát, cukrová kukuřice 

fazole, hrách, zelí, kedluben, 

ředkvička, ředkev, chřest 

rajčata 

brambory, pórek, rajčata, cukrová 

kukuřice 

hrách, fenykl, mrkev, česnek, 

cibule, pórek 

fazole, brambory, rajčata, česnek, 

cibule, pórek 

jahody, hořčice, česnek, cibule 

rajčata, ředkvička, ředkev 

fazole, hrách, červená řepa 

hrách, fenykl, červená řepa, 

okurky, brambory, kukuřice 

petržel, celer 

(Podle: Franke 1993) 

Salát - koštáloviny: Sazenice košfálovin 

Na smíšených záhonech rozlišujeme 

hlavní plodinu, která má nejdelší vege

tační dobu. Bývají to například rajčata, 

celer nebo košfáloviny; jejich nárokům je 

třeba osázení záhonu í prácí na něm při

způsobít. Dále plodínu vedlejší, např. sa

lát, špenát, ředkvička apod a někdy také 

před plodiny a plodíny následné. 

• Osázení záhonů musíme předem naplá

novat a průběžně zakreslovat. 

• Nesázíme příliš nahusto, rostliny musí 

mít dostatek světla. Pokud se tak stane, 

musíme protrhat v�dlejší plodinu, aby ta 

hlavní netrpěla. Málo světla vždy zna

mená řidčí pletíva a nižší odolnost protí 

chorobám a škůdcům. 

vysadime mezi dorůstajici hlávky salátu. • Na záhonu sázime (sejeme) vedle sebe 

řádky různých zelenin (např. mrkev a ci-

Salát - fazole: Mezi dorůstajici hlávky sa- bule, zeli a salát). můžeme však kombi no-

látu nasejeme do hnizd semena fazolu vat různé rostliny i v jednom řádku, např. 

Bvlinv bv nemělv chybět v žádné biozahradě 
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Smíšené kultury: Tabulka vhodných a nevhodných kombinací 
U'QII'UV' .. celer 
cibule 
cukíny 
čekanka 
černý kořen 
červená řepa • 
česnek 
čínské zelí • 
čtyřboč 
fazol I\cří\"l\vvý I fazol tyčkový 
fenykl 
hrách • 1<' :  
chřest 
jahodník • �orH" hon 
kopr 
koštaloviny • • 
křen 
kukuřice • 
lichořeřišn ice 
mangold 
máta peprná 
měsíček 
mrkev 
okurky 
ovocné stromy 
pastinák 
petržel 
polníček 
párek 
rajčata • 
reveň 
,orl� ;;<1 .. " ředkev 

řepy 
salát hlávkový 
salát k česání 
špenát 
štěrbák 

i � I! � � Iu  
o neutrálnost (nezjištěno) 
O ochrana a podpora 
• nesnášenlivost 

• • 

1 --;-

I -
• 

• 
-

• 

I ' 

• 

• • 

• 

• 

:1 t I � 
I� I I 1 II B ,� ,� 

• • 1;'1 • I I • - • 

I 
• • 

- • 
• • • 

jl .. 
l �  

íiI í:.., 

• • 

I::.i 

' ,- � • 
• 

I2..L 
• 

U • li 

• IIl1 
• • i • 

• 

I '� 

I ! tlí i i j � � 

,I l i I ·i I II l i i l i li i � Iii I� :111 I � I � I! � t 11 I '� ,� � � E � 

(Podle: Tabach 1 992, upraveno) 
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střídavě zeli a celer, salát a pórek. Na jed

nom záhonu tak můžeme mít ne dva, ale 

hned tří, čtyří nebo i pět různých druhů 

zeleniny. 

o Luskoviny (hrách, fazole), které obohacují 

půdu o dusík, můžeme dávat vedle rostlin 2. 

trati, jako je salát nebo červená řepa. 

o Špenát můžeme vysít všude, kde se 

vytvoří místo, třeba i jen pro zakrytí 
půdy, raději se však vyhýbáme čerstvě 

pohnojeným místům, protože může pak 

mit v listech příliš vysoký obsah dusič

nanů. 

o U smíšených kultur není nebezpečí 

vzniku půdní únavy akutní, proto ani do

držování osevního sledu nemusí být tak 

přísné. Přesto však bychom se měli vyva

rovat opakovaného pěstování hlavní plo

diny na jednom záhonu. 

o Užitečným zpestřením bývá, když na 

smíšených záhonech tu a tam vysejeme 

univerzálního společníka kopr nebo vysa

díme do mezery nějakou aromatickou 

byl inu nebo květinu, např. aksamitník 

nebo měsíček. 

o Smíšenou kulturu můžeme aplikovat 

zrovna tak na obyčejných záhonech jako 

i na záhonech teplých (vyvýšených), 

v pařeništi, foliovníku nebo skleníku. 

Vděčnou a užitečnou bvlinou je kopr 

Byliny ve smíšené 
kultuře 

Bylinky by neměly chybět v žádné 

biozahradě. Jsou obohacením naší ku

chyně i zahrádky samotné. Jejich květy 

lákají hmyz, některé z nich odpuzují 

škůdce nebo zlepšují chuť zeleniny. Nať 

z aromatických bylin můžeme využít 

také k nastýlá ní, např. mezi košťáloviny, 

abychom odpudili dřepčíky nebo bělásky 

o Kopr je vděčná rostlina, která se na za

hradě věšinou sama rozmnožuje. 

Chceme-I i mu v tom napomoci, stačí, 

když na podzim projdeme zahradou se 

zralými rostlinami kopru a tu tam na ně 

poklepeme. Při výsevu např. mrkve mů

žeme pár semínek kopru přidat k osivu, 

aby posloužil jako značkovací rostl ina, 

která vykličí a vzejde rychleji než mrkev. 

o Kmín a koriandr můžeme vyset do 

brambor, nejlépe v samostatných řád

cích s dostatečným odstupem od bram

bor, abychom je mohli nahrůbkovat. 

o Brutnák můžeme využít do salátů, 

když je například ozdobíme jeho květy. 

Vysazujeme ho k okurkám. Většinou se 

rozmnožuje sám. 

o Bazalku dáváme k okurkám, pokud je 

Zvláštní postavení ve smišené kultuře 

podle G. Franckové připadá špenátu 

kerblík tady můžeme pěstovat v řádku, šal

věj, levanduli nebo rozmarýn pak jako jed

notlivé exempláře na okrajích záhonů. 

Obzvlášť vzrůstné trvalky jako libeček, kosti

val, pelyněk nebo estragon pěstujeme 

zvlášť, nejraději někde na okraji zahrady. 

Smíšené kultury 
a ovoce 

o Jahody: sázime je nejlépe po hrachu, 

raných bramborách, salátu nebo raných 

košťálovinách. Můžeme je vysazovat 

mezi pórek, pozdní košťáloviny nebo 

štěrbák. V dalším roce můžeme mezi 

řádky jahod vysazovat cibuli nebo pórek, 

také salát nebo ředkvičku. 

vedeme na pletivo, jinak by ji zadusily. o Bobuloviny: mezi malinami můžeme 

Musíme ji ovšem před pěstovat. přiležitostně pěstovat keříčkové fazole 

nebo měsíček. Pod rybíz můžeme vysít Ii-

o Saturejku pěstujeme spolu s fazolemi, chořeřišnici, dobře na něj působí i česnek 

tYČkovými i keříČkovými. a vratič. 

o Natová petržel se velmi dobře snáší o Ovocné stromy: zem okolo kmene mů-
s rajčaty. žeme osázet byl inami a květinami. 

Příznivý účinek na půdu má měsíček, sva-

o Vytrvalé byliny můžeme pěstovat jen na zenka zase láká včely a jiné opylovače. 

okraji zeleninové části zahrady. Pažitku nebo Česnek působí preventivně proti houbo-
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vým chorobám. Křen pod broskvoní Zvláštní postavení má špenát. Ten je 

chrání před kadeřavostí a pod třešní hned zjara naset na celé ploše zahrady 

před moníl iázou. Lichořeříšníce chrání do řádků 50 cm vzdálených. Prokoření 

před mšicemi. Ze zeleniny můžeme pou- půdu, chrání ji před erozí, podle jeho 
žít špenát, také novozélandský špenát řádků se pak zahrádkář řídí. Do mezi-

nebo šruchu. Ve stínu starších stromů se 

daří například mátě. 

Řádkové smíšené 
kultury podle Gertrudy 
Franckové 

Zvláštní metodu sm íšených ku ltur 

spojenou s nastýláním vyvinula v Ně

mecku Gertruda Francková, která tak 

již několik desetíletí pěstuje zeleninu. 
Při této metodě odpadají klasické zá

hony, zelenina se pěstuje střídavě 

v jednotl ivých řádcích bez cestiček. 
Autorka této metody děl i  zeleninu do 

tří skupin: 

Al vzrůstná zelenina s delší vegetační do
bou: rajčata, tyčkové fazole, okurky, 

pozdní košťáloviny, brambory a cukíny. 

Tyto druhy jsou vysazovány do řad 

2 m od sebe vzdálených. Doprostřed 

mezi ně přijde jeden řádek zeleniny ze 

skupiny B. 

Bl párek, cibule, květák, celer, rané zeli, 

keříčkové fazole, červená řepa, hrá

šek, pastináky. 

Jsou to druhy, které rostou přede

vším v první nebo druhé polovině vege
tačního období. Možná je tak dvojí skli

zeň. Mezi řádek A a řádek B se včlení řá

dek C (vzdálenost 50 cml 

Cl mrkev, salát, štěrbák, kedluben, fe
nykl. Jsou to rostliny s kratší vege

tační dobou, možných je několik sklizní 

za rok. 

řádků jsou sety a sázeny zeleniny skupiny 

A, B a C. Postupně je špenát seřezáván 

a nechává se ležet na zemi, kde působí 

jako nastýlka a hnojivo Každým rokem se 

řádky špenátu a tím i všechny ostatní 

o polovinu, tedy o 25 cm posunou. 

Aby byla půda zakrytá i mezi řádky 

špenátu před výsadbou vlastní zeleniny, 

osévá ji paní Francková hořčicí nebo bo

bem. Kromě toho provádí takzvané 

plošné kompostováni. kdy se rostlinný 
odpad pokladá přímo na půdu. Měl by být 

jen poněkud zavadlý, aby nelákal slimáky. 

Vysoký záhon má pevné ostění 

3 7  

VYSOKÉ 
A VYVÝŠENÉ 
ZÁHONY 

Vysoké a vyvýšené záhony jsou dob

rou možností, jak zhodnotit nejrůznější 

organické odpady ze zahrady i z domác

nosti a při rychlit si díky nim zjara zeleninu. 

Organická hmota, kterou při zakládání zá

honu navrstvíme, uvolňuje při svém roz

kladu teplo, které přijde k duhu rostlinám. 

Teplota pod povrchem takového záhonu 

bývá až o deset stupňů vyšší než je tep

lota okolní půdy a vyvýšený záhon tak 

plní funkci teplého pařeniště! 

1 .  Vysoký záhon 
Vysoký záhon zakládáme tak, že vy

hloubíme jámu hlubokou až 60 cm a ši

rokou 140-160 cm, ne víc, abychom po

zději dosáhli i do středu zahonu. Délka 

závisí na množství materiá lu ,  který 

máme k dispozici. Abychom zamezili pří

stupu hlodavců, vyložíme dno a pří

padně i stěny jámy hustým pletivem. 

Stěny pak zpevníme d řevěnýmí ků ly, 

můžeme je i vyzdít nebo obložit ple

chem nebo eternitovými deskami .  

Zpevnění stěn by přitom mělo sahat 1 

až 1 , 2 0  m nad úroveň terénu.  Čelní 

stranu necháváme otevřenou, abychom 

mohli pohodlněji navážet materiál. 

Pohodlí při obdělávání vysokého záhonu 
oceni zejména starší zahrádkáři 



Složení vyvýšeného zahonu 

Pokud vhodně upravíme okoli vyso

kého záhonu a zvolime odpovídající 

výšku, mohou se do práce na něm za

pojít i vozíčkáři . 

Co do záhonu? 

Do vysokých záhonů může přijít prak

ticky všechno, co je rozložitelné a neob

sahuje nežadoucí látky Začneme většimi 

kusy dřeva včetně špalků a si lnějších po

len. Na ně přijde drobnější dřevěná drť, 

Během vrstvení materiál poléváme 
vodou a pěchujeme, aby v záhonu ne

vznikaly dutiny. I tak musíme počítat 

s tím, že záhon bude takzvaně sedat. 

Proto je lepší založit ho už na podzim, na 

jaře pak můžeme začít včas s výsadbou. 

Co do záhonu nepatří? 

Barevně potištěný papír může obsa

hovat škodlivé látky, proto se mu raději 

vyhneme. Dřevo jehličnanů je impregno-

větve atd., pak například nepotřebné vané smolou a prakticky se nerozkládá, 

knihy, papír, lepenka, textilie, které neob

sahují umělé vlákno, drny, peří, kožešiny, 

kompost a úplně nahoru dobrá zahradní 

zemina. Velmi vhodným materiálem je 

hnůj, který můžeme přidávat postupně 

do jednotlivých vrstev, aby došlo k rych
lejšímu nastartováni procesů rozkladu 

a přeměny. Dřevo a papír můžeme posy

pat mletým vápencem, aby substrát po 

jejich rozkladu nebyl příliŠ kyselý. 

velice neochotně se rozkládá i dřevo aká

tové, které proto použijeme raději na 

stavbu ostění. 

2. Vyvýšený záhon 
Vyvýšený záhon zakládáme obdobně 

jako vysoký, avšak bez pevného ostění. 

Také nejdeme do takové hloubky, stačí 
30 cm. Navrstvením materiálu vznikne 
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zaoblený kopec a vyvýšenému záhonu se 

proto také řiká půlkulatý. Protože není ze 

stran chráněn jako záhon vysoký, snad

něji vysychá. Již při jeho zakládání proto 

na hřebenu zahloubíme rýhu, aby voda 

při zalévání nebo dešti tolik nestékala po 

stranách. 

Vedle podlouhlého vyvýšeného zá

honu s obdélníkovou základnou můžeme 

založit také záhon menší, se základnou 

kruhovou. To především, máme-Ii jen 

maličkou zahrádku. Takovému záhonu se 

řiká .německá kopa" a jeho funkčnost se 

zkouší např. v brněnském Rozmarýnku. 

Klasický vysoký i vyvýšený záhon se 

již někol ik let ověřuje a prezentuje 

u solárního ekopavi lánu v Praze na 

Barrandově. 

Pěstování na vysokých 
a vyvýšených záhonech 
• Vysoký obsah živin v takovém záhoně 

může vést v prvnim roce k nadměrnému 

nahromadění dusičnanů v rostl inách, 

proto zde první sezonu pěstujeme jen 

zeleninu velmi náročnou na živiny: raj

čata, okurky, tykve, cukety. 

• Ve druhém roce můžeme pěstovat 

smišenou kulturu s rajčaty nebo okurky 

uprostřed (na hřebeni) a košťálovinami, 

celerem a párkem po stranách. 

• Pokud bylo složení materiálu takové, že 

se nemusíme obávat nadbytku živin, pěs

tujeme už v prvním roce smíšenou kulturu. 

• Protože při vrstveni došlo k přerušení 

spojení s podložím, vyvýšené a vysoké 

záhony rády přesychají. Dbáme tedy na 
dosťatečnou zál ivku, nadměrný výpar 

vody omezíme také nastýlkou, např. trá

vou ze sečení trávníku. 



• Po 4 až 6 letech bývá organická hmota 

většinou již odbouraná a tak můžeme 

vysoký záhon obnovit. Vyvýšený záhon 

můžeme rozhrnout a používat dále jako 

běžný záhon nebo ho osázet například 

bobulovinami. 

Výhody nastýláni: 

- ochrana půdy před vysychánim 

- ochrana před deštěm, omezeni 

vyplavováni živin 

- potlačeni plevelů 

- podpora života v půdě 

- udržováni vyrovnané teploty pŮdy 

- udržováni drobtovité struktury půdy 

Kadeřávek v mulči 

NASTÝ LÁNí 

V přírodě nenacházíme půdu níkdy 

holou, Na loukách bývá skryta pod přík

rovem rostl ín, v lese jí chrání spadané 

lístí nebo jeh líčí. Odkrytá půda trpi, vysy

chá díky slunečnímu svítu nebo je nao

pak rozplavována deštěm, její struktura 

se zhoršuje, Nepokrytou půdu tak mu

síme častějí kypřit a provzdušňovat. Tím 

ale dochází k rychlejšímu rozkladu hu

musu a je třeba půdu více hnojit. Kromě 

toho musíme odkrytou půdu i častěji za

lévat. 

Půdu na zahradě proto nemusíme 

4. Plošné kompostování: Je to vlastně na

stýláni, kdy všechny organické odpady ze 

zahrady využíváme přímo k nastýlání 

a k jejich rozkladu a přeměně dochází pak 

rovnou na záhonech. Vhodné je materiál 

vždy poněkud nasekat. Přidat můžeme 

i mírně vyzrálý kompost, především pro 

rostliny 1. trati, tedy náročné na živiny. 

Kompostem nenastýláme u rostlin, které 

tolik živin nevyžadují - mrkev, petržel, ci

bule, česnek, hrách, fazole, salát, špenát. 

5. Nastýlací fólie a textilie: Místo orga

nické hmoty můžeme použít také speci

ální černé fólie nebo textilie. Vhodné jsou 

zejména pro víceleté kultury (jahody, re-

nutně nechávat Odkrytou a vystavenou barbora), kde bychom jinak museli na-

povětrnostním vlivům. Máme přitom stýlku neustále obnovovat a které trpí 

více možností, jak ji chránit: zaplevelením víceletými pleveli. Nevýho-

dou je jejich neekologická výroba a pří-
1. Smíšené kultury: Při pěstováni různých padně i likvidace. 

plodin na jednom záhoně vedle sebe do-

chází k lepšímu využití místa a tím i za

krytí půdy, Jak nastýlat 
aj nastýlán! osetých čí osázených záhonů: 

2. Zelené hnojení: Půdu mohou zakrývat - zahon zkypřime, osadíme popř. ose-

tak jako v přírodě u louky rostoucí rost- jeme a prostor mezi řádky nebo jed-

liny, a to i v mezi řádcích, pokud je zatím notlivými sazenicemi zakryjeme slabší 

hlavní plodina malá. vrstvou mulčovacího materiálu, který 

průběžně doplňujeme, 

3. Nastýlání (mulčovánO: Jako je v lese 

půda chráněna spadaným l istim, mů- bJ sázen! do nastýlky: 

žeme ji na zahradě pokrýt organickým - pokryjeme celý záhon silnější vrstvou 
materiálem, který se pomalu rozkládá mulče, do kterého sázíme tak, že 

a uvolňuje přitom do půdy živiny. Použít 

můžeme nejrůznějši druhy organické 

hmoty: 

- vytrhané nebo posečené zelené hno

jení nebo plevele 

- posečenou a zavadlou trávu 

- staré seno, slámu, rákos, popř. i roz-

drcenou kůru 

- shrabané listí 
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Pokládáme raději slabou vrstvu mulče, 
kterou průběžně doplňujeme 



mulč rozhrneme až k půdě, vložíme 

sazenici, obsypeme lopatkou dobré 

zeminy a dobře přítlačíme. Sazenice 

musí být přitisklá k zemi a nesmí .vi

set" v mulči. Po vysazení zalejeme. 

cl pěstováni brambor v nastý/ce: 

na posečenou louku nebo trávník polo

žíme lepenkový papír tak, aby se jedno

tlivé kusy alespoň o 20 cm překrývaly 

(kvůli vytrvalým plevelům), zvlhčíme ho, 
na místech, na která přijdou brambory, 

prorazíme nožem, šroubovákem apod., 

pak položíme hlízy brambor, přidáme 

vrstvu kompostu a zakryjeme silnější 

vrstvou mulče (zavadlé trávy, sena, 

slámy nebo jiného materiálu). Jde 

o krajní způsob mulčování, který se 

však některým lidem praktikujícím per

makulturu dobře osvědčil. 

vyhnout tomu, aby pod nastýlkou došlo 

k anaerobnímu hnití. Zplodiny hnilobných 

procesů totiž nepříznivě působí na růst 

rostlin. Vrstva mulče by tedy neměla za

páchat. S nastýláním končíme, jakmi le 

rostliny samy pokryjí půdu svými listy. 

Čím nastýlat 
Tráva: posečenou trávu necháme 

nejprve poněkud zavadnout a teprve 

pak ji použijeme k pokrytí půdy. Použitá 

za čerstva totiž rychle vytvoří kompaktní 

vrstvu, která zapáchá a je nepropustná 

pro vzduch. Lepším mulčovacím materiá

lem se jeVí být seno. 

Listí: je vhodným mulčovacím materi

álem, ale i z něj může vzniknout vrstva 

nepropustná pro vzduch. Za suchého 

podzimu může l istí kromě toho odvát 

vítr. Z listí můžeme vyrobit nastýlací ma-

jako jsou jahody a reveň rebarbora. 

Nastýlat ovšem můžeme také bobulové 

ovoce - angrešt, rybíz atd. 

Zásady správného 
mulčování 
1. Půda, kterou chceme pokrýt, musí být 

zkypřená. 

2. Materiál určený k pokryvu by měl být 

před použitím nařezán nebo nasekán 

na drobno. 

3. Zelený a čerstvý materiál smí být roz

prostřen pouze v tenké vrstvě a častěji 

obnovován. 

4. Suchý materiál, jako rákos nebo sláma, 

může být rozprostřen v silnější vrstvě 

(2-10, ev. i více centimetrů) a měl by 

být ihned zvlhčen. 

5. Při rozprostírání mulčovacího materiálu 

musíme dávat pozor na to, abychom 

Obecně ovšem platí, že pOkládáme ra- teriál, když ho smícháme s hlínou a tro- nezakryli sazenice nebo řádky semen. 

ději slabší vrstvu mulče, kterou prů- chou kompostu. Nepoužíváme l istí ze 6. Materiál má být bez semen plevelů 

běžně doplňujeme. Snažíme se přítom stromů ošetřovaných pesticid ním i lát- a nesmí obsahovat slimáky. 

V mulči lze pěstovat i brambory 

kami. 

Sláma a rákos: k nastýlání je použí

váme v nařezaném stavu. 

Píliny: K nastýlání raději nepoužíváme. 

Dřevo obsahuje inhibiční látky, které 

brzdí růst rostlin. Navíc se při jejich roz

kladu spotřebovává dusík, který pak 

chybí rostlinám. Stejné problémy se mo

hou objevit také u hnoje, pokud se piliny 

použily jako stelivo, např u koňského 

hnoje z jízdáren. 

Co nastýlat 
Nastýlání se osvědčilo především 

u plodové zeleniny (rajčata, okurky, lilek, 

paprika, cukíny, patizony, melouny), dále 

u košťálovin (zelí, kapusta, květák, broko

lice, kedluben), hlíznatých plodin (bram

bory, topinambury) a u víceletých kultur 
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Košťáloviny ocení vyšší vlhkost pod mulčem 



Rizika a nevýhody 
mulčování 

- vrstva mulče může posloužit jako 

úkryt slimákům, 

- v silnějši vrstvě mulče se mohou usid

lit hlodavci. 

- půda dlouhodobě zamulčovaná si l

nějši vrstvou se na jaře pomalu pro

hřivá, 

- větši pracnost vlastniho mulčování. 

POUŽITí FÓLIE 
A TEXTILIE 

Ne každý má k dispozici skleník, fóliov

ník nebo pařeniště. Jejich zřizování je 

dosti pracné a nákladné. I na biozahradě si 

však můžeme při rychlit zeleninu za po

moci fólie nebo netkané textilie. Kromě 

toho můžeme těchto materiálů využít i na 

ochranu před mrazem, pro lepší vzchá

zení výsevů a také jako půdní zakrytí 

(mulčl především u víceletých kultur. 

VÝHODY A NEVÝHODY ZAKRÝV ANI 

A. Výhody: B. Nevýhody: 

- Zrychlení vývoje zakrytých rost- - Pracnost: Pok ládán í  fól ie a texti-
l in :  Vyšší tep lota a v l h kost pod  l ie  stojí s í l y  a čas .  

fó l i í  nebo text i l i í  vyvolává rych l íc í  

efekt. - Zap levelení :  V teple a v lhku  pod 

fó l i í  s e  dař í  n ej e n  vyseté ze le-

- S p o l e h l i vějš í  a r y c h l ej š i  k l ič e n í  n ině ,  a l e  i plevelů m .  

a v z c h á z e n í  v ý s e v ů :  Z a k ry t í m  

p ř e d ej d e m e  v y s c h n u t í  h o r n í  

v r s t v y  p ů d y, v e  v l h k é  p ů d ě  

a za  vyšš í  t e p l o t y  p a k  s e m e n a  

l é p e  k l íč í .  

- Ochrana  p ř e d  m ra z e m :  Přede

vš ím na  jaře zabránime zakrytím 

poškozen i  mladých rostl in  pozd

n ími  mrazíky. N a  podzim m ů že m e  

p řed m razem chránit  např. pórek 

- Poškozen í  t lakem: U cit l ivých plo

d in  jako je sa lát ,  c ibule nebo pó

rek m ůže u fól ie d oj it k poško

zení v důs ledku  t laku krycího m a 

teri á l u .  Aby  se  m ater iá l  p ř í m o  

nedotýka l  rost l i n ,  m ů ž e m e  n a d  

z á h o n e m  z ř i d i t  t u n e l  - ovšem 

p o u ze u fó l ie .  Text i l i i  by n á m  

prudší  vítr potrhal .  

nebo z imní kapustu.  - Životní prostředí: Recyklace fól ie  

a text i l ie  zat ím není  dořešená .  

- Ochrana půdy  před  vysychán ím:  Bí le za krytá půda  může také hyz-

Použití černé nastý laci  fól ie nebo d i t  vzh led zahrádky nebo př i  vět-

texti l ie m á  větš inu  výhod uvede- š ím použit í  i ce lé krajiny. 

ných u nastý l á n í  o r g a n i c ko u  

h motou. 
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Při použití fólíe Je rychlící efekt větši než 
u textilíe 

Které plodiny zakrýváme? 

- výsevy např. ředkviček, ředkví, rané 

mrkve, petrže le a první venkovní 

výsadby hlávkového salátu,  ked lu

ben a květáku. 

- truhlíkové výsevy pozdniho zelí , rů

ž ičkové kapusty a pórku. 

- přez imuj íc í  p lodiny jako polníček 

a špenát zakrýváme na  počátku 

března. 

- rané bram bory a c h řest nebo re

barboru od třetího roku po vý

sadbě. 

Materiál 
Používají se perforované fólie s 500 

nebo 750 děrami na 1 m', tloušťka fólie 

je 0 ,05 mm, hmotnost 45 g/m'. 

Prostupnost pro světlo je 75  až 80 %. 

Netkaná textilie je zhotovena z jem

ných polypropylenových vlaken. Oproti 

fólii s 500 otvory na m' má trojnásobnou 

propustnost pro vzduch a 1 m' váží 17 g. 

Propustnost pro světlo činí 70 až 75 %. 

Rychlící efekt textilie a fólie spočiva 

především ve zvýšení teploty vzduchu 



EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVí 
SVAZ PRO-BIO 

Svaz ekologických 

zemědělců PRO-BIO 
Šumperk vznikl v r. 1 990 

a sdružuje zemědělce, 

kteří usilují o zemědělství 

trvale udržitelné, šetrné 

vůči přírodě a krajině. 

Produkce 

Ekologičtí zemědělci se zříkají: 

- použiváni minerálnich hnojiv 

- použiváni syntetických pesticidů 
- použiváni geneticky manipulovaných 

organismů 
- zkrmováni masokostnich mouček 

býložravcům 

- použiváni stimulátorů růstu 
u hospodářských zviřat (hormony) 

- mrzačeni zviřat např. kastraci, 

upalovánim zobáků, přistřihovánim 

křidel apod 

- týráni zviřat v klecových chovech 

apod. 

Ekologičtí zemědělci se řidi zásadami 

Metodického pokynu vydávaného Minis· 

terstvem zemědělstvi ČR. Jeho dodržo

váni je kontrolováno nezávislou kon

trolni organizaci KEZ. 

zpracování 
Kromě zemědělců sdružuje svaz PRO

BIO také obchodniky a zpracovatele bio

produktů. Ti se při výrobě biopotravin 

zřikaji operaci, které nepatři k přiroze

ným postupům, např. ozařováni, přidá

váni potravinářských doplňků syntetic

kého původu, působeni hormonů apod. 

Biopotraviny 
Ekologičti zemědělci tak produkuji 

bezpečné a zdravé potraviny, které jsou 

označovány ochrannou známkou 

Produkt ekologického zemědělství. 

Biopotraviny lze zakoupit přimo o produ

centů, na tržnicich, v prodejnách zdravé 

výživy i v některých běžných prodej

nách potravin. a supermarketech. 
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Svaz 
Svaz PRO-BIO sdružuje vice jak čtyři 

stovky zemědělců obhospodařujicich 

bezmála 110 000 ha zemědělské půdy. 

Dále 11 velkoobchodniků, přes čtyři de

sitky maloobchodniků a 22 zpracovatelů. 

Svým členům svaz mimo jiné nabízí: 
- zastupováni a prosazováni jejich 

zájmů 

společnou propagaci a reklamu 

- zajištěni odbytu bioprodukce 

- možnost vzděláváni 

- svépomocný fond PRO-BIO pro nákup 

strojů, zviřat a zařízeni 

Adresa: Svaz PRO-BIO Sumperk, 

Nemocnični 53, 787 01 Sumperk, 

tel/fax 0649-214586, 

e-mail: pro-bio@pro-bio.cz. 

www.pro-bio.cz 
--------------� 



a půdy Rychlé prohřáti půdy je přitom 

velmi důležité předevšim tehdy, hnojime

li organickymi hnojivy. Půdni organismy 

jsou na teple závislé a mohou pak uvol

ňovat živiny nezbytné pro růst rostlin. 

Druhym důležitym faktorem je stabi l

nějši vlhkost vzduchu a půdy 
Při použiti fólie je rychlici efekt větši 

než při zakrytí textilií. Ovšem práce s fó

lií je obtížnější, snadněji se také při jejim 

rozprostiráni můžeme dopustit chyb. 

Těžíště prací s fóli í a textil i í je na jaře od 

začátku března do konce dubna. Přitom 

jen zřídka můžeme provést vysev a vy

sadbu dříve než je j inak obvyklé. Také 

zde musí půda dostatečně oschnout. 

VYhoda spočívá v rychlém a jístém vyvoji 

zakrytYch plodin. 

Koncem dubna už musíme dávat 

u fólie pozor. Slunce hřeje natolik, že by

chom pod fólií mohlí rostliny spálít. 

U textílíe toto nebezpečí téměř nehrozí, 

neboť vyměna vzduchu je zde oprotí fó

li i trojnásobná. 

Zakrytím dosáhneme zkrácení doby 

růstu rostlín až o dva tYdny 

Jak zakrývat? 
Po vysadbě bychom měl i  rostliny 

okamžitě zalit a zakryt. Sazeníce nesmí 

zavadnout. U vysevů není třeba tol ik 

spěchat, postačí, když osety záhon za-

Ochrana záhonu fólii 

kryjeme až na druhy den.  Fóli í poklá

dáme na záhon tak, aby na ní nebyly zá

hyby, ale aby zároveň nebyla ani moc na

pnutá. Vítr si s ní může trošku "pohrá

vat". Okraj se zatíží zeminou, nejlépe po 

celé délce. Pří nedostatečném zatížení 

nebo příliš volném položení fólie může za 

prudčiho větru dojít k poškození rostlin 

údery fólie. 

Textilie je velmi lehká a pokládáme j i  

proto raději za bezvětří nebo slabého 

vánku. Ponecháme ji volnější než fólíi, aby 

měly rostliny místo k růstu. Okraj zatižime 

např. kameny nebo sáčky se zeminou. 

Kultivační práce pod 
fólií a textilií 

Pod krycím materiálem se daří nejen 

sazenicím a vysevům, ale i plevelům! Na 

to bychom něměli zapomínat. Chceme-Ií 

plit nebo okopávat, musíme pokaždé zá

hon krátce odkryt. To byvá pro menší za

tížení okrajů snazši u textilie. V každém 

případě bychom mělí vyvoj rostl in pod 

pokryvkou sledovat. Kromě plevele by 

Jednoduchý fóliOVý tunel 

Odkrývání záhonů 

Nikdy neodkryváme za horkého, su

chého poč as i  a za přímého osluněni !  
nás také mohl i  nepříjemně překvapit sli- Čím více už jaro pokročilo, tím přisnějí 

má ci nebo myši. 

Nedostatkem vláhy zakryté rostliny 

většinou netrpí Perforovaná fólie i net

kaná textilie vodu propouštějí, byť i ne 

zcela rovnoměrně. Vypařování vody je 

podstatně snížené a nebyvá proto nutné 
rostliny zalévat. Připadnou zálivku pak lze 

provést i přes krycí materiál. 

Na svahu nebo při nadměrném na

pnutí fólie se může ovšem stát, že se 

voda přes pokryvku dostává příliš nerov

noměrně. V tom případě musíme záhon 

odkryt a pak provést zálívku. 

Diky ochraně před prudkym deštěm 

se pod pokryvkou nevytváří půdní škra

loup a neni tedy ani nutná dodatečná 

okopávka nebo plečkováni. 
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se tato zásada musí dodržovat. Kdo si 

sám před pěstovává přísadu ve skleníku 

nebo pařeništi ,  v i ,  že mus i  sazeničky 

před vysadbou na pole nejprve otuŽít. 

To znamená přivyknout je na nižší tep

lotu a menší vzdušnou vlhkost na ne

chráněném stanovišti. U fólie a texti l ie 

to znamená, že je z rostl in snímáme po

kud možno teprve tehdy, až se venku 

ochladi a vzroste vlhkost. Tedy navečer, 

za pod mračeného počasí nebo mrho

lení Odkryváme-l i  navečer na př. j iž 

značně vyvinuty sa lát a není přitom na

děje, že by záhy zapršelo, měl i  bychom 

záhon několikrát pokropít, abychom za

bráni l i  nadměrnému vypařováni a pří

padnému spáleni rostlin. 



Na začátku května odkrýváme po

slední záhony. Výj imku tvoří jedině po

zdní výsevy keříčkových fazoli, okurek, 

cukín a cukrové kukuřice, které při za

krytí lépe vzcházej í. 

Při opatrné práci můžeme fóli i  i tex

ti l i i  použít vícekrát. Uchováváme je ale 

ve tmě a chladu.  Při přímém oslunění 

se začnou lámat. Abychom příštího 

jara nemuseli d louho a pracně hledat, 

opatříme složený (smotaný) krycí ma

teriál štítky s rozměry. 

Ochrana před mrazem 
Za krytí fól i í  nebo text í l i í  může 

uchránit rané výsadby před poškoze

ním pozdním jarním mrazíkem. Jedna 

vrstva fólie nebo texti l ie ochrání před 

mrazem - 1 , 5  °C, dvoj itě položený ma

ter iá l  pak  před - 2 , 5  až - 3 , 5  °C.  

Mrazem je  však s i l ně oh rožen každý 

l ist. který se krycího materiá lu bezpro

středně dotýká 

Proti podzimnim mrazům je dobré 

d voj ité za krytí  p lod iny Nemě lo  by 

však trvat dé le než 1 nebo 2 týdny -

podz imní  za krytí může totiž snadno 

vyvolat zvýšené napadení  houbami .  

Kromě toho je třeba za pěkných, bez

mrazých dnů větrat. 

Př i  s i l nějš ích  m razech v z i m ě  se 

d o b ř e  osvěd č i l o  o c h r a n n é  z a k ryt í  

u pórku ,  kapusty  a kadeřávku .  Ta k é  

p o l n íček  a špenát  m ů žeme z a k r ý t ,  

a b y c h o m  m o h l i  s k l ízet i tehdy, lež í 

l i  n a  z á h o n e c h  s n í h .  A n i  v tomto 

př ípadě by však  porost  n e m ě l  být  

z a k rytý d é l e  než tř i  týd ny. Použ í 

v á m e  n ej r a d ěj i  s taré  k u s y  f ó l i e  

n e b o  text i l i e ,  n e b o ť  p ř i  p r á c i  

s m o k r ý m  nebo  z m r z l ý m  m a t e r i á -

Mulčovací fólie 

Především víceleté ku ltury, které 
často z a růstaj í  vytrva lými  p leve l i ,  

m ů žeme m u lčovat spec iá ln í  černou 

fól i í  nebo text i l i í . Nejběžněji se toto 

opatření používá u jahod.  popřípadě 

i u reveně ,  n a m u l čovat se ale dají  

také košťá l ovi ny, c u k íny, pat izony 

apod.  

J a ko u přírodního m u lče docház í  
i zde k pot lačení  p leve lů  a omezení  

výparu vody z půdy. Chceme- I i  však 

hospodař it  ekolo g ickými ,  př í rodě 

b l í zkými  metod a m i ,  dáváme raděj i  

přednost nastý lán í  organ ickými  ma

teriá ly. 

l e m  d o c h á z í  č a s to k j e h o  p o š k o - Jednou z důležitých součásti péče o půdu 

zen í .  je i jeji zakrytí rostlinami 
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OCHRANA ROSTLIN 
V EKOLOGICKÉ 
ZAHRADĚ 

Zahrádkář se bez chemie může docela 

dobře obejít. Když se bez ní obešli naši 

předkové, není důvodu, abychom to také 

nesvedli. Ostatně praktických zkušeností 

i moderních vědeckých poznatků dnes 

existuje skutečně dost a dost. Zatím je 

sice sbírali a získávali především na západ 

od našich hranic, v poslední době však 

přibývá biozahrádkářů i u nás. Ideální je, 

když proti škůdcům a chorobám rostlin 

vůbec bojovat nemusíme, protože se ne

objeví. Jak toho ale dOSáhnout? Dojde-Ii 

k výSkytu škůdce nebo napadeni původ

cem choroby, má to vždy nějaký důvod. 

Svědčí to o nerovnováze, o oslabení rost

liny. Naším cilem je tomu předcházet. 

Důvodem napadení rostlin může být: 

- nepřízeň počasí: sucho nebo naopak 

pří l išné mokro rostl inám nesvědčí, 

stejně jako nízké či naopak extrémně 

vysoké teploty 

- tepelný šok, který jsme rostlinám při

vodili studenou vodou při zálivce 

špatné půdní vlastnosti, půda kyselá, 

utužená 

- nedostatek živin nebo naopak pře

hnojení, obzvlášť dusíkem 
- únava půdy při pěstování příbuzných 

rostlin po sobě 

Ochrana rostlin na ekozahradě tedy 

neznamená ničení škůdců a boj s choro

bami, ale především: 

- péči o půdu 

- správné hnojení 

- správné střídání plodin 

péči o ekosystém zahrady 



- aplikaci posilujicich výluhů, odvarů apod. 

- a teprve selžou-Ii všechna preventivní 

opatření, přímou regulaci škodlivých 

činitelů některými přírodními repe

lenty a biocidy. 

Péče o půdu 
Základem veškerého našeho snažení 

musí být péče o půdu. Úrodná půda je do 

určité míry schopna vyrovnat výkyvy 

počasí nebo zahradníkovy chyby. Dobrá 

půda lépe drží vodu a tolík nevysychá, za 

dešťů se zase nepřemáči. Rostliny ve 

strukturní, humózni, ožívené půdě mají 

všechny předpoklady pro to, aby byly 
zdravé. Staráme-Ií se o půdu, staráme se 

zároveň i o rostliny. A naopak, co zane

dbáme při péči o půdu, budeme u sa

motných rostlin těžko dohánět. 

Správné hnojení 

V ekologické zahradě nehnojíme rost

l iny, ale půdu. Hnojením se snažíme zlep

šovat půdní vlastnosti a proto podporu

jeme život v půdě. V půdě s bohatým 

mikrobiálním životem a s velkým množ

stvím žížal najdou rostliny dostatek živin 

ve vhodné formě. 

Pro hnojení půdy je nejlepší dobře vy

zrálý kompost. Zarývání čerstvého hnoje 

se vyhýbáme, hnůj raději kompostu

jeme. Použitím hnoje, který "je cítit", vy

tvářime předpoklady pro to, aby zelenina 

byla napadána škůdci nebo houbami. 

Velký význam pro půdní úrodnost má 

zeleně hnojení - rostoucí rostliny půdu 

chrání svou nadzemní částí a oživují 

svýmí kořínky, zapravené pak slouží jako 

potrava půdním organísmům. 

Kvetoucí pohanka na zelené hnojení je vítaným zpestřením bíozahrady 
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Správné střídání plodin 

Nepěstujeme po sobě rostliny stejné 

čeledi. Střídáme zelenínu plodovou, lísto

vou a kořenovou. Před výsadbou teplo

mílných nebo po skl izni raných zelenin 

vyséváme meziplodiny na zelené hnojeni. 

Péče o zahradu jako 
ekosystém 

Cím je ekosystém pestřejší, tím je vy

váženější. Na zahradě to znamená, že čím 

více druhů a odrůd rostlin budeme pěsto

vat tím menší bude pravděpodobnost ka

lamitního výskytu nějakého škůdce nebo 

choroby. 

Důležítá je přítomnost úkrytů a po

travní nabídky pro ty druhy živočichů, 

kterě na zahradě vidíme rádi. Mají- I i  se 

kde schovat a zahnízdit a mají-Ii co žrát, 

objeví se naši pomocníci samí od sebe. 

Clověk se mnohdy diví, kde se na jeho 

zahrádce vzala ještěrka, ježek nebo 

rosnička, kterou už řadu let neviděl. 

Na zahradě by mělo stále něco kvést. 

Kvetoucí rostliny lákají spoustu hmyzu, je

hož některé druhy se živí částečně 

i škůdci, například mšicemí. I kvetoucí ple

vele mohou posloužit jako potrava pro 

hmyz. 

Travnatá pěšinka mezi záhony může 

poskytnout úkryt mnoha dravým střevlí

kům, kteří se v noci vydávají na lov jiného 

hmyzu. 

Kdo nám pomáhá? 
Ježek - patří mezi hmyzožravce, ale žere 

i slimáky, pavouky a nepohrdne ani malou 

myši. Pozor, otrávenými slimáky nebo 

myšmi můžeme otrávit i ježka! Ježek je 

aktivní v noci a za večer a noc sežere to

l ik potravy, kolik sám váží. Loví navíc i ta-



Milá návštěva: hmyzožravý ježek 

kové druhy hmyzu, kterých si ostatni 

hmyzožravci nebo ptáci nevšimají. Ježek 

vezme zavděk hustějšim křovím, pod 

kterým zůstane na zimu ležet listi, nebo 

hromadou klesti a spadaného l isti , ve 

které bude moci přespat zimu. Ovšem do 

dokonale oplocené zahrady bude ježek 

těžko hledat cestu. 

Krtek - i krtek má své kladné stránky! Živi 

se nejen žižalami, ale i larvamí a kuklamí 

hmyzu, mnohonožkami, slimáky a malými 

myšmi. A jeho neoblíbené kutáni a děláni 

krtinců slouži konec konců také půdě 

k prokypřeni, promísení, ožívení atd. 

Rejsek - i on patří do rodiny hmyzož

ravců a naděla na zahradě hodně uŽítku. 

Nemělí bychom ho proto zaměňovat 

s hlodavci. Nehrabe podzemní chodby 

a hnízdí ve starých dutinach a dírách, 
v l istí nebo kompostu. 

Zpěvnf ptáci - Řada druhů je hmyzožra

vých, některé se živí semeny a mláďata 

krmí hmyzem K našim největším pomoc

nikům patří sýkorky, rehci (kominíčci ) ,  

pěnkavy, drozdi, a le i méně oblíbení kosi, 

vrabci a špačci. V době hnízdění nachytá 

jeden pár vrabců 1 -1 , 5  kg hmyzu. Rodiče 

špačků přilétají denně až 300krát 

k hnízdu a pokaždé přinesou mladým 

v zobáku housenku nebo slimáka. 

Ptaci uvítaji, najdou-Ii na zahradě ně

jaké hustši keře, kde by mohli zahnizdit. 

Do keřů můžeme umístit vhodné pod

ložky pro hnízda nebo můžeme místo 
k zahnízdění vytvořit svazáním větviček. 

Na vyšší stromy můžeme pověsit budky 

pro sýkorky nebo tzv. rehkovníky. 

Jestlíže se rozhodneme vyrobit ptačí 

budky svépomocí, nahlédneme raději 

nejprve do odborné literatury nebo se 

poradime s ornitologem Předejdeme tak 

zbytečným chybám. Budka by měla být 

oteviratelná kvůli čištěni, nemělo by do 

ní zatékat, neměly by dovnítř (aní ven) 

vyčnívat hřebíky. Používáme raději ne

hoblovaná prkna, aby se ptáci měli kde 

zachytit (alespoň zevnitř), pod vletový 

otvor nedáváme bidýlko. Přes zimu 

budky vyčistíme a připravíme pro nové 

obyvatele. 
Budeme-Ii do okrasné časti zahrady 

sázet keře, pak opět zvolíme maximálni 

druhovou pestrost, nezapomeneme na 

bobulnaté keře, které v zimě posloUŽí 

ptákům i jako zdroj potravy. Čím pest

řejší je druhové zastoupení křovin, tím 

JAK UDr:LAT PT ACr BUDKY 

Druh ptáků 

Sýkory (men�1 druhyl 

Sýkory (vět�1 drUhy I 
brhlíci, šoupálci 

lejsci, rehek 

zahradni, 

strakapoud malý, 

vrabci 

Spaček, 

lejsek, brhlík, 

strakapoud 

Puštík obecný 

Rozměry 
základny 

bUdky (cm) 

12x12 

u dlabaných 

12 v průměru 

14x14 

u dlabaných 

14 v průměru 

16 

u dlabaných 

jinak 16x16 

35x35 

Poštolka obecná 50x30 

Ptáci hnízdící v polo- 12x12  

dutinách - konipasi, 

rehek domáci, 

lejsek šedý 

(budka zvaná rehkovnik) 

Výška 
budky 
(cm) 

20-25 

20-25 

26-28 

45 

35 

1 2  

Průměr Výška Počet 
vletového zavěšeni budek 

otvoru (cm) (m) na 1 ha 

26 2-5 4-8 

32-35 2-5 4-8 

47-50 4-8 2-4 

13 6-10 

horní pOlovina 6-10 

přední stěny 

horní polovina 2-4, zavěsit 

přední stěny na budovy 

pod střechy, 

na altány 

Pozn.: Rozměry udané v tabulce jsou vnitřními rozměry! 

(Podle: Kalabus 1995, upraveno) 
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bohatější je druhové a početní zastou

pení ptactva. Přístřeší mohou ptákům 

poskytnout i stromy jako smrky, boro

vice nebo tis, oblíbené jsou kromě toho 

i popínavé dřeviny na pergolách a stě

nách. 

Mezi vhodné dFeviny patFf: 

- smrk ztepilý (Picea excelsa) 

- meruzalka horská (Ribes alpinum) 

- pěnišník (Rhododendron poncticus) 

- zimostráz vždyzelený (Buxus semper-

virens) 

- jalovec (Juniperus sp.) 

- jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 

- hloh (Crataegus sp.) 

- bez černý (Sambucus nigra) 

- krušina (Frangula sp.) 

- svída krvavá (Comus sanguinea) 

- kalina obecná (Vibumum opulus) 

- střemcha hroznovitá (Padus race-

mosa) 

- jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflo-

rum) 

- břečťan popinavý (Hedera helix) 

- plamének plotní (Clematis vitalba) 

- zimolez kozí l ist (Lonicera caprofo-

lium) 

- loubinec (Parthenocissus sp.) 

Slepýš - nepatří mezi hady a není nebez

pečný! Je specialistou na slimáky, nepo

hrdne ale ani žížalou. Slepýš potřebuje 

vlhčí úkryty, hromadu listí, klestí apod. 

Ještěrky - loví hmyz, pavouky, slimáky, 

mají rády slunná a teplá místa. Můžeme 

jim na takovém místě postavit kamen

nou zídku nebo navršit hromadu kameni. 

2áby - jsou výtečnými pomocníky a nej

větším z nich právě "ošklivá" ropucha. Už 

v roce 1922 píše E. Bauše ve své knížce 

Kultura a přiroda: . Ubohá ropucha, bez

úhonná čistitelka našich zelinářských 

zahrad, co pověr a předsudků se na 

její hlavu po staletí hromadilo . . . • Žáby 

mi lují v lhko, přes den se ukrývají na

příklad pod kameny, pod l istím apod. 
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Samička křižaka Argiope bruennichi 

Když najdou na zahradě tůnku nebo 

jezírko, mohou v ní na svět přivést po

tomstvo. 

Pavouci - Žijí jich u nás desítky a stovky 

druhů, někteří si dělají pavučiny, jiní kořist 

loví bez síti. Živí se nejen mouchami a ko

máry, ale třeba i mšicemi a roztoči. Cítí se 

dobře tam, kde se nepoužívá chemie a kde 

se mají kam schovat, třeba do mulče. 

Roztoči - dravé druhy roztočů žiji větši

nou na stromech a živí se napřiklad svi

luškami nebo mšicemi. Jsou velice citliví 

na chemické jedy, mnohem citlivějŠí než 

odolné svilušky. 

Ploštice - většina z oněch asi 800 druhů 

evropských ploštic jsou sice "býložravci" 

živící se rostlinnými šťavami, je mezi nimi 

ale i dost dravců vysávajicích jiné přísluš

níky hmyzí říše. K jejich oblíbené kořisti 

patří měkké mšice, komáří larvy, malé 

housenky a roztoči. 

SkvoFi - jsou to zajímaví tvorové, jejichž 

samička se stará o svá vajíčka i larvy. Není 



Páteříčci - měkcí brouci. živící se nekta- V trávě, listí, mulči apod. jich určitě na-

rem, pylem, mšicemi, housenkami. jejich jdete spoustu. 

larvy loví půdní hmyz a slimáky. Páteříčci 
vyhledávají kvetoucí rostliny čeledi mrk- Slunéčka - všichni známe to dvoutečné 
vovitých. Hojně bývají také na vikvích. a sedmitečné, je jich však u nás několik 

desítek druhů. Patří k velikým požíračům 

Drabčíci - početná skupina dravých mšic, dvoutečné jich za den spořádá 

brouků, kteří většinou běhají po zemi okolo 60, sedmitečné dokonce 1 50! Ani 

a jsou rádi, když se mají kam schovat. larvy nezůstávaji pozadu. Během svého 

Msice jsou důležitou součástí potravy skvorů 

třeba se jich bát. jejich kleště na zadečku 

nejsou útočnou zbraní. Živí se sice i rost

linami a ovocem, ale mšice, vajíčka, roz

toči apod. v jejich stravě převažují. 

Někteří sadaři pro ně věší na stromy kvě

tináče naplněné senem, mechem, cupa

ninou apod., kde se škvoři přes den skrý

vají. Květináč by se měl dotýkat větve, 

aby se do něho mohli snadno dostat. Drabčík rodu Paederus 

NASE SLUNt:CKA A JEJICH KoRIST 

Druh slunéčka Kol'ist 

Slunéčko dvoutečné 

(Adalia bipunctata) 

kyjatka hrachová, mšice jabloňová, svilušky, červci, 

mšice broskvoňová, mšice švestková, mšice bodláková, 

mšice třešňová 

Slunéčko sedmitečné mšice maková, mšice zelná, mšice jabloňová, mšice 

(Coccinela septempunctata) broskvoňová, mšice střemchová, 

mšice chmelová, 

kyjatka hrachová, kyjatka travní 

Slunéčko desetítečné různé mšice 

(Adalía decempunctata) 

Slunéčko dvojskvrnné štítenka zhoubná 

(Chilocorus bipustulatus) 

Slunéčko čtyřskvrnné štítenka zhoubná 

(Exochomus 

auadripustulatus) 

Slunéčko Propylea 

auatuordecempunctata 

Slunéčko Thea 

virginduopunctata 

Rod huňáček 

(Scymnus sp.) 

mšíce maková, mšice broskvoňová 

mšice maková, mšice broskvoňová 

různí roztoči, červci, svilušky 

(Podle: Kalabus 1995) 
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vývoje sežere jedna larva 400 až 800 

mšic. Na podzim si brouci hledají skrýše, 

např. v listí, mezi kameny, pod kůrou, ně

kde v kůlně apod 

Slunéčko sedmitečné spořádá za den až 
150 msic 

Střevlfci - známí dravci mnohdy lesklých 

kovových barev, č i le běhající po zemi. 

Loví j iné brouky, housenky, larvy i sl i

máky. Ukrývají se v trávě, listí, ve zbyt

cích dřeva, hromadách kamení apod. 

Zlatoočka - známá křehká stvoření ze

lené barvy, která se na zimu stahují do 

Chladnějších prostor našich obydlí. 

Dospělci se živí mšicemi, ale také nekta

rem, pylem a medovicí. Velikými dravci 

jsou larvy zlatooček, ve své žravosti si 

v ničem nezadají s larvami slunéček, kte

rým se i poněkud podobají. Tento druh 

hmyzu je velmi cítlivý na chemické jedy. 



LIPKA - DŮM 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

Co je Lipka 
Lipka - Dům ekOlogické výchovy je speciali

zované školské zařizeni, kterí vzníklo v září 

1991. Od svého vzniku se Lipka aktivně po

dílí na školní í mimoškolní ekologícké vý

chově a vzdělávání zejména v brněnském 

regionu. Dlouhodobým cílem pedagogické 

činností Lipky je rozmanitými způsoby při

spívat k utváření vnímavějších a odpověd

nějších postojů dětí. mládeže i pedagogic

kých pracovníků k přírodě, ve prospěch po

chopení a přijetí spoluodpovědností za tr

vale udržitelný žívot na Zemi. 

Biotopová zahrada 
Pojem .biotopová zahrada· vznikl na Lipce 

a je zde používán od roku 1994. Biotop je 

místní prostředí, stanoviště, které splňuje 

• Jedovatý koutek - navazuje bezpro

středně na les a svým umístěnám tvoří při

rozený předěl mezi lesem a loukou. Bohužel 

tento prostor byl původně skládkou sta

vebního odpadu a i přes navážku zeminy 

nejsou pOdmínky zdaleka optimální, což se 

projevilo úhynem některých vysazených 

dřevin a nepříliš bujným růstem přeživších. 

• Vřesoviště - je momentálně ve stavu no

vého zrodu. 

• Louka - protože se jedná o jedinou vol

nou plochu, bývá dětmi využívána ke hrám. 

Musí tak být častěji sečena a celoročně ne

sekaná tráva se ponechává jen na malém 

vymezeném prostoru. 

nárOky příznačné pro druhy rostlin, živoči- • Pálava - stanoviště s typicky suchomil-
chů nebo biocenóz. Naše zahrada zahrnuje nou stepní květenou. Nejpestřejší je na 
dnes j iž celou řadu nejrůznějších biotopů jaře, což odpovídá přirozeným biologickým 
a dále se rozšiřuje a dynamicky vyvíjí. K vi- cyklům zde rostoucích rostlin. 
dění jsou u nás např. tyto biotopy: 

• Pole, sad a zelinářská zahrada - jsou 
• Rybnlk - je jedním z nejstarších a také vlastně tři biotopová stanoviště v jednom. 
nejatraktivnějších stanovíšt. Břehové po- Na těchto plochách mohou děti poznávat 
rosty jsou již úplně zapojené a výsadba vrb různé druhy kulturních rostlin využívané od 
na jižním břehu nejenže v létě plní svoji stí- nepamětí člověkem i jejich souputníky _ 
nící funkci, ale je v zimě také zdrojem plevele. Učí se zde nejenom principům inte-
proutí pro košíkářský kurs. Do vody jsme grované biotechnologické ochrany rostlin 
vysadili drobné rybky a obojživelníky, obje- ve smíšených záhonech a za pomoci přiro-
vily se nám zde i vážky, spousta dalšího zených predátorů, ale i úspoře půdní vláhy 
hmyzu a dvě jara po sobě nás denně na- systémem mulčování apOd. 
vštěvuje párek kachen divOkých. 

• Léčívé rostliny a bylinková spirála s jezír

kem - zde jsou zastoupeny vytrvalé léčivé 

byliny a každoročně je doplňujeme výse

vem jednoletých. Děti se učí bylinky neje

nom poznávat a starat se o ně v průběhu 

vegetace, ale také je samy sklízejí a suší. 

• Skleníky - jsou velkou výhOdou při před

pěstovávání sadby zeleniny i květin, prová

díme v nich s dětmi i vegetativní množení 

okrasných dřevin a popínavých rostlin říz

kováním. 
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• Komposty - jsou velice důležitou sou

částí naší zahrady. Všechny organické části 

z tříděného odpadu z provozu Lipky včetně 

králičího hnoje jsou ukládány zde. 

• Babiččina zahrádka - ukazuje, jaké kvě

tiny roZkvétaly a voněly našim babičkám 

pod okny, jaké rostliny zdobily jejich před

zahrádky. 

• Hmatová stezka - je atraktivním stano

vištěm nejenom pro nevidomé děti. které 

k nám také dOCházejí. Bosé děti se zaváza

nýma očima procházejí trasu a pokoušejí se 

určit hmatem, z čeho je povrch, po kterém 

právě jdou. 

• Zivé ploty - slouží jako ochrana před hlu

kem a prachem z frekventované lipOVé 

ulice a také jsou úkrytem a zdrojem po

travy pro nejrůznější živočichy. 

KONTAKT: 
LIPKA - Dům ekologické výchovy 

Ing. Dana Křivánková 

• Lipová 20, 602 00 Brno 

tel. a fax: 05-43211264 t / � 
e-mail: lipka@sky.cz 



Larva a dospělec zlatoočky Chrysopa oeulata 

Pestřenky - vosám podobní, avšak mou

chám příbuzní bravurní letcí, l idově nazý

vaní také vos enky. Dospělci se žívi vý

lučně nektarem a pylem, svá vajíčka kla

dou do kolonií mšic, do kterých se pak 

larvy s chutí pouštějí. Jedna larva může 

během svého vývoje vysát asi 400-700 

Velikými pomocníky jsou takě pestřenky. 
Na snímcích larva, kukly a dospělec 

mšic. Poté se zakuklí, kukla vypadá jako 

ztuhlá kapka či jako malý tvrdý slimáček. 

Pestřenky do zahrady přilákáme pomocí 

kvetoucích rostlín. Obzvlášť vyhledávané 

jsou rostliny mrkvovité, třeba takový 

kopr, nebo žlutě kvetoucí složnokvěté, 

jako jsou afríkány a měsíčky. 

Lumci a lumčfci - blanokřídlí pomocníci, 

jejichž larvy parazitují housenky motýlů, 

mšíce, molice, kukly květilek, larvy pod

kopěnek apod. Také tady se nechávají 

dospělci zlákat kvetoucímí rostl inami, 

hlavně z čeledí mrkvovítých - kopr, fe

nykl, kmín atd. 
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Udělejte domek vosičkám 

Mezi jednu z největšíCh a nejzajímavějších 

skupin nepřeberné hmyzí říše patří i hmyz 

blanokřídlY. Jeho zástupce dobře zmime, 

jsou to tzv. sociálni druhy hmyzu, jako jsou 

včely, mravenci, čmeláci, vosy nebo sršni. 

Patři sem ale i samotářsky žijící druhy včel 

a také nejrůznější parazitícké vosičky, lumci 

a lumčici, jejiChŽ larvy se živí jinym hmy

zem, předevšim různymi housenkami. 

Mají-Ii se tito vítaní hosté na naší zahrádce 

usadit, potřebují tak jako každy jiny živo

čich především dvě věci: potravu a úkryt, 

popřípadě misto k vybudováni hnízda. Něco 

k snědku sí najdou sami, s úkrytem jim však 

můžeme pomoci. Pověsíme jim do za

hrádky _hnízdní špalky-. 

Takové vosiČky si ulovi nějaky hmyz, 

ochromí ho a zanesou do nachystané díry. 

Nakladou k němu vajičko, zalepí otvor a o vic 

se nestaraji. Vylíhlá larva má vystaráno. 

Dříve skytaly dostatek děr a dírek například 

staré dřevěné ploty, provrtané různymí 

brouky. Dnes je nabídka příbytků menší 

a tak může pomoci šikovny zahrádkář. 

- uřežeme špalek z tvrdého dřeva (list

náče) 

- vyvrtáme otvory o průměru 1 (1,5) až 

6 nebo i 10 mm 

- špalek opatříme drátem na zavěšeni 

na horní stranu připevníme např. im

pregnovany papír 

- rozvěsíme na stromy nebo do křoví 

- věšíme otvory na jih nebo jihovychod 

- věšíme na místa chráněná před poled-

nim sluncem 

- vyhybáme se otevřenym, větrnym mís

tům 

- špalek nakloníme mirně dopředu, aby 

do něj nepršelo 

- otvory nečistíme - některé druhy se 

vyvijeji přes cely rok; hmyz si chodbíčku 

vyčistí před obsazením sám. 

Zbyvá už jen pozorovat, jak se otvory plní 

a těšit se z dalších obyvatel naši bioza

hrádky! 



Co udělat pro naše 
pomocníky? 

Zvířata, aby se na naší zahrádce za

bydlela, potřebují potravu a úkryt, popř. 

možnost rozmnožování. Co se potravní 

nabídky tyká, je důležíté, abychom na za

hradě nepěstovali jen cízokrajné rostliny, 

neboť naši domácí živočichové potřebují 

naše domácí rostliny. Exotické a šlech

těné rostliny mohou mít méně nektaru, 

jejich látkové složení nemusí vyhovovat 

zdejšímu hmyzu, na překážku může byt 

i jejich anatomická stavba (sosák nepro

nikne do květu). Co největší pestrost pě

stovanych rostlin a dostatečná přítom
nost pŮVOdních druhů je tak dobrym 

předpokladem k tomu, aby naši pomoc

níci našli prostřeny stůl. 

Také o úkryty bychom se jim měli po

starat. O budkách pro ptáky a hnízdním 

špalku pro blanokřídly hmyz jsme se už zmi

ňovali. Uveďme si některé další možnosti: 

HROMADA KLESTí 

Větve i drobnější větvičky z řezu 

stromů a keřů dáme na hromadu, kde se 

může schovat ježek, ropuchy, slepyš, rej

sci, pavouci. brouci apod. Když pod hro

madou nejprve vykopeme diru, kterou za

kryjeme klestím, prkynkem nebo kameny 

a necháme volny vchod, pak jsme vytvo

řili zimní přibytek například právě pro 

ježka. Hrubší dřevo dáváme dospod, jem

nější klestí nahoru, na podzim můžeme 

hromadu navíc ještě zakryt listim. S tim, 

jak se materiál rozkládá a hromada sedá, 

přihazujeme průběžně nové dřevo. 

Hromadu zřídíme nejraději někde ve stinu. 

DOMEK PRO JE2KA 

Pokud se nám neupravená hromada 

roští nelíbí, můžeme ježkovi sami zrobit 

chaloupku. 

Domek pro ježka 

Podle: Heynitz-Merckens, 1987 

HROMADA KAMENf 

Hromada kamení je obzvlášť vyhledá

vanym úkrytem těch zvířat. která mají 

ráda teplo a sucho, což jsou například 

ještěrky, pavouci, divoké včely. Kameny 

navršime volně tak, aby vzniklo co nejvíC 

dutin, zvolíme k tomu slunné misto. 

SUCHA zfDKA 

Pokud máme zahradu na svahu a roz

hodneme-Ii se zbudovat zde terasy, pak 

bychom je určitě měli zpevnit nikoli beto

nem, ale nespojovanymi kameny. Suchá 

zídka tedy znamená zidka bez malty. Ta je 

pak zabydlována stejnymi druhy zvířat jako 

hromada kameni. Kromě toho zde mohou 

růst i některé skalničky 

Spary a dutiny suché zidky poskytují 

úkryt pro zvířata i rostliny 

o 

(Podle: Aellen a kol, 1997) 
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HOUSTf 

Trnité křoví jako hloh, Šípek nebo ost

ružiny je ideálním místem pro hnízda 

ptáků,  které skytá také ochranu před 

kočkami, kunami nebo strakami. 

Koutek zahrady zarostly vysokou trá

vou, kopřivami apod. je vyhledávanym 

úkrytem střevlíků, pavouků, drabčíků 
atd. 

NAPAJEDLO PRO PTAKY 

Nejen za budky, ale i za mělké napa

jedlo a "koupaliště" nám budou naši ope

ření pomocníci vděční. Zřizujeme je na 

volné ploše, aby ptáci včas zpozorovali 

blížící se nebezpečí. Vyhloubíme mělkou 
jámu, vysypeme ji jemnym pískem, polo

žíme silnější fólii (stači metr čtvereční). 

kterou na okrajich zasypeme zeminou 

a obložíme oblázky. Vedle napajedla za

pichneme kolík, na ktery mohou ptáci 

nejprve usednout. Dbáme na to, aby 

v nádrži bylo vždy 5 až 1 0  cm vody. 

TOŇKA PRO OBOJ21VELNfKY 

Menši tůňka nebo poněkud větší je

zírko je vždy atrakci zahrady. Jejich vy

tvoření však již vyžaduje jistou odbor

nost a zručnost. Dno musí byt těsné, če

hož dosáhneme nejspíše pomocí fólie. 

Můžeme je také vymazat jílem, máme-Ii 

ho k dispozici, zde je však nebezpečí, že 

popraská a voda odteče. U jezirka vytvo

říme nejraději někol ik partii s různou 

hloubkou. S osázením vhodnymi rostlí

nami se pak raději poradíme u odbornika. 

Podpůrné postřiky 
a zálivky 

Rozhodnete-Ii se skoncovat na své za

hradě s chemií, pak určitě nevyhazujte 

postřikovač, máte-Ii jaky I biozahrákáři 

se může taková zádovka docela dobře 



hodit. Existuje totiž nepřeberné množství 

receptů na nejrůznější lektvary - zá

kvasy, výluhy, odvary apod., které nám 

mají pomoci hlavně v posilování rostlin 

nebo v zapuzení nějakého nepříjemného 

hosta. VýchoZí surovinou nám přitom bu

dou rostliny, které většinou sami vypěs

tujeme a už tím si zahrádku zpestřime 

a ozdravíme. Nečekejme však, že po po

střiku takovou bylinkovou vodou škůdce 

zmizí jako mávnutím kouzelného proutku 

- takhle kouzlit umí jen chemické kon
cerny. Měli bychom si zvyknout na to, že 

nebudeme se škůdci, chorobami a pleveli 

bojovat. že je nebudeme ničit a potírat. 

To ať dělá náš soused chemik. My se bu

deme snažit výskytu nezvaných hostů 

předcházet a jejich stavy jen rozumně re

gulovat. 

Nakonec zjistíme, že vydržíme-Ii první 

nutkání zasáhnout a vetřelce zabít nebo 

vyhnat. příroda si většinou poradí sama. 
A když už se její děti (slimáci, mšice a spol) 

do něčeho pustí, pak tu zřejmě něco ne

bylo v pořádku. Většinou jsou odklizeny 

rostliny nějakým způsobem oslabené. Nám 

půjde o to, aby oslabené nebyly. K tomu 

mohou posloužit i následujíci recepty. 

Základní recepty 

• ZAKVAS (JICHA) 

Zákvasy se používají jako posilující hno

jivo během vegetace, nezapomeneme 

je dostatečně zředit. 

Předepsané množství čerstvých nebo 

sušených byl in dáme do sudu a zale

jeme vodou. Během kvašeni tu a tam 

pořádně promicháme. Za teplého po

časí se dá jícha použít už za 10-12 dní,  

za ch ladného to trvá několik týdnů.  

K zákvasu se hodí např. kopřiva, kosti

val, přeslička, kapraď, česnek, zeli, sme
tanka atd. 

• ODVAR 

Nařezané části rostlin dáme v předepsa

ném množství na 24 hodin do studené 

vody a následujícího dne povaříme. 

Necháme 25 až 30 minut mírně vřít, 

poté necháme vychladnout a zcedíme 

přes síto a nejlépe ještě přes punčochu, 

aby se neucpala tryska v postřikovači. 

Podle receptu ředíme. 

Použitf: přeslička, rebarbora, křen, pely

něk atd. 

• VÝLUH 

Nařezané části rostlin, většinou listy, ale 

třeba také cibulové slupky, zalejeme va

řící vodou, nádobu zakryjeme a necháme 

10 až 15 minut stát. Potom výluh zce

díme, necháme vychladnout a podle re

ceptu ředime. 

Použitf: heřmánek, lichořeřišnice, česnek, 

mrkvová nať atd. 

• STUDENÝ VÝLUH 

Rostliny zalejeme studenou vodou, nej

lépe dešťovou. Necháme stát několik ho

din až jeden den. Nesmí začít kvasit! 

Používáme například u kopřivy nebo řeb

říčku. 

Nejdůležitější rostliny a jejich 
použití 

Uveďme si nyní přehled nejdůležitěj
ších rostlin používaných v biozahradě 

k různým účelům, k takzvané biologické 

ochraně rost l in ,  i když tento termín 

svádí k představě boje. Mnohé rostliny 

působí díky svým aromatickým látkám 

odpudivě na hmyz j iž během svého rů

stu, některé se pak také využívaji k na

stýlán í  napřik lad mezi košťáloviny. 

Mnohé zase naopak lákají hmyz uži

tečný. Při používání některých z nich je 
na místě opatrnost. takový výluh z vra-
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Zákvas z listů černého bezu nám poslouži 
proti hryzcům 

tiče už patří k dosti "silným" jedům - pro 

hmyz, ale i pro člověka! 

Marně zde budete hledat tabák. Tato 

rostlina je natolik jedovatá, že do "apa

tyky" ekologického zahrádkáře nepatří! 

Bez černý (Sambucus nigra) 

Všudypřítomný keř, jehož květy, plody 

i listy hrály vždy významnou úlohu v lido

vém léčitelství. Listy, které používáme 

v ekozahradě, obsahují pryskyřici, glyko

sidy sambunigrin, sambucin a další látky. 

Bezový zákvas: 1 kg čerstvých listů dáme 

do 10 litrů vody. Nádobu postavíme na 

slunce a necháme kvasit. Ještě kvasici jíchu 

Uiž za několik dní po založení kvasu) lejeme 
nezředěnou do děr hryzců. Menší množství 

můžeme přidat k jiným zákvasům, rozšíří 

se tím spektrum účinných látek. 



Cibule (Allium cepa) 

Prastará zelenina vynikajici svým obsa

hem silic, organických kyselin apod. Pro 

Česnekový zákvas: 0,5 kg čerstvých, roz- rostliny, půdu nebo kompost. Heřmánek 

mačkaných stroužků zalejeme 10 litry tak podporuje zdravý růst rostlin a chrání 

vody. Hotovou, vykvašenou jíchu ředíme je před kořenovými chorobami a hnilobou. 

její dezinfekční úČinky ji využíváme k po- vodou v poměru 1 : 1 0  a použiváme k zá-

tlačování houbových infekci. 

Výluh z cibule a česneku působi 
preventivně proti houbovým chorobám 

Cibulový výluh: 75 g nakrájené cibule za

lejeme 10 litry vařící vody. Zcezeným 

a vychladlým výluhem (neředěným) po

stříkáme ohrožené rostliny. Působí pre

ventivně proti houbovým chorobám. 

Můžeme použit také cibulové slupky, 

možná je i kombinace s česnekem. 

Cibulový zákvas: Platí obecná zásada: 0,5 

livce. Posiluje rostliny. Neředěnou jíchou Kapraď samec (Drvopteris filis max) 

postřikujeme mladou mrkev, abychom Hasivka ortič! (Pteridium aqui/inum) 

pochmurnatce mrkvové zabránili v nakla- Dva druhy kapradin, jejichž používání 

dení vajíček. v léčitelstvi má tisíciletou tradici . 

Používaly se především kořeny, které ob-

Česnekový výluh: Na 1 l itr vody potřebu- sahují jedovaté látky. Na zahradě použí-

jeme asi 70 g česneku. Rozmačkané váme listy. Kapraď si můžeme nasbírat 

stroužky zalejeme horkou vodou a ne- i do zásoby a usušit, sbiráme ale s mirou. 

cháme alespoň 5 hodin stát. Neředěným 

výluhem postříkáme rostliny ohrožené Kapraďový zákvas: 1 kg čerstvých nebo 

houbovými chorobami. V sedminásobném 

zředění by měl působit proti roztočům, 

postříkáme-Ii jim rostliny i půdu pod nimi. 

Heňnánek (Matricaria chamomi/la) 

V lidovém léčitelství jedna z nejpouživaněj

šich rostlin, ceněná pro své protizánětlivé, 

antibakteriální účinky. Obsahuje účinné 

látky chamazulen, hořčiny, flavony, deri

váty kumarinu. Použiváme květy (úbory), 
nezaměňujme je však se rmenem. 

1 00-200 g sušených listů zalejeme 1 0  

litry vody. Hotový zákvas zředíme vo
dou 1 : 10  a použijeme k postřiku proti 

mšic im. Při postřiku na půdu působí 

proti s l imákům. Neředěný můžeme pou

žít k z imnímu postřiku proti puk l ic im 

a vlnatce krvavé. 

Kapraďový odvar: Postupujeme jako 

u přesličkového odvaru. Použití je stejné 

jako u kapraďového zákvasu. 

kg rostlin stačí na 10  litrů vody. V tomto Heřmánkový výluh: Příprava je stejná jako Kopfiva (Urtica dioica, U. urens) 

případě můžeme do sudu nasypat cibulí u kamilkového čaje, který si děláme pro Kopřiva dvoudomá vytváří - jak už napo-

klidně i vice, přidat můžeme také česnek, sebe. Můžeme ho použít jako přírodní mo- vídá i její název - rostliny samčí a samičí 

šalotku, česnek medvědí, pažitku a další 

příbuzné. Vykvašenou jíchu ředíme vo

dou 1 :10.  Aplikujeme jako zálivku nebo 

postřik na rostliny. Posiluje rostliny a pů

sobí preventivně proti houbovým choro

bám, především u jahod, brambor, bobu

lovin a ovocných stromů. 

řidlo. 1 kávovou lžíci výluhu smícháme s 1 

litrem vlažné dešťové vody, nasypeme se

mena a necháme je 1 5-30 minut máčet. 

Praktičtější je ponořit semena do této kou

pele v bavlněném pytlíku. Heřmánkovou 

koupel používáme především u semen vi

kvovitých (hrách, fazole) a brukvovitých 

(zelí, ředkvička) rostlin. Semena necháme 

Česnek (Allium sativum) uschnout na papíru na stinném místě a do 

Známá zelenina pěstovaná a konzumo- dvou dnů vysejeme. 

vaná již ve starém Egyptě. Používá se 

v lidovém léčitelství především pro účin

nou látku al l ic in, která má antibiotické 

vlastnosti. Na zahradě ho používáme na 

regulaci houbových infekci. 

Studený výluh: Hrst heřmánku zalejeme 

jedním litrem vlažné vody, zakryjeme a ne

cháme 12-24 hodin stát. Scedíme, vymač

káme a ředíme 1 : 5  vodou. Postřikujeme 

5 3  

Kopřiva má v biozahradě univerzálni použiti 



a je vytrvalá, ostatně většina zahrádkářů 

ji velmi dobře zná. Její menší příbuzná 

kopřiva žahavka je jednoletá a jedno

domá, samčí i samičí květy jsou na stejné 

rostlině. Kopřiva se VYUŽívá v domácí ku

chyni i lékárničce a široké uplatnění na

lézá i na ekozahrádce, kde patří k nejoblí

benějším rostlinám vůbec. Je považována 

za medicínu pro půdu, rostliny i člověka. 

Obsah účinných látek v obou druzích 

je obdobný a jedná se především o kyse

l inu křemičitou, mravenčí, citronovou, 

octovou, vitamin C, železo, hořčík atd. 

Kopřivový zákvas: Vezmeme kopřivu 

před vytvořením semen, stonky nastří

háme nebo nařežeme na kousky o délce 

10-20 cm a dáme do sudu. Nádobu mů

žeme naplnit klidně i do dvou třetin. 

Pracujeme-Ii v malém, použijeme 1 kg 

čerstvých nebo 1 50-200 g sušených 

kopřiv na 10 l itrů vody. Nádobu neplníme 

až po okraj, protože jícha během kvašení 

pění! Každý den obsah sudu pořádně 

promícháme. Un ikající zápach můžeme 

eliminovat tím, že povrch tu a tam posy

peme horninovou moučkou. Hotovou jí

chu, která už nekvasí, ředíme vodou 1 :10 

a používáme k zalévání ke kořenům. Pro 

postřik rostlín ředíme v poměru 1 :20. 

Takto zředěný zákvas můžeme použít 

i k zálivce sazenic v hrncích nebo k navlh

čení výsevních rýh. Kopřivový zákvas 

ozdravuje a posiluje rostliny. 

Kopřivová kvasící jícha: Postupujeme 

stejně jako v předchozím případě. Po asi 

4 dnech j i  můžeme použít na ochranu 

před mšicemi a roztoči, můžeme ji při

tom smíchat s přesl ičkovým odvarem 

a ředíme ji pak vodou 1 : 50. 

Studený výluh: 1 kg kopřív zalejeme 10 litry 

vody a necháme 12-24 hodin stát. Do vody 

se přitom dostávají pálivé látky. Nesmi začít 

kvasit! Výluh aplikujeme neředěný na rost

liny napadené mšicemi. Při silnějším napa

dení postřik třikrát opakujeme ( 1x  denně). 

Kostival (Symphytum officinalis, S. pe

regrinum) 

Zatímco se v lidovém léčitelství používá 

kořen kostivalu, my budeme na zahradě 

potřebovat jeho listy. Ty obsahují tříslo

viny, sl izy, alkaloidy a další účinné látky. 

Kostivalový zákvas: Nařezané stonky 

a listy zalejeme stejně jako u kopřivy vo

dou: 1 kg čerstvé hmoty na 10 litrů vody. 

Kostival můžeme při zakládání zákvasu 

také smíchat s kopřivami. Hotovou jíchu 

zředíme 1 : 10  vodou a použiváme k zalé

vání ke kořenům. Pro vysoký obsah du

síku a drasliku se hodí hlavně pro zeleniny 

náročné na živiny jako rajčata, celer 

nebo koštáloviny. Při postřiku na list ře

díme 1 :20. 

Rostliny kostivalu necháme zkvasit a 

použijeme k přihnojení 

Kozlík (Valeriana officinalis) 

Čarodějnice prý nesnášely jeho pronika

vou vůni a v loži rodičky zaháněl kozlík zlé 

duchy, kteří mohli ublížit novorozeněti. 

Oddenek kozlíku roztlučený na prach 
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a podaný v číši vína získával lásku osoby, 

která ji vypi la. Z kořenů se získávaly 

známé valeriánské kapky. My budeme na 

naší zahradě používat jen jeho květy, je

jichž extrakt by měl naše rostliny ochrá

nit před pozdními mrazíky. 

Kozlíkový extrakt: Z nařezaných květů 

a trochy deštové vody uděláme kaši, mů

žeme k tomu použít mlýnek, mixér apod. 

Kaši vylisujeme (vymačkáme) a tekutinu 
naplníme do skleniček, které skladujeme 

v chladnu. 1 kapka extraktu stačí na litr 

vody, 15 minut rytmicky mícháme a pou

žijeme k jemnému postřiku (mlžení) na 

kvetoucí ovocné stromy, má-Ii přijít 

noční mrazík. Postřik provádime navečer. 

Postřik tímto extraktem na jaře podpo

ruje také nasazení květů a plodů 

u stromů, květin a plodové zeleniny jako 

jsou okurky, rajčata, hrášek a fazole. 
Postřik provádíme před květem. 

Křen (Armoracia rusticana) 

Ve většině zahrádek nesmí tato rostlina 

chybět, vždyt je to léčivka i nepostrada

telné koření do okurek nebo k masu! 

Zatímco však do kuchyně potřebujeme 

kořeny, stačí nám pro využiti v ochraně 

rostlin listy křenu. 

Křenový výluh: Z 0,5 kg nařezaných listů 

připravíme přelitím 1 litru vařící vody silný, 

koncentrovaný výluh. Po přelití 15 minut 

rytmicky mícháme dřevěným kolíkem, pak 

tekutinu zcedíme. Zředěný 1 :1 vodou po

střikujeme křenový výluh v létě na 

ochranu stromů před moniliovým usychá

ním větviček. Ve zředěni 1 :5 se použije 

jako preventivní postřik stromů na jaře. 

Křenový odvar.' Ze směsi listů a kořenů 

můžeme připravit i odvar. Vezmeme při

tom 300 g křenu na 10 lítrů vody. 



Neředěný odvar používáme rovněž jako Měsičkový zákvas: Květy, listy i stonky 
postřik proti moniliáze, zalejeme vodou a necháme vykvasit. 

Zředíme 1 :10 a používáme jako zálivku 

Uchořefi�nice většf (Tropaeolum majus) k ozdravění půdy a posíleni rostlin - zele-

Tato rostlina dobře zakrývá půdu a také niny, květin i ovoce, 

hezky červeně kvete, má ovšem ráda teplo, 

Lichořeřišnicový výluh: Čerstvé listy 

nebo celé výhony nařežeme a zalejeme 

půl litrem vařící vOdy. Zelené hmoty při

tom použijeme tolik, aby byla tak tak po

nořená, neměla by plavat - výluh má být 

koncentrovaný, Zakryjeme a necháme 

10-15  minut stát. Koncentrát můžeme 

uchovávat v uzavřených láhvích 

v chladnu a temnu, Neředěný se tento 

extrakt používá proti vlnatce krvavé, 

Mrkev (Daucus carota ssp, sativus) 

I nať z .obyčejné· m rkve najde na naší 

zah radě své u p latnění !  L isty mrkve 

obsahuj í  éter ický o lej ,  také a lka lo idy 

pyrrol id in a daucin,  stejně jako karo

ten, Použijeme l isty rané mrkve, tr

háme je opatrně, abychom rostl iny 

nepoškodi l i .  

Mrkvový výluh: Na 1 litr vody vezmeme 
50 9 čerstvé mrkvové natě, po přelití va-

řící vodou zakryjeme, aby éterické oleje 

Měsíček (Calendula officinalis) nemohly uniknout. Neředěným výluhem 

Měsíček je prastará léčivka, která by ne- postříkáme záhony cibule a párku v době 

měla chybět v žádné biozahradě, tak náletu květilky cibulové a molíku česne-

Výluh z mrkvových listů slouži Jako 
ochrana před škůdci cibulovin 

jako dřív nechyběla ani v selských zahra- kového, Ti jsou sílným mrkvovým aroma Pelyněk pravý (Artemisia absinthum) 

dách, Obsahuje éterícké oleje, barviva, zmatení a nemohou naklást vajíčka, Již Plinius tvrdí, že do šatů, v nichž byla za-
sl izy, saponiny a hořčinu calendulin, Postříkáme i půdu okolo rostlin, balena větvička absintu, se nikdy nedají 
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moli. Kouř z pálené natě a absintový olej 

vetřený do pokožky zahání prý do velké 

vzdálenosti komáry, Ruská lidová medicína 

dodnes používá drcenou nať pelyňku 

k vypuzování obtížného hmyzu - nať se 

rozestře po podlaze, Pro své intenzivní 

účinné látky patří pelyněk k nejsilnějším 

ochranným prostředkům proti mšicím. 

Nejvíce účinných látek obsahuje pely
něk v době květu v horní části větviček, 

Tehdy si je můžeme nařezat, udělat 

svazky a usušit. 

Pelvňkový zákvas: Vezmeme poněkud 

menší množství drogy než u jiných rostlin, 

na 10 litrů vody stačí 300 9 čerstvého 

nebo 30 9 sušeného pelyňku, Neředěným 

zákvasem postříkáme napadené rostliny 

i půdu kolem nich, Používáme proti mšicím, 

housenkám a mravencům. 



POOPÚRNt POST�KY A zALlVKY 

Výchoz! surovina Kolik Jak Kdy Kde Na co Tipy 

Bez čený podle potřeby, zákvas: jaro až do děr od vypuzeni vhodný jako přisada 

listy použiváme neředěný podzim hryzců hryzců k jiným rostlinným 

čerstvé listy odvarům 

Cibule na 10 I vody: výluh: jaro na rostliny preventivně proti využiváme i cibulové 

slupky 75 g nakrájené neředěný léto a na půdu houbovým chorobám slupky; vhodná je směs 

též ostatni cibule jahod, brambor, s česnekem 

cibulovité rybizu, ovocných 

rostliny stromů 

na 10 I vody: zákvas: na rostliny, jako u výluhu zákvas můžeme obohatit 

0,5 kg cibule 1:10 ředěný půdu a pod česnekem, pažitkou, 

stromy šalotkou, česnekem 

medvědim apod. 

zákvas: nálet na mladou ochrana před 

1:20 ředěný pochmurnatky mrkev pochmurnatkou 

mrkvové mrkvovou 

Cesnek na 10 I vody: zákvas: jaro na půdu posileni rostlin předevšim preventivně; 

0,5 kg čerstvých 1 :10 ředěný léto proti houbovým trochu česneku lze 

stroužků chorobám přidat do všech 

ostatnich odvarů 

0,5 kg česneku neředěný jaro na mladou ochrana před 

a cibule nálet pochmur- mrkev pochmurnatkou 

natky mrkvovou 

na 1 I vody: výluh: jaro na rostliny proti houbovým 

70 g česneku neředěný léto chorobám (padli apod.) 

výluh: jaro na rostliny proti roztočům střikáme častěji 

1 :7 ředěný (květen) a na půdu na jahodách apod. v kratšich odstupech 

Heřmánek na 1 šálek vody: výluh: jaro, na osivo mořidlo 

květy 1 polévková 1 lžice na podle 

lžice suché 1 I vody potřeby 

drogy 

na 1 I vody: studený jaro na rostliny podpora zdravého dobrý i pro kompost 

hrst heřmán- výluh: léto a na půdu růstu; proti hnilobám 

kových květů 1 :5  ředěný 

Kapradiny na 10 I vody: zákvas: zima na ovocné zimni postřik dobrý při nedostatku 

Kapraď samec 1 kg čerstvé 1:10 ředěný dřeviny proti puklicim, drasliku 

Hasivka orliči 100-200 g štitenkám a vlnatce krvavé 

sušené drogy 

listy jaro na rostliny proti mšicim 

a na půdu a slimákům 

ne ředěný jaro na rostliny proti houbovým 

léto a na půdu chorobám, rzi 
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PODPŮRNt POSTRlKY A zALlVKY 

Výchoz! surovina Kolik Jak Kdy Kde Na co Tipy 

Kopl'iva na 10 I vody: zákvas: jaro na půdu hnojení, ozdrave- ne na cibuli a fazole! 

celé rostliny 1 kg čerstvé 1 :10 ředěny léto ní a posilení 

bez kořenů, 150-200 g 

žádna semena! sušené drogy 1 :20 ředěny jaro na rostliny 

léto 

kvasicí jicha: předjaří na ovocné proti přezimují- vhod na směs: 1 I kvasicí 

1 :50 ředěna před vyrašením dřeviny cím mšicim a roz- kopřivové jíchy a 0,5 I 
listů a květů točům přesličkového odvaru 

jen čerstvá nat studeny jaro na rostliny proti mšicím při silnějším napadení 

vyluh: léto stříkame po tři dny 

neředěny za sebou 

Kostival na 10 I vody: zakvas: jaro na půdu dobry při nedos- můžeme michat s kopři-

listy 1 kg čerstvé 1 :10 ředěny léto tatku draslíku; vou a jinymi bylinami 

150-200 g hnojení, posilení 

sušené drogy 

1 :20 ředěný jaro na rostliny 

( listové hnojivo) léto 

Kozllk na 1 1  vody: zředěný jaro, před na rostliny podpora nasazeni 

květy 1 kapka květo- extrakt květem (květiny, ovoce, květů a plodů, 

vého extraktu plod. zelenina) barvy, aroma; po-

siluje odolnost 

kvetení ovoc- ochrana před noč- střikame odpoledne 

nych stromů nim mrazikem až večer 

Kren na 1 I VOdy: vyluh: léto ovoc. stromy proti moniliózam nejlépe preventivní 

listy a kořeny 0,5 kg čerstvych 1 :1  ředěny plody a postřik 

listů větve 

1 :5  ředěný jaro ovoc. stromy proti moniliovému u moniliového usychání 

usychani střikame nasledující 

jaro v době květu 

na 10 I vody: odvar: jaro, léto jako vYluh proti rnoniliózam 

300 g listů neředěny 

a kořenů 

Lichorel'išnice podle potřeby vyluh: jaro a při ovocné dřeviny proti vlnatce podobně 

listy, Výhonky silně koncen- napadeni krvavé jako u kapradin 

trovaný, 

neředěný 

MěsíCek podle potřeby, zakvas: léto na půdu hnojeni, posileni, vhodné pro zeleninu, 

celé kvetoucí obvyklé množství 1 :10 ředěny ozdravení ovoce i květiny 

rostliny bez kořenů na zakvas 
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PODPÚRNt POSTRlKY A zAUVKY 

Výchozf surovina Kolik Jak Kdy Kde Na co Tipy 

Mrkev na 10 I vody: výluh: jaro (nálet na mladou proti květilce působi podobně jako 

nat 50 g čerstvé natě neředěný kVětilky cibuli a pórek; cibulové smišená kultura mrkve 

cibulové) na půdu a cibule 

Pelyněk pravý na 10 I vOdy: zákvas: jaro na rostliny proti mšicím, hou- nasušíme si pelyňkovou 

kvetoucí konce 300 g čerstvé neředěný léto a na půdu senkám, mravencům nat na jarni postřik 

výhonů 30 g sušené rzi ryblzové 

drogy 

výluh: jaro na rostliny proti mšicím a bě-

neředěný láskům (1. nálet) 

výluh: léto na jabloně proti obaleči 

1:3 ředěný 

výluh: podzim na bobulovi- proti roztočům 

1:2 ředěný ny a jahody 

odvar: jaro na jabloně proti obaleči 

neředěný léto a koštáloviny a běláskům 

Přeslička rolnl na 10 I vody: odvar: jaro až na rostliny prevence proti střikáme pravidelně 1 x 
celá nat bez 1 -1,5 kg čerstvé 1 :5 ředěný podzim a na pŮdu houbovým chorobám, za 2-3 týdny, při akut-

kořenů (sterilni 150-200 g sušené padli, rzi atd. nim napadeni 3 dny za 

stonek!) drogy utlumeni houbových sebou. Střikáme za 

infekci slunce. 

zákvas: jaro až na rostliny proti mšicim micháme s kopřivou 

1 :5  ředěný pOdzim a na půdu a roztočům; posíleni (zesíleni) nebo 0,3% 

rostlin maZlavým mýdlem 

(proti hmyzu) 

Rajčata na 1 I vody: studený léto (nálet na košťálo- proti běláskům 

listy hrst listů výluh: neředéný květilky viny 

zelné) 

pOdle potřeby zákvas: léto na košťálo- proti běláskům působi údajně i proti 

a možnosti 1:1 ředěný viny slimákům 

Reveň rebarbora na 3 1  vOdy: odvar: jaro na rostliny proti mšici makové střikáme třikrát 

listy 0,5 kg čerstvých neředěný léto za sebou 

listů 

výluh: jaro na pórek proti moliku 

neředěný léto česnekovému 

na 10 I vody: zákvas: léto na rostliny proti mšicim 

1 kg čerstvých 1 : 5  ředěný a housenkám 

listů 
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PODPÚRNt POST�KY A ZAUVKY 

Výchozl surovina Kolik Jak Kdy Kde Na co Tipy 

�ebNček na 10 I vody: studený jaro na rostliny prevence před hou- čerstvou řebřičkovou 

kvetoucí na! 20 9 sušených výluh: léto bovými chorobami, na! můžeme přimichat 

bez kořenů květů 1 :10 ředěný ochrana proti i do jiných rostlinných 

hmyzu odvarů 

Smetanka na 10 I vody: zákvas: jaro až na rostliny podpora růstu pampelišku můžeme při-

listy, květy 1,5-2 kg čerst- neředěný podzim a na půdu a kvality plodů michat do jiných zákva-

a kořeny vých listů a sů, např. kopřivového 

květů 

150-200 9 sušené 

rostliny (listy zákvas: jaro na přisadu 

květy a kořeny) 1 :5 ředěný 

výluh: jaro na rostliny zlepšuje kvalitu 

neředéný (ovoce, plo- plodů 

dová zeL) 

Vratič na 10 I vody: odvar: jaro na rostliny proti roztočům, ve směsi s přesličkovým 

kvetoucí na! 300 9 čerstvé neředěný léto mšicím a jinému odvarem působi jako 

bez kořenů 30 9 sušené hmyzu prevence před 

natě houbovými chorobami 

zákvas: jaro, léto hlavně při napa-

ne ředěný dení hmyzem 

na 1 1  vody: výluh: podzim, zima na dřeviny preventivní och ra-

30 9 sušené neředéný a předjaří na před škůdci 

natě ovocných dřevin 

výluh: léto na rostliny proti mšicím, roz-

1 :3  ředěný točům, běláskům 

a jinému hmyzu 

Zeli podle potřeby zákvas: jaro na půdu posílení sazenic, mícháme zelné listy, 

listy 1:5 ředěný a pod sazenice odpuzuje dřepčíky kopřivu a přesličku 

neředěný jaro na půdu prevence proti ná-

dorovitosti košťálovin 

(Podle: Kreuter, M.-l., 1990) 
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Pelyňkový výluh: Vycházíme ze stejného 

poměru jako u zákvasu. Hotový, nezředěný 

výluh postřikujeme proti mšicím a bělás

kům. Při letním postřiku proti obaleči jab

lečnému ředíme v poměru 1 :3. Při jarním 

a podzimním postřiku proti roztočům na 

ostružinách a jahodách ředime 1 :2. 

Pelyňkový odvar: Množství drogy i pou

žiti je stejné jako u pelyňkového vý

luhu,  vlastní příprava - viz základ ni re

cept. 

Pfeslička rotní (Equisetum arvense) 

Známá rostlina rostouci s oblibou na mís

tech se zamokřeným podorníčím. Obsahuje 

velké množství kyseliny křemičité, ale i jiné 

kyseliny, saponiny, hořčiny a třisloviny. 

Používáme letní zelené výhony. Obsah kyse

liny křemičité je největší v srpnu 

Přesličkový odvar: 1 -1 ,  5 kg čerstvé nebo 

1 50-200 g sušené přesličky dáme do 10 

litrů vody, přivedeme k varu a necháme 

vařit asi 30 minut. Hotový odvar ředíme 

v poměru 1 : 5. Postřik provádíme dopo-

ledne, pokud možno za slunečného po-

Listy rajčat využíváme při ochraně 
košťálovín před bělásky 

Rajčata (Solanum Iycopersicum) 

Listy rajčat, obsahující solanín, éterické 

oleje, tříslovíny apod., můžeme na ekoza

hradě použít k ochraně rostlin proti bě

láskům. Abychom rajčata neoslabovali, 

můžeme vzít místo listů vyštípané boční 

výhony. Rajčata použijeme při druhém 

náletu bělásků v červenci a srpnu, při prv

ním náletu bývají ještě příliš slabá 

časí, a to jak na rostliny, tak i na půdu Studený výluh· Nařezané listy zalijeme 

Přeslíčka působí preventivně proti hou- vodou vyhřátou sluncem, na jednu hrst 

bovým chorobám. Dobrou účinnost lze listů jeden litr vody. Necháme 2-3 hodiny 

zaznamenat, provádíme-Ii postřik pravi- stát a po zcezení stříkáme na košťálovíny. 

delně na jaře a v létě, jednou za dva až 

tří týdny. Pří akutním nebezpečí stříkáme Rajčatový zákvas: Máme-Ii větší množství 

jednou denně tři dny po sobě. vyštípaných výhonů, můžeme založit zá-

kvas. Ten pak stříkáme na košťáloviny po 

Přesličkový zákvas: Zakládáme podobně zředění vodou v poměru 1 : 1 .  Tento zá-

jako zákvas kopřivový. Ředíme 1 : 5  a apli- kvas údajně odpuzuje také slimáky. 

kujeme ve formě postříku. Můžeme ho 

během celého léta používat proti mšícím Reveň rebarbora (Rheum rhabarbarum) 

a roztočům. Jeho účínnost zvýšíme přidá- Známá trvalka používaná v nejedné ku-

ním jednoprocentního roztoku mazla

vého mýdla. Můžeme sí udělat také zá

kvas ze směsi kopřív a přeslíčky na posí

lení rostlin. 

chyni nám poslouží na ochranu před čer

nou mšicí makovou a molikem česnekovým. 

Listy obsahují glykosidy a kyselinu šťavelo

vou, jejíž obsah během léta narůstá. 
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Reveňový odvar: 0,5 kg zelených nařeza

ných listů dáme do 3 litrů vody a uva

říme podle základního receptu. Neředěný 

odvar používáme jako postřik proti mšici 

makové. 

Reveňový výluh: Stejné množství l istů 

přelijeme vařící vodou. Používáme proti 

malíku česnekovému. 

Reveňový zákvas: 1 kg čerstvých listů na 

10 litrů vody. Po zředění 1 :5 postřiku

jeme rostliny v rámci prevence před na

padenim mšicemi a housenkami. 

Řebtfček (Achi/lea mi/lefolium) 

Plinius vypráví, že léčivou moc této rost

liny objevil řecký hrdina Achilles, když j í  

vyléči l  král i  Télefovi, Héraklovu synu, 

ránu zasazenou kopím. Nás bude jistě 

také zajímat, že se řebříček používal 

v severní Evropě jako hořká substance 

do piva dávno před chmelem. Na ekoza

hradě přidáváme kvetoucí řebříček do 

všech smíšených zákvasů pro jeho posi

lující účinky 

Řebříček pomáhá protí houbovým 
chorobám 



Studený výluh: 20 9 sušených květů zali

jeme 1 litrem studené vody a necháme 

24 hodin stát. Vylisovaný (vymačkaný) 

extrakt zředime 1 :10 a použiváme jako 

preventivni postřik proti houbovým cho

robám. Můžeme ho rovněž v malém 

množství přimíchávat do odvarů použí

vaným proti houbovým infekcím. 

Smetanka lékafská (Taraxacum offici

naleJ 

Smetanka neboli pampel iška je hojně 

používaná v l idové medicíně, dříve i pro 

pěstování krásy žen. Mladé lístky na

jdou své uplatnění také v kuchyni při 

připravě jarního salátu. Z účinných lá

tek obsahuje smetanka hořčinu taraxa

cin, inulin, cholin, cukry, třísloviny atd. 

Nejvice účinných látek obsahuj í  l isty 

mladé, od března do května. 

Pampeliškový zákvas: 1 . 5 - 2  kg čer

stvých l istů a květů zalijeme vodou 

podle základního receptu. Nezředěným 

zákvasem postřikujeme nebo poléváme 

na jaře rostliny, abychom podnítili har

monický růst a z lepši l i  kvalitu plodů 

U mladých rostlinek raději ředíme 1 :5 .  

Na  podzim můžeme pampeliškovým zá

kvasem polit záhonky nebo zalit stromy. 

Pampeliškový výluh: 1 50-200 9 čer

stvých pampelišek postač i na 10 litrů 

vody. Zcezeným výluhem postříkáme 

Jedovatý vratíč používáme jen v krajním 
případě! 

Vratičový výluh: 30 9 sušených květů za

lijeme 1 litrem vaříci vody, necháme vy

chladnout a neředěným výluhem postři

kujeme rostliny na ochranu proti škůd

cům (roztoči, mšice, obaleči). U ovocných 

dřevin můžeme provést preventivní 

zimní postřik. Při aplikaci v létě koncent

rát raději zředíme v poměru 1 :3. 

Vratičový odvar: 300 9 čerstvých 

květů, l istů a nařezaných stonků (nebo 
30 9 sušené natě) povařime v 1 0  l itrech 

vody. Nezředěný odvar používáme 

proti hmyzu podobně jako u výluhu.  

Vratičový zákvas: 300 9 čerstvé naře

zané natě dáme do 10 litrů vody a ne

cháme vykvasit. Neředěný zákvas se 

použivá jako postřik proti hmyzu a roz-

na jaře vybrané rostliny. Vhodné ob- točům. 

zvlášť pro ovocné stromy, bobuloviny, 

rajčata a další plodovou zeleninu. Zelf (Brassica oleracea) 

Zelí je nejen potravinou, a le i léčivkou 

Vratič (Tanacetum vulgare) a na ekozahradě můžeme zelné listy i od-

Vratič patří k jedovatým rostlinám pou- pad ze zelí zpracovávaného v kuchyni 
žívaným tradičně proti obtížnému použít proti dřepčikům 

hmyzu i střevním parazitům. Při pře-

dávkování může způsobit i u č lověka Zelný zákvas: Podle základního receptu 
otravu! založíme zákvas z nařezaných zelných 
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l istů. Hotový zředíme 1 : 5  a používáme 

proti dřepčíkům ve formě zálivky ko

lem brukvovitých rost l i n .  Tento zře

děný zákvas m ůžeme použít obecně 

k posílení mladých zelenin. Osvědčil se 

i smíšený zákvas ze zeli a kopřivy nebo 

přesl ičky. 

Výluhy. odvary. zákvasy 
- co dodat? 

Výčet rostlin použitelných v ochraně 

rostlin na naši ekozahradě není konečný 

a úplný Klidně můžete sami experimento

vat a hledat nejlepŠí kombinace a účinky. 

Důležitým doplňkem mohou být 

všechny aromatické léčivky jako je šalvěj, 

máta, levandule, tymián, yzop nebo fe

nykl, ale třeba i plevele, např. kokoška pa

stuší tobolka, ptačinec žabinec, česnek 

medvědí apod. 

Nejpouživanější rostliny pro naši ..lé

kárničku" můžeme i nasušit do zásoby 

a používat jako suchou drogu. 

Nečekejme však od těchto prostředků 

žádné zázraky. A silnějším, "tvrdším" jedům 

se raději vyhněme. Působí totiž nejen na 

škůdce, ale i na jiný hmyz a narušují draho
cenou ekologickou rovnováhu. 

Používejme spíš preventivní, tj. pod

půrné a posilující zálivky a postřiky, které 

pomůžou půdě a tím i rostlinám, než aby

chom v zahradě zastávali funkci policie 

a honili s po stři kova čem stále nějaké "zlo

čince". 

Zelný zákvas odpuzuje dřepčiky 



Prostředky biologické 
ochrany, které nabízí 
náš trh 

Tato kniha by nebyla úplná, kdyby

chom se v n i  nezmini l i  také o připrav

cich, sloužicich k ochraně rostlin proti 

původcům chorob a škůdcům, které 

jsou prodávány dnes už i u nás. Jedná se 

buď o různá "bioagens" - tedy mikroor

ganismy, roztoče nebo h myz - která 

jsou schopna hubit j iné organismy, 

anebo o prostředky vyráběné šetrnou 

technologi i  a z přírodních surovin. 

Uvedeme si ale i některé technické po

můcky. Bohužel se v této kapitole nevy

hneme pojmům škůdce a hubení. Nám 

by však na zahradě mělo j ít především 

o nastolení rovnováhy, kde i určité 

množství tzv. škůdců lze tolerovat 

Biebit 

Mikrobiální přípravek obsahující bakterii 

Bacil/us thuringiensis kmen kurstaki. 

Používá se proti housenkám motýlů, ze

jména proti běláskům, píďalkám, obalečům 

a bekyním. Pro jiný hmyz a zvířata jakož 

i pro člověka je tato bakterie neškodná 

Biobit účinkuje tak, že po jeho po

zření dojde v zažívacím traktu housenky 

k aktivaci bakteriální bílkoviny, která na

ruší střevní stěnu a způsobí ochrnutí 

svalstva housenky. Během 30 minut až 

několika hodin přestává housenka žrát 

a po 2 až 5 dnech hyne. 

Tento postřik funguje při teplotách 

nad 15 oe, nestříkáme za deště nebo 

před ním. Slunce bakterie ničí a proto je 

vhodné postřik po 14 dnech opakovat 

Dodává se ve 1 00 ml balení. 

Neveder 

Tento přípravek obsahuje bakterii 

Bacil/us thuringiensis kmen tenebrionis. 

Je účinný proti larvám mandelinky bram

borové. Pro jiné druhy hmyzu a dalších 

živočichů je neškodný. 

Proti larvám mandelinky bramborové je 

účinný bakteriální přípravek Novodor 

ZAHRADA Z .IEDO 
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LA B O R ATO R E  
ZD CHELCICE. 389 01 VODŇANY • TEL.: 03421 38331 3 • FAX: 03421 38221 2 • e-mail: blola@iol.cz 

výrobce dovozce a distributor biologických přípravků k ochraně rostlin 
� � 

BIOAGENS n a :  svil u š ky • m š i c e  • m o l i c e  • s m utnice • lalokonosce • h o u s e n ky m ů r  
č e rvce • p u k l i c e  • třásn ě n ky • vrtalky • č m el áky k o pyl e n í  rajčat 

BIOAGENS n a :  svi l u š ky • vl novníky • hálč ivce a h o u s e n ky bekyně vel k o h l avé 
FEROMONOVÉ LAPÁKY 
DODÁVKY NA DOBíRKU * OSOBNí  ODBÉR * O BJ EDNÁVKY píSEMNĚ I TELEFON I C KY 

IN FORMACE TELEFON I C KY (N E píSEM N Ě) Po - Pá od 7. 00 do 7 . 30 h o d i n  

Účinkuje obdobně jako Biobit, tzn. 

že bakterie musi být larvami mandeli· 

nek sežrány. Larvy hynou za 4 až 7 dnů 

po ošetřeni, po tuto dobu však už ne· 

žerou. 

Při vyššich teplotách se zvyšuje jeho 

účinnost. 

Polyversum 

Připravek obsahuje spóry mykoparazi· 
tické houby Pythium oligandrum, která 

napadá jiné druhy hub. Použivá se jako 

preventivní prostředek k ošetření 

osiva a sazenic především plodové ze· 

leniny na ochranu před houbovými 

chorobami jako je padání kl ičních rost

lin. Použiti má i u okrasných a lesních 

dřevin při výsevech. Působí i jako sti

mulátor růstu. 

Supresivit 

Přípravek s účinností podobnou jako 

Polyversum, účinným bioagens je zde 

houba Trichoderma harzianum. Slouží 

k ochraně proti padání kl ičnich rostlin 

Biool 

Přípravek na bázi olejů použivaný proti 

nežádoucímu hmyzu. Tělo zasaženého 

hmyzu je prakticky obaleno emulzí oleje 

a jedinec se tak udusí. Použiti: ochrana 

proti mšicím, molicím, puklicím, třásněn· 

kám, sviluškám, housenkám atd. 

Bioton, Bioan 

Emulgovatelné koncentráty použivané 

proti houbovým chorobám, předevšim 

proti padli, na okurkách, rajčatech, sa

látu, květinách, rybízu a angreštu. Bíool, 

Bioton í Bioan jsou zhotovovány vý

hradně z potravinářských surovin. 

Neudosan 

Přípravek na bázi draselných solí přírodních 

mastných kyselin. Používá se na ochranu 

proti mšicim, molicím a sviluškám na zele· 

nině, ovoci a okrasných rostlinách. 

BioBlatt 

tinu extrahovaného z rostlin sóje. 

Používá se zejména proti padli. 

Bioformatox 

Přípravek z potravinářských surovin pou

žívaný na hubení škodících mravenců, 

např. ve sklenících. 

Vysazování dravců 
a parazitů 
Dnes už i u nás se dají zakoupit dravé 

a .parazítícké druhy h myzu a roztočů, 

které lze použít na ochranu skleníkových 

kultur (zelenína, květiny). ale také na 

ovoce a vinnou révu. 

a půdním chorobám ve sklenících a pa- Prostředek ochrany rostlín protí houbo· Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis je 

řeníštích. vým chorobám na bázi přírodniho lecí- antagonistou svilušek 
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o. Biocont Laboratory - biologická ochrana rostlin 
kompletní sortiment prostředků biologické ochrany, p oradenstvi, odborná litera tura 

Nabídka prostředků biologické ochrany: 
- Dravý roztoč Typhlodromus pyri - proti sviluškám a škodlivým roztočům 

v sadech a vinicích 
Biologická ochrana ve sklenících a fóliovnících: 
- Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis proti sviluškám 

Mikrobiálni přípravky: - Parazitická vosička Encarsia formosa proti molicím 

- Biobit · proti housenkám škodlivých motýlů (bělásci na brukvovité zelenině, - Mšicomor Aphidius colemani proti mšicím 
- Dravý roztoč Amblyseius cucnmeris proti třásněnkám obaleč jablečný, obalečí na révě vinné, píďalky, bekyně) 

- Novodor · proti mandelince bramborové a květopasu jablňovému Nabídka prostředků biotechnické ochrany: 
- Polyversum . proti houbOvým chorobám -Optické lepové lapače (žluté, modré a bilé lepové desky) 
Parazitické hlístice: - Lepové pásy na stromy 
- Heterorhabditis proti larvám lalokonosců - Feromonové lapáky na obaleče 
-Steinernema proli smutnicírn 

Biocont laboratory S . L O . ,  Smahova 66, 627 00 Brno, teL/fax: 05 45 21 81 56 e-mail: boicont@biocont.cz, www.bioconLcz 

Ochrana ve sklenících 

SViluška chmelová (Tetranvchus urticae) 

Tento roztoč napadá skleníkové porosty 

okurek, paprik, baklažánů, a le i květin. 

Objevuje se i v bytech na pokojových 

rostlinách. Na ochranu proti svilušce se 

používá dravý roztoč Phvtoseiulus persi

milis. Ten vyhledává a vysává dospělce, 

nymfy, larvy i vajíČka svilušek. Od svilušek 

ho rozeznáme podle oranžové barvy 

a rYChlejšího pohybu. Dodává se buď 

v ampulích v drti jako popraš nebo na fa

zolových listech. 

Mšice bavlníková parazitovaná 
mšicomarem Aphidius colemani 

riorum) 

Drobný hmyz sněhobílé barvy o velikosti 

asi 2 mm. Napadá rajčata, okurky, pap

riky a některé druhy květin. Proti molicím 

se používá parazitická vosička Encarsia 

formosa. Její samiČky kladou vajíČka jed

notlivě do larev molic. Jedna samička na

klade až 300 vajíček! Dodávají se parazi

tovaná puparia molic buď na kartičkách 

nebo v ampulích. 

Mšice (Aphidoidea) 

Proti mšicím ve skleníku (mšice broskvo

ňová, mšice bavlníková, kyjatka zahradní) 

se používá několik druhů bioagens, 

uveďme si alespoň nejdůležitější z nich: 

• parazitické vosičky Aphidius cole

mani, jejichž samičky kladou vajíčka 

jednotlivě do mšic. Jedna samička pa

razituje až 300 mšic. Typický je 

vzhled parazitovaných mšic. Ty změní 

barvu do hněda a jakoby se nafouk

nou. Napadené mšice zpOČátku navíc 

vylučují poplašný feromon, na který 

reagují další mšice padáním na zem, 

kde jich řada zahyne. 
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Parazitovaná pupária molice maji černou 
barvu 

• dravá mšicomorka Aphidoletes aphi

dimvza. Samičky vyhledávají kolonie 

mšic a kladou do nich vajíČka. Vylíhlé 

larvičky vysávají mšice. Živí se více jak 

60 druhy mšic. 

Třásněnkv 

Drobný, 1 -2 mm veliký hmyz čárkovi

tého tvaru, který napadá okurky, raj
čata, papriky ve skleníku a také většinu 

skleníkových květin. Škodí sáním a přeno

sem virových chorob. Proti třásněnkám 

se vysazuje dravý roztoč Amblvseius cu-



Larvy mšicomorky Aphidoletes aphidimyza 

vysavaji mšice 

cumeris, Je to asi 0,5 mm veliký roztoč 

bilé až narůžovělé barvy, který vysává 

larvy třásněnek, ale i svilušky a je scho
pen přežít i bez kořisti, jen díky pylu, 

Škodliví roztoči v sadech 
a vinicích 

U ovocných dřevin škodí předevšim 

sviluška ovocná a sviluška chmelová, 

u vinné révy jsou to pak hálčivci a vlnov-

níkovci, kteří jsou původci kadeřavosti 

a plstnatosti révy, Dobře se osvědčilo vy

sazování dravého roztoče Typhlodromus 

pyri, který je schopen živit se i pylem, 

případně dlouhodobě hladovět. Protože 

ve vinicích a sadech také přezimuje, je 

vysazeni jednorázovým a dlouhodobým 

opatřením, Dodávají se přezimující sa-

Technické a další létajicich škůdců, napřiklad na obaleče 

pomůcky ochrany rostlin jablečného, švestkového atd, 

LEPOVt DESKY 

Rozvěšuji se do ohrožených kultur nebo 

korun ovocných stromů, Svou barvou 

lákaji určité druhy hmyzu, který na ně 

sedá a přilepi se, Mohou sloužit ke zjiš

těni doby náletu škůdce nebo, rozvě-

PLASICE PT AKŮ 

Moderní optické plašiče mají pro zvý

šen í  úč i nnosti  ho lografickou kresbu,  

Místo koupeného p laš iče s i  samo

zřejmě můžeme "strašáka" také sami 

vyrobit. 

šené ve většim množstvi, přimo PACHOVt PLASICE 
k ochraně, Zatímco na  plašení ptáků a zajíců se 

1, tluté: 

- červivosti třešni (vrtule třešňová), 

- na ochranu pokojových a balkono-

vých rostl in proti molicím, třásněn

kám, smutnicím a mšicím, 

- na ochranu zeleniny proti dřepčí
kům, blýskáčkům, krytonoscům, l i

stopasům, mšicím atd, 

- na ochranu skleníkových kultur proti 

molicím, smutnicím, mšicím atd, 

2. bflé: 

- na ochranu zeleniny, zejména košťá

lovin proti květi lkám, bejlomorkám 

a plodomorkám, 

- proti červivosti jablek a hrušek (pi

latka jablečná a hrušňová), 

- na ochranu švestek a hrušní proti pi

latce švestkové, plodomorkám a bej

lomorkám, 

3. modré: 

- proti třásněnkám do skleníku, na za

hradu, do bytu i na balkon, 

LEPOVt pASY 

Umisťují se na kmeny stromů a zabraňuji 

lezoucím Škůdcům v přístupu do koruny, 

osvědčí spíše p lašiče optické, u srnčí, 

daňčí a jeleni zvěře pomůžou plašiče pa

chové: Několik starých punčoch napl

níme l idSkými vlasy (např z kadeřnictví) 
a psími chlupy, zavážeme je a rozvěsíme 

na oh rožený pozemek např na ků ly, 

Vždy po několika týdnech je třeba ob

sah vyměnit, protože postupně ztrácí 

pach, 

mice roztočů a vysazuje se v prosinci až FEROMONOVt LAPACE 

únoru, Používají se lapače na jednotlivé druhy Pachový plašič na vysokou zvěř 
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EKOLOGIČTÍ PĚSTITELÉ ZELENINY, 
OVOCE A BRAMBOR 

ČLENOVÉ SVAZU PRO-BIO ŠUMPERK 
ZELENINA: 
Dostálkovi Petr a Gabriela, Veselka 52,  
374 01 Trhové Sviny, tel. 0335-321617 

Dutschke Joachim, Fořt 29, 543 43 
Čemý Důl .  tel. 0438-492179 

Groman Jaroslav, Kouleč 81, 273 29 
Kladno, tel. 0205-783814 

Horák Aleš, Lesoňovice 5 ,  593 01, 
Bystřice n,  Pernšt., tel. 0505-560087 
(také brambory) 

Lichtág Václav, Kršnův dvůr, 257 01 
Postupice, tel. 0603-215380 

Ludík Josef, Karoliny Světlé 5 ,  779 00 
Olomouc, tel. 068-5422723 
(také brambory) 

Matoušek František, Brzkov 13, 588 13 
Polná, tel. 066-7212748 

Netík Jaroslav, Spáleniště 5, 518 01 
Dobruška, tel. 0443-664492 
(také brambory) 

Paulík Zdeněk, č,p, 13 ,  664 08 Blažovice, 
tel. 05-44243808 

Pospíšilík Jiří, Zahradnictví Viola, 783 97 
Paseka, tel. 0643-439481 (také ovoce) 

Vymětal Josef, č,p, 7, 768 2 3  Břest, 
tel. 0634-354026 (také brambory) 

Weidenthaler Petr, Luční údolí, 687 06 
Velehrad 85, tel. 0602-702523  

OVOCE: 
Brauss Joachim, Žižkova 55,  320 1 5  
Plzeň, tel. 019-7420534 

Hák Zdeněk, Bezručova 773, 544 01 
Dvůr Králové n, L., tel. 0437-831195 

Karger Jiří, Nětčice 18,  768 02 Zdounky, 
tel. 0634-365364 (také zelenina) 

Kropáček Rudolf, Nelepeč 3, 666 01 
Tišnov, tel. 0504-418228 (také 
brambory) 

Kučerová Vlasta, U rybníka 29, 753 56 
Opatovice u Hranic, tel. 0642-221350 

Kverek Pavel, Zahrádky 210, 294 04 
Dolní Bousov, tel. 0326-96922 
(množeni jahod) 

Lemberk Květoslav, kozojedy 80, 507 03 
Vysoké Veselí, tel. 043 3- 595242 

Plíšek Bedřich, Vinice 4, 508 01 Hořice 
v Podkrkonoší, tel. 043 5-688172 

Ševčík Zdeněk, č,p, 15 ,  687 2 2  Pitín, 
tel. 0633-641334 

Vraný Miroslav, Jindřišská 1748, 
530 02 Pardubice, tel. 040-6210509 

ZD Starý Hrozenkov, František Zapletal, 
687 74 St. Hrozenkov, tel. 0633-696141 

BRAMBORY: 
Bláha Jan, Rodvínov 82, 377 01 
Jindřichův Hradec, 0331 -396240 

Březík František, Kostelec 330, 763 14 
Zlín 12 ,  tel. 067-7914401 

Daněk Stanislav, Hartíkov 1 5 5, 789 91 
Štíty, tel. 0649-296106 
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Jánský Josef, Farma pod lipami, č,p, 18, 
517 95  Podbřezí, tel. 0443-666245 

Klement Vladimír, č,p, 199, 582 21 
Pohled, tel . 0451 -651 59 

Křištan Tomáš, Na RybníČku 1314, 
396 01 Humpolec, tel. 0367-5351 54 

Langr Stanislav, Spolagra, 
Leskovec n, Moravicí 244, 793 65, 
tel .  0646-731026-7 

Mach Jaroslav, č,p, 161. 594 53  Osová 
Bitýška, 0619-536952 

Moravec Jan, Lhota-Netřeba 85, 
518 01 Dobruška, tel .  0443-664247 

Radvan František, Žampach 17, 561 70 
Písečná u Ža mberka, tel. 0446-525437 

Šrůtek M iroslav, Benešov 14, 394 70 
Kamenice n, Lipou, tel. 0364-433219 

Štěrba Jan,  č ,p ,  50,  664 75  Deblín, 
tel. 0504-430241 

Trnková Lenka, Křepice 52,  671 40 
Tavíkovice, tel. 0642-252272 

Zatloukal František, Dr, Březiny 415, 
789 61 B ludov, tel . 0649-238732 



SETí, KULTIVACE, 
SKLIZEŇ 

Vlastnímu pěstování zeleniny, květin, 

bylin a dalších zahradních plodin byla vě

nována již celá řada zahrádkářských pří

ruček, které jsou běžně ke koupení 

v knihkupectvích. Proto se zde o obec

ných zásadách zmíníme jen velmi 

stručně, obzvlášť nejsou-Ii na biozahradě 

odlišné. 

Osivo 
Při pěstování bychom si měli všímat, 

jak se té které odrůdě daří v podmínkách IVa Západě-se dají běžně koupit osiva ekologická 

naší zahrady. Výsledky svých pozorování mořené čí nikoli. Na Západě je ne moření zemědělství vyšlechtěny í speciální od-

si radějí zapíšeme a volíme podle nich poměrně obvyklé a na obalech osiv se na růdy zeleniny, vhodné tam, kde se ne-

pak odrůdy příští rok. to z důvodu lepšího prodeje u částí zá- používají průmyslová hnojiva a pesticidy. 

kazníků zvlášť upozorňuje. U nás si na do-
• Hybridní odrůdy stupnost nemořeného osiva budeme • Vlastni osivo 

Je-Ii to možné, vyhýbáme se raději hyb- muset ještě nějaký čas počkat. Osivářské Z řady důvodů je vhodné vypěstovat si 
ridnim odrůdám. Nejsme většinou profe- firmy (např. Semo) jsou ovšem schopné osivo vlastni. Ne vždy je to jednoduché, 

sionálni zahradníci a naše zahrádka ne- dodat osivo na objednávku i nemořené ale jsou druhy zeleniny, kde to celkem 

bývá zdrojem naši obživy. Proto není (při odběru váženého osiva nad 5 g). není problém. Vlastnímu osivářství jsme 
nutné, abychom dosahovali těch nejvyš- Podle přílohy č. 5 zminěné vyhlášky by se věnovali zvláštní kapitolu. 

ších výnosů, aby všechny saláty dozrály na obalech mělo uvádět, zda je osivo 

ke sklizni ve stejný den nebo aby všechny mořené. 

mrkve měly stejný vzhled. Hybridní od-

růdy bývají kromě toho stavěné na vyso- • Biologické osivo 

kou hladinu snadno přístupných živin a vy- Osivo zelenin, květin a dalších zahradních 

hovuje jim hnojení minerálními hnojivy. plodin šlechtěné a množené na plochách 

• Mořené osivo 

Osivo zahradních plodin, které nabízí náš 

trh v maloobchodním balení, bývá velmi 

často mořené. U zelenin je někdy téměř 

nemožné sehnat nemořené osivo. Podle 

vyhlášky MZe ČR č. 191/96 Sb. však zele

niny, kořeniny ani květiny nepatří k plodi

nám, jejichž osivo by bylo možné uvádět 

do oběhu pouze mořené. Záleží proto na 

osivářských firmách, zda nabídnou osivo 

ekologického zemědělství, tedy bez pou

žití agrochemikálií, u nás dosud nebylo 

k dispozici. Protože ale na Západě je po

měrně běžnou a zaběhlou věcí - jeho 

množení se již řadu let věnují některé 

specializované firmy v ekologickém ze

mědělství a v posledních letech začínají 

bioosivo nabízet i velké konvenční firmy 

- objeví se zřejmě záhy i u nás, zájem 

projevila firma SEMO Smržice. V západní 

Evropě byly v podmínkách ekologického 
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U řady druhů zeleniny si můžeme 
vypěstovat vlastni osivo 



Setí 

Půdu na záhonech před setím pečlivě 

připravíme. Vrchní vrstva musí být kyprá, 

pod ní by ale půda měla být přirozeně sle

hlá, aby voda mohla vzlínat k semenům. 

Nepodaří-Ii se nám půdu dostatečně 

jemně připravit, můžeme výsevní rýhy 

vysypat zralým kompostem smíchaným 

s pískem. 

- na široko: semena rozhodíme po zá

honu a zapravíme hráběmí, podle po

třeby zaválíme (příp utužíme lopatou 

nebo hráběmí na stojato) a zalejeme. 

Používáme především u zeleného hno

jeni. 

- do truhlfků, pařeništ apod.: u někte

rých druhů jako jsou košťálovíny, ce

ler nebo plodová zelenína je třeba 

před pěstovat sazeníce. K tomu pou

žijeme substrát, který sí připravíme 

sami z 1 dílu zahradní zemíny, 1 dílu 

kompostu a 1 dílu písku. Nemáme-Ii 

tu možnost, je na našem trhu k do

stání i hotový substrát pro výsevy od 

rakouské firmy Celaflor, který je eko

logický tím, že rašelina v něm byla na
hrazena dřevítou masou (obnovitelný 

zdroj) ,  získávanou speciálním postu

pem. 

Při výsevu do truhlíku se osvědčilo za-

krýt semena jemnou vrstvičkou křemiči-
- do řádků: kolikem nebo násadou udě- tého písku a na truhlík položit skleněnou 

láme rýhy hluboké podle velikosti se- tabuli nebo průhlednou fólii. 

men. Rýhy zalejeme vodou, nasypeme 

či uložíme rovnoměrně semena, zasy- Značkovacr rostliny 

peme a přitlačíme. Přidáme-Ii navíc 

tenkou vrstvu suché nastýlky, je U pomalu kl ičících zelenin jako je mrkev 

ochrana před vyschnutím ještě účin- nebo petržel můžeme do výsevní rýhy 

nějši. Vzešlé rostliny včas vyjednotíme. přihodit nějaké to semeno salátu, řed

kvičky nebo kopru, které kl íčí rychleji. 
- do hnrzd: praktikujeme u velikých se

men. VŽdy 2 až 8 semen vložíme do 

jedné jamky nebo rozložíme do ma

lého kruhu. 

• keříčkové fazole sejeme po třech na 

vzdálenost 40 cm, rostliny se o sebe 

navzájem opíraji. 
• po osmi hrášcích nebo semenech 

tyčkových fazolí vysejeme do 

kroužku kolem opěry, usnadní nám to 

následnou kultivaci. 
• vždy tři semena okurek vysejeme do 

hnízda na malý kopeček, lépe pak kliči . 

Necháme růst jednu až dvě silnější 

rostliny 

Uvidíme pak, kde jsou přesně řádky 

a můžeme přistoupit dříve k okopávce 

nebo plečkováni. 

Sázení 
Když se při sázení vyvarujeme někte

rých chyb, sazeníce se snadnějí ujmou 

a my sí ušetříme řadu starosti. Podle da

ných kl imatíckých podmínek bychom 

cítlivé druhy neměli vysazovat před 

"zmrzlými" , tj. před polovínou května. 

V některých teplejších oblastech není 

nebezpečí ranních mrazíků natolik 

akutni. Sazeníce bychom měli před vý

sadbou dobře otužit. 

- Sázime večer nebo 
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Sazenice rajčat můžeme do půdV ukládat 
zešikma, abv vvtvořilV větší množství 
kořenů 

za podmračeného, příp. deštivého 

počasí, nikdy za horka a sucha. 

- Vybíráme silné a nepoškozené 

sazenice. 

- Před výsadbou můžeme na jednu dvě 

hodiny ponořit kořeny sazenic do 

silně zředěného kopřivového zákvasu 

nebo ve vodě rozmíchaného 

kompostu či hlíny. Sazenice se lépe 

ujmou. 

- Kořenové baly se snažíme neporušit. 

Po zasázení zalejeme a případně lehce 

namulčujeme. 

- Salát, kedlubny a celer sázíme mělce, 

pórek a košťáloviny hluboko. 

Kultivace 
Neplatí zde univerzální recepty, vždy 

je třeba rozhodovat se podle počasí, 

stavu půdy a vlastniho porostu, množ

ství plevelů apod. Přesto alespOň několik 

tipů: 



Hrůbkováním podpoříme tvorbu 
adventívních kořenů 

Okopávka: okopeme-Ii po dešti mělce 

všechny záhony, nekliči tolik plevele 

a půda tolik nevysychá,  nemusime pak 

tolik zalévat 

Nastýláni: také nastýlka bráni plevelům 

ve vzcházení a půdě ve vysychání. 

Podrobností uvádíme v samostatném 

oddile. 

Zalévání: zaléváme podle potřeby, zálivka 

by přitom měla být dostatečně vydatná. 

Nemá smysl svlažit jen horní vrstvičku 

půdy. Není na škodu, když se po zal ití 

vlastní rukou, příp. rýčem přesvědčíme, 

jak hluboko voda proníkla. 

Zaléváme nejraději brzy ráno, ev. nave

čer. Nezaléváme studenou vodou, rost

liny by utrpěly tepelný šok. Zaléváme ra

ději ke kořenům než na list 

Jednoceni: bývá téměř pravidlem, že 

rostliny nasejeme příliŠ hustě. Proto je 

třeba porosty včas projednotit, aby 

rostliny netrpěly nedostatkem místa. 

Odstraňujeme přitom slabši jedince. 

Hrůbkováni: při okopávce nahrnujeme 

půdu k rostlinám, které pak lépe proko

ření a škodlivému hmyzu se tim také zne

snadni přistup ke kořenovým krčkům. 

Párek navic vy tváři delši a křehči stonek. čerstvá zelenina sklizená brzy zrána vy-
• Hrůbkujeme: brambory, fazole, hrách, drží déle svěží. To plati především pro ze-

košťáloviny, mrkev, párek, ředkev. leninu listovou. Kořenovou zeleninu, např. 

• Nehrůbkujeme: kedlubny, celer, salát, ředkvičky, sklizíme raději večer. 

cibuli, červenou řepu. 

Přihnojovánf a posilování rostlin: zálivka 

zředěným zákvasem z kopřiv nebo jiných 

bylin podporuje růst a zlepšuje kondici 

zelenina ke skladováni se sklizí na podzim, 

přednost přitom dáme suššímu počasí. 

Kořenovou zeleninu očistíme od přeby

tečné hlíny a zbavíme nati, hlávky pozd-

rostlin. Provádime u zelenin první tratí. ního zeli můžeme vytrhat i s kořeny. 

Můžeme opakovat podle potřeby kaž-

dých 14 dní. Cibuloviny, mrkev a červe

nou řepu nepřihnojujeme. 

Ochrana rostlin: té je věnována zvláštní 

kapitola 

Ochrana před chladem: před mrazíky mů

žeme rostliny chránit zakrytim fálii nebo 

textilii. jak o tom píšeme na jiném mistě. 

Sklizeň a skladování 
Také zde platí, že je třeba zvolit oka

mžik sklizně podle počasí a stavu (zra

losti) zeleníny. 
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KDE SKLADOVAT 

Vedle zamrazeni. zavaření, naloženi 

a sušeni je skladování také jednou z mož

nosti, jak uchovat plody naší zahrady na 

zimu. Přitom ovšem platí, že skladováním 

zelenina ztrácí aroma a proto bychom 

měli naskladňovat co nejpozdějí. Dokud 

to jde, ponecháme ji raději na zahradě. 

Před mrazíkem j i  uchránime zakrytím 

textilií, případně můžeme nad celým zá

honem sestrojit jednoduchý foliový kryt. 

Kořenovou zeleninu nahrůbkujeme. 

Skladujeme ve sklepě, ideální je tep

lota 2 až 6 °C a vysoká vzdušná vlhkost 

(nad 90 %). Větrání a občasné rosení 



Kořenovou zeleninu můžeme dobře uchovat v zemině 

nebo polévání podlahy vodou nám může jámu, vyložit ji pletivem a prkny a sklado-

pomoci takové podmínky ve sklepě vy- vat zeleninu zde. 

tvořit. Pokud sklep nemá okna, kterými Skladujeme pouze neporaněnou 

by se dalo větrat, můžeme prorazit vět- a zdravou zeleninu. 

rací šachu, která bude ústit najlépe na Zeleninu a ovoce skladujeme odděleně. 

severní straně domu. Touto šachtou se Pozdní zelí vytrhané i s kořeny lze za-

do sklepa dostává chladný vzduch. Na hrabat do země kořenem nahoru nebo, 

druhé straně sklepa musí mít teplý máme-Ii obavy z myší, je pověsit za ko-

vzduch možnost unikat. řeny do chladného sklepa. 

Vlhkost můžeme zvýšit i tak, že zde 

látová hlávková čekanka), sladký fenykl 

nebo řapíkatý celer. 

Jinou možností je zeleninu, vykopa

nou opět i s kořeny, zahrabat kOřenovým 

balem do země, těsně vedle sebe, a to ve 

vyklizeném pařeništi nebo speciálně 

k tomu určené, do země zapuštěné 

bedně. To se týká např. pozdního zelí, 

pórku nebo h lávkové čekanky. 

Listovou zeleninu uchováme několik 

dní poměrně svěží. když z hlávek odstra

níme nahnilé listy, rozložíme je do bedý

nek nebo např. na rámy se sítí a zakry

jeme vlhkým plátnem (utěrka, ručník) 

tak, aby se zeleniny nedotýkalo. Plátno 

udržujeme vlhké. 

Nakládáni zelí 
Do kameninového hrnce vložíme nejprve 

na dno několik čistých l istů zelí. 

Nakrouhané zelí mícháme po porcích se 
solí, jalovcem a dalšími přísadami podle li

bosti (hořčičná semena, kmín, pepř atd.). 

Pro lepší nastartování kvašení můžeme 

přidávat i menší množství cukru. 

Promícháme a nasypeme do hrnce. Po 

každé porci důkladně upěChujeme (utlu

čeme). tak aby zelí "pustilo vodu" . 

Zakryjeme dřevěným vikem, které lze 

ponořit do hrnce a je opatřeno několika 

dírami. Kolem víka dáme čisté plátno 

a zatížíme je pořádným kamenem. Při 

kvašení by měla teplota místnosti dosa

hovat asi 15 oe. Za tři týdny plátno jed

nou vypereme a za 6 týdnů je zelí ho-

postavíme nádoby s mechem nebo pís- Krátkodobé skladování tové. Můžeme ho jíst jak vařené tak sy-

kem, který občas zalejeme. Zeleninu by- Některé druhy zeleniny uchováme 6 až 8 rové. 

chom neměli dávat do sklepa, dokud zde týdnů tím způsobem, že je před mrazem 

teplota neklesne alespoň pod 8 oe. vykopeme i s kořeny, zabalíme jednotlivě 

Abychom předešli šíření houbových do novin a uložíme např. na balkóně, 

chorob při skladování, je dobré jednou za v prázdném pařeništi apod., kde je chrá-

rok sklep vybílit vápnem. níme před vodou a mrazem. Ukládáme 

Pokud máme sklep příliš teplý a SUChý, na stojato. Takto skladovat můžeme 

můžeme s i  přímo na zahradě vykopat např. čínské zelí, štěrbák a zuckerhut (sa-
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STRUČNÝ NÁVOD 
K PĚSTOVÁNí • o 
HLAVNI CH DRUHU 
ZELENIN 

Kořenová zelenina 

Brambor - Soa/num tuberosum 

Protože jsou brambory nedílnou součástí 

české zahrady, zařadíli jsme je také do 

tohoto přehledu zelenin. Bramborám vy

hovuje střední až lehčí půda, špatně sná

šejí půdy zásadité s pH nad 7. Na před

plodinu nemají vyhraněné nároky. 

Hnojení: Brambory pohnojíme na podzim 
nebo až na jaře dobře vyzrálým kompo

stem, popř. až do výsadbových rýh nebo 

důlků. Zásadně nehnojíme čerstvým hno

jem, nechceme-Ii se potýkat s plisní 

bramborovou. 

Výsadba: Sázíme na jaře koncem března 

(v teplejších polohách) a v dubnu, do 

sponu 55-65x25-30 cm. H l ízu vložíme 

do důlku nebo rýhy, zahrneme a za sucha 

zaválíme nebo jinak utužíme. Při krájení 

h l íz dbáme na to, aby na obou polovinách 

byl dostatek oček. 

Biokultura: Poprvé nahrůbkujeme, jak

mile mají rostliny asi 10 cm, poté ještě 

jednou až dvakrát. než se porost zapoji. 

K tomu se obzvlášť hodí ruční plečka 

s hrůbkovací radličkou. 

Brambory nemají příliš v lásce smíše

nou kulturu, pěstujeme je většinou jako 

monokulturu. Jsou dobrou předplodinou, 

zanechávaji půdu v dobrém strukturním 

stavu. Po bramborách sejeme zelené 

hnojení, popř. také ještě špenát, řed

kvičku nebo polníček 

- Pro zlepšení kondice rostlin můžeme 

provést opakovaný postřik výluhem 

nebo studeným výluhem z kopřiv. 

- Pro zvýšení odolnosti proti p l isni 

bramborové stříkáme odvarem z pře

sličky rolni. 

- Proti mandelince použijeme bakteri

ální přípravek Novodor. 

I I  

Mrkvi vyhovují lehčí až střední půdy 

Mrkev - Oaucus carota 

Mrkev je zeleninou druhé trati a nesnáší 

přímé hnojení hnojem. 

Nedaří se jí na půdách, v nichž se rozklá

dají organické zbytky. Vyhovují j í  lehčí až 

střední půdy. 

Před plodina: Nevhodné jsou jiné miříko

vité rostliny - petržel, celer, fenykl 

Vhodné např. fazole, párek nebo salát. 

Výsev: Sejeme na jaře, jakmile to dovoli 

podmínky. Karotky mají kratší dobu ve

getace a můžeme je vysévat ještě v čer

vnu. Meziřádková vzdálenost asi 25 cm, 

v řádku vyjednotíme na 4 až 5 cm. Mrkev 

pomalu vzchází a můžeme ji vysévat 

spolu se značkovací plodinou (salát. řed

kvička, kopr) 

Biokultura: Vhodná je smíšená kultura 

s cibuli nebo párkem, která působí rov

něž jako prevence před napadením po

chmurnatkou mrkvovou. Proti tomuto 

škůdci můžeme mrkev také chránit sítí 

proti hmyzu nebo netkanou textili i . 

Pomůže i nastýlání aromatickými byli

nami. Mladé rostliny mrkve můžeme zalit 

zředěným cibulovým zákvasem. 



Mezi rostliny druhé trati patří i petržel 

Petržel - Petroselinum crispum 

Petržel má podobné nároky jako mrkev. 

Je také rostlinou druhé trati. ale je ná

ročnějši na světlo a vláhu. 

Před plodina: Nevhodné jsou jiné mrkvo

vité rostliny - mrkev, celer, fenykl. 

Výsev: Brzy na jaře až do léta. Petržel 

z pozdějšiho výsevu můžeme nechat na 

záhonu přezimovat. na jaře ji ale musíme 

co nejdříve spotřebovat. protože vybíhá 

do květu. Meziřádková vzdálenost 20 až 

25 cm, vyjednotíme na 8 až 10 cm. 

Biokultura: Dobře se snáší s cibulí, řed

kvičkami a ředkvi. 

Celer - Apium graveolens 
Na rozdíl od mrkve a petržele je celer ze

leninou první trati a je náročnější na ži-

draslíku a půdu před celerem můžeme 

pohnojit popelem ze dřeva. 

Před plodina: Nevhodné jsou rostliny 

stejné čeledi (mrkev, petržel. fenykl). 

Výsev a výsadba: Výsev v lednu a 1. po

lovině února do truhlíků, později pikýru

jeme. Sazenice jsou citlivé vůči chladu. 

Výsadba od poloviny května do sponu 30 

až 40 cm x 30 až 40 cm. Sazenice dosta

tečně zaléváme. 

Biokultura: Vhodný do smíšené kultury 

s košťálovinami. Co se týče septoriózy (l i

stová skvrnitost) celeru, spOČívá prvence 

v tom, že ho nesázíme příliš hustě, neza

léváme na listy a volíme odolné odrůdy. 
Můžeme provést preventivní postřik pře

sl ičkovým odvarem nebo cibulovým 

a česnekovým výluhem. 

chladu, při časném výsevu může vybíhat 

do květu. 

Výsev: duben, květen, červen. Meziřád

ková vzdálenost 25 až 30 cm, v řádku vy
jednotíme na 10 až 1 5  cm. 

Cervená řepa salátová - Beta vul- Podzimní výsevy ředkvičky bývaji méně 

garis var. conditiva f rubra problematické než jarni 

Zelenina druhé trati, nenáročná na půdu, 
nesnáší čerstvé vyhnojeni. Citl ivá vůči Redkvička - Raphanus sativus var. 

radicola 
Je zeleninou druhé trati, vyžaduje hu

mózní pŮdu a dostatek vody. 

Výsev: Pod sklem a fólií v únoru a první 

polovině března, venku v březnu až 

květnu a pak opět koncem srpna a v záři. 

Mezířádková vzdálenost pod sklem 10 

cm, venku 10 až 20cm. Po vzejití vyjed

notíme na 5 cm. 

viny. Vyhovují mu středně těžké, hu- Červená řepa patři mezi méně náročné 

Biokultura: Ředkvička je vhodná do smí

šené kultury se sa látem, špenátem 

nebo mrkví. Dřepčíci mají rádi sucho 

a teplo, proto proti nim pomáhá zalé

vání a okopávka nebo mulčování, pří

padně zakrytí záhonu texti l i í ,  aby se 

zvýšila vzdušná vhlkost a půda nevysy

cha la .  Do meziřádků můžeme položit 

větvičky kručiny, které dřepčíky odpu

zují svým pachem. Dalším prostředkem 

proti dřepčíkům je výluh pelyňku nebo 

mózní pŮdy a více vláhy. Potřebuje více zeleniny 

7 2  

vratiče. 



Ředkev - Raphanus sativus var, 

major 

Má podobné nároky jako ředkvička, 

Výsev: Konec března a duben, meziřád

ková vzdálenost 20 cm, Semena dáváme 

do rýh jednotlivě a po vzejití vyjedno

tíme na 8 až 12 cm, Jako u ředkvičky, mů

žeme i jarní odrůdy ředkve s úspěchem 

pěstovat na podzim Dlouhé bílé ředkve 

(daikon) sejeme v 2, polovině července 

a 1, polovině srpna do řádků 30 cm, jed

notíme na 15 cm Stejně sejeme i černou 

kulatou ředkev, 

Cibuli sklízíme za slunných dní 

vým výluhem Kromě toho je třeba za
bránit polámání natě cibule během vege

tace, Proto musíme cibuli vyplet a oko

pat včas, dokud se dá do porostu bez 

problému vstoupit. 

Česnek - A/lium sativum 

Zelenina druhé trati podobných nároků 

jako cibule, avšak odolná proti mrazu, 

Předplodina: Nevhodná je cibule, párek, 

rajčata a brambory, Vhodné jsou košťá

loviny a okurky, 

Výsadba: Přednost dáváme podzimní vý

sadbě koncem září a v první polovině 

října, Moření není nutné, Sázíme do řádků 

25 až 30 cm od sebe, v řádku na vzdále

nost 8 cm, Na podzim (příp, i na jaře) mů

žeme také vyset pacibulky (u paličáků). 

ze kterých sklidíme v příštím roce malé 

kulaté Cibulky Ty nám poslouží k pod-

hody, k mal inám, ovocným stromům, 

okurkám, mrkvi, růžím atd, 

Listová zelenina 
Pórek - Allium porrum 

Zelenina první trati, poměrně náročná na 

půdu a vláhu, pěstujeme ho po ranných 

košťálovinách, 

Výsev a výsadba: U letních a podzimních 

odrůd můžeme sazenice předpěstovat 

v truhlíku nebo v pařeništi. V tom pří

padě vyséváme na konci února a začát

kem března, Párek ke sklizni na podzim 

a zimní odrůdy vyséváme na záhon 

v dubnu, Vysazujeme (resp, přesazu

jeme) do řádků 25 cm od sebe, na vzdá

lenost 15 cm, Můžeme sázet do rýh a po

stupně přihrnovat. 

Biokultura :  Proti květilce cibulové lze 
zim ni výsadbě místo česnekových použít preventivní postřik přesličkovým 

stroužků, odvarem, který opakujeme každé dva až 

Sklizeň: Se sklizní příliš neotálíme, jinak se tři týdny, 
cibule v zemi rozpadnou, Paličák sklízíme, 

Cibule kuchyňská - A/lium cepa jakmile se narovnají květní stvoly s palicí Salát - L actuca sativa 

Vyhovuje jí lehčí půda a slunná poloha, pacibulek, Nepaličák, jakmile se začne po- Nenáročná zelenina druhé trati, které 
nesnáší půdy podmáčené, těžké a kyselě kládat nať. vyhovuje s lunná poloha, Není citlivý na 
Je zeleninou 2 ,  trati. Biokultura: Pro jeho fytosanitární ÚČinky zařazení do osevního postupu, snáší se 

Výsev a výsadba: Při pěstování ze se- vysazujeme česnek jednotlivě mezi ja- i sám po sobě, 
mene vyséváme v březnu do řádků 25 

cm od sebe vzdálených Při pěstování ze 

sazečky provádíme výsadbu v březnu 

a dubnu do sponu 10x25 cm 

Sklizeň: V červenci a srpnu, jakmile se 

rostliny položí a nať začne zasychat. 

Sklízíme za slunných dní. Za stálého 

a pěkného počasí necháme po vytrhání 

schnout na záhonech, j inak je rovnou 

pověsíme do sucha pod střechu, 

Biokultura: Vhodná je smíšená ku ltura 

s mrkví. Jako prevenci proti plísni cibu

lové můžeme používat odvary zlepšující 

kondici rostlín, Přímou prevencí je postřik 

přesličkovým odvarem nebo česneko- U ledového a listových salátů volíme poněkud větší spon výsadby 
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Výsev a výsadba: Pro postupnou sklizeň 

sejeme v nělikatýdenních intervalech až 

do léta, volíme přitom odpovídající od

růdy. Pro rychlení ve skleníku nebo paře

ništi vyséváme v únoru a březnu, jednou 

přepikýrujeme a sázíme do sponu 25x25 

cm.  Na venkovní záhony vyséváme od 

března nebo dubna a rozesazujeme do 
sponu 30x2 5 cm.  Ledový salát, jakož 

i vzrůstnější typy listových salátů sázíme 

do sponu 35x35 cm. Salát sázíme mělce, 

proti podehnívání případně i na hrůbky. 
Biokultura: Salát je vděčná plodina 

s krátkou vegetační dobou. Můžeme ho 
sázet i do mezer po sklízené zelenině, 

abychom využil i místo a zakryli půdu. 

Můžeme rovněž kombinovat řádky salátu 

a špenátu, ředkviček, kedluben, zelí apod. 

nebo i rajčat 

Stěrbák, čekankové saláty - Ciehorium 

endivia, C. intvbus 
�těrbák (endivie) i hlávkové čekankové 

saláty různých barev a tvarů maj i po

dobné nároky jako h lávkový salát 

Vysévaji se však až v létě pro podzimni 

Listv mangoldu se upravuji jako špenát 

Mangold - Beta vulgaris var. eiela 

Zelenina 2. trati, jejiž l istové čepele se 

upravují jako špenát. u řapíkových odrůd 

se dužnaté řapiky upravují jako chřest 

Výsev: V dubnu do sponu 50x30 cm VŽdy 

po několika klubíčkách (3-4), později vy

jednotíme a necháme jen jednu rostl inu. 

Sklizeň: Sklízíme vylamováním jednotli

vých listů. 

Biokultura: Prostor mezi rostlinami man

gOldu můžeme zpočátku využít např pro 

hlávkový salát. 

skl izeň. Hůře snaseJI přesazovam Polníček - Valerianella locusta 

Před pěstujeme je buď v sadbovačích Sejeme jako následnou plodinu od čer-

nebo je pěstujeme z přímého výsevu. vence do začátku září do řádků 10 až 1 5  

Konečný spon je podle typu hlávek cm od sebe. Za sucha špatně vzchází, vý-

30x20 až 30 cm. Rostliny snesou i slabý 

mráz. 

Spenát - Spinacia oleraeea 

Nenáročná zelenina 2. trati. 

Výsev: Na jaře (březen) nebo v létě (sr

pen) Pro přezimováni v oblastech s mír

nější zimou sejeme na podzim (polovina 

září až polovina října). Meziřádková vzdá

lenost 25 cm. 
B ioku ltura :  Obl íbená součást smíše

ných ku ltur s nejrůznějšími druhy zele

nín. Vhodný pro zakrytí půdy a vyplění 

mezer. 
U nás zatim méně běžná je listová zelenina 
polniček 
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sevy proto zelejeme a zakryjeme textilii . 

Sklízíme odřezáváním jednotlivých růžic 

na podzim i v zimě. 

KOšťáloviny 
Vesměs náročná zelenina prvni trati, vy

žadujíci střední až těžší půdy vyhnojené 

kompostem a dostatek vody, 

Výsev a výsadba: U raných odrůd předpě

stujeme sazenice pod fólii nebo sklem, vý

sev v únoru a březnu. Včas přepikýrujeme 

do sadbovačů, před výsadbou otužíme. 

Vysazujeme hluboko, kromě kedluben. 

Pozdnější odrůdy vyséváme na venkovní 

záhony v dubnu a později rozsázíme. 

Sázíme do sponu (podle druhu a odrůdy) 

30x30 cm (kedluben, raná kapusta), 

40x40 cm (rané zelí), 50x50 cm (květák, 

zelí, brokolice, hlávková a růžičková ka

pusta) až 60x60 cm (pozdní zelí). 
Biokultura: Záhony před košťálovinamí 

pohnojíme vyzrálým kompostem. Během 

vegetace můžeme podle potřeby přihno

jit kopřivovým, kostivalovým nebo jiným 

zákvasem. KOŠťáloviny lze s výhodou 

mulčovat. 
- Smíšená kultura: Řádky košťálovin lze 

střídat s řádky rajčat. salátu nebo ce

leru, u ranných i špenátu. Celer nebo 

salát a košťáloviny můžeme střidat 

i v řádku. Smíšená kultura s aromatic

kými bylinami je prevenci před nalétá

váním bělásků. 
- Dřepčíci: viz ředkvičku. 

- Bělásci: V době náletu běláska postřik 

odvary z aromatických bylin (vratič, 

pelyněk, rajčatové listy). Při silném 

napadení postřik žeroucích housenek 

Biobitem. 
- Květilka zelná: Nastýlka aromatickými 

byl inami. Nepoužívat čerstvý hnůj. 

Posilovat rostliny kopřivovým zákva

sem apod. 



- Krytonosec zelný: Hluboká výsadba. 

Postřik výluhem vratiče. 
- Plodomorka zelná: Způsobuje vyslep

nutí. tj. odumřeni srdíčka. Mezí zelí vy

sázíme tu a tam aksamítník. 

Čínské zelí - Brassica pekinensis 

Zelenina 2. trati, náročná především na 

vodu. 

Výsev: V první půli července, a to buď 

přimo na záhony do řádků 40 cm od 

sebe vzdálených, v tom případě později 

vyjednotíme na 25 až 30 cm, ar:lebo 

před pěstujeme sazeníce. 

Biokultura: Můžeme ho pěstovat ve smí

šené kultuře se salátem nebo špenátem. 
Ochrana jako u ostatních košťálovín. 

Proti můře zelené můžeme rostliny za

krýt síti. 

Plodová zelenina 
Okurka - Cucumis sativus 

Stejně jako ostatní plodová zelenina, jsou 

i okurky náročné na teplo. Potřebuji také 

dostatek vody a úrodnou půdu. Řadíme 

je k zeleninám 1. trati. Pěstujeme je na 

slunných a chráněných místech. 

Také nakladačky pěstujeme na opoře 

Výsev: U okurek můžeme před pěstovat 

í sazenice, před výsadbou je ale musíme 

otužit. Vyséváme v druhé polovině 

dubna do kelímků nebo sadbovačů. Přímý 

výsev provádíme od poloviny května do 

řádků 60 až 80 cm. Tato vzdálenost 

může být i větší, v mezi řadí pak můžeme 
pěstovat jiné kultury. 

Biokultura: Také nakládačky pěstujeme 

na opoře (svisle napnuté pletivo) Je tak 

lepši přistup vzduchu k rostlinám, možná 

zálivka ke kořenům, aniž by se namočily 

lísty a rostliny méně trpí plísní okurko

vou. Snazší je také sklízeň. V meziřadi 

můžeme pěstovat salát, ked lubny, pří

padně můžeme okurky pěstovat ve smí
šené kultuře se zelím, celerem, česne

kem, červenou řepou nebo fazolemi. 

Rajče - L ycopersicon esculentum 

Teplomilná zelenina 1 .  trati, náročná na 

úrodnou půdu i na s lunnou polohu. 

Potřebuje také dostatek vláhy. Záhon, 

kam přijdou rajčata, pohnojíme vyzrálým 

kompostem. 

Výsev a výsadba: Vyséváme v 1. polovině 
března, jednou pikýrujeme a po 1 5 .  

květnu vysazujeme n a  venkovní záhon. 

7 5  

Rajčata patři mezi teplomilnou zeleninu 
prvni trati 

Sazenice nesmí proch ladnout! Vysazu

jeme h luboko do sponu 50-60x50-60 

cm. 

Biokultura Rajčata nezaléváme na list, 

ale ke kořenům. Během růstu je můžeme 

přihnojit zákvasem z kopřiv apod. 

Rostliny můžeme kromě toho posilovat 

i postřikem kopřivového odvaru. Jako 

prevenci proti plísni bramborové apliku

jeme postřik přesličkového odvaru nebo 

cibulového a česnekového výluhu 

Doporučuje se také vždy po týdnu opa

kovaný postřik nepasterovaným odstře

děným mlékem nebo syrovátkou (ředění 

vodou 1 :1 ). Součástí prevence před na

padením plísní bramborovou je i správná 

volba stanoviště. To by mělo být maxi

málně slunné. Především ranní slunce je 

důležité, aby rostlíny co nejdříve oschly. 

Paprika - Capsicum annuum 
Zelenina 1. trati, velmi náročná na teplo 

a vláhu. Vyhovují j í  lehčí až střední půdy 

a slunná poloha. 

Před plodina: Nevhodná jsou rajčata. 

Vhodnou před plodinou je kořenová 

a košťálová zelenina. 

Výsev a výsadba: Vyséváme ve 2. polo

vině března, po vzejití pikýrujeme vždy 



Fazolová pestrost 

po dvou do hrnků. Na venkovní záhon vy

sazujeme ve 2. polovíně května do sponu 

40x50 cm. V méně teplých oblastech 

můžeme papriku pěstovat jen pod fólií 

nebo sklem. 

Hrách setý zahradní - Pisum sativum 

subsp. hortense 

Zelenina 3. trati, nenáročná, dobrá před

plodina pro ostatní kultury. Má raději 

vlhčí půdy 

Výsev: Koncem března a v dubnu do 

řádků širokých 25  cm. V řádku klademe 

zrna asi 2 cm od sebe. Hrách pěstujeme 

na opoře, kterou může být pletivo, nata

žené provázky na tyčkách nebo větvičky 

stromů. 

Biokultura: Vhodnými sousedy jsou mr

kev, okurky, salát a zelí. 

Budeme-Ii si nechávat část lusků na se

meno, je vhodné nechat zrno po vyluš-

zem. Zahubí se tak larvy zrnokaza hra

chového, které se v semenech mohou 

vyvíjet. Působení mrazu přitom musí být 

delší než u fazolí, protože zrnokaz hra

chový je na nízké teploty méně citlivý 

Fazol zahradnl - Phaseolus vulgaris 

Zelenina 3. trati, náročná na teplo. 

Vyhovuje jí slunná poloha. 

Výsev: V květnu a červnu do řádků širo

kých 40 až 50 cm, v řádku pak do hnízd 

po 3 až 5 semenech na vzdalenost 40 

cm. Keříčkové fazole pro pozdní sklizeň 

zelených lusků můžeme set í během léta. 

Tyčkové fazole vyséváme do hnízd 

k opoře ve sponu asi 60x100 cm. Opora 

by měla být vysoká alespoň 2 50 cm. 

Biokultura: Lusky sklízime za sucha. 

Vhodnými sousedy do smíšené kultury 
jsou rajčata, okurky, zelí, kedlubny a sa

lát. Nevhodnými pak cibuloviny a hrách. 

tění a důkladném vysušení přejít mra- Abychom se zbavili zrnokaza fazolového, 
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zchladíme zralá a dobře vyschlá semena 

fazoli pod bod mrazu. Při teplotě -12 oe hy

nou všechna stadia tohoto brouka již za 

10 hodin, při -2 oe to ale trvá až dva mě

síce. 

Paprika, odrůda zvaná Kozí roh 



Nemáme-Ii být v budoucnosti odkázáni jen na h ybridizované a geneticky 
manipulované osivo nadnárodních koncernů, musíme se již dnes starat 
o uchování stávajících odrůd a přizpůsobovat je podminkám vlastní zahrady. 
Musíme se učit semenařit, ale i šlechtit, tedy zušlechťovat rostliny 
a pokračovat tak v procesu zkulturňování přírody. 

SEMENÁŘSTVí 
V BIOZAHRADĚ 

Proč vlastní osivo? 
Otázka proč si pěstovat na biozahradě 

vlastni osivo je zcela na místě. Vždyť ob

chody jsou plné na pohled velmi bohaté 

nabídky zelenínových semen od několika 

osivářských firem. Také sortiment se zdá 

poměrně pestrý co do počtu odrůd u jed

notlivých zeleninových druhů. 

Věc je však složitější, protože zároveň je 

stále více osiv chemicky mořeno. Poznáme 

to snadno podle výrazného zbarvení se

men, navíc údaj o tom, že osivo je namo
řeno, s uvedením chemického přípravku 

(resp. účinné látky), by měl být i na obalu. 

Stále častěji se také objevují tzv. F1 hyb

ridy, které spolu s vyšlechtěnými novinkami 

vytlačují klasické odrůdy. Navíc zatim neni 

k dispozici certifikované bioosivo (lze však 

předpokládat. že během několika let se na 

trhu objev i). Osivo je sice kvalitní, pochází 

však z vybraných, zvláště semenářsky 

vhodných oblastí, přičemž na vlastní za

hradě máme mnohdy podmínky drsnější 
a tvrdší. Abychom se vyhnuli všem těmto 

poněkud problematickým stránkám naku

povaných osiv, můžeme se pokusit vypě

stovat a používat vlastnoručně ziskané 

osivo ekologické. 

K důležitým důvodů m  proč použí
vat vlastní osivo patří mimo jiné 
to, že: 

- usilujeme o uzavřeny ekologicky kolo

běh, jehož je vlastni biOlogické osivo 

podstatnou části; 

- máme možnost získání nemořenych 

semen; 

- získáváme osiva adaptovana na naše 

místní podminky i způsob hospoda

ření; 

- rozšiřujeme pestrost zahrady o kve

touci složku, vytváříme vhodné pod

mínky pro hmyz a další organismy; 

- podporujeme biodiverzitu, uchováni 

cennych, např. starych, krajovych 

a místnich odrůd apod. 

Pěstujeme-Ii na semeno, rozšiřujeme 

spektrum druhů, které nám na zahradě 

kvetou a lákají množství druhů hmyzu Je 

překvapující, kolik hmyzu létá na kvetoucí 

Kvetouci zeleniny jsou prostřeným stolem 

pro hmyz 

cíbuli, mrkev i jiné "obyčejné" druhy zele

niny. Kvetoucí rostliny obvykle v zelinář

ských zahradách postrádáme. Podle bio

dynamického zemědělství je to změna 

i pro půdu, je-Ii osázena kvetoucími rost

linami. Většinou pěstujeme zeleninu jen 

pro kořeny a listy, příp. plody. Květový 

element je spíše doménou okrasné za

hrady a na užitkových záhonech nám 

Chybí. 

Kvetoucími rostlinami také zkrášlu

jeme prostředí pro sebe a pěstováním na 

semeno získáváme možnost hlouběji po

znávat podstatu pěstovaných druhů. 
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Důležitá je rovněž možnost dalšího vý

voje kulturních plodin, protože semena

řením v nejrůznějších poměrech za růz

ných způsobů obdělávání vzniká osivo 

adaptované na místní podminky, ke slovu 

mohou přijít různé vlohy a vznikat nové 

odrůdy. 

O tom,  že zeleninu na semeno lze 

u nás dobře pěstovat. svědčí mimo jiné 

i slova ze staré semenářské příručky na

psané již před půlstoletím: "Spotřeba ze

leniny stále vzrůstala, zvláště za posledni 

války, a tím stoupla i spotřeba zelenino

vých semen, která se však nemohla do

vážet, nýbrž se musela vypěstovat u nás. 

A ukázalo se, že téměř všechny zeleniny 

lze u nás s úspěchem pěstovat na se

meno. " (Průcha, 1 950) 

Záměrné pěstování na semeno zna

mená však přece jen něco více než jen 

posbirat semena z neplánovaně na jaře 

vykvetlé pažitky, kterou jsme neřezali, 

nebo pozdějí vysetého salátu či nevytr

haných ředkviček vybihajicich do květen

ství. Semenaření je úsilí dlouhodobé a re

lativně také pracné. 

Jak si vypěstovat 
vlastní osivo? 

Výběr druhů a odrůd vhodných 
pro semenaření. 

Z běžně rozšířených zelenin je možné 

v našich podmínkách pěstovat na se
meno většinu zeleninových druhů. Pokud 

jde o výběr odrůd, lze pro semenaření 

doporUČit jen některé. 

V domácích poměrech nelze totiž 

množit tzv. F1 hybridy. To jsou kříženci 

dvou rodičů, kteří v první synovské (fili

ální - odtud písmeno F v názvu) generaci 



díky jevu heteroze překonávají svými 

vlastnostmi rodičovské odrůdy, 
Vyznačují se vysokým výnosem, vyrov

naností. dobrým vzhledem sklízených 

částí apod, V potomstvu však dávají ne

jednotné a různé rostliny, s různými 

vlastnostmi. 

Krajové a místní odrůdy, které by byly 

k semenaření vhodné, se dnes bohužel 

vyskytují už velmi málo, Doporučit lze tak 

proto především klasické, zpravídla starší 

odrůdy, vyskytující se v sortimentu 

mnohdy řadu let. Většinou jsou přizpůso

bivé a výnosově uspokojivé, vhodné také 

pro ekologické pěstování. U moderních 

odrůd je mnohde požadavek na vysokou 

úroveň agrotechniky, vysokou hladinu ži

vin, pravidelnou závlahu a chemickou 

bule). u generativně množených slouží 
k množení semena, 

Ze zeleninových druhů rozmnožu

jeme vegetativně především brambory, 

topinambury, rebarboru, česnek a cibuli 

šalotku, U brambor můžeme v praxi pře

sadbu vlastních hlíz praktikovat po něko

l i k  let, později však dochází mnohdy 

k degenerací. Rebarbora, kterou snadno 

množíme dělením trsů, patří spíše 
k okrajovým druhům, i když jarní koláč 

z rebarborových řapíků nebo rebarbo

rový kompot jsou vítaným zpestřením 

jídelníčku Česnek i šalotka jsou dobře 
množitelné používáním vlastních vybra

ných stroužků a cibulek, které bereme 

ze zdravých rostlin, 

Král máje ponechaný na semeno 
(generativní množeni) 

leniny, chceme-I i  získat jejich semena, 

pěstovat po dva roky, 

ochranu, které na biozahradě nemůžeme Generativně, pohlavně, tedy seme- Zeleniny tak můžeme rozdělit na 

nebo ani nechceme napodobovat. nem, se množi prakticky všechny u nás druhy semenářsky jednoleté a dvouleté, 

Vegetativní a generativní 
množení 

Jako u jiných rostlin můžeme zeleniny 

rozdělit na množené vegetativně, tj, ne

pohlavně, a generatívně, tedy pohlavně, 

U vegetativně množených druhů be

reme k množení části rostlin (h l ízy, ci-

Cesnek patří mezí zeleniny množené 
vegetativně 

pěstované zeleniny, Můžeme je rozdělit 

na druhy samosprašné (opylováni vlast

ním pylem) a cizosprašné ( pylem jiné 

rostliny) 

samosprašné a cizosprašné 
zeleniny 

Za samosprašné se považují z běž

ných zelenin hrách, fazole, rajčata a sa

lát, ostatní jsou cizosprašné, Ovšem ani 

u samosprašných druhů nelze cizosprá

šení stoprocentně vyloučit a proto při 

pěstování na semeno neumisťujeme 

různé odrůdy vzájemně do těsné blíz

kosti. Udaje o sprašností a opylení jedno

tlivých zelenín jsou uvedeny v tabulce 

Opylovací poměry u zelenín, 

Jednoleté a dvouleté druhy 

Zatímco při normálním pěstováni ze-

JEDNOLETÉ DRUHY: fazol, hrách, bob, sa

lát, lebeda zahradní, špenát, rajčata, 

okurky, paprika, dýně a ji příbuzné 

druhy, ředkvička 

U jednoletých druhů se semenaření 

příliš neliší od běžného pěstování. Tyto 

druhy je ovšem potřeba nechat dozrát 

do plné botanické zralosti, tedy do doby, 

kdy přinášejí semena, U hrachu, fazolí, 

bobu tak necháme rostliny vyzrát až ze

žloutnou a semena ztvrdnou, Lebedu, 

salát a špenát necháme vykvést a do

zrát. U plodových zelenin pak bereme na 

semeno jednot l ivé vybrané plody, 

Příkladem jednoletých druhů, které jsou 

na zahrádkách rozšířené a u nichž je se

menaření dobře zvládnutelné, jsou např 

hrách, rajčata a ředkvičky 

Hrách 

leniny pro spotřebu v kuchyni sklizíme Výhodou je, že květy hrachu jsou sa-

úrodu již v roce setí, musíme některé ze- mosprašné, Nemusíme tedy dělat žádná 
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izolační opatření. Také se traduje, že fa

zole a hrách se při pěstováním na se

meno pro vlastní potřebu nejrychleji při

způsobí půdě a klimatu stanoviště, 
U hrachu tedy díky jeho samospraš

nosti můžeme pěstovat různé odrůdy ve 

stejné době, Hmyzem však může dojít ke 

křížení přenesením pylu, proto raději 

dáme mezi dvě odrůdy hrachu řadu 

nebo záhon jiné plodiny, Nezapomene na 

oporu, aby se rostliny mohly zachytit 

úponky a nepolehly, 

Na semeno je nejlépe nechat celistvý 

kus porostu a je třeba odolat pokušení 

otrhávat z něho první pěkné lusky (za

chování ranosti hrachu), Proti sklizni ne

informovanými členy rodiny semenář

skou část hrachu vyraz ně označíme 

(např, barevnymi pásky), Sklizíme tak, že 

při sklizni vytrhneme celou rostlinu a za
věsíme ji k dosušení např, pod střechu, 

Zde ji můžeme nechat doschnout i delší 

dobu, třeba až do zimy, kdy máme více 

času hrách vyluštit. Při uložení nesmí 

hrách zmoknout či navlhnout, protože 

snadno začne klíčit a pak je jako osivo 

bezcenný, 

Možností jak můžeme hrách vyluštit 

je více, Nemáme-Ii ho příliš mnoho je nej

lépe ho vyloupat ručně, U dobře vy

schlých lusků to jde snadno a rychle, 

Hrách můžeme také mlátit, přitom však 

musíme být opatrní, abychom nerozlá

mali semena, Mláceni tedy děláme raději 

v pytli nebo v plachtě, Vyčištěná semena 

hrachu uchováváme v suchu a ch ladu, 

nejlépe v plátěných pytlících, 

Rajčata 

Získání osiva rajčat je relativně jedno

duché, předpokládá to ale samozřejmě, 

že se nejedná o hybridní odrůdy, které se 

v poslední době vyskytují velmi často, 

Především v regionech s krátkou vege

tační dobou jsou vysoce cenné rajčatové 

odrůdy, které jsou přizpůsobené míst

nímu klimatu, 

Ačkolív ke křížení dochází u rajčat 

zřídka, může i tady výjimka potvrzovat 

pravidlo, Na zahradě lze tedy pěstovat na 

semeno více odrůd rajčat zároveň, měli 

bychom však dbát na to, aby mezi nimi 

byla vzdálenost 2-3 metry, V teplejších 

oblastech sklízíme na osivo směs zdra

vých, malych i velkých, dříve i později 

zrajících plodů, tak, aby si odrůda podr-
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žovala dlouhodobě svou genetickou roz

manitost a zůstávala vitální. Tyto vlast

nosti jsou obecně důležitější, než výběr 

podle určitých kritérii, neboť selekcí by 

zároveň mohla byt způsobena ztráta při

způsobivosti, adaptabi l ity odrůdy jako 

takové, V chladnějších oblastech sklízíme 

na osivo především dříve zrající plody, 

aby byla tato vlastnost zachována i v ná

sledujících generacích, Plody trháme, až 

jsou zcela zralé, 

Rajčata rozmačkáme a dužinu se se

meny dáme do vhodné nádobky (třeba 

kelímek od jogurtu), Nádobu plníme asi 

tři centimetry pod horní okraj, nezapo

meneme také na popis na kelímek (po

psání je velmi důležité, protože semena 

různých odrůd už teď od sebe nerozli

šíme), Pokud je dužnina rajčat příliš su

chá, můžeme doplnit trochu vody, 

Semena necháme kvasit na teplém místě 

tak dlouho, až se povrch kvasící dužiny 

potáhne vrstvou plísně, Toto kvašeni 

trvá podle počasí asi 3-7 dní. Pak odstra

níme plísňový koláč a semena ležící na 

povrchu, Semena, která klesla dolů, vy

klepneme na sítko a proplachujeme vo-

Získání osiva rajčat je poměrně 
jednoduché 



U plodových zelenin. jako jsou rajčata nebo 
okurky, necháváme semena několik dní ve vodě 

Výběr bulviček uděláme při jejich vy

tahání ze země asi čtyři týdny po výsevu 

při velikost liskového ořechu. Lze vybírat 

i z plně vyvinutých rostlin. Tento výběr 

dělame nejlépe, sklizíme-Ii větší množství 

ředkviček, abychom budoucí semenačky 

vybirali z co největšího počtu jedinců. 

Vybíráme jedince tvarově pěkně vyvi

nuté i vybarvené, bez deformaci, odpo

vídajicí charakteru odrůdy, spíše s men

ším olistěnim. Listy ukroutíme opatrně 

dou tak dlouho, až jsou čistá. Poté je roz

ložíme na filtrační nebo jiný vhodný pa

pír, aby mohla vyschnout. Pokud bu

deme pracovat s více odrůdami, je velmi 

důležité, aby nám nezůstávaly na pra

covnich plochách, rukou a sítku žádné 

zbytky semen - snadno bychom tak to

tiž mohl i  smíchat různé odrůdy. Suchá 
semena uložime do sáčků a dáme do ke

l ímků nebo j iných vhodných nádob. 

Uchováváme na suchém a chladném 

místě. 

Ředkvičky a rané ředkve 

Semenaření ředkvi a ředkviček neni 

obtížné a zvládnou ho dobře i začáteč
níci . Vyséváme je jako na běžné kon

zumní pěstování hned, jak nám to počasí 

na jaře dovolí, do půdy s dostatečnou 

vlhkostí. Ředkvičky a ranné ředkve na se

meno sejeme na jaře. Pozdni, zimní od

růdy ředkvi z letniho výsevu sklizíme na 

podzim a pěstujeme je pak na semeno 

jako klasické dvouletky (podobně jako 

např. červenou řepu). 

Ředkvičky nesejeme příliš hluboko, ji

nak se bulvičky nemohou dobře vyvíjet. 

tak, abychom nepoškodili mladé lístky 

v srdéčku (asi na délku 2-3 cm). Při pře

sazení dáme ředkvičky celé do země až 

po vegetační vrchol - srdéčko, zhruba 

do sponu 30x40 cm. Abychom získali 

kva l itní osivo, doporučuje se vybírat 

Nikdy je nezapomeneme vyjednotit už ještě jednou při vytváření květního vý-

po objevení se prvních listků - později při honu, První, předčasné vyběhlice vyřazu-

růstu v hustém nejednoceném porostu jeme, protože časné vybíhání do květu je 

by z nich nic nebylo. pro pozdějši pěstování a sklizeň nežá-

Výběr na semeno děláme pokud možno z 
většího počtu rostlin 
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doucí. V případě potřeby přivážeme kvě

tenství ke kolíku, aby se nezlomila. 

Semena ředkve a ředkviček rostou ve 

strucích, které však oproti typickým še

šulím zelí praskaji jen těžko, což nám 

ulehčuje sklizeň. Můžeme s ní tedy po

čkat, až je většina lusků hnědá a zralá. 

Nejšetrněji získáme osivo ručním vylou

pánim. To může být pomalejší a prac

nější. Pokud budeme mlátit, je potřeba 

dát pozor, aby semena nebyla poško

zena. Opět nikdy nezapomeneme na po

pis odrůdy. 

DVOULETÉ DRUHY: mrkev, petržel, pas

tinák, červená řepa, cibule, zelí, ka

pusta, kadeřávek, vodnice, tuřín, po

zdní ředkve, mangold, celer, párek, 

černý kořen 

Obecně lze říci, že získáni semenaček 

se v prvním roce příliš neliší od normálního 

pěstování na konzum, platí zde stejné zá-



OPYLOVACf POMI:RY U ZELENINY 

Druh zeleniny Pěstitelsky Opylení Možnost kNženl 

na semeno 

Bob jednoletý samosprašný + hmyzem s polním bobem 

Brambory jednoleté samosprašné samosprášení pravidlem, sadba 
ale často štěpí, na rozdíl od množení hlízami 

Celer dvouletý hmyzem všechny listové i bulvové 
odrůdy navzájem 

Cibule dvouletá hmyzem všechny odrůdy navzájem, 
také s Alfium cepa var.aggregatum 

Cerný kořen dvouletý samosprášení + hmyz všechny odrůdy navzájem, také 
s planým druhem 

Cervená řepa dvouletá větrem kříži se s mangoldem, krmnou 
řepou i cukrovkou. Nejmenší vzdá-
lenost mezi odrůdami 1 -2 km, 2) 

Dýně jednoleté hmyzem všechny odrůdy mezi sebou, avšak 
relativně malé nebezpečí křížení 
mezi různými skupinami: 
- Cucurbita pepo (cukety, patizo-

ny, dýně) 
- C. moschata (tykev muškátová) 
- C. maxima (tykev velkoplodá 
- C. mixta 

Fazole - keřičkové jednoleté samosprašné samosprášeni 

- tyčkové jednoleté samosprášent vzájemně s jinými tyčkovými 
+ hmyzem odrůdami jen vzácně, 
možno však s fazolem šarlatovým 

- šarlatový jednoletý převážně hmyzem kříží se s jínými odrůda mí 
(čmeláci) fazolu šarlatového 

Fenykl sladký jednoletý hmyzem všechny odrůdy mezi sebou, 
také s fenyklem (Foeniculum 
vulgaris) 

Hrách jednoletý samosprášení samosprášení pravidlem, někdy 
+ hmyzem se vyskytne cizosprášení 

Kukuřice cukrová jednoletá větrem nebezpečí křižení díky větru 
až do 1 km, zvláště s krmnou 
kukuřicí 

Lilek jednoletý samoopylení + hmyzem zpravidla samosprašný, 
možnost křížení se ale 1 )  

Mangold dvouletý větrem kříži se s červenou řepou, krmnou 
řepou i cukrovkou. Nejmenší vzdálenost 
mezi odrůdami 1 - 2  km, izolace 2) 
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OPYLOVACf POM!:RY U ZELENINY 

Druh zeleniny Pěstitelskv Opyleni Možnost kNženl 

na semeno 

Melouny jednoleté hmyzem všechny odrůdy navzájem, ne však 
s okurkami nebo tykvemi 

Mrkev dvouleté hmyzem všechny odrůdy navzájem, také 
s planou mrkvi 

Okurky jednoleté hmyzem cizosprašný, kříží se okurkové odrůdy, 
ne však s dýněmi nebo melouny. 

Paprika jednoletá samosprašná + hmyzem samosprášení pravidlem, možnost 
křížení 

Pastínák dvouletý h myzem všechny odrůdy navzájem, také 
s planým pastíňákem 

Pažitka jednoletá hmyzem všechny odrůdy navzájem 

Petržel dvouletá h myzem všechny listové i kořenové 
petržele mezí sebou 

Polníček 1 -2letý samosprášení samosprášení pravidlem 

Párek 1 -2letý hmyzem všechny odrůdy mezi sebou 

Rajčata jednoletá samosprášeni + samosprášeni a také možné 
hmyzem (čmeláci) cizosprášeni 

Ředkvička, ředkev 1 -(2)leté hmyzem všechny odrůdy navzájem, také 
s ohnici a přiležitostně s brukvi zelnou 

Salát jednoletý samosprašný samosprášeni pravidlem, avšak 
křižení s planým salátem (locika 
kompasová - Lactuca seriola) 

�penát jednoletý větrem všechny odrůdy navzájem, 2) 

�těrbák, čekanka 1 -(2)leté hmyzem zpravidla cizosprášení, 
kříží se s planou čekankou 
a jinými kulturnimi čekankami 

Vodnice, čínské zeli dvouleté hmyzem všechny odrůdy navzájem 

Zeli, květák, brokolice, dvouleté hmyzem všechny odrůdy mezi sebou 
kadeřávek, kedlubny, 
kapusta, růžičková kapusta 

1 )  samosprášení znamená, že tyto druhy jsou zpravidla samosprašné. Ale také u těchto bylo pozorováno cizosprášenl, proto by neměly 
tyto odrůdy u nich stát přímo vedle sebe. K zaručeni stoprocentní odrůdové čistoty, by pak měly být pěstovány izolovaně 

2) ani zakrytí nepomáhá k izolování odrůd 

(Podle: Arche Noah, 1997) 
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sady a postupy. Dbáme na vyzrání rostlin, 

které mají poskytnout semeno, ranější 

odrůdy pak ale vyséváme později než ob

vykle, aby nebyly pro přezimování pře

rostlé a přezrálé. Po přezimování se rost-

1iny vysadí druhým rokem znovu ven, aby 

mohly dokončit svůj vegetačni cyklus, jež 

je dvouletý, a přinesly semeno. Ve dru

hém roce dbáme na přidání opory, aby se 

semenačky nepolámaly. 

Postup u semenářsky dvouletých 

druhů: 

1. Výběr semenic 

Kde je to možné, vybíráme a označu

jeme si budoucí semenice již během pě

stování v prvním roce. Vyhneme se tim 

nebezpečí, že nám vybrané rostliny sklidí 

omylem někdo z rodiny a také se nám 

budou později snadněji hledat Jinak je 

možné vybírat až při sklizni. Při výběru 

sledujeme nejen velikost, ale také tvar, 

vybarvení, dobrý zdravotní stav, rychlost 

Mangold patři k dvouletým druhům 

vývinu a další vlastnosti a znaky původní 

odrůdy. Vybíráme tedy větší (ne však 

nutně gigantické rostliny, které mohou 

být např. uvnitř duté), typického, pěk

ného a nedeformovaného tvaru, s do

brým vybarvením a zcela zdravé, nena

padené chorobami a škůdci ,  nepoško

zené při sklizni. Semenic bereme VŽdy 
větší počet, než který plánujeme přiští 

rok vysadit, protože počítáme se ztrá

tami při skladování. 

2. UchovánI semenaček 

Semenačky ukládáme ve vhodném 

sklepě, zpravidla tam kde skladujeme 

běžnou zeleninu na konzum. Některé 
druhy jdou i v našich podmínkách přezi

movat přímo na záhoně (např. párek, ka

deřávek, petržel ) ,  většina ale vyžaduje 

uložení ve sklepě, příp. bezmrazé míst

nosti. 

Sk l ízíme za sucha, aby na kořenech 

nezůstávalo zbytečně mnoho h l íny. Tu 

v případě potřeby odrolime nebo opa

trně oškrábneme. Před u ložením odlá

meme nebo ukroutíme nať nebo odříz
neme listy. Vždy však tak, aby se nepo

škodilo tzv. srdéčko, vegetační vrchol, 

z něhož následující rok raší výhony. U zeli 

můžeme přezimovat jak celé hlávky (což 

je poměrně obtížné), tak košťály získané 

z pěkných hlávek (hlávku odřezáváme 

vysoko) Cibuli uchováváme v suchu 

a chladu. Nezapomeneme na označení 

odrůdy, abychom příští rok věděli, co vy

sazujeme. 

3. Výsadba a ošetřování 

Na jaře bereme přezimovavší seme

načky ze sklepa a vysazujeme je na zá

hony. Nejlépe brzy, tak jak to počasí 

a stav půdy dovolí ,  zpravid la  j iž 

v březnu případně dubnu. Vysazujeme 

l ivě prohlédneme a vyřadíme jedince 

s počínající hnilobou srdéčka či kořene 

nebo košťá lu .  Dále ty, které neraší a ne

jeví žádné známky probouzejícího se ži

vota. Může se totiž stát, že semeni ce 

bez zjevné vnější vady po vysazení ne

raší a neroste. Vždy vysazujeme raději 

více semenic než méně. I během dru

hého roku může dojít ke ztrátám (zlo

mení květenství, sežrání zvěří apod.) .  

Za minimální  počet lze považovat 

zhruba 5-8 rostlin od každé odrůdy 

Po vyrašení (v suchých obdobích se 

doporučuje semenačky zpočátku zalé

vat) přídáváme oporu a vyrostlá květen

ství k nim vyvazujeme, aby se nepolá
mala (např brukvovité druhy, cibule, čer

vená řepa) Ošetřování se omezuje na 

okopávku podle potřeby. Kromě běž

ných "škůdců" , se kterými se setkáme 

i na ostatní zelenině, jako jsou mšice, sli

máci, hryzec apod. ,  se mohou objevit na 

brukvovitých např. blýskáčci. Ti jsou ze

jména v poslední době, kdy se téměř 

všude velkoplošně pěstuje řepka, velmi 

hojní a mohou někdy výrazně omezit vý

nos semene. Pro jejich regulaci lze zkusit 

použít rostl inné výluhy (viz kapitolu 

o možnostech ekologické ochhrany 

rostlin). 

4. Sklizeň semene. 

Se skl izní semene začneme, jakmile 

rostliny začínají žloutnout a hnědnout, 

dokončují svůj životní cyklus. Semena 

tvrdnou a dostávají svou typickou 

barvu. U řady druhů dozrávají semena 

většinou postupně, což může ztížit je

j ich sk l i zeň. V domácích podmínkách 

z menších p loch či jen z několika seme

naček však můžeme dobře sk l izet po

stupně. Sk l ízíme za pěkného suchého 

a slunečného počasí. Semenné rostliny 

na záhony ve staré síle. Semeni ce peč- procházíme a od lam ujeme jednotlivá 
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květenství (příp. bereme celé rostliny). 

Ta buď rozprostřeme na  vzdušném 

m istě nebo zavěsíme na půdu, pod 

střechu apod a necháme dobře do

schnout. Při  zavěšení pod ně nezapo

meneme umístit plachty nebo nádobu, 

do které eventuálně vypadlá semena 

zachytíme. 

Jako příklady semenářsky dvouletých 

druhů hojně rozšířených v zahradách 

uvádíme mrkev a cibul i :  

Mrkev, karotka 

Vyséváme jako obvykle, případně 
o něco později. Zvláště rané odrůdy a ka

rotky, které mají krátkou vegetační dobu 

(v květnu, červnu a červenci), tak aby do 

podzimní skl izně nepřerostly. Přezi

mujeme pěkné semenačky, tedy kořeny 

hladké, s i lné, zdravé, sytě vybarvené, 

s nepříliš silnou nati, nepoškozené a od

růdově typické. Nať ukroutíme nebo 

uřízneme nad krčkem. Uchováváme ve 

sklepě ve vlhkém písku, máme-Ii dosta

tečně vlhký a dobrý sklep příp. i nezasy

pané pískem. Na jaře vysazujeme seme

nice tak brzo, jak to počasí dovolí (bře-

Okolík V mrkve dozrávají postupně 

zen, duben). Sázíme až po krček do země, 

aby se později rostlína nevyvrátila, na 

vzdálenost asi 50 cm od sebe. Po vysa

zení zalijeme, případně i mírně přihrneme 

zemí. Rostliny mrkve vyhání květni stvoly 

s okolíky, které v případě nutnosti přivá

žeme k oporám. Slabé a deformované 

okolíky můžeme na počátku kvetení od

stranit. 

Zrání probíhá postupně tak, že se-
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meno hnědne a okolík se svinuje do 

středu, Sklízíme postupně otrháváním 

celých zralých okolíků, které necháme 

2-3 týdny vyschnout a semeno vydro

líme rukama. Semeno můžeme ještě jed

nou promnout abychom odstranili část 

drobných háčků, jimiž je pokryto, a uleh

čili si tak následné setí. 

Obdobné je semenaření u petržele 

a pastináku. Zejména u pastináku je 

třeba dávat pozor při sklizni v prvním 

roce, abychom zbytečně neulamovali 

konce dlouhých kořenů. U pastináků je 

ovšem třeba dávat pozor ještě na jednu 

věc: Listy na květnich stvolech vyvolávají 

za někol ik hodin po doteku ošklivé pu

chýře na lidské kůži! To platí především 

za slunečného počasí. 

Cibule kuchyňská 

Abychom získali sazečku, sejeme cibu

lové semeno dosti hustě. Vzešlé rostliny 

se pak nejednoti, protože hustý porost 

zabraňuje cibulím příliš se rozrůst. 



Sazečky vytaháme z půdy koncem čer

vence. Měly by mít průměr nejvýše dva 

centimetry. U větších cibulek je nebez

pečí, že ve druhém roce vyběhnou do 

květu, proto je raději zužitkujeme v ku

chyni. 

Sazečky se nechají 8-10 dní vy

schnout na s lunci a když stvoly za

schnou, odstraníme je. Sazečku uklá

dáme na suché, vzdušné a chladné (ale 

nepromrzajícící) místo, kde zůstane až 

do přístího roku. 

Při semenaření pěstujeme cibul i  ze 

sazečky stejně jako na konzum, tedy 

jarní výsadba sazeček, sklizeň cibulí v létě 

a uloženi přes zimu. Z přezimovaných ci
bulí vybereme ty, které přežily zimu nej

lépe (uložení za teploty těsně nad bodem 

mrazu), čímž uděláme výběr na skladova

telnost, a zároveň bereme největší kusy, 

protože velké cibule vytvářejí více se

men. Vysazujeme je na vzdálenost asi 20 

cm od sebe, brzo na jaře, jakmile stav 

půdy dovolí její zpracováni. 

Semenačky cibule mohou dorůst do 

výšky i přes jeden metr. Abychom přede

šli možnému riziku zlomení křehkých kvě

tových stvolů, měli bychom je přivázat 

k opoře. Jakmile se objeví černá semena, 

tobolky zasychají a stvol žloutne, zač-

lze pěstovat také jako dvouletou, kdy 

prvním rokem vypěstujeme semenačky, 

které přinášejí semeno druhým rokem. 

Výmlat semen 

Semena lze získat ze semenných rost

l in např ručním vyloupáním z lusků 

(hrách, fazole), vytíráním rukou (mrkev, 

cibule) apod. U větších množství mláce

ním, ať už paličkou, klackem nebo cepem, 

eventuálně vyšlapáváním. V případě mlá

cení dáváme pozor, aby se semeno ne

poškozovalo, případně můžeme m látit 

v pytli. Vždy je potřeba loupat nebo mlá

tit semena suchá. 
Některá semena (např. cibule, mrkev) 

přijímají vlhkost ze vzduchu (jsou hygro

skopická) a proto je mlátíme a čistime 

jen za slunného počasí, případně za 
mrazu. V zimě je k tomu více kl idu, 

ovšem je jasné, že práce v mrazu je 

mnohem méně příjemná. 

Pokud je semeno vlhké, můžeme ho 

opatrně doma dosoušet uměle, teplota 

však nesmí překročit 40 oe. 

Čistění semen. 

a) vzduchem a síty 

neme se sklizni. Odřezáváme nejlépe jed- b) vypíráním ve vodě 

notlivá květenství se semeny a necháme 

je dobře vyschnout - pod střechou nebo V domácích podmínkách vystačíme 

na slunci. Protože semeno na semen ač- u zeleninových semen s jednoduchými 

kách nedozrává naráz, opakujeme sklizeň metodami a způsoby čistění jako je čis-

několikrát. Semena z vyschlých palic vy- tění vzduchem a případně u plodové ze-

drolíme rukou a vyčistíme vyfoukáním. leniny vodní prani. 

Sklizené cibulové semeno je zvláště cit-

livé na teplotu a vlhkost. a) čištění proudem vzduchu: 

Pěstování cibule na semeno je po-

měrně pracné. Vyjdeme-Ii od výsevu se

mene, získáme prvním rokem sazečku, 

druhým rokem semenačky, které přiná

šejí teprve ve třetím roce semeno. Cibuli 

Po vytření nebo vymlácení je třeba vět

šínu semen VYČistit a vytřídit. aby se od

strani ly neČistoty a příměsi ( kousky 

hl íny, zbytky stonků a l istů, plevel apod.) . 
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Jednoduché čisténí semen vyfukováním 

NeČistoty mohou být zdrojem vlhkosti 

a přispět tak ke znehodnocení osiva. Pro 

ulehčení pozdějšího setí je též lépší mít 

semeno čisté. 

Postupujeme tak, že vždy z menšího 

množství semen vysypaných na ploché 
míse, plechu na pečení nebo jiné vhodné 

nádobě vyfukujeme nečistoty. Semena 

můžeme též lehce nadhazovat v mírném 

větru. Případně také přesypávat ve 

větru či průvanu nebo za stálého fou

kání z nádoby do nádoby, aby byly lehké 

neČistoty odváty. Těžší nečistoty mů

žeme čistit pomocí sít (eventuálně im

provizovaně třeba i kuchyňských ced

níků). V praxi pak kombinujeme obě me

tody. 

Cistění semen proudem vzduchu 
s použítím ošatek 

b) vypfrání ve vodě 

U plOdové zeleniny (okurky, rajčata, 

dýně) používáme metodu vypírání ve 

vodě s vykvašen im.  P lody, které be

reme na osivo, musí být zcela zralé, 

aby semena nebyla takzvaně h luchá .  



Raději je necháme mirně přezrát (počí- a po vyprání necháme ihned semeno Uložení semen 
nající hn iloba nemusí být na závadu) než vyschnout na slunci,  aby neplesnivělo. 

nedozrát. Plod rozřízneme a dužinu 

např. lžičkou vydlabeme do nádoby s vo

dou. Zde ji za občasného, každodenního 

zamíchání necháme několik dní kvasit. 

U vykvašeného roztoku klesnou zralá 

semena ke dnu, h luchá plavou na povr

chu. Zákvas propíráme vodou na sítech 

Druh zeleniny 

Luskoviny 

hrách 

fazole 

Plodová zelenina 

rajče 

paprika 

okurky 

dýně 

Listová zelenina 

salát 

lebeda 

štěrbák 

mangold 

špenát 

Košťáloviny 

zeli 

kapusta 

Kořenová zelenina 

mrkev 

petržel 

cibule 

červená řepa 

ředkvičky, ředkve 

celer 

Po vyschnutí můžeme použít vodu 

i k oddělení prázdných semen. J iž vy

schlé semeno vsypeme do vody. Lehká, 

prázdná semena plavou na povrchu ,  

plná, klíčivá klesaj i ke  dnu .  Opět je  pak 

třeba nechat semeno dobře vy

schnout 

VLASTNOSTI OSIVA NI:KTERÝCH ZELENIN 

Semeno podržuje Semeno vykllčl 

kllčivost 
(roků) za (dnO 

3 8-10 

3-4 7-14 

4-6 (15 )  6-8 

4 8-12 

5-8 (10)  6-8 

5-6 5-8 

4 6-12 

1 - 2  

4-5 6-10 

4 8-10 

4-5 5-6 

4-5 4-6 

4-5 4-6 

3-4 10-12 

2-3 14-18 

2-3 10-1 5 

4-6 8-16 

4-5 5-8 

3-6 15-20 

poznámka: Různi autoři uvádějí někdy poněkud odchylné údaje. 

(podle: Průcha, 1950) 
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Semena vlastní i zakoupená v ob

chodě ukládáme na chladné a suché 

místo. Nejlépe tam, kde je teplota stálá 

a nekolísá. U originálních balíčků pone

cháváme původní balení, kde máme vy

značeny všechny údaje o druhu a od

růdě, které potřebujeme k pěstování 

Hmotnost 1 000 

semen - HTS 
(g) 

100-500 

150-1000 

2)-3,3 

1 6-33 

1 50-440 

0,8-1,2 

1,3 

9-11 

1 -1 ,4 

1 ,2-1,8 

2)-4 

13-22 

6,5-10 

0,4-0,5 

Počet semen 
v 1 gramu 

2-6 

1 -6 

300-360 

300 

30-60 

1000-1300 

330-440 

50 

70-120 

890-900 

740-880 

200-270 

70 

100-160 

2100-2950 



znat U semen z vlastních přesevů vždy 

důsledně dbáme na přesné označení od

růdy nebo původu (případně í uvedení 

druhu zeleníny - důležité třeba u košťá

lovin a cibulovin) a roku sklizně. Semena 

je dobré skladovat vyčistěná, bez příměsí 

a nečistot, které mohou být zdrojem 

plesnivění Uložením čistých semen si po

zději ulehčíme i výsev - ať už vyséváme 

ručně nebo používáme malý secí strojek 

Semena skladujeme v papírových nebo 

plátěných sáčcich nebo uk ládáme do 

skleniček (např. od dětských přesnídá

vek). Pořádek a systém v uložení semen 

oceníme nejen, když jich máme mnoho. 

Vlastnoručně získaná osiva není třeba 
nutně všechna vysévat ihned následující 

rok. POdržují si kl íčivost v průměru 3-4 

roky, především v závislosti na podmín

kách skladování a výchozí kvalitě semen. 

Některá méně, např. lebeda zahradní 

nebo cibule, jiná více, např. rajčata nebo 

okurky. U okurek se dokonce často uvádí, 

že právě stářím nabývají na kvalitě. Staří 

praktikové pak navíc doporučovali se

mena okurek nosit delší dobu v kapsičce 
u vesty. Starší, nejlépe tříletá, semena 

okurek dávají podle jejich výpovědí úrod

nější rostliny. 
A co se nošení semen na vlatním těle 

týče, jsou známy případy starých za-

5 péstováním semene můžeme začít u 
semenářskv jednoduchých druhů (hrách) 

hrádkářů, kteří před výsevem nakličovali 

okurková semena tak, že je nosili několik 

dnů v navlhčené hadérce pod klobou

kem, v noci si je pak alespoň dávali pod 

hlavu . . .  

Doba, po kterou si semena zelenin 

uchovávají kl íčivost, je uvedena v ta

bulce Vlastnosti osiva některých zelenin. 

Možná úskalí domácího 
semenaření 

Semenařit všechny zeleniny, které 

pěstujeme, by nebylo asi technicky ani 

pracovně zvládnutelné. Ale pěstování na 

semeno můžeme zkoušet u některých 

semenářsky jednoduchých druhů (hrá

šek, fazole, ředkvička) a u svých oblíbe

ných zelenin. Navíc lze semenaření rozlo

žit a každý rok pěstovat pro získání osiva 

jen některé druhy a odrůdy Následující 

2-3 roky lze pak použít semeno ze zá

sob. Případně si lze semena vzájemně 

vyměňovat s ekologicky pěstujícími přá

teli a známými v okolí, čímž můžeme zís

kat i druhy, které sami nemáme. Při prak
tickém pěstování je třeba dělat pečlivý 

výběr, jak bylo popsáno v předcházejí

cích kapitolách, a kromě toho dbát na 

dodržování izolační vzdálenosti a pěsto

vat dostatečný počet rostlin. 

Izolační vzdálenost 
Aby byla zachována čistota odrůdy, je 

třeba mít na paměti tzv. izolační vzdále

nost. Tato izolační vzdálenost je vzdále

nost semenářsky pěstované odrůdy od 

jiné kvetoucí odrůdy téhož druhu zele

niny Navíc ale také od příbuzných pla

ných druhů (např. mrkev). Tato vzdále

nost má zajistit, aby nedošlo k nežádou

címu křížení Při zjištění izolačních vzdále

ností v literatuře bychom mohli dojít 
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Pomérné Jednoduché je semenaření 
zahradních bvlinek (saturejka) 

k závěru, že je prakticky velmi obtížné 

(až nemožné) pěstovat doma na semeno. 

Vždyť uváděné izolační vzdálenosti jsou 

500 nebo často i 1000 metrů, příp. více 

(UVádí se, že vítr může přenést lehký pyl 

u řepy až na vzdálenost 8 kilometrů). 

Záleží však na mnoha faktorech, 

které izolační vzdálenost podstatně 
ovlívňuji. Důležitý je např. převládající 

směr větru, členitosti terénu a přírodní 

i umělé překážky. Hlavně stromy a keře, 

tvořící jakési bariéry, mohou působit vý

znamně odstiňujícím vlivem a způsobit, 

že izolační vzdálenost se zkracuje. 

Významná je též přítomnost včel a dal

ších opylovačů, která souvisí s pestrostí 

vegetace kvetoucích rostlin. Velký počet 

a rozmanitosti kvetoucích rostlin v okolí 

má vliv nejen na zkrácení izolační vzdále

nosti, ale příznivě ovlivňuje také celko

vou úspěšnost pěstování zelenin na se

meno. Pěstovat na semeno je pak možné 

nejen na samotě obklopené lesem, ale 

i na mnoha dalších místech. Samozřejmě 

to může být problematické na malých 

zahrádkách, ležících navzájem v těsné 



blizkosti, i když většina zahrádkářů a za

hradníků zeleniny na semeno běžně ne

pěstuje. 

Kromě této tzv. prostorové izolace 

existuje také izolace časová (různé doby 

kvetení odrůd) a izolace technická (me

chanické zabránění přenesení pylu zakry

tím květů nebo celých rostlin). jejichž 

podrobný popis a použití zde neuvádíme. 

Počet rostlin 

Potenciálně riziková může být v domá

cích podmínkách i velikost populací neboli 

lidově, jak velké množství rostlin pěstu

jeme na semeno. Obecně by měl být po

čet rostlin na semeno co největší. A také 

výběr rostlin, které mají přinést semeno, 

by měl být dělán z pokud možno co nej

vétŠího množství jedinců. Při výběru je 

třeba pohližet na rostlinu komplexně a ne

vybirat jen podle jednoho znaku, ale sna

žit se pojmout selekci šiřeji a komplexně 

(velikost plodů, trvanlivost. tvar, vybar

veni, odolnost proti chorobám a škůdcům 

apod.). Počet semenaček např u červené 

řepy se doporučuje nejméně 6- 8 kusů 

bulev, které je třeba vysadit na jaře. I když 

by nám teoreticky stačilo méně, je lépe 

mit vice rostlin, aby se nezužovala gene

tická variabilita uvnitř odrůdy. 

Postup pn semenaFenr zeleniny: 

- zvolení vhodných druhů a odrůd pro 

pěstování na semeno 

- výběr semenaček, dostatečný počet 

rostlin, dodržení izolační vzdálenosti 

- ošetřování (okopávání, vyvázání ap.) 

semenných rostlin 

- sklizeň semene za sucha a tepla, 

dosušení, výmlat a vyčistění 

- u ložení vyčistěného, suchého 

a popsaného osiva v suchu a chladu, 

za stálých podmínek 

Kopr necháme dozrát a semena 
vyklepeme na záhony 

Údaje o semenařeni se dnes v za

hradnické a zahrádkářské literatuře vy

skytují velmi zřidka. Pro ziskáni dalšich in

formaci je třeba sáhnout buď po našich 

staršich publ ikacich nebo po literatuře 

zahraniční. 

Semenařeni je VŽdy práce d louho

dobá a náročná, a le nezkoušet ho a re

zignovat hned při prvnim př ipadném 

neúspěchu znamená zbytečně předem 

skládat ruce v klin. Pro inspiraci může

me př ipomenout citát z m inulost i .  

.Pokusme se proto přátelé zemědělci 

o pěstování semen u nás, což zdaří se 

jistě jíž z toho důvodu, že máme neje

nom k tomu krásné vhodné půdy a po

loh y, ale i klimatické poměry příznivé 

ku zdaru. Tak zachráníme krásný peníz 

naší vlasti . . .  • ( B i lý, 1 9 2 0 )  Tato s lova 

jsou platná i nyni,  třebaže d nes nás 

k semenařeni vedou nejen pohnutky 

ekonomické . . .  
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ZELENINA A JEJí  
BOHATSTVí 

Malá exkurze do 
historie pěstování 
zeleniny 

Každá doba má své oblibené zeleniny 

a někomu chutná vice ten zeleninový 

druh, jinému zase onen. Měnily se však 

nejen chutě, ale předevšim zeleniny sa

motné. Do dnešni  podoby se vyvíjely 
z planých předků postupně po dlouhá 

tisiciletí. 

Počátky pěstováni zeleniny můžeme 

s vysokou pravděpodobnosti položit do 

dávné historie vývoje člověka. Do ob

dobí. kdy přešel od potulného života 

k usedlému zemědělstvi a začal kultivo

vat trávy, které proměnil v obi loviny. 

Vzápětí potom či snad zároveň začali lidé 

využivat a záměrně i pěstovat zeleniny. 

Přesněji využivat a zušlechtovat jejich 

plané předky a přibuzné, protože zele

niny tak, jak je známe dnes, vznikly až 

činnosti člověka. 

Při sledováni vývoje zelinářstvi a za

hradnictvi lze začit u nejstarších civilizaci 

starověku (starý Egypt, Mezopotámie, 

Čina), kde se můžeme opřit nejen o ar

cheologické vykopávky, ale také o píse

mné zminky a vyobrazení. Řadu druhů 

zeleniny používaných v těchto časech 

známe dodnes. Pověstné jsou ředkve 

a c ibule stavitelů pyramid v dobách 

dlouho před našim letopočtem, doplňo

vané česnekem a také párkem, na který 

vzpominali vedle plných hrnců masa 

Židé, když Egypt opustili. 

Mnoho informaci o pěstovani zeleniny 

máme ze starého Řima, kde zahradnictvi 



Příprava půdy ve starém Egyptě 

a zelinářstvi patřilo k důležitým součás

tem života. Zahradnické řemeslo bylo 

speciálnim povolánim - dokonce do té 

miry, že každá významnějši zelenina měla 

své odborné pěstitele ve zvláštnich za

hradách. Např. salát pěstovali tzv. lactu

carii, cibuli, která už v té době byla kulti

vována v několika odrůdách, zase tzv. 

caeparii. Pro cisaře Tiberia, velkého mi

lovnika okurek, musely být plody okurky 

prý k dispozici i v zimě a tak k nalezeni 

byly i skleniky - už před několika tisicile

timi! Pestrá byla u Řimanů rodina vYUži

vaných salátových zelenin - jedl se nejen 

salát a štěrbák, ale také šťovik (ten ozna
čuje Plinius jako Rumex sativum - tedy 

pěstovaný). sevlák zeleninový, bedrniky, 

listy čekanky, mléče apod. Řada zelenin 

byla na hranici mezi poživatinou a léči

vem - měly charakter polooficiá lnich 

rostlin. Přikladem může být třeba křen 

selský nebo kerblik setý. Zelinářské za

hrady byly u Řimanů zakládány při poto

cich a uměle zavlažovány pomoci pump. 

Byly také oploceny, ne ovšem drátěným 

nebo umělohmotným pletivem jako 

dnes, ale živým plotem z trnitých rostlin. 

Po antice přispěl významně do vývoje 

zahradnictvi středověk. Známý je francký 

král Karel Veliký, jenž roku 812 svým vý

nosem Capitulare de vi/lis . . . nařídil pěsto

vání řady zeleninových i léčivých druhů 

rostlin. V devátém století zahradničil i 

u nás na Velké Moravě staří Slované 

a pOdle archeologických vykopávek znali 

mnoho druhů zeleniny, ovoce i obilovin 

(např. nálezy semen okurek, broskví, prosa 
apod.). Proslulé byly středověké klášterní 

zahrady, kde benediktýni, ale i jiné mniš

ské řády, pěstoval i  mnoho léčivek, koření 

i zelenin. Zahrady však byly zakládány 

i mimo kláštery, třeba v Praze za krále 

Karla IV na řadě míst a třeba ty pražské 

vynikaly a byly známé především pěstová

ním melounů. Zelenina byla v té době snad 

více léčivem než poživatinou a přisuzovaly 

se jí nejen sytící účinky, ale hlavně léčivé 

působeni (celer, křen, cibule). 

Novověk přinesl sebou přechod od 

základnich a dlouho známých druhů, ji

miž byla kupř. mrkev nebo zeli, k vyšlech

tění a zavádění nových druhů brukvovité 

zeleniny (např. brokolice, květák nebo rů

žičková kapusta). Objeveni Nového světa 

- Ameriky - znamenalo přichod dalších 

druhů (fazole, rajčata, brambory). 

Zahradnictvi bylo svébytným oborem 

a jak bychom dnes řekli profesionálním 

ského pěstováni jsou vlastně i dnešní za

hrady a zahrádky. 

Bohatství odrůd 
Bohatstvi druhů zeleniny, ovoce, obi

lovin, luskovin a dalších kulturních plo

din, vzniklých od nejstarších dob staro

věku až do dnešniho dne, je veliké - od

haduje se na několik tisic druhů. Podle 

místních podmínek pěstováni a způsobů 

využití se pak tyto druhy v historii pro

měnily v nesčetné množství krajových 

a místních odrůd. Ty vznikaly jak v kra

jich úrodných (u nás např. Polabí, Haná) 
tak i v drsnějších podhorských a hor

ských ob lastech (Vysočina, Valašsko, 

POdkrkonoší). Konkrétně u zeleniny vždy 

předevšim u těch druhů, kterým se pří

slušných regionech dobře dařilo. U tep

lomilných plodových zelenin nebo fazoli 

v nižinách; u tuřinu a zeli zase v podhor
ských regionech. Po generace byly pě

stovány pod různými lidovými názvy -

u tuřinu to byly např. kvaky na Valašsku 
a dumlík v krkonošské oblasti. Obecně 

byly krajové odrůdy výborně přizpůso-

povoláním. Zároveň ale v podobě ven- bené místním podmínkám, často odolné 

kovských zahrádek i prvkem běžného ži- nepříznivým vlivům a nemocem, snáše-

vota nejširších vrstev obyvatel. Pro vět- jící tvrdé podmínky pěstování a nadto 

šinu l idí byla doma pěstovaná zelenina chutné a dobře skladovatelné, byť s vý-

důležitou, ne-Ii hlavni součástí jídelníčku nosem n ižším než mají současné od-

a dědictvim tehdejšiho samozásobitel- růdy. 
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Dtrau�li(t. Rapum rorundum, orbi
culatum liue fefsileJ. 

ropské proslulosti si dobylo pě

stování křenu v Malíně u Kutné 

Hory, 

Vodnice z Mattioliho herbáře z 16, stoleti 

Tyto krajové odrůdy byly v našich 

krajích pěstovány na polích, v rolnických 

a selských zahrádkách všude na venkově 

a mnohdy se staly základem řady vy

šlechtěných novějšich odrůd, V určitých 

oblastech, kde měly dobré podmínky 

půdní i podnební, se zvláště dařilo někte

rým druhům. Známé bylo např, pěstování 

cibule na Všetatsku v Čechách, Nejstarší 

písemná zmínka o pěstování cibule odtud 

je již z roku 1620 (podle úpisu z tohoto 

roku dlužil jeden člověk komusi "za se

meno cibulný kopu grošů míš" ), 

Dědictvím a pozůstatkem této tradice je 
dodnes cibule Všetana, kterou řada za

hrádkářů sázi jako sazečku a jež patří do

sud k nejrozšířenějším odrůdám cibule 
u nás, Podobně dlouhou historii má a ev-

Kromě krajového, l idového 

šlechtění, kde neznáme tvůrce 

odrůd, bylo šlechtění prová

děno i v rodinách zahradníků, 

Např, rod Dvorských se zabýval 

pěstováním a šlechtěním ked

lubnů v Praze již v 17. století. 

Odrůdy takto vyšlechtěné ne

sly často jména svých tvůrců, 

Příkladem může být donedávna 

hojně pěstovaný modrý kedlu

ben "Kozmanova modrá bru

kev" nazvaný podle šlechtitele 

J .  Kozmana, který s brukvemi 

pracoval po 1, sv, válce, 

Brambory přišly do Evropy z Ameriky, 

kde je již předtim pěstovali Inkové 

Je pochopitelné, že nedílnou součástí 

Většina krajových, starých pěstování krajových odrůd bylo též se-
a místních sort patří bohužel menářství, které je dnes prakticky ne-

minu losti, Dnes zapomenuty známé, Je to naškodu nejen jako ztráta 

jsou tradice českých salátů "ka- jedné zahradnické dovednosti, ale pře-

menáčů" nebo kdysi velmi po

pulárního Mělnického Krále 

máje, Oblibu hrachu a jeho rozšíření do

svědčují podle míst nazvané odrůdy 

např Libochovický či Hrotovický, Už jen 

historii jsou pak naše jedlé boby, hra

chory nebo místně pěstovaný ledenec. 

Dodnes zůstávají v pěstováni krajové od

růdy fazolí - ať už keříčkových nebo tyč

kových, včetně mohutného fazolu šarla

tového, v téměř nekonečné řadě barev, 

tvarů a velikostí zrn. Početná byla kdysi 

rodina odrůd cibulí zahrnujíci typy bílé, 

žluté i červené - připomenout lze od

růdu červené cibule s přiléhavým jmé

nem Karkulka, ale známá byla i tradiční 

krajová cibule Bzenecká apod, Význam

nou úlohu sehrály ale také cizí, dovezené 

odrůdy, jež se u nás osvědčily a byly pě

stovány po dlouhá desetileti 
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devším znamená současné pěstování jen 

několika málo odrůd zúžení odrůdového 

spektra a ochuzení přírodního a kultur

ního bohatství. 

Ve starých a krajových odrůdách je 

svým způsobem soustředěn a zakódován 

vývoj zemědělství, civilizace a naši kultury, 

Bohužel toto nenahraditelné a cenné kul

turně-historické dědictví zahrnující lidové 

tradice, zvyky a poznání mizí dnes v nená

vratnu, Jakási "paměť rostlin" zaniká a člo

věk tak je plíživě a nenápadně ochuzován 

o spojení s přírodou i kulturní tradice, 

Moderní pěstovani a šlechtění, za nasazení 

špičkových technologii, j imiž jsou dnes 

např. genové manipulace, je sice dokonalé 

a téměř všemocné, ale vnitřní niterné 

spojení s přírodou a cit pro život vůbec 

mnohdy postrádá 



- přinášeji na biozahradu dekorativnost 

(červená lebeda zahradní, kvetouci 

ovesný kořen); 

- poskytuji potravu a vhodné prostředí 

pro hmyz (kvetouci brutnák plný léta

jícího a lezoucího hmyzu); 

- ZUŽitkují i zastíněné části zahrady (re

barbora, topinambur). 

Veliká druhová pestrost na zahradě je předpokladem rovnováhy 

Od každého druhu zeleniny je dobré 

mít více odrůd - třeba dvě nebo tři, byť 

na nevelké ploše. Např. od téže zeleniny 

jednu ranou a jednu pozdní odrůdu, 

které nám prodlouží skl izeň. Rozšíření 

sortimentu a pestrosti dosáhneme ale 

také, vysázíme-Ii třeba odrůdy zhruba se 

stejně dlouhou vegetační dobou, avšak 

různého zbarvení (např. vedle klasické ci

bule Všetany též odrůdu s červenou bar

vou suknic - např. Karmen). Zohlednit 

můžeme i různé způsoby využití (kupř. 

fazole keříčkové na sklizeň zelených lusků 

i suchých semen) apod. 

Pestrost na biozahradě 
Kromě hlavních a nejznámějších 

druhů zelenin je dobré pro zvýšení pest

rosti záhonů i obohacení jídelníčku pa

matovat i na zeleniny méně známé. 

Mnohdy jde o druhy "staronové", u nás 

kdysi pěstované, které upadly neprávem 

v zapomnění. Některé z nich byly známy 

už antickém světě (např. lebeda zahradní 

- obdoba špenátu). některé přišly na náš 

kontinent až v novověku (topinambury, 

novozélandský špenát). 

Méně známé a staré druhy zeleniny 

mohou posloužit jako doplnění "zeleninové 

klasiky", kterou je třeba mrkev, cibule nebo 

salát. Mohou rozšířit škálu chutí. které z bi

ozahrady získáváme pro kuchyni, prodlou

žit období sklizně i do okrajových období 

(brzké jaro) a využít méně úrodné části 

pozemku (místa ve stínu). 

Netradiční a staré druhy mohou na bio

zahradě sloužit v mnoha směrech např.: 

- umožní časnou sklízeň (cibule sečka); 

- poskytují novou,  chuťově odl išnou 

sklizeň (jemnější chuť cibule šalotky, 

kerblik zahradni); 

- vykazují odolnost mrazu (topinam
bury, jež nejlépe přezimují venku); 

Bohatství pěstovaných druhů pak 

dobře na naší biozahradě respektive 

Na některých biozahradách opět oživá vlastni semnářstvi 
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Novozélandský špem:it neboli čtvřboč patří 
k méně běžným druhům listové zelenínv 

v kuchyni doplní velmi početná rodina 

druhů planých. Záměrně je nekultivu

jeme, ale můžeme je na zahradě sbírat 

a používat jako zeleninu, koření a léčivky. 

Především je využijeme do salátů, polé

vek, k masu i nemasovým pokrmům, do 

pomazánek apod. Z běžných druhů rost

lin, které najdeme prakticky na každé za

hrádce, ať už v trávě, v záhoncích jako 

plevel, podél plotu, pod stromy apod lze 

Součástí bohatství zahrady je také 

množství různých prostředí - biotopů. 
Na zelinářských záhonech, které osazu

jeme tradičně rozděleně podle jednotli

vých druhů,  je vhodné doplnit tuto 

strohost smišenými kulturami a třeba 

i nějakým pokusným semenářským po

rostem. Je dobré pamatovat též na by

l innou zahrádku s kořeninami .  Tu lze 

utvořit třeba do podoby tzv. bylinkové 

spirály nebo polopřírodní skalky. V ovoc

nářské části pěstujeme různé druhy 

a odrůdy jádrového, peckového i bobu

lového ovoce v podobě keřů, zákrsků, 

různě tvarovaných forem a případně, 
máme-Ii dostatek místa, i polokmeny 

a vysokokmeny. 

Svou funkci mají a k pestrosti patří 

i b iotopy, ze kterých sice nemáme žád

nou sklizeň, ale přesto maji zvláště na 

větší biozahradě své místo. Může to být 

malé jezírko nebo rybníček s nějakou 

vodní rostlinou nebo rybkami, skalka 

z kamenů, kde najdou úkryt ještěrky, 

jmenovat kopřivu, jitrocel kopinatý, be- nebo i poněkud divoké křoviny někde 

drníky, polníček kozliček, smetanku (pam- v rohu, jež poslouží jako útočiště ptákům 

pel išku),  různé druhy šťovíků, lededy a hmyzu. 

a merliky apod. 

Na rozmanitost ale myslime na bioza

hradě nejen u rostlin na konzum, ať už 

pěstovaných nebo planých. Pestrost je 

neméně důležitá třeba i u zeleného hno

jení. Na ně vyséváme nejenom klasickou 

hořčici (může být méně vhodná, pěstu

jeme-Ii více brukvovitých pro nebezpečí 

šíření hlenky kapustové), ale lze zkusit se

hnat nap� svazenku, pohanku setou 

nebo pohanku tatarku. Také boby, vikve 

a podobné motýlokvěté rostliny, které 

poutají a dodávají do půdy vzdušný du

sík, jsou velmi vhodné a někdy zbytečně 

nevyužívané (viz kapitolu Zelené hnojení). 

PI<EHLED NtKTERÝCH MtNt ZNÁMÝCH 
ZELENIN 

Kofenová zelenina 

Tuřin - Brassíea napus 

var. napobrassíea 

Vodnice - Brassiea rapa var. rapifera 

Černy kořen - Scorzonera hispaníea 

Kozi brada pórolistá - Tragopogon 

porrifolius 

Topinambur - Helíanthus tuberosus 

Sevlák - Síum sísarum 

Hrachor hlíznatY - Lathvrus tuberosus 

Či stec hlíznaty - Staehvs tubifera 
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Listové zeleniny 

Salát - Laetuea satíva 

- řimsky 

- ledový 

�těrbák (endivie) - Ciehoríum endivía 

Kozlíček polniček - Valeriane/la locusta 

Činské zelí - Brassiea pekinensis 

Čekanka salátová - Cíehorium intvbus 

var. foliosum 

�penát novozélandsky (čtyřboč) -
Tetragonía expansa 

Celer řapikaty - Apium graveolens 

var. dulee 

Fenykl sladky (boloňsky) - Foenículum 

vulgare var. dulee 

Lebeda zahradni - Atriplex hortensís 

Potočnice - Nasturtíum offíeínale 

Mangold - Beta vulgarís var. eiela 

�tovlk zahradni - Rumex patientia 

Batolka prorostlá - Clavtonia perfoliata 

�rucha zelná (portulák) - Portulaea 

oleraeea subsp. sativa 

Cibulové zeleniny 

Cibule zimni - A/lium fistulosum 

Cibule šalotka - A/lium asealonieum 

Cibule perlovka - A/lium ampeloprasum 

var. holmense 

Luskoviny 

Bob zahrad ni - Vieia faba var. major 

Ledenec nachovy - Tetragonolobus 

purpureus 

Plodová 

Kardy - Cvnara earduneulus 

Artyčok - Cvnara seolvmus 

Lilek jedly - Solanum melongena 

Meloun cukrový - Cucumis melo 

Mochyně peruánská - Phvsalis edulis 



Rozmanitým způsobem lze zkoušet 

obdělávat půdu. Klasické rytí tak mů

žeme doplnit pokusným namulčováním 

části plochy 

Hledání a vytváření bohatství a roz

manitosti může být jedním z trvalých 

cilů naší práce na biozahradě .. .  

Pěstování některých 
netradičních a starých 
zelenin 

Tuřin - Brassica napus var. napobrassica 

Tuřín je typickým zástupcem velké ro

diny tzv. ,jedlých řep', které v našich ze

mích lidem sloužily za potravu už ve stře-

- Nenáročná bulevnina z čeledi brukvo

vitých 

- Pěstitelsky je snadno zvládnutelný, 

má rád vlhčí klima a půdu (odedávna 

rozšířen v podhorských podminkách). 

- Lze pěstovat z přímého výsevu nebo 

vysazujeme před pěstované sazenice 

(duben, květen) na vzdálenost asi 

40-50x40-50 cm. 

- Záhon před sázením pohnojíme kom

postem a za sucha nezapomene na 

vydatnou zálivku. 

- Lze pěstovat i po brzo sk l izených 

před plodinách jako následnou plodinu. 

dověku, dlouho před zavedením bram- - Bulvy mohou být různého tvaru (plo-

bor. Přes pěstitelskou nenáročnost, do- ché, řepovité) a barvy dužniny (bílá, 

brý výnos a univerzální použitelnost nažloutlá, žlutá). 

v kuchyni je málo znám a v rozšíření mu 

snad brání i jeho poněkud špatná pověst - Ve sklepě se dá dobře skladovat až do 

jako pokrmu chudiny. jara. 

Tuřín patří mezi tzv. jedlé řepy 

- V kuchyni je univerzálně VYUŽitelný ať 

už za syrova (strouhaný na saláty, 

jako obloha),  vařený (do polévek, 

borščů, zeleninových směsi) i opékaný 

a zapečený (nejlépe po předchozím 

povaření - bulvy jsou tužší). 

Lebeda zahradnl - Atriplex hortensis 

Málo známá listová zelenina, pěstována 

už ve starém Řimě. Málokdo vi, že le

beda byla běžnou součásti jídelničku až 

do doby renesance, kdy začala být po

stupně nahrazována špenátem V mla

dém stavu jsou jedlé i planě rostouci 

lebedy (lebeda rozkladitá, lebeda bilá) 

a merliky. Pěstuje se nejčastěji v čer-
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Cervena lebeda je ozdobou každé zahrady 

vené a zelené formě (dle barvy listů), je 

jednoletá. 

Lebedu zahradní  vysevame 

v dubnu do řádků vzdálených asi  

2 5-30 cm od sebe. 

- J a ko i u j iných l i stových ze lenin 

dbáme na zá l ivku,  aby se vyvíje ly 

mladé křehké listy. 

- Můžeme vysévat postupně v 1 -2 

týdenních i ntervalech p ro p lynu

lou ,  postupnou sk l i zeň ,  v letních 

měsících ovšem snadno vybíhá do 

květu. 

- S kl ízíme celé mladé rostliny nebo 

jednotl ivé l isty (ze starých rostlin 

jsou tuhé) .  

- Doporučuje  se tepelná úprava na 

špenát, příp .  nejmladš í  l isty se j í  

i syrové, zejména červené formy 

(ozdoba zeleninových mís apod.) .  



Dvě odrůdy bobu zahradniho, vpředu pro srovnáni miska s bobem polnim 

- Podle některých zahrádkářů působí - Má vysoký obsah vítamínu C a neob-

í jako ochrana proti myším, hryzcům sahuje jako špenát nežádoucí kyselinu 

a dalším hlodavcům, na záhoně pů

sobí dekoratívně. 

Bob zahradni je velmi starou kultumi rostlinou 

štavelovou. 

Bob zahradnl - Vicia faba var. major 

Velmi stará kulturní rostlina známá z ob

jevů ve staroegyptských hrobech před 4 
tisiciletími, u nás prakticky nepěstovaný. 

Semena bobu zastávala v antice funkci 

hlasovacích lístků - při soudním přelíčení 

znamenaly bílé boby zproštění viny obža

lovaného, černé jeho odsouzeni. U nás je 

bob pěstován jako lahůdková zelenina 

velmi málo, k vidění je spíše v zahraničí 

- Sejeme ho brzy (v březnu). protože je 

otužilý a snese i chladné počasí. 

- Velká semena vkládáme do půdy 5-8 

cm hluboko, do sponu 40x60 cm. 

- Hnojíme k němu kompostem a sám 

bob jako vikvovitý druh obohacuje 

půdu pro následnou plodinu o dusík. 
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- Semena, bohatá na bílkoviny, sklízíme 

v mléčně-voskové zralosti jako la

hůdku (např. do salátů). zralá zavařu

jeme do polévek, zeleninových směsí 

apod. 

- Špatně snáší sucho a někdy trpívá 

mšicemi, také jeho výnos není zpravi

dla velký. 

- Na jídlo nepoužíváme semena polních 

drobnozrnných bobů, která mohou 

být hořká (ty ale, pokud je získáme na

sejeme s výhodou na zelené hnojení). 

- Semena bobu po skl ízni a vyluštění 

dobře vysušíme a necháme přejít 

mrazem, abychom se zbavili zrnokaza 

bobového, který se v semenech může 

vyvíjet (viz pěstování hrachu a fazolí). 

Topinambur - Helianthus tuberosus 

Rostlina příbuzná slunečnici poskytující 

jedlé podzemní hlízy. Do Evropy přišly 

topinambury začátkem 1 7. století 

Topinambur dorůstá do vyšky až 3 metry 



z Ameriky. Hlizy mají většinou mírně pro

táhlý tvar, trochu připomínající hrušku, 

což vyjadřují např. Němci názvem 

,Erdbirne' (zemská hrUŠka) či Rusové 

,zemljanaja gruša'. 

- Hlizy sázíme na jaře v březnu, dubnu 

do sponu 50x100 cm. 

- Jako mohutnou vytrvalou rostlinu ho 

umísťujeme spíše do rohu pozemku -

je vysoký 2-3 metry a využijeme ho 

např. i jako odstíněni. 

- Na podmínky nenáročný (pěstuje se 

- Poměrně snadno zapleveluje - vyrůstá 

ze zapomenutých a drobných hlíz. 

- Hlizy maji specifickou chuť. I když se 

pro přípravu někdy doporučuje ob-

- Sám se často vysemeňuje. 

- Čerstvé listy kerblíku s jemnou vůni 

lze dávat např. do polévek a všude 

tam, kde bychom použili zelenou 

petrželku: do salátů, pomazánek, na 

chlebíčky, ale také k sýrům, do bylin

kového másla, do vajíček, omelet. 

Velmi časté je jeho použití k rybám, 

drůbeži a masu. Listy krájíme až těsně 

před použitim a na konci vařeni, aby 

neunikaly vonné těkavé látky. 

Cibule šalotka - A/lium ascalonicum 

dobná úprava jako u brambor vaře- Lidový název cibule šalotky .množilka· vy-

ním, řadě l idí vařené neChutnají (před- stihuje dobře její rozmnožování. Z jedné 

nost je dávána konzumaci za syrova). zasazené cibulky vytváří totiž početný trs 

Kerblll< setý - Anthriscus cerefolium 

Listová a kořenínová jednoletá zelenina 

hojně užívaná v minulém století v ně

kdejŠí kuchyní Magdaleny Dobromily 

Rettigové a zároveň ve Francii, v zemi la

bužníků. Lidová medicína kerblík znala 

jako bylinu pro jarní kůru, lék protí vy

rážkám, doporučoval se jako prostředek 

proti nadýmání. 

- Kerblík sejeme pro produkční sklizeň 

mladých listů do řádků 10-15 cm. Po 

vyklíčeni je dobré udržovat záhon 

stále mírně vlhký - zalévat. 

dceřinných cibulek Druhový název ascalo

nicum pochází od starověkého města 

Askalonu a do Evropy prý byla šalotka při

nesena křížáky ve středověku. Slouží jako 

doplněk cibule kuchyňské. 

- Cibulky šalotky vysazujeme brzo na 

jaře (březen) nebo na podzim (dobře 

přezimuje) do řádků 25 cm od sebe, 

v řádku asi na 10 cm. 

i v lese pro divokou zvěř), snese i po- - Roste dobře také v polostínu, kde na-
lostin, pro zvýšení výnosu lze hnojit víc tak netrpí suchem. 
kompostem a hnojem. 

- Hlizy sklizíme pozdě na podzim, jsou 

špatně skladovatelné, proto je mů

žeme ponechat i přes zimu v zemi 

a v době, kdy není půda zmrzlá, sklizet 

přimo z rostlin na stanovišti. 

- Chceme-Ii mit mladé listy stále, vysé

váme jej postupně, od dubna po 2-3 

týdnech, aby byl pro kuchyni vždy 

svěží a mladý. 

- Sklizí se asi po 6 týdnech i dříve. 
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Cibule šalotka, lidové zvaná množilka 



OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 
GENGEL 

Ekologické pěstováni, popularizace, 

uchování, a využiti starých a krajových 

odrůd zemědělských plodin a ochrana 

rozmanitosti života. 

Gengel je jméno staré krajové od

růdy dvouřadého ječmene, která byla 

na Moravě po dlouhé věky pěstována 

generacemi rolníků. Osivo gengelu bylo 

předáváno z otce na syna, z pokolení na 

pokolení, z generace na generaci. Tuto 

prastarou obi lninu s tmavými zrny pou

žíva l i  l idé na připravu výživných kaší 

a lahodných koláčů a vysoce si j í  ceni l i .  

Jako jedna z mála krajových odrůd se 

gengel zachoval až dodnes, řada cen

ných starých odrůd a plodin j iž nená

vratně zanikla. 

Gengel je také jméno obecně pro

spěšné společnosti pro ochranu rozma

nitosti života (biodiverzity). která si vy

tkla za cíl aktívní záchranu, množení a pě-

stování starých a zapomenutých užitko

vých rostlin a plemen hospodářských zví

řat. Tyto představují významné a mimo

řádně cenné kulturní dědictví minulosti 

a mohou sloužit nejen vědeckému vý

zkumu, šlechtění a genetice. Zároveň 

mohou též znovu poskytovat užitek 

i přímo, protože jsou odolné a nenáročné 

na podmínky pěstování. vzhledově zají

mavé a cenné pro l ídskou výživu. 

V dnešní době, kdy se zemědělství indu

strializuje a mění ve velkovýrobu potra

vin je velmi důležité zachovat a pěstovat 

staré odrůdy, užitkové plodiny jako živé 

organismy v přirozených podmínkách 

ekologického zemědělství. Tak je lze udr

žet jako důležitou součást rozmanitosti 

života. 

Gengel je obecně prospěšná, nezis

ková, nevládní organizace v České re

publice, která usiluje o uchování agrobio

díverzity, její využití i popularizaci u ve

řejnosti. Společnost navazuje na celou 

řadu soukromých iniciativ i úsilí nevlád

ních organizací v této oblasti působících 

v ČR. Společnost rozšiřuje staré odrůdy 

a informace o nich, úzce spolupracuje 

při pěstování s malopěstitelí, zahrádkáři. 

biozemědělci, mladými lidmi a dalšími zá

jemci. Zárověň prosazuje myšlenky eko

logického zemědělství a ochrany život

ního prostředí. 
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G E N G E L  U S I LUJE  O:  

- aktivní ekologické pěstování a šíření 

starých a krajových odrůd a ínformací 
o nich; 

- sběr a záchranu starých odrůd, pod

poru tradičního semenaření a shro

mažďování ínformací o dříve pěstova

ných plodinách; 

- zřízení zahrady s ukázkami starých 

obilovin, zelenin, léčivek, kořenin, bar

viřských rostlin, ovocných dřevin 

apod.; 

- popularizaci agrobiodiverzity např. vy
dáváním publ ikaci .  letáků, katalogů, 

knih apod.; 

- spolupráci s organizacemi v ČR i v za

hraničí, výzkumné a ztržňovací pro

jekty. 

Obecně prospěšná společnost 

GENGEL 

Veselka 52,  

374 01 Trhové Sviny 

tel. 0335-321 617 



- Dobře roste i v drsnějších poměrech, 

kde se cibuli tak nedaří. 

- Za vegetace okopáváme a odplevelu

jeme. 

- Sklizíme ji podobně jako cibuli kuchyň

skou v červenci. když nať zasychá. 
- Šalotka je dobře skladovatelná (v su

chu a chladu jako běžná cibule) 

- Má drobné cibulky v trsu a její jemná 

chuť neni tak ostrá jako u běžné ci

bule. Dá se konzumovat také s natí 

(při husté výsadbě ji použijeme jako 

malou cibuli zelenačku). 

telství se doporučoval odvar z mladých 

listů a květů k pročistění krve a jako pro

středek posilující srdce a nervy. Je to 

jednoletý druh příbuzný kostívalu lékař

skému s podobně drsnými listy. 

- Vyséváme na jaře (březen, duben) 

- V dobrých podminkách dorůstá v mo

hutný, až 80 cm vysoký trs, umisťu

jeme raději na kraj záhonů, do rohu 

zahrady. 

- Používá se jako zelenina i léčivka (ob

sahuje silice a slizové látky). 

- Je to vynikající medonosná rostlina, 

Potočníce lékařská bvla péstována již ve 
středověku 

K růstu potřebuje hodně vody a pěstovala 

se na záhonech s přítékajicí vodou 

- Šalotku použijeme do polévek, při naklá- výborná jako úkryt a potrava pro 

- Rozmnožuje se semenem i sazeni

cemi, které můžeme získat z přírody. 

dání zeleniny, zavařování okurek apod. 

Brutnák lékařský - Borago officina/is 

mnoho druhů hmyzu na zahradě. 

- Nenáročný na pŮdu a ošetřování, - Ideální je, máme-Ii stále tekoucí vodu: 

žádá jen odplevelení. potůček, vydatný přepad ze studny 

apod. 

Starobylá léčivá bylina i zelenina rostoucí - Vysemeňuje se často sám, není třeba 

za časů našich babiček a prababiček 

v každé druhé zahrádce. V lidovém léči-

Samostatně rostoucí brutnák vytváří 
mohutné trsy 

ho znovu vysévat. 

- Jako zeleninu používáme coby delika

tesu mladé listy dušené na másle, sy

rové listy najemno nakrájené (jsou 

mirně chlupaté) můžeme přidávat do 

salátů, bylinkových másel, sýrů apod. 

Staré listy jsou tuhé a drsné, rostlina 

má vůni podobnou okurkám. 

- Modré kvítky poslouží jako zajímavá 

a zároveň konzumovatelná ozdoba 

pokrmů a salátů. 

Potočnice lékařská - Nasturtium officinale 

Brukvovitý vytrvalý druh rostoucí ve volné 

přírodě kolem potůčků a pramenů s čistou 

tekoucí vodou. Byla využívána jako léčivo už 

- V nouzi lze potočnic i  pěstovat ve 

stínu za bohatého zalévání nejlépe 

provzdušněnou vodou. 

- Sklizíme od podzimu do jara mladé vý

hony, jež mají příjemně pikantní chuť 

a obsahují řadu vitaminů, sbíraná 

v přírodě z tekoucí vody je většinou 

křehčí a jemnější než pěstovaná. 

- V kuchyni zužitkujeme potočnici za 

syrova na saláty, podušenou jako pří

lohu, do polévek aj. 

Cibule sečka - A/lium fistulosum 

Druh cibule pocházející a rozšířené na 

Dálném východě, v Číně, Japonsku, 

Mongolsku a části Ruska. Zastupuje zde 

ve starověku a pěstována ve středověku naši cibuli kuchyňskou a párek. Její název 

pro své křehké a chutné lodyhy s lístky. sečka má původ v seřezáváni, sečení 
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Cibule sečka je vytrvala a mrazuodolna 

natě, jinak se nazývá cibule zimni nebo také 

ošlejch. Nevytváří cibuli, ale slouži k získá

vání chutné a na vitaminy bohaté natě. 

- Výsev na jaře nebo v srpnu, můžeme 

vysazovat i pacibulky, do řádků asi 30 

cm od sebe. 

- Je vytrvalá a mrazuodolná, za vege

tace kypříme půdu a odplevelujeme. 

- Skl ízíme tak, že seřezáváme l isty, 

které jsou mohutné a rostou velmi 

brzo na jaře. 

- V kuchyni se dá používat za syrova (na 

chléb s máslem, do salátů) i do vaře

ných pokrmů. 

- Obsahuje hodně vita

minu C a A. 

- Její živorodé formy 

tvoří vzdušné pacibulky 

mnohdy v několika pat

rech nad sebou a před

stavují na zahrádce zají

mavou podívanou. 

Roketa setá - Eruca sa

tiva 

- Vyséváme od dubna (nesnáší mráz) po

stupně na 30-40 cm, rychle roste. 

- Sejeme nemnoho a vyjednotíme na 

jednotlivé rostliny. 

- Sklizíme mladé listy, dříve než rostliny 

vyrostou do květu. 

- Podporuje tráveni a chuť k jídlu, něk

teří lidé její ostrou chuť chválí, ně
komu je však nepříliš příjemná. 

Jednoletá brukvovitá - Jemně nakrájené listy používáme např. 

rostlina, původem ze 

Středomoří. Antika použí

vala roketu jako kořeni 

a dnes je hojně využiváná 

jižními národy. Někde 

slouži k výrobě hořčice, 

jinde k ziskávání oleje. 

U nás ji pěstujeme jako 

doplňkovou pikantní lísto

vou zeleninu. 

Kvetouci raketa seta na semeno 
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na brambory, do salátů a pomazánek, 

k masu apod. 

Z kořenin a léčivek používaných u nás 

je dobré jmenovat alespoň meduňku lé

kařskou, mátu peprnou, tymián, libeček 

lékařský, šalvěj, saturejku, majoránku, le

vandul i ,  bazalku, křen, pelyňky, routu 

nebo yzop, jejichž pěstování není větši

nou nijak obtížné. 



Tra ifní _Iec titel 
a 

výrobce 
zelen nových o_ v 
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SVAZ 
EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ 

PRO-BIO ŠUMPERK 
nabízí tuto literaturu: 

hrádkáře. kdy vysévat a sázet. řezat 

a roubovat. skl izet nebo zpracovávat 

" Rudolf Steiner: Zemědělský kurz plody v souladu s kosmickými rytmy, 

Základni zdroj informaci pro biodyna- Přiznivé dny pro včelaře, Cena neurčena, 

mické zemědělce a zahrádkáře, Skryté 

souvislosti při rody. spirituálni pohled na 

zemědělství. Druhé. vázané vydání. Cena 

148 Kč, 

Rudolf Steiner 

ZEMĚDĚLSKÝ 
KURZ 

s p e c iál 

Výběr kapitol z Výse\lních dnů 1986 · 1995 

POKYNY rRO ZEMIot.LCE. 
ZAHIlADNiKY A ZAHRÁ.DKÁlE 

lAK Sll, oKorÁvAT A SKLfzET V SOULADU 

S rŘíROONiMI KOSMICKÝMI RYTMY 

MARIA A MATTHIAS K. 
THUNOVI 

" Michael Rist: Trojčlennost a svoboda 

člověka 

Kniha hledajici cestu od konkurenčni 

ekonomiky k ekonomice založené na 

spolupráci, Na konkrétnich přikladech 

ukazuje sociálni založeni člověka a jeho 

předpoklady ke svobodnému jednáni. 

Vazba, Cena 165 Kč, 

" Kolektiv: Decennium - 1 0  let svazu 

PRO-BIO a ekologického zemědělství v CR 

Ekologickému zemědělstvi u nás je už de

set roků, Kniha přináši vzpominky pionýrů 

na nelehké začátky. ale i zamyšleni nad 

dalšimi perspektivami tohoto dynamicky 

se rozvíjejiciho oboru, Cena neurčena, 

" Herbert Witzenmann: Spravedlivá cena 

- úvod do sociálni organiky R, Steinera 

" Maria Thunová: Výsevní dny Speciál Nové myšlenky k uspořádáni hospodář-

Každému. kdo chce Výsevni dny nejen ského života. otázka tvorby spravedli-
Kosmlckl!: a IrreslrlcU podminh zduvtho ztmldělstv[ 

" Rudolf Steiner: Clověk a vesmfrné slovo 

Dvanáct přednášek o člověku jako mik

rokosmu a vesmiru jako makrokosmu. o 

duchovni podstatě rostlin a zviřat a také 

o elementárnich bytostech, Obsahuje 

barevné tabule R, Steinera, Vazba, Cena 

220 Kč, 

použivat. ale i o nich přemýšlet a jejich 

prostřednictvim poznávat kosmické 

souvislosti života. je určen tento výběr 

z populárniho kalendáře M, Thunové z let 

1985-1995, Cena 35 Kč, 

" Valeriána - čteni pro přátele biodynamiky 

- Č, 7 O výživě člověka z anthroposofic

kého pohledu. o vl ivu stravy na duši 

a ducha člověka 

" Petr Dostálek - Radomil Hradil: - Č. 9 zemědělstvi a ekologie. biodyna-

Biodynamické preparáty mické zemědělstvi a krajinotvorba. člověk 

Komplexni publikace rozebirajici proble- a přiroda. nadsmyslová úroveň krajiny, 

matiku biodynamických preparátů po- - Č, 10 o biodynamických preparátech. 

slouži jako praktická přiručka jejich při- jejich při pravě v českých podminkách. 

pravy a použiti i jako studijni materiál 

a inspirace k zamyšlení. Cena 35 Kč, 

" Maria Thunová: Výsevnf dny 2001 

Lunárni kalendář s aktuálni konstelaci na 

o křemeni v přirodě i o zahraničních zku

šenostech s použivánim preparátů, 

- Č. 1 1  o trojčlennosti sociálniho orga

nismu. úloze peněz. fenoménech 20, 

stoleti a krizich přelomu tisíciletí. 

každý den v roce, Praktické rady pro za- Cena jednoho čísla 10 Kč, 

1 00 

vých cen. spravedlivého uspokojováni in

dividuálnich a kolektivnich lidských po

třeb, Cena 98 Kč, 

Literaturu lze objednávat na adrese: 

Svaz PRO-BIO Sumperk. Nemocnični 53. 

787 01 Sumperk. tel/fax 0649-214586. 

e-mail: pro-bio@pro-bio.cz 

SPRAVEDLIVÁ 
CENA 

Úvod do sociálnl organiky Rudolra Steinera 

Herbert Wlttenmann 



CHCETE POMOCI DO ŽIVOTA 
ALTERNATIVÁM PŘÁTELSKÝM 

PŘÍRODĚ, ČLOVĚKU I BUDOUCNOSTI? 
Počítáme s nimi ve svém bytě, domě, v usedlosti, obci, na zahradě nebo dokonce 

v krajině regionu? 
Věříte jako my, že lze sladit pohled ekologů, energetiků, architektů, 

krajinářů, zemědělců? 

"První pomoc ve světě informací", věnovaných obnovitelným zdrojům energie 

a jejím úsporám i moudré péči o krajinu, ale také náměty a prostor pro související záměry 

a projekty Vám poskytne naše občanské sdružení Liga energetických alternativ 

v ekopavilonu v Praze na Barrandově 

NABízíME: 
V základní poradenství k úsporám energie, ekodomům, energetickému využití biomasy 

a k biozahradničení 
V atraktivní inspirativní prostor ekopavilonu, ktery lze využít pro školicí, diskuzni, 

prezentačni či společenské akce organizací i firem 
V tematické videofilmy, texty a publikace, adresy vyrobců 

ZVEME NA: 
V besedy, semináře, prohlidky solárniho ekopavilonu (po domluvě i pro školy), 

vyjezdni exkurze a kontaktni akce 
V Biojarmark ekofarem s prodejem a ochutnávkou biopotravin produkovanych bez chemie 

(tradičně posledni pátek a sobotu v záři) 

O T E V Ř E N O :  v ž d y  v ú t e r ý ,  s t ř e d u ,  č t v r t e k  o d  1 0  d o  1 6  h o d i n  
K O N T A K T :  t e l . / f a x :  5 8  1 4  1 7 5 ,  2 2  7 8  2 3  1 5 ,  L E A @ e C n . C z  

A D R E S A :  u l .  B a r r a n d o v s k á  1 / p ,  1 5 2  0 0  P r a h a  5 
L i g a  e n e r g e t i c k ý c h  a l t e r n a t i v  s e  t ě š í  p r á v ě  n a  V á s !  
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Co je to vlastně strom ? Je to ten, kdo prahne po světle, pije slunce, spiji se jasem. Je to vynálezce, který milióny let před 

naší érou přišel na fotosyntézu, neslýchaný a nenapodobitelný způsob, jak pohlcovat listy světelnou energii a vyrábět or

ganické látky. Má svůj život, svoje dějiny, svoji prehistorii sahající mnohem dále do minulosti než je naše. Neni tu jen proto, 

aby nám skýtal rozptýlení a zisky. 

Na to vše budeme m yslet, až ho budeme kácet. 

OBECNÉ ZÁSADY 
EKOLOGICKÉHO 
OVOCNÁŘSTVí 

Dříve než bude pozornost věnována 

jednotlivým druhům ovocných dřevin, 

uveďme si stručně některé obecné zá

sady jejich pěstováni. Protože řez a volba 

odrůd je popsána individuálně, zaměříme 

svou pozornost především na otázky vý

živy a ochrany ovocných stromů a keřů. 

Výživa ovocných dřevin 
Především, chceme-Ii založit celý sad, 

je vhodné, abychom nechali odebrat 

půdní vzorky a udělat jejich rozbor na 

obsah živin. Vzorky odebereme raději ze 

dvou hloubek (20 a 40 cm), abychom si 

mohli udělat představu o rozložení živin 

v půdním profilu Zjistíme-Ii, že v půdě je 

nedostatek fosforu, drasl iku, hořčíku 

nebo některého stopového prvku nebo 

že jsou tyto živiny Obsaženy v nevhod

ném poměru (jde především o poměr 

Ca K:Mg),  můžeme provést vyhnojení 

půdy. Je třeba si ale uvědomit, že většina 

půd České republiky je spíŠ přehnojená, 

než že by měla živiny v nedostatku. 

Hnojiva: Se zásadami ekologického hos

podaření se slučuje použití mletých hornin. 

Z draselných hnojiv jde o draselné a drasel

nohořečnaté soli, síran draselný a síran dra

selný s hořčíkem. Z fosforečných hnojiv je 

to přirodní měkký fosforit (mletý fosfát). 
Superfosfát se nepoužívá! Fosfor můžeme 

dodat i v podobě kostni moučky, drůbežího 

trusu apod. Při nedostatku boru lze použit 

Borax, avšak s mírou, jinak si půdu spiš za

moříme. Totéž se v ještě větší míře týká 

molybdenu. 

Půdní reakci lze upravit vápněním 

Přitom použijeme mletý vápenec, popř 

vápenec dolomitický. 

Prvořadou důležitost při zakládání 

sadu má však péče o půdu a její oživení, 

jak o tom pišeme v obecné části knihy. 

Proto je vhodné poslední dva roky před 

výsadbou ovocných dřevin věnovat 

V ekologickém sadu bv měla být půda v meziřadi zatravněná 
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Jacques Lacarriere 

zlepŠOVání půdy. To znamená, že pěstu

jeme směsky na zelené hnojení nebo 

zlepšujíCí krmné plodiny, jako je vojtěška. 

Průběžně přihnojujeme kompostem. 

Zahrádkář, který vysazuje jeden nebo 

několik málo stromů, vystačí s běžným 

hnojením kompostem. 

Během růstu stromů přihnojujeme 

kompostem, zapravujeme zelené hnojení 

v meziřadí a projeví-Ii se u stromu nedo

stek dusíku (zažloutlé listy), použijeme 

některý z bylinných zákvasů jako postřik 

na list. Objeví-Ii se příznaky nedostatku 

některé z jiných živin, přihnojíme uvede

nými hnojivy 

Zatravnění 
V ekologickém sadu by měla být půda 

v mezi řadí zatravněná. Jedině v suchých 
oblastech při nemožnosti Závlahy by za

travnění mohlo být konkurencí pro 

ovocné stromy. V tom případě je vhod

nějŠí černý úhor. Při volbě bylin do mezi-



řadí dbáme na to, aby alespoň v každém 

4. meziřadí rostl pás bylin kvetoucích. 

Podpoří se tak usídlení a rozmnožení při

rozených nepřátel mšic, svilušek a dal

ších škůdců. Zbylé pásy sežínáme. Na 
podzim se tráva poseče, aby neposkyto

vala úkryt hlodavcům. 

V řadách necháváme černý úhor, kyp

říme však jen mělce, abychom nepoško

dili kořínky dřevín. 

Ochrana 
Také u ovocných dřevín je důležitá pre

vence. Ta spOČívá ve vytváření vhodných 

podmínek pro užitečné organismy. V praxi 
to znamená např rozvěšení hnízdních bu

dek pro zpěvné ptactvo, květináčů se slá

mou apod jako úkrytu pro škvory, osetí 

mezí řadí kvetoucími bylínami, vysazení 

pásu křovin okolo sadu apod. Uveďme si 

vého počasí v době květu stromů prove

deme postřik zředěným výluhem listů a ko

řenů křenu. V době vegetace i v zimě od

straňuje napadené a mumifikované plody. 

Květopas jabloňový (Anthonomus po

morum) 

Malé napadení květů lze považovat za 

přirozenou redukci počtu plodů. Na za
čátku rašeni se ve výšce asi jeden metr 

umístí kolem kmenu jabloně pás varhán

kové lepenky. Brouky, kteří se pod lepen

kou schovávají, každé ráno odstraňu

jeme. V krajním případě můžeme v čas

ných dopoledních hodinách v období 

rozvíjení poupat provést postřik příprav

kem na bázi přirozeného pyretroídu 

Obaleč jablečný (Laspevresia pomonella) 

Ochranu provádíme v letním období. 

Motýlci, vajíčka a housenky se vyskytují 

některé problematické choroby a škůdce většinou v polovině června. Důležitá je pre-

v ovocných sadech a možnosti ochrany, 

Strupovitost jabloní (Venturia inaequa/is) 

Prevence spočívá v nepřehnojováni dusi

kem, řádném kompostováni spadaného 
listí, postřicich výluhy a odvary z bylin 

(viz kapitolu Ochrana v biozahradě), pře

devšim ale ve volbě rezistentnich odrůd. 

Zahrádkář, který jablka neprodává, může 

vence, která spočívá v péči o užitečné or

ganismy. Postřik výluhem z aromatických 

bylin může nalétávajícího obaleče zmást, 

stejně jako použití feromonů. Účinným 

prostředkem je virus granulózy obaleče. 

Píďalka podzimní (Operophtera brumata) 

Mezi .ochranná opatření patří zřizování 

výběhu pro drůbež v sadech (květen 

si ponechat i odrůdy náchylné, pokud mu a červen), používání lepových pásů na 

Jako ochrana proti některým škůdcům 
mohou posloužit lepové pásy 

ními přípravky od firmy Neudorff. Proti 

housenkám lze krátce před květem pou

žít postřik bakteriálního preparátu Biobit. 

Mšice (Aphidoidea) 

V dobře vedeném ekologickém sadu 

nebo v pestré biozahradě nebývají mšice 

problémem. Prevence spOČívá ve správné 
(vyvážené a přiměřené) výživě stromů 

a v péči o užitečné organismy. Přímá 

ochrana se dá provést postřikem někte

rým z přípravků, uvedených v kapitole 

Ochrana v biozahradě. 

již na zahradě rostou, ovocnář ale udělá 

lépe, když sad přeroubuje. 

kmeny (září až prosinec), z imní nátěry Sviluška ovocná (Panonvchus u/mi) 

Padli jabloňové (Podosphaera /eucotricha) 

Vyskytuje se hlavně v sušších polohách, kde 

je třeba pěstovat odolné odrůdy. Napadené 

letorosty odstraňujeme. V krajním případě 

lze provést postřik sirnatými přípravky. 

Monilióza jádrovin (Monilia fructigena) 

Při silném nasazení plodů provedeme jejich 

probírku. Sklízíme jen suché plody. Za dešti-

stromů jílem a kravincem nebo komerč- Ochrana je možná pomocí dravého roz

Orav'; roztoč Tvphlodromus pvri se 
postará o regulaci výskytu sviluškV ovocné 
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toče TVph/odromus pvri (viz kapitolu 

Ochrana v biozahradě). 

Vrtule třešňová (Rhago/etis cerasi) 

Mezi preventivní opatření patří sběr opa

daných třešní, časné a úplné očesání 

stromů. Při opadání prvních červivých 

třešní umožníme přístup do sadu slepi

cím. K přímé ochraně mohou posloužit 

žluté lepové desky 



Pilatka švestková 

(Haplocampa minuta) 

Preventivnim opatřením je péče o zpěv

né ptactvo. Sbíráme a odstraňujeme 
plody spadané se stromů. Při si lném na

padení provedeme postřik výluhem 

z pelyňku nebo vratiče nebo přirozeným 

pyretroidem. Použít můžeme i bílé le

pové desky. 

Obaleč švestkový (Laspeyresia funebrana) 

Také v tomto případě spOČívá prevence 

v ochraně ptactva, umožnění přístupu do 

sadu drůbeži a v nátěrech kmenů stromů. 

Přímou ochranou je použití lepových pásů 

a v krajním případě postřik pyretrem v de

setidenních intervalech v průběhu kladení 

vajíček druhé generace obaleče. 

Náhlé usychání stromů meruněk (tzv. 

mrtvice) 

Meruňky pěstujeme na chráněných mís

tech, pečujeme o úrodnost půdy a vyváže

nou výživu. Důležitý je citlivý řez a ošetření 

ran po řezu zacelujícími prostředky. Ke 

konci podzimu provedeme nátěr kmene 

a silnějších větví jílem a kravincem. 

Odumřelé větve okamžitě odstraňujeme. 

Sklizeň 
Zásady jsou popsány u jednotlivých 

druhů. Sklizíme šetrně, raději ručně, skli

zeň setřasačí má i své nevýhody a není 

vůči stromu příliš šetrná. 

Zralé plody sklízíme raději ručně 

VÝZNAM 
PĚ STOVÁNí 
OVOCNÝ CH DŘEVIN 

Ovocné dřeviny patří mezi pereniální 

a v ČR mezi maloobjemové kultury. 

V rámci zemědělství zaujímá ovocnictví 

ve střední Evropě specifické postavení. 

V době klasického období selského stavu 

znamenal sad vždy v rámcí statku urči

tou nadstavbu. Za reálného social ismu 

byly ovocné sady a zahrady jednou z nej

oblíbenějších zálib zahrádkářů. 

Ovocné dřevíny nepřináší jen plody, 

tedy většinou nízkokalorické a vita mi

nózní potraviny, ale mají význam i mimo

produkční, který lze rozdělit na: 

a) hospodářský význam mimo produkci 

plodů, kam lze zařadit: 

• vyžití ve včelařství 

• využití dřeva (např ořešák, 

ptáčnice) 

• využití v lékařství a v léčitelství 

(např rybíz černý, bez černý, 

borůvka, rakytník, jeřáb černý, 

jeřáb červený atd ) 

• využití v kosmetice (jabloň, 

jahodník atd.) 

b) krajinářský význam 

• Ovocné dřeviny se uplatňují ve 

veřejné zeleni, a to jak v otevřené 

krajině, tak na okraji měst, 

v zastavěném, v obytném, 

v pracovním prostředí i v parcích. 

• Středoevropský venkov je bez 

ovocných dřevin nemyslitelný. 
Tato zapojená i rozptýlená zeleň 

plní funkci biologickou, meliorační, 

izolační, asanační, kulturní, 

estetíckou, naučnou a rekreační. 
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c) společenský význam 

• je prokázán pozitivní vliv aktivního 

odpočinku na zahradě na psychiku 

člověka 

• má pozitivní vliv na výchovu dítěte 

(přirozený vztah k přírodě, 

utváření volních vlastností atd.) 
• obohacuje regionální historii 

- je přínosem pro etnografii 

a dialektologii 

• je zdrojem dalšího bádání 

Zdravotní význam 

Středoevropský venkov Je bez ovocných 
dřevin nemyslitelný 

Všeobecně je známé, že ovoce hraje 

vedle zeleniny v racionální výživě člověka 

nenahraditelnou úlohu. Vedle obsahu vi

taminů (např. vitaminu C v černém ry

bízu) hraje ve výživě člověka velkou 

úlohu obsah pektinů a minerálních látek. 

Plody ovocných dřevin patří mezi 

středně a nízkokalorické potraviny. 

Většinu látek, které z nich lidský organis

mus využívá, lze jen těžko nahradit prů

myslově vyrobenými produkty. O obsahu 

některých látek v jednotlivých ovocných 

druzích vypovídá následující tabulka. 



OBSAH NĚKTERÝCH LÁTEK V JEDNOTLIVÝCH OVOCNÝCH DRUzíCH 

Ve 1 00 g ovoce 8flkoviny 

je obsaženo g 

jablka 0.3 

hrušky 0,5 

meruňky 0,8 

třešně 0.7 

broskve 0.7 

švestky 0,6 

ostružiny 1 ,2 

jahody 0,8 

borůvky 0,6 

maliny 1 ,3  

červený rybíz 1,1 

černý rybíz 1 ,3  

brusinky 0,3 

angrešt 0,8 

vinné hrozny 0,7 

pomeranče 0.7 

banány 0,8 

sušená jablka 1.4 

suš. švestky 1,9 

suš. meruňky 5,0 

rozinky 2,3 

šťávy: 

- jablečná + 
- červeno rybízová 0.4 

- černo rybízová 0.4 

- pomerančová 0,1 

- hroznová + 

arašídy praž. a loupané 26 

lískové oříšky loupané 14 

mandle loupané 18 

vlašské ořechy loupané 1 5  

+ = jen stopy živin 

• = analýzou nezjištěno žádné množstvi 

z = kolísá pOdle odrůd 

Sacharidy Energie 

g jouly kalor. 
J cal 

12 210 50 
13 230 55 
11  205 49 
13 240 57 
1 0  1 7 5  42 
14 245 58 

9 200 48 
7 1 50 36 

13 250 60 
8 165 40 
9 185 44 

12 235 56 
9 180 43 
9 180 43 

16 295 70 
9 165 39 

16 275 66 

65 1170 279 
59 1040 249 
70 1280 306 
64 1135 271 

12 190 46 
12 210 50 
1 3  230 55 
1 0  195 47 
18 310 74 

18 2720 650 
13 2890 690 
16 2725 651 
14 2950 705 

Pramen: Verbraucher Dienst informiert 1990, č.1 002, s. 28-29 
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Minerálnf látky Vitaminy 
K ca P Fe A 81 82 

mg mg mg mg g mg mg 

130 7 10 0.4 10 0.03 0,03 

115 16 20 0,3 1 5  0,05 0,03 
250 1 5  20 0,6 250 0,04 0,05 

200 14 20 0.4 45 0,03 0,03 
200 5 30 1 ,2  70 0,05 0,05 

210 13 15  0 .4 33 0,07 0,04 

190 30 30 0,9 45 0,03 0,05 
140 25 30 0,9 8 0,03 0,05 

65 10 10 0 ,7  20 0,02 0,02 

170 40 45 1,0 7 0,02 0,05 

230 30 25 0,9 6 0,04 0,03 

300 45 40 1,3 23 0,05 0,04 

65 13 1 0  0 ,5  4 0,01 0,02 

200 30 30 0,6 34 0,02 0,02 

255 20 2 5  0 ,5  5 0,05 0,Q3 

130 30 1 5  0.4 11  0,06 0,03 

260 6 20 0.4 25 0,03 0,04 

620 30 50 1,2 · 0,10 0,10 
700 35 60 2,0 95 0,15 0,10 

1370 80 1 1 5  4,5 760 . . 
630 30 . 2.7 5 0,10 0,05 

120 7 7 0,3 7 0,02 0,02 
110  7 7 0,3 4 + + 
100 15 10 0,3 4 + + 
160 11  1 5  0,2 12 0,10 0,03 

165 13 1 5  1 . 7  · 0,05 . 

780 65 410 2,3 · 0,25 0,14 

635 225 330 3,8 2 0.40 0,20 

835 250 455 4,1 20 0,20 0,20 

545 70 430 2,1 4 0,35 0,10 

C 
mg 

11  z 

5 

9 

9 

1 0  

5 

1 7  

62 

21 

25 

35 

170 

12 

34 

4 

36 

8 

1 

3 

11 

1 

1 

6 

30 

54 

2 

3 

1 

1 5  



BOTANI CKÁ 
CHARAKTERISTIKA 
A BIOLOGICKÉ 
VLASTNOSTI 
OVOCNÝ CH ROSTLIN 

Účelem kapitoly je seznámeni s bota

nickým přehledem jednotlivých ovoc

ných druhů. Ve výčtu jednotlivých rodů 
a čeledí jsou zařazeny pouze nejvýznam

nějši druhy, které maji pěstitelský, popří

padě šlechtitelský význam a podílely se 

nebo se podílí na vzniku kulturních ovoc

ných druhů. Zaměříme se pouze na ty 

druhy, které se vyskytují na území České 

republiky. 

Ovocné druhy, které se pěstují na 

území České republiky, rozdělujeme do 

1 1  čeledi. 

1 .  Růžovité (Rosaceae) - jabloň, hrušeň, 

třešeň, višeň, slivoň, meruňka, brosk

voň, kdouloň, mišpule, hloh, jeřáb, růže, 

mandloň, maliník, ostružiník, jahodník. 

2. Ořešákovité (Juglandaceae) - ořešák 

královský (ořešák vlašský). 

3.  Břlzovité (Betulaceae) - liska. 

4. Bukovité (Fagaceae) - kaštanovník setý. 

5. Lomikámenovité (Saxifragaceae) -
rybíz, meruzalka. 

6. Srstkovité (Crossulariaceae) - angrešt. 

7. Dřfnovité (Cornaceae) - dřín. 

8. Morušovnikovité (Moraceae) - moru

šovník. 

9. Vřesovcovité (Vacciniaceae) - brus
nice borůvka, brusnice brusinka, kl i

kva, vlochyně. 

10. Hlošinovité (Elaeagnaceae) - rakytník. 

11. Zimolezovité (Caprifoliaceae) - bez, 

zimolez. 

12. Cypřišovité (Cupressaceae) - jalovec. 

Rozdělení ovocných 
rostlin 

Všechny ovocné rostliny můžeme za

řadit do jediné velké skupiny, do skupiny 

rostlin pěstovaných pro hospodářské vy

užití plodů. Vzhledem k délce pěstování 

jsou většinou víceleté. Dělime je proto ze 

dvou hledisek. 

1. Z hlediska velikosti a mohutnosti, cha

rakteru růstu a tvaru rozeznáváme: 

a) stromy, mající uměle vypěstovaný 

kmen (jabloň, hrušeň, slivoň, ořešák 

královský, meruňka aj.); 
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b) keře, jež nemaji vytvořený kmen, 

rozvětvuji se přimo od země (dřin, 

rybiz, angrešt, bez černý, hloh); 

c) polokeře, představujicí přechodné typy 

rostlin mezi keři a bylinami: jejich spodní 

části zdřevnatí. horni pak zůstávají by

linné (maliník, ostružinik, borůvka, klikva); 

d) vytrvalé byliny, u nichž se vyskytuji 

pouze bylinné orgány a na stanovišti 

(v půdě) zůstávají vice let (jahodnik). 

2. Z ovocnářského hlediska, podle biolo

gické stavby plodů rozeznáváme: 

a) Jádroviny - plodem je nepravý plod 

zvaný malvice, která obsahuje se

mena uzavřená v blanitém pouzdře 

v jádřinci. Mají pětičetné květy. Patří 

do čeledi růžovitých - jabloň, hrušeň, 

kdouloň, jeřáb sladkoplodý, jeřáb čer

noplodý, mišpule, oskeruše, hloh aj. 
b) Peckoviny - mají také pětičetné 

květy. Plodem je jednosemenná pec

kovice (výjimku tvoří dřín - plodem je 

dvousemenná peckovice). S lupka 

plodů může být hladká (třešeň), oji

něná (slivoně). plstnatá (broskvoně). 



Zástupci této skupiny patři do čeledi 

růžovitých - slivoň, třešeň, višeň, 

meruňka, broskvoň, mandloň aj.; dřin 

do čeledi dřinovitých. 

c) Skořápkoviny - ořešák vlašský, líska 

obecná, kaštanovník jedlý. Pěstují se 

pro chutná olejnatá semena. Mají 

různopohlavné květy, plodem může 

být peckovice ( mandloň, ořešák) .  

oříšek ( l íska) nebo nažka ( kaštanov

ník jedlý). 

d) Drobně ovoce - rybíz, angrešt, mali

ník, ostružiník, jahodník, borůvka vel

koplodá, růže dužnoplodá aj Všechny 

druhy ná ležející do této skupiny, 

kromě jahodníku, mají keřovitý 

vzrůst a jejich plodem jsou bobule 

nebo tvoří souplodi. Patří do různých 

botanických čeledi. 

e) Méně rozšfřené a perspektivnf 

ovocné druhy - bez černý, rakytník 

řešetlákový, dřín, klikva žoravina, me

ruzalka plodová, hloh, aktinidie, mo

rušovník aj. 

f) Jižnf (tropické) ovoce pro pěstování 

u nás nemá přirozené podmínky, ale 

z dovozu se u nás běžně konzumují: 

fíky, citrony, banány, pomeranče, 

mandarinky, ananasy, grapefruity, 

datle aj. 

pomologie - základní 
pomologické určovací 
znaky 

Slovo .pom% gie" pocháZí z římského 

jména bohyně úrody Pomona. Staří po

mologové rozuměli pomologi i  jen 

obecný popis plodů a podle toho zařazo

vali odrůdy do svých systémů. 

Dnešní tzv. pěstitelská pomologie se 

kromě plodŮ věnuje i studiu biologické 

charakteristiky jednotlivých odrůd, které 

popisuje pro ovocnářskou praxi. Do této 

oblasti patří systematika a hodnocení 

jednotlivých odrůd, srovnávací pomolo

gie a metodika pomologického výzkumu. 

Speciální část pomologie studuje charak

teristické rozpoznávací znaky druhů 

a odrůd, jejich požadavky na klimatické 

podmínky a praktickou použitelnost. Na 

základě znalostí znaků a vlastností se volí 

OdrŮdy pro okamžitou - přímou spo

třebu, na skladování a pro různé konzer

várenské zpracováni. 

Pro zodpovědné posouzení druhu 

a odrůdy ovocné rostliny je nutné pozo

rování ve všech životních obdobích. 

Neméně dů ležité je rozpoznání jejích 

znaků v jednotlivých fenologických fá

zích během roku. Rozhodujícími poznáva

címí znaky všech ovocných rostlin jsou 

jejich orgány - kořen, kmen, kůra, ko

runa, výhony a letorosty, pupeny, listy, 
květy, plody a semena. 

Nejdůležitějším a rozhodujícím určova

cím znakem druhů a odrůd ovocných 

rostlin jsou plody. Na jednotlivých plodech 

rozeznáváme odrůdové vnější a vnitřní 

pomologické znaky. Mezi vnější pomolo-

Jádroviny 

gické znaky patří velikost, tvar, vůně, po

vrch a barva slupky, stopka a stopečná 

jamka, kalich a kališní jamka. Vnitřní pomo

logické znaky plodŮ jsou důležité z pomo

logického hlediska, ale i z hlediska kon

zumu a konzervováni. Sem zařazujeme 
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dužninu a její vlastnosti, jádřinec, 
pouzdra, pecky a semena. U dužniny se 

zvlášť hodnotí její barva, chuť, konzi
stence a vůně. 

Podrobně rozepsané pomologické 

znaky jednotliVých druhů a odrůd ovoc

ných dřevin naleznete v pomologických 

atlasech a určovacích klíčích, které jsou 

v současnosti k dostání na knižním trhu 

nebo umístěny v knihovnách. 

J ÁDROVINY 

Jabloň - rod Malus, 

čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Jabloň (Ma/us) 

Pochází z Asie. Patří mezi nejčastěji pě

stovaný druh v našich kl imatických pod

mínkách. Rod jabloň (Ma/us) zahrnuje 
v současnosti asi 30  druhů. Na tvorbě 

dnes pěstovaných odrůd se podílely ze

jména: jabloň lesní. jabloň plstnatá, jab

loň mnohokvětá, jabloň úzkolistá. 

U nás planě roste jablOň lesní (Ma/us 

sy/vestris). Je to keř nebo malý strom asi 

5-10 m vysoký s velmi hustou a rozvět

venou korunou na značně nízkém, často 

pokrouceném kmeni. Na větvích se na

cházejí trny - kolce. Roste velice roztrou

šeně na hluboké, většinou dobře provlh

čené půdě bohaté na živiny. Je velice roz-



Kmenný tvar jabloně, snižená koruna 

šířena po celé Evropě a od zplanělých 

kulturních jabloní těžce rozpoznatelná. 

Jabloň lesní je předkem různých později 

vypěstovaných odrůd. 

Příbuznými druhy s jabloní lesní jsou 

jabloň mnohokvětá (Ma/us f/oribunda) 

v soucasnosti vysazována jako okrasná 

rostlina, s malvicemi ve l i kosti třešně 

a nejedlými Janče (Ma/us pumi/a paradi

siaca) a duzén (Ma/us praecox), které 

v současnosti tvoří základ vegetativně 

rozmnožovaných podnoži. 

Pěstitelské podmínky 

Jabloně patří mezi druhy velmi při

způsobivé klimatickým podmínkám, ať již 

širokým sortimentem odrůd či podnoži. 

Pěstování je možné i ve vyšších polohách 

s nadmořskou výškou do 600 m. 

Vyznačují se náročnosti na vyšší relativní 

vlhkost vzduchu. Rozhodujícím faktorem 

je kvalita půdy, hladina podzemní vody, 

půdní profil, srážkové poměry apod. 

Vhodné jsou středně těžké, propustné 

pŮdy, provzdušněné, s neutrální pŮdní 

noviště lze zlepšit výsadbou větrolamů. 

Optimální průměrná roční teplota pro 

pěstování je 7-8 oe a úhrn ročních srá

žek 600-800 mm. 

Způsob výsadby 

Mimo intenzivní výsadby s vysokou 

a moderní technologickou úrovní lze 

podle kvality stanoviště, pěstitelského 

zaměření a možností zvládnutí agrotech

niky použít výsadbu volně rostoucích zá

krsků nebo různé druhy kmenné vý

sadby (čtvrtkmeny nebo polokmeny). 

U obou typů výsadeb se nejčastěji vysa

zují stromky se za pěstovanou korunkou, 

terminálním výhonem a 3-4 kosternímí 

větvemi 

Výchovným řezem za 4-5 let vypěs

tujeme požadovaný tvar bez patroví té 

koruny a docí l íme pevnou, vzdušnou, 

prostorově uspořádanou korunu. Pří 

průklestu se odstraňují i přebytečné po

lokosterni větve. Po 1 5 - 1 8  letech se 
stromy zmlazují a z vyrašených letorostů 

se obnovuje koruna. U zákrsků se pou-

reakci. Výsušné, větrné a uzavřené mra- žívá vzdálenost řad 5 m a vzdálenost 
zové kotliny jsou nevhodné. Větrná sta- v řadě 4-5 m. U čtvrtkmenů (výška 
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kmenů 0,9-1 ,2  m) bývá spon 6-7x5-6 

m. U vyšších tvarů (polokmeny, vysoko

kmeny) se počítá s výškou kmene 1 ,4 

m a sponem 7x7 m. U použitých kmen

ných tvarů a tam, kde je pozemek neo

plocený, je bezpodmínečně nutné chrá

nit kmeny během zimy před poškozením 

hlodavci a zvěři. U nižšich tvarů (zákrsků) 

je oplocení nutnosti. Spon výsadby závisí 

na stanovišti, použité podnoži a odrůdě. 

V praxi se pro uvedené výsadby počitá 
se skupinou středně vzrůstných (MM 

1 06, M 4) ,  silně vzrůstných (M 1 a MM 

1 01 )  a velmi vzrůstných (M11  a A 2) pod

noži. Uplatnění mohou najít i semenné 

podnože (jabloňový semenáč či pláně), 

které se vyznačují dobrou vitalitou, mra

zuodolností, pevným kořenovým systé

mem a nižším stupněm poškození hlo

davci Velmi časté je použití semenáče 

Jaderničky moravské (J-KL-3), jako pod

nože pro kmenné tvary v ekologicky 

méně příznivých podmínkách. 

Výběr odrůd 

Důležitou oblastí je výběr odrůd. 

Rovněž je třeba přihlédnout ke kvalitě 

plodů a dalším požadovaným vlastnos

tem. Pěstitel má možnost výběru tako
vých odrůd, které výnosem a kvalitou 

plodů budou odpovídat podmínkám pro

středí a budou zárukou úspěšného pě-

Mezi odrůdy odolné strupovitosti patři 
i Melrose 



Cdánský hranáč, Jedna ze starších odrůd s nenáročným pěstováním 

stováni. V současné době se do popředí 

zájmu pěstitelů dostávají odrůdy rezi

stentní a tolerantní vůčí strupovítostí 

jabloni. Houbové onemocnění strupovi

tost jabloní (Venturia inaequalis) způso

buje poškození plodů (příznaky: nekro

tické skvrny, deformace plodů), poško

zené plody nejsou vhodné k uskladněni. 

Na lístech způsobuje houba tvorbu ne

krotických skvrn, které pří silném napa

dení vyvolávají předčasný opad l istů. 

U poškozených stromů může být nízký 

stupeň založení a díferenciace květních 

pupenů, což je příčinou střídavé plod

nosti. V současné době jsou perspektiv-

červené, Parména zlatá zimní, Ontario, 

Cdánský hranáč, Malinové hornokrajské, 

Boikovo, Jadernička moravská, Panenské 

české, Čistecké lahůdkové, Kardinál ži

haný, Smiřické vzácné, Crávštýnské 

a Hájkova muškátová reneta, najdou 

u některých z pěstitelů třeba i jen malé 

pochopení pro pěstování čí uchování 

této odrůdy 

Při zakládání větší ovocné výsadby je 

nutné zvážít opylovací poměry vysazo

vané odrůdy. Pěstované odrůdy jsou cí

zosprašné a vyžadují opylení jínou odrů

dou - tzv. opylovačem. Pří výběru opylo-

nímí odrůdamí: Angold, Delor, Diadém, vačů bereme v úvahu dobu kvetení, dobu 

Cold Star, Jarka, Jonalord, Resista, zrání a nároky na chemíckou ochranu 

Rosana, Topaz a Zuzana. a přitažlívost pro včely. Pro zajištění dob-

Pěstované odrůdy zpravídla navazují rého opylení jabloní počítáme s umístě-

na dlouhodobé zkušenosti a oblibu pěsti- ním 1 -2 včelstev na 1 ha výsadby, pří na-

telů, kteří je v určíté oblastí udržují ročnějším opylení až 3-4 včelstva. 

a propaguji. Nabízí se výběr odrůd ze 

"Seznam odrůd zapsaných ve Statní od

růdové kníze ČR" vydavaného odborem 

odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ. Nelze 

opomenout staré a regionalní odrůdy 

s nenaročným pěstovaním, zdravým růs

tem a odolností vůčí chorobam a škůd-

Příprava pozemku 

S ohledem na dlouhodobé pěstovaní 

nutno počítat s přípravou pozemku pro 

výsadbu pěstovaním vhodných předplodin 

Uetelovin, plodín na zelené hnojení), hube-

cům. Mnohé z těchto odrůd: Boskoopské ním vytrvalých plevelů. Počítame se zú-
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rodňovaním půdního profílu a případným 

zapravením fosforečných a draselných 

hnojiv Nejčastější je výsadba na podzím, 

kdy se před sazením upravují kořeny a na 

jaře upravujeme korunku řezem. 

Ošetření a obdělávání půdy 

Po výsadbě půdu v řadach kypříme 

a včas níčíme plevelné rostliny. Meziřadí 

lze využít k pěstovaní plodin (směsky na 

zelené hnojení) nebo je zatravníme. 

Pozornost věnujeme výžívě a hnojeni. Pří 

nedostatečném růstu letorostů přihno

jíme kompostem nebo zavlažujeme. 

Sklizeň a skladování 

Pro přímou spotřebu se sklízí plody 

v konzumní zralostí, pro skladování ve sk

lízňové zralosti. Použítelnou metodou 

pro sklízeň je odlučitelnost stopky plodu 

od plodonoše, tmavnutí semen, velikost 

plodů, vybarvení, vůně a chuť. Ve skla

dech uchovavame odrůdy pokud možno 

jednotlívě, odděleně a tím prodloužíme 

jejích uchovatelnost Vhodnou teplotou 
je -1 až +4 oe, podle odrůd s mínímalním 

kolísaním, a při 85-90 % relatívní vlhkosti 

s cirkulací vzduchu. 

Ekologický Jabloňový sad v květu 



OŽIVENÍ MÍSTNÍCH ODRŮD OVOCE 
V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH 

Ekologické centrum 
Meluzína RC AB 

Mistni odrůdy ovoce jsou vysledkem sou

žiti člověka s krajinou. Jsou nositelkami 

mnoha jedinečnych znaků a vlastnosti, které 

z nich čini mnohostranně užitečné organismy. 

Hospodářsky užitek plyne z využiti plodů. 

Vysoké stromy poskytuji úkryt a potravu di

voce žijicim živočichům a extenzivni sady ne

zřidka hosti chráněné rostliny. Některé druhy 

jsou velmi ceněné v nábytkářském průmyslu. 

Velká přizpůsobivost mistnim podminkám sni

žuje nároky na péči o stromy. 

Moderni šlechtitelé zúžili sortiment školek 

na několik málo takřka celosvětově pěstova

nych odrůd s celou řadou vynikajicich chuťo

vych a technologickych vlastnosti. Tyto od

růdy jsou však vhodné pro velkovyrobni sady 

intenzivně ošetřované a hnojené. Moderni zá

krsky ve volné krajině nepůsobi příliš hezky 

a rozhodně nemohou byt tak všestranně uži

tečné jako tradični vysokokmeny. 

Cíl projektu 
V severozápadnich Čechách je dosud 

mnoho starych ovocnych stromů. Mezi nimi 

je jistě řada unikátnich mistnich odrůd. 

Rozhovor s pamětniky, panem Františkem 
Koubkem a ing. Václavem Zikešem 

Stromy jsou však dnes na pokraji svého biolo

gického věku a je zde velké nebezpeči, že 

zmizi v nenávratnu. Naši snahou je: 

• zachránit cenné mis tni odrůdy, kterym 

hrozi vymizeni 

• v přištich letech je rozmnožit a opět vysa

dit v krajině 

• ziskat a soustředit dostupné informace 

o hospodářskych a pěstitelsky ch vlastnos

tech mistnich odrůd 

Bez lidské péče staré stromy umiraji 

Ekologické centrum Meluzina Dalovice se 

v rámci tohoto projektu snaži prozkoumat 

a zmapovat vyskyt mistnich odrůd ovoce 

v okresech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb 

a Tachov. Součásti mapováni je i vyzkum ar

chivů a soustřeďováni informaci od pamět

niků. Na pozemcich SZe5 Dalovice, člena svazu 

PRO-BIO, byla v řijnu 1999 založena genofon

dová plocha mistnich odrůd. 

Nabízíme spolupráci! 
Hledáme všechny osoby i organizace se zá

jmem spolupracovat na našem projektu. 

Potřebujeme předevšim: 

- archivnl údaje: fotografie, údaje o odrů

dách a skliznich, recepty 

- pamětnlkY, kteři by mohli poskytnout 

vlastni svědectvi 

- Zájemce o pěstováni (zemědělce, myslivce, 

zahrádkáře atd.) 
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- spolupráci pri mapováni rozšiřeni starych 

ovocnych stromů 

KONTAKTNI OSOBY A ADRESY: 

ing. Martin Lipa 

EC Meluzina RC AB 

Hlavni 174 

362 63 Dalovice 

Telefon a fax: 017/323 45 26 

e-mail: szeskv@mbox.vol.cz 

ing. Václav Zikeš 

Krušnohorská 14 

360 10 Karlovy Vary 

Telefon 017/448 51 

Joachim Brauss 
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Pomologicky se jabloně řadi do sku

piny jádrovin a odrůdy dělime na základě 

doby zráni. sklizňové zralosti, při niž jsou 

plody lehce odlučitelné od plodonoše, 

slupka je vybarvená, a konzumní zralosti, 

kdy plody dosahují odpovídajících chuťo

vých vlastností na: 

1. Letní odrůdy - konzumní zralost na

stává současně se sklizňovou zralosti. 

2 ,  Podzimní odrůdy - konzumní zralost 

nastává po 2-8 týdnech po sklizni. 

3 .  Zimní odrůdy - konzumní zralost na

stává za 8-12 týdnů, u pozdně zimních 

odrůd až po 12-24 týdnech po sklizni. 

Letní odrůdy: Daria*, Delicia, Discovery, 

James Grieve Red, Julia*, Mantet, Mio, 

Průsvitné letní, Vista Bela 

Podzimni odrůdy: Akane, Alkmene, 

Desert, Diadém, Prima, Lord Lambourne, 

Selena*, 

Zimní odrůdy: Angolď, Dublet, Florina*, 

Dalila, Delor, Bláhovo oranžové, Golden 

Delicious, Idaret, Jonagold, Jonalorď, 

Rosana*, Rubinola*, Topaz*, Produkta*, 
Zvonkové, 

pozn.: * odrůdy rezistentní vůči strupovi

tosti 

Dřevo je stejnoměrně husté, středně 

těžké, málo pružné a trvanlivé. Snadno 

přijímá polituru. POUŽívá se v nábytkář

ství, soustružnictví a řezbářstvi. 

Hrušeň - rod Pyrus, 

čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Hrušeť\ (Pyrus) 

Pochází z Kavkazu a Číny. Běžně se vy

skytuje ve středni, západni i jižní Evropě 

a přes Malou Asii pokračuje až do střed

ního iránu. Souvislé lesní porosty hrušně 

obecné se nacházejí na Kavkaze, na jehož 

jižní části dosahují nadmořské výšky 

2000 m.  Rod hrušeň zahrnuje na 40 

druhů, Evropské kulturní odrůdy mají 

nejblíže k hrušni obecné (pyrus commu

nis), ke které patří - hrušeň obecná pol

nička (pyrus communis subsp. pyraster), 

hrušeň obecná sněžná (pyrus communis. 

subsp. niva/is) a hrušeň obecná pěsto

vaná (pyrus communis subsp, sativa). Na 

vzniku dalšich odrůd hrušní se kromě 

hrušně obecné podílely také jiné druhy, 

např, hrušeň ussurijská, U nás roste planě 

hrušeň obecná (pyrus communis). Je to 

strom vysoký 10-20 m s rovným, někdy 

pokrouceným kmenem, podlouhle ovál

nou korunou, do značných hloubek zasa

hujícím kořenovým systémem. Listy 

značně tenké, okrouhle eliptické, 3-7 cm 

dlouhé, tmavozelené, lysé, Kvete 

v dubnu až květnu spolu s rašením listů. 

Plodem je zelená malvice, po 2-3 na 

dlouhých tenkých stopkách. Po dozrání 

jsou plody nažloutlé, později měknoucí 

a jedlé. Je jedním z výchozich druhů čet

ných kulturních odrůd, které se pěstují 

v ovocných sadech. 

Pěstitelské podmínky 

Jsou náročnější na pŮdní a klimatické 

podmínky než jabloně. Nejlépe z ovoc

ných druhů snáší znečištění ovzduší oxi

dem siřičitým. Vyžadují propustné pŮdy, 

zásobené živinami s neutrální pŮdní re

akcí. Nesnáší vysoký obsah uhličitanů 

v půdě, zvláště na kdouloňové podnoži. 

Vhodné jsou pŮdy s možností pronikání 

kořenů do spodních vrstev, s hladinou 

podzemni vody do výše 1 ,8 m pod povr

chem půdy. Průměrná roční teplota má 

dosahovat 7,5 oe, úhrn ročních srážek 
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500-600 mm. Pro pěstování volíme 

chráněná stanoviště, mikroklimaticky 

vhodné polohy jsou i v nadmořské výšce 

500 m, s průměrnou teplotou 6,5 oe 
a srážkami 700 mm. Vhodné jsou mírné 

svahy s východní či jihovýchodní expo

zici. Na jižních svazích dochází k vytvá

ření mrazových desek, vyhýbáme se uza

vřeným lokalitám, 

ZpŮSOb výsadby a řezu 

Pro pěstování lze použít volně ros

toucí zákrsky nebo výsadbu čtvrtkmenů 

a polokmenů. U zákrsků se používá kmen 

0,7 m vysoký a volná bezpatrovitá ko

runa kruhového až oválného půdorysu 
s 3-4 kosterními větvemi a terminálem. 

Vzdálenost řad na podnoži hrušňové 

pláně, semenáč bývá 6 m, na podnoži 

kdouloň 5 m. V řadách bývá spon 3-5 m. 

U vzrůstných odrůd i podnoží se často 

v praxi používá jednotný spon 8x8 m, 
V prvních 4-5 letech se založí koruna 

každoročním zkracováním kosterních 

větví o 30-50 % dle síly růstu odrůd, od
straňují se konkurenčni a nadbytečné vý

hony. U bujně rostoucich odrůd použí

váme řez delší a tím podpoříme předpo

klad časnějŠí plodnosti. V dalších létech 

průklestem odstraňujeme větve nadby

tečné, proschlé, vlky a později i svislé, se

hnuté vlivem úrOdy což strom částečně 

zmlazuje. Přibližně po 18-20 letech od 

výsadby v době vegetačníhO klidu zkrá

tíme korunu asi o 1/3  na větve 2. řádu 

a v následujícím období za zelena vylo

míme nadbytečné letorosty a pone

cháme ty, které opět prodlužují a dotvá

řejí novou korunu, 

Čtvrtkmeny a polokmeny vysazu

jeme nejčastěji se založenou korunkou, 

z hlavního výhonu a ze 3-4 kosterních 



Péče o staré ovocné stromy. 

V řadě našich zahrad, zejména na ven

kově, u staršich domů, staveni a statků 

najdeme starši a staré ovocné stromy. 

Většinou jde o dřive pěstované odrůdy, 

dnes mnohdy téměř neznámé. Přesto 

nesou často ovoce dobré, s nimž jsme 

spokojeni, které nám chutná, dá se 

dobře skladovat apod. Vyplati se tedy 

věnovat těmto stromům péči a starost, 

aby plodily dále. 

Ovocné stromy jsou dlouhověké a pečo

vat o ně lze, i když jsou již v pokročilejšim 

věku. Na zahradě tak můžeme mit kromě 

modernich nizkych tvarů (Zákrsky apod.) 

s novymi, modernimi sortami též tyto 

vyšši tvary (polokmeny, vysokmeny) se 

starymi a krajovymi odrůdami. Kromě 

přímého užitku jde i o udržení cennych 

odrůd, které dnes mizi z krajiny a z pě

stováni. 

tasto nás zajímá, o jaké odrůdy se jedná. 

S určenim nám mohou pomoci starší lidé 

a obeznalí zahrádkáři v okolí, pomoc na

jdeme při pad ně na podzimních vysta

vách ovoce nebo se lze obrátit s prosbou 

o pomoc na odborniky ze zemědělskych 

škol a vyzkumnych ústavů. (Např. doc. 

ing. Vojtěch Řezníček, CSc., MZLU Brno, 

Zemědělská 1 . )  

00 prostorné zahrady patří vyšší, 
kmenné tvary ovocných stromu 

větvi. Pro nižší tvary lze využít šlechtěnce 

bez korunky, která se pak zakládá na stano

víŠti. Pro hrušně jsou převážně používány 

semenné podnože H-TE-l, H-TE-2, 

H-BO-1, vyznačující se vysokou mrazuodol

nosti. Kdouloňové podnože (M A. M e, 
K-TE-E, K-TE-B) mají větší uplatnění při 

pěstování nízkých tvarů na kvalitnějších 

stanovištích. Současně výroba výsadbo

vého materiálu u některých odrůd 

(Williamsova, Clappova) je náročnější a vyu

žívá mezištěpování, ke kterému se pOUŽívá 
odrůd Konference a Hardyho máslovka. 

Hrušně jsou cizosprašné a je nutné 

volit opylovače k zajištění dostatečného 

opylení, oplození a pravidelné sklizně. 

Podíl opylovačů by měl být vyšší než 

u jabloní, zpravidla se pOČítají pro opylení 

1 ha výsadby nejméně 3 včelstva. 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Poslední léta před výsadbou se pěstují 

plodiny Ueteloviny, vojtěška), které svými 

kořeny zlepšují fyzikální a chemické složení 

půdy nebo se pěstují plodiny hnojené chlév

ským hnojem. Pozemek se především zbaví 

vytrvalých plevelů. Pro pěstování hrušní je 

vhodné přistoupít k rigolaci, hlubokému 

zpracování půdy do 0,5 m nejlépe 2 roky 

před výsadbou. V roce výsadby se použijí 

včas sklizené plodiny. Orbou se do půdy za

praví statková a podle výsledků rozboru 

půdy případně i průmyslová hnojiva, poze

mek se urovná a rozměří k výsadbě. 

Vysazujeme na podzim ručně do jam. 

Místo štěpování musí zůstat 5 cm nad po

vrchem půdy. Půdu dostatečně přitlačíme 

ke kořenům, vhodné je i nahrnutí půdy což 

přispívá k lepšímu ujmutí rostlin. Před vý
sadbou upravíme kořenovou soustavu ře-

Ošetřování a obdělávání půdy 

V prvním roce po výsadbě půdu kulti

vujeme, udržujeme bez plevelů. Během 

vegetačního období několikráte kypříme 

mělce do hloubky 6-8 cm. Při dostatku 

půdní vláhy se meziřadí může využít 

i k pěstování polních plodin, zelenin 

apod., vysévá se i zelené hnojení, které 

se na podzim po sklizni zaoře do půdy. Na 

pozemcích ohrožených erozí se zaorává 

až v předjaři. Při dostatku srážek nad 600 
mm nebo vysoké hladině spodní vody je 

vhodné sežínané zatravnění, s kterým 

začínáme na rozdíl od konvenčního sadu 

již záhy po založení výsadby. 

Hrušně jsou náročnější na dusíkatou vý

žívu než jabloně, už v prvních létech po vý

sadbě. Pozornost je třeba věnovat i bóru, 

jeho nedostatek vyvolává prolákliny na po

vrchu plodů, pod nimi jsou korkové vrstvy 

buněk, deformace, praskliny plodů. 

Sklizeň a skladování 

Hrušky se sklízí zásadně ručně. Po do

sažení skl izňové zralosti se musí plody 

rychle sklidit a dopravit do skladovacího 

prostoru. Úspěšné skladovaní závisí na 

určení správné doby sklizně. Časně skli

zené a podtržené plody nedosáhnou po

třebné kvality, naopak zralé se skladují 

velmi krátkou dobu. Zimní odrůdy 

(Pařížanka, Pastornice, Madame Verte), 

které vyžadují skladování nad 1 oe, musí 

být po dosažení správné konzumní zra

losti u loženy na 1 -2 týdny při vyšší tep

lotě 10-15  oe (řízené dozrávání). 

Vzdušná vlhkost během skladování se má 

pohybovat kolem 90 %. 

Hrušeň se pomologicky řadí k jádrovi-

zem a vlastní zkrácení korunky provádíme nám a odrůdy se děl í, podobně jako 

až na jaře. u jabloní, podle doby zrání na: 
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Letní odrůdy - délka doby konzumní zra

losti je do 14 dnů. 

Podzimní odrůdy - délka doby konzumní 

zralosti 2-8 týdnů. 

Zimní odrůdy - délka doby konzumní zra

losti až 16 týdnů. 

Přezrálé hrušky "hni l ičí", tj. měknou 

a ztrácejí odpovídajicí chuť. 

Letní odrůdy: Clappova máslovka, Alfa, 

Radana, Červencová, Wil l iamsova čá

slavka, Laura, Diana. 

Podzimní odrůdy: Boscova lahvice, 

Konference, Charneuská, Thirriotova, 

General Leclerc, Nitra a Vila. 

Zimní odrůdy: Nela, Delta, Erika, Amfora, 

Dicolor, Dita, Jana, Beta, Lucasova má

slovka, Bohemica, Grosdemange, Paří

žanka, Madame Ve rte a Nela. 

Mimo uvedených odrůd se nabízí i pě

stování některých ze starých a krajových 

odrůd: Šídlenka, Nagevicova (syn. Pixálka). 
Šedá letní (syn. Špinka ) a podobně. 

Dřevo je středně těžké, husté, bez 

lesku, houževnaté, výborně se moří, 

dobře přijímá polituru, dobře se leští. 

Využívá se v nábytkářství, kolářství, při 

stavbě sportovních lodí, dřevorytu. 

PE CKOVINY 

Třešeň - rod Prunus, 

čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Z planě rostoucích zástupců se v na

šich podmínkách vyskytují především 

mahalebka (prunus maha/eb) a třešeň 
ptačí (Prunus avium). 

Třešeň mahalebka (Prunus maha/eb, syn. 

Cerasus maha/eb) 

Silně větvený, rozložitý keř nebo vzác

něji až 10 m vysoký strom s hnědou po

délně popraskanou kůrou. Mladé větve 

jsou žláznaté nebo plstnaté, odporně 

páchnoucí. Květenství je v chocholičnatém 

hroznu, květy jsou bílé, kvetou s rašením 

listů. Plodem jsou drobné, 0,6 cm okrouhlé 

peckovice, lesklé, černé, málo šťavnaté 

a hořké. Je rozšířena ve střední a jižní 

Evropě. U nás na jižní a jihovýchodní 

Moravě. Roste hlavně ve světlých dubinách 

a borech, suchých houštinách, na mezích, 

kopcích a skalnatých svazích. S oblibou na 

vápenatém podkladě. Její hlavní ovocnář

ský význam je v použití jako podnožového 

materiálu pro odrůdy višní a třešní. 

Třešeň ptačí (Prunus avium, syn. Cerasus 

avium) 

Je opadavý, asi 30 m vysoký strom 

s pravidelnou kulovitou korunou a červe

nohnědou kůrou. Letorosty jsou silné, čer

venohnědé. Kvete v tzv. lichookolíku po 

několika květech, které rozkvétají krátce 

před vyrašením listů. Plodem jsou kulaté, 

tmavočervené peckovice. Setká-me se s ní 

převážně v křovinách, smíšených lesích, 

kde jsou hluboké a živinami bohaté půdy 

Od zplanělých třešní je těžko rozlišitelná. 

Třešeň ptačí je výchozím typem četných, 

v současnosti, ale i v minulosti pěstova

ných odrůd (chrupky, srdcovky). 
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r:1ez starých stromů. 

Stromy, o které dlouho nikdo nepečoval. 

často volaji po ozdravném zásahu. U ně

kterých odrůd jsou sice koruny přiro

zeně vzdušné, u jiných však stromy za

houstly, přerostly, je v nich mnoho 

uschlých větví apod. Hlavní je tedy udě

lat prŮklest koruny, tak aby se strom 

prosvětl i l  a Odstranily se suché a ne

mocné větve a nadbytečné části. 

Postup prořezávání starší hrušně. 

Patrně je vyrazne prosvětlení 

koruny při zachování jejího tvaru 



Pěstitelské podmínky 

Třešně jsou náročné na kl imatické 

a půdni podmínky. Jsou teplomilným 

a světlomilným ovocným druhem. Květy, 

ale i malé plůdky mohou být poškozeny 

pozdními jarními mrazíky, které způso

bují velmi nejistou sklizeň. Jsou méně 

odolné k zimním mrazům. Nejlépe se jim 

daří v teplých oblastech s průměrnou 

roční teplotou 6-8 oe. V mikroklimatic

kých polohách i v bramborářské oblasti 

s průměrnou roční teplotou 6 °C rostou 

velmi dobře. Při pěstování vyžadují chrá
něné polohy na jihozápadních, jižních a ji

hovýchodních svazích v nadmořské 

výšce do 300 m, se srážkami 600-700 

mm. Na jižnich svazích, které jsou nej

teplejši a dobře osluněné, je pěstování 

úspěšné, přestože v létě nejvíc trpí su

chem, což třešním s ohledem na ranou 
dobu zrání vyhovuje. Všeobecně jsou 

vhodnější oblasti sušší, deštivé počasí 

v době dozrávání způsobuje znehodno

cení sklizně praskáním plodů. Třešně vy

žadují otevřený terén, mrazové kotliny 

jsou nevhodné. 

Vhodné jsou lehčí, propustné půdy, hli

nitopísčité s hladinou spodní vody 

v hloubce 2 m.  Dostatek živin i dobré 

podmínky vláhové zabezpečuje 20-40 % 

obsah jílovitých částic, 50 % vzduchu i 50 

% vody. Půdní reakce 6-6, 5 pH. Na těž

kých hlinitojílovitých půdách se v prvních 

létech po výsadbě dostavuje intenzivnější 

růst. ale dochází k většímu úhynu stromů, 

způsobenému bakteriální rakovinou. 

Způsob výsadby 

Jedná se o nejstarší ovocný druh pě

stovaný v kmenném tvaru. Používá se 

výsadba čtvrtkmenů, ale exístují i vý-

sadby polokmenů. U čtvrtkmenů se 

výŠka kmene pohybuje od 0,9 do 1 ,1 m, 

vzdálenost řad 6-7 m, spon v řadě 4-5 

m. Koruna je založena 3 kosterními vět

vemi, je bezpatrovitá, půdorys koruny je 

kruhovitý nebo eliptický. V dospělosti 

tvoří koruny souvislý pás asi 4 m vysoký. 

Tři nejvýhodnější kosterní větve duté ko

runy se při výsadbě zkrátí. za vegetace 

se odstraňují partie rostoucí do koruny, 

konkurenční, až do konečné podoby ko

runy Pro polokmenný tvar vyhovují nej

lépe přirozené tvary korun se vzdále

ností řad 7-8 m a v řadě 6-7 m v závis

losti na půdě, podnoži a odrůdě. 

Výchovným řezem založíme požadovaný 

tvar koruny, který v průběhu plodnosti 

doplníme pravidelným udržovacím ře

zem po skl izni .  Přesáhne-I i  koruna ko

nečné rozměry tvaru, snížíme ji tak, že 

při nebo po sklizni hlavní větve zkrátíme 

o 1/3 ,  stejně jako větve druhého řádu 

směřující z koruny. Během 2-3 let koruny 

opět zregenerují. 

Výsadbovým materiálem jsou stromky 

roubované nejčastěji v korunce na gene

rativně množené podnože - ptáčnice 

(P-TU-l,  P-TU-2, P-TU-3) a ma ha lebku 

(MH-KL - 1 ). které mají většinou 3 základní 

výhony. Ptáčnice je vhodnější pro pŮdy 

těžší a vlhčí, naopak mahalebce lépe vy

hovují půdy lehké, písčité až kamenité. 

Vegetativně množené podnože (P-HL -A, 

P-HL -B, P-HL -C, Colt) mají většinou vyu

žití pro nižší tvary a intenzivní způsoby pě

stování. Oslabení růstu třešní pro inten

zívní výsadby se dosáhne mezištěpováním 

třešní na višně (Kóróšská, Vackova, 

Morellenfeuer) pro odrůdy srdcovek 
Karešova, Kaštánka, Burlat . 

Většina odrůd je cizosprašná, do vý

sadby volíme odrůdy navzájem opylova-
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telné a kvetoucí ve stejnou dobu. S tím 

souvisí i doba zrání a ochrana vůči "červi

vosti" (vrtule třeŠňová). Vhodné je při 

větší výsadbě vysazovat zvlášt bloky ra

ných odrůd, které nepotřebují ochranu 

vůči červivosti a zvlášt později zrajících, 

od 3 třešňového týdne Na 1 ha plochy 

počítáme 3-4 včelstva, u starších výsa

deb více. Pro výsadbu volíme alespoň 

2-3 odrůdy, které se pravidelně střídají. 

musí kvést ve shodnou dobu a navzájem 

se opylovat. Výhodné je, aby každá od

růda sousedila s opylovačem z důvodu 

častého poškození květů třešní pozdními 

jarními mrazíky, kdy je velmi dů ležité 

opylení každého zdravého květu. Při vý

běru odrůd je nutno zhodnotit nejen 

hospodářské vlastnosti, dobu zrání, ale 

i citlivost na praskání plodů, na poklesy 

teplot v květu i ve dřevě apod. 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Před výsadbou nejméně dva roky pě

stujeme plodiny vyžadující hnojení 

chlévským hnojem nebo tzv. plodiny na 

zelené hnojení, aby půda byla dobře při

pravena s dostatkem humusu včetně bi

ologické činnosti. H lubokou orbou zapra

víme do půdy chlévský hnŮj nebo kom

post, popřípadě i s přídavkem fosforeč

ných a draselných hnojiv. Vysazujeme na 

podzim nebo co nejdříve na jaře. Za su

chého počasí důk ladně zavlažujeme. 

5ázíme opatrně, poškození kůry při ma

nipulaci nebo okus zvěří přispivá k vý

skytu a rozšíření bakteriálních a houbo

vých chorob a odumírání. Proto je nutné 

kmeny chránit. 

Ošetřování a obdělávání půdy 

Ve výsadbě udržujeme černý úhor 

pravidelným mělkým kypřením půdy. 



Kypříme pozdějí, až pomine nebezpečí 

pozdních jarních mrazíků po odkvětu, 

dosáhneme tím v korunách o 1 -3 °C 

vyšší teplotu v noci (využíváme půdní 

radiace). 

Jinou možností je mezi řadí osít. 

Vhodné jsou směsky na zelené hnojení. 

Vysévají se v sadech po sklizni (konec 

června) a zaorávají se na podzim. Na sva

zích používáme sežínaný trávník což nej

lépe odpovídá oblastem se srážkami 700 

mm. U třešní se objevuje vlivem nedo

statku bóru na listech skvrnitost a plo

dech praskání. 

Sklizeň a skladování 

Pro přímý konzum se třešně skl ízí 

ručně do různých typů nádob (košů, vě

der z PVC atd.) se spodním vyprazdňová

ním. Ke zpracování se převážně sklízí me

chanicky, setřasači ,  které uchopí čelistí 

strom pod korunou nebo u paty kmene, 

vibrací setřásají ovoce na plachty a po

mocí dopravníku je přenášejí do beden. 

V případě potřeby lze třešně ihned po 
skl izni u ložit do ch ladírny při teplotě 

1 °C na dobu 1 4  dnů při  90 % relativní 

vzdušné v lhkost i .  

V současné době se  doporučené od

růdy pro pěstování pomologicky rozlišují 
na základě tuhosti dužniny, barvy a tvaru 

plodu na: 

• Srdcovky - mají dužninu měkkou, 

s měkkou slupkou, barva plodu čer

vená až černá, raně zrající. 

• Chrupky - mají tuhou, dužninu, pevná 

slupka, barva plodu světle červená až 

černá, později zrající skupina. 

• Polochrupky - vyznačují se polotuhou 

dužninou. 

Zásady průklestu: 

předevšim odřežeme všechny větve 

suché a zcela odumřelé; 

dále odstranime části nemocné; 

větve živé, ale visici na zbytku dřeva či 

kůry, jež se ulomily dřive při nadměrné 

úrodě, kterou větev neunesla; 

nakonec vyřežeme a prosvětlime části 

přehoustlé, přiliš zaplněné větvovim, 

větve, jež se křiži, rostou těsně vedle 

sebe apod. 

Jde o to, korunu prosvětlit a provzduš

nit, tak aby do ni  šlo světlo a vzduch. 

Plody jsou pak větši, lépe vybarvené 

a navic se ve vzdušné koruně nemohou 

tolik šiřit choroby Snažime se zachovat 

charakter a založeny tvar koruny, kterou 

chceme vylehčit a prosvětlit. Neni třeba 

se bát řezat, i když nejsme profesioná

lové. Na práci máme čas, můžeme si 

v klidu promyslet, co a kde odřežeme. 

Pomoci nám může druhá osoba, která 

nám ze země, z většiho odstupu, porad i, 

které větve přijdou pryč. Pracujeme-Ii 

sami, pak neváháme třeba slézt ze žeb

řiku a podivat se ještě jednou či dvakrát, 

co odřezávat. Nejsme-Ii si při řezu jisti, 

zda jsme probrali dost, nemusime nutně 

v práci pokračovat a s řezem skončime. 

Tak můžeme strom prořezat v prvnim 

roce částečně, zbytek dokončime v roce 

dalšim. 

Velké a těžši větve odřezáváme nadva

krát - tak aby se nevylomila část dřeva 

a nezatrhla kůra; odřezáváme na větevni 

kroužek. Průklest má vyhodu oproti radi

kálnimu zmlazeni, že nepřijdeme po ně

kolik let o úrodu, které bychom se museli 

vzdát po hlubokém zmlazovacim řezu. 

Pamatujeme na to, že po řezu ze stromu 

vyrazi mladé vyhony, tzv. Vlky Ty lze vy

lamovat již za mlada, v létě následujiciho 

roku, kdy nejsou zdřevnatělé, nebo je 

později odřezat. Čim vice prořežeme 
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a zmladime, tim vice má strom snahu 

tyto vlky vytvářet. 

Při prŮklestu se můžeme řidit zásadou: 

Pracujeme-Ii s citem a s cílem stromům 

pomoci, nemůžeme nic pokazit. 

Dalšl ošetřeni stromů: 

Pozornost Věnujeme i kmeni stromu. 

Můžeme ho oškrábat (třeba drátěnym 

kartáčem) od porostů mechu, lišejniku 

a staré borky a dopřát mu v předjaři, za 

bezmrazych dnů jednoduchy jilovy ná

těr. Ten připravime snadno namichánim 

kravince a jilu v poměru 1 : 1 ,  rozmichá

nim s vodou. Směs naředime vodou, tak 

aby se dala nanášet např. starou maliř

skou štětkou nebo smetáčkem na kmen 

popř. dolni větve. Tento přirozeny nátěr 

má zejména účinky hojivé a regeneračni 

(zacelováni ran apOd.). 

Ošetřováni stromu jHem 



U jednotlivých skupin se mohou vysky

tovat odrůdy tmavé, mající štavu barvící, 

pestré a světlé. Doba zraní plodů se často 

uvadí v tzv . .třešňových týdnech", počínaje 

zraním nejranější odrůdy třešně - Rychlice 

německa, ktera dozrava v prvním týdnu 

června (první třešňový týden). 

Polochrupky: Burlat (2. ), Troprichterova 

(3.-4.) 

Chrupky: Granat (4.-5. ) ,  Hedelfingenska 

(6.), Kordia (5.-6.), Napoleonova (5.-6.), Sam 

(4.), Těchlovan (5.), Van (5.), Vanda (4.) 

Srdcovky: Karešova (2 . ) ,  Kaštanka (2 . ) ,  

Rivan ( 1 . ) ,  Rychlice německa ( 1 . ) ,  

Winklerova rana ( 1 .) .  

pozn.: čísla uvedena v zavorce udavají 

třešňový týden 

Dřevo je tvrdé, středně těžké, pevné, 

vlaknité, ohebné a pružné. Snadno se 

moří a politurou lešti. Používa se v na

bytkařství, řezbařství, soustružnictví, ko

lařství a galanterii. 

Dále můžeme stromy (a  tedy i trávu, 

i když o tu nám až tak nejde) přihnojit 

rozhozením vyzrálého kompostu pod ko

runu. Není třeba obrývat kruh kolem ko

runy rýčem. Jednak je to opatření dosti 

pracné, jednak. a to předevšim. bychom 

narušili i jemné kořeny, které jsou blizko 

pod povrchem. Zatravněné plochy pod 

stromy však pravidelně sekáme. alespoň 

1 - 2 x ročně. Udržime tím pod stromy 

také bohatý a pestrý travní porost s by

linami. 

Na stromy lze také třeba vyvěsit budky 

pro zpěvné ptactvo (viz kapitolu Ochrana 

rostlin v biozahradě) nebo se vrátit k tra

dičnímu zvyku, jímž je zahrabávání kostí 

od štedrovečerní večeře ke kmeni, aby 

stromy dobře plodily ... 

Višeň - rod Prunus, 

čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Višeň 

(Prunus cerasus, Cerasus 
vulgaris) 

Pochazí již v davných dobach z třešně. 

Samorostla se vyskytuje v Zakavkazí, její 

zbytky z prehístorických dob nebyly 

v Evropě nalezeny. Višeň tedy není u nas 

stromem původním. Už Římané znali ky

selé višně balkanské (r. 408 př. n. L), na 

Balkan se dostaly přes Cařihrad. Višeň 

roste ještě dnes u nas planě, jak ze se

men tak z kořenových odkopků, a tvoří 

často husta křoviska, zvlaště na slunných 

straních a v lesních porostech. Mezi ne} 

znamější zastupce této skupiny patří vi
šeň obecna (Cerasus vu/garis), višeň křo

vita (prunus fruticosa), višeň mahalebka 

- višeň turecka (Cerasus maha/eb), které 
se zasloužily o vznik odrůd višni. 
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Višeň obecná (Cerasus vu/garis) 

Statný keř nebo nižší strom, dorůsta 

výšky až 10 m, ma okrouhlou korunu 

z převislých na konci tenkých větvi. 

Květy voní po hořkých mandlích. Plodem 

jsou téměř kulovité peckovice s nakyslou 

nebo kyselou dužninou. Barva plodů je 

světle nebo tmavě červena, zřídka až 

černá Je to stara kulturní dřevina, často 

zplaňujíci. Původní je jen v jihovýchodni 

Asii. V Evropě je pro své plody kultivo

vana v mnoha odrůdach. 

Višeň křovitá (prunus fruticosa) 

Výběžkatý až 1 m vysoký keř s beztrn

nými větvemi. Listy jsou 3-5 cm dlouhé, 

vejčité, okraj čepele je pilovitý. Kvete bíle 

v dubnu až květnu. Květy jsou uspořa

dány po 2-5 v okolíku, který krátkou stop

kou přisedá na výhon. Plodem je pecko

vice, kulatá, může být i zploštěla, velikosti 

hrášku, červené, později černočervené 

barvy. Dužnina je nakyslá Nejčastěji roste 

v SUChých houštinách, kolem starých pol-



ních cest, někdy jako solitéra na suchých 

loukách nebo světlých lesích. Je rozšířena 

téměř po celé střední a východní Evropě. 

U nás se vyskytuje v nejteplejších částech 

Čech a Moravy. 

Pěstitelské podmínky 

Patří k nejméně náročným ovocným 

druhúm, je méně náročná na prostředí 

než třešeň, múže se pěstovat prakticky 

ve všech ovocnářsky využitelných oblas

tech. Višně jsou odolnější vúči zimním 

mrazúm, dobře se pěstují až do nadmoř

ské výšky 600 m. Jsou odolné také proti 

pozdním jarním mrazíkúm. Výnosy jsou 
spolehlivějŠí a stabilnějši. Dobře se daří 

i v bramborářské výrobní oblasti s prú

měrnou teplotou 7 oe. Orientace ke svě

tovým stranám není pro pěstování roz

hodujíCí, zvláště v teplejších oblastech. 

Na severní straně rozkvétají později 

vzdáleny 6 m,  spon pro vzrústnější od

rúdy bývá 4 m pro samosprašný typ 

Morela pozdní, Fanal 3 m.  Při výrazně 

vyšším tvaru a vzrústnosti lze použít 

spon 7x5 m. 

Koruna má 3 základní výhony, které 

zkrátíme na polovinu délky, za vegetace 

odstraníme konkurenční a dovnitř koruny 

rostoucí výhony. Během 3-4 rokú řezem 

za vegetace vytvoříme základ koruny. 

Udržovacim řezem odstranime partie ros

toucí do koruny, dále zahuštující, zaschlé, 

poškozené při sklizni apod. Pro udržení 

tvaru koruny je výhodné přistoupit ke kon

turovému (Obrysovému) řezu a obnově 
plodonosného obrostu: hned po sklizni pro

světlíme korunu, popř. zkrátíme letorosty. 

Po 1 0. roce se hustá koruna prosvětli 

a současně zmladí (srpen), aby se předešlo 

fyziologicky podmíněnému klejotoku. 

a jsou méně postihovány nízkou teplo- Vysazují se většinou stromky se za-

tou. Při použiti podnože mahalebky se loženou korunkou ze 3 výhonú. Jako 

mohou pěstovat také na velmi suchých podnože pro višně se používají ptáč-

stanovištích. Vhodné jsou lehké, zása- nice (P- TU- l ,  P-TU-2,  P-TU-3 L  které 

dité, provzdušněné, púdy, živné s do- dobře rostou a tvoří velké koruny. Pro 
statkem vláhy, hlinitopísčité až písčitohli-

nité. Velmi tolerantní jsou k pH púdy. 

Spodní voda by se měla nacházet 

v hloubce 1 , 5  m, na začátku rústu i 0,9 

m. Nevhodné jsou púdy příliš těžké a tr

vale zamokřené. 

Způsoby výsadby 

Nejčastěji se používá kmenný tvar 

čtvrtkmen, vYJímecne polokmen. 

Čtvrtkmen má výšku 0,9-1,1 m, koruna 

je dutá, bez terminálu, se 3 kosterními 

větvemi polovzpřímeného vzrústu. 

Púdorys koruny je kruhový až eliptický, 

v plné dospělosti se koruny dotýkají 

a vytvářejí souvislý pás. Řady bývají 
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lehčí, teplé až kamenité púdy a suché 

svahy se používá mahalebka (MH-KL -1 ) .  

Ve výsadbách se  pěstují výkonné 

a samosprašné, většinou maďarské od

rúdy, avšak plnou násadu plodú zajistí 

včely opylením. 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Višně jsou citlivým druhem k púdním 

herbicidúm, zvláště triazinúm. Pozemek 

předem zbavíme vytrvalých plevelú pě

stováním plodin náročných na hnojení 

statkovými hnojivy (okopaniny). Dva roky 

před výsadbou přistoupíme k postup
nému prohlubováni púdního profilu. Při 

přípravě púdy zapravíme orbou chlévský 

hnúj a je-Ii to nutné, přidáme fosforečná 

a draselná hnojiva. Při zásobním hnojení 

je dú ležité púdu zpracovávat tak, aby 

hnojiva nezústávala v jedné vrstvě, což 

současně zlepšuje vodní a vzdušný púdní 

režim. Před sázením se pozemek urovná 

a vykolíkuje. Vysazuje se na podzim či 

zjara, výhodné je při podzimní výsadbě 

nahrnout, při jarní zalít. Řezové práce 

proVádíme nejlépe v době rašeni. 



Ošetřování a obdělávání půdy chuti navinulé až kyselé a šťávy 

světle žluté nebarvíci. 

Ve višňovém sadu udržujeme seži-

nané zatravnění nebo černý úhor. V su- 2. Sladkovišně - vzrůstnosti a habítem 

ché oblasti se trvalý černý ú hor kypří koruny nám přípomínají třešeň. 

pouze do hloubky 6,0-8,0 cm. Výsev ze-

leného hnojení se provede v neplodném a) vlastní sladkovišně - plody barvy 

roce, koncem června, v plodném roce po tmavočervené, chutí navinule 

sklizni. Víšně mají větší nároky na dusik sladké, se šťávou červenou barvíci. 

než třešně. 

Většina pěstovaných slivoní patří k bota
níckému druhu slívoň švestka (prunus 

domestica). 

Základní kulturní tvar slívoní se vyví

nul z podruhu Prunus insititia (pravé 

malé slívy). jejichž pecky byly objeveny 

v nejstarších prehístoríckých nálezech. 

Pecky pravých švestek pocházejí z doby 

římské. Plané formy pravých švestek, 

renklód a mirabelek se vyskytují jedíně 

b) skleňovky - plody barvy žluté nebo v oblasti Přední Asíe, odkud se slívoňové 

Sklizeň a skladování 

Plody víšní sklízíme ručně, do košíčků 

s obsahem 3-5 kg nebo česacích sáčků 

se spodním vyprazdňováním. Ručně se 

pestré, chutí navínule sladké, se odrůdy šířily do Řecka. Od Řeků přechá-

šťávou světle žlutou, nebarvící. 

Doba zrání se udává stejně jako 

u třešní v "třešňových týdnech", od doby 

zejí znalostí o pěstování ovocných dřevin 

a zejména slivoní na Římany. Do našich 

zemi byly slívoně přineseny slovanskými 

kmeny, 

většinou sklízí jednorázově, méně probír- zrání odrůdy Rychlice německé. 

kou ,  strojem probíhá sk l izeň jednorá- Slivoň švestka (prunus domestika) 

zově. Setřasači se sklízí pro konzerváren

ské zpracování, zejména plody určené na 

kompoty. Na trh i zpracování má přijít skli

zené ovoce co nejdříve po sklizni. V pří

padě potřeby se mohou skladovat 5-10 

dnů př i  teplotě O oe a relativní vzdušné 

vlhkosti 90-95 %. 

Odrůdy 

Tržní odrůdy višní se dělí na základě 

vzrůstnosti stromu, tvaru a velikosti l i

stu, především podle plodů. 

1. Višně pravé - obvykle stromy s men

šimi korunami a převislými větvemi. 

a) kyselky - tvoří malé převislé 

koruny s tenkými větvemi, plody 

tmavočervené až černočervené, 

chuti navinulé nebo nakyslé, šťávy 

barvící do červena. 

b) amarelky - tvoři korunu malou 

s velkými tenkými větvemi, plody 

barvy světle červené až žluté, 

Višně pravé: Erdi Bbtermb (4. ) .  

Morellenfeuer (6.) .  Kbrbšská (6.*) ,  Fanal 

(7), Újfehértoi f(lrtbs (7), Morela pozdni 

(8.). Záhoračka ( 5), Favorit (4), Vackova 
(4.), Ostheimská (4.) 

Sladkovišně: Meteor korai (2.-3.), 

pozn.: čisla uvedená v závorce udávají 

třešňový týden. 

• Kbrbšská - odrůda dřívějŠího sorti

mentu, která je nejistě samosprašná, vy

žaduje jako opylovače odrůdu Fanal nebo 

Ostheimskou. 

Dřevo višní je podobné třešňovému, 

je tvrdé středně těžké. Používá se v ná

bytkářství, soustružnictví a galanterii. 

Slivoň - rod Prunus, 
čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Slivoně (Prunus) 

Do tohoto rodu zařazujeme švestky, 

s l ívy, renklódy, špendlíky, mirabelky. 
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Tento druh pochází z Malé Asie a ne

vyskytuje se v jednotné planě rostoucí 

formě, ale jako souhrn odrůd. Je to 

strom vysoky 6-12 m. Letorosty jsou 

ochmyřené, listy elipsovité s vroubkova

nym až pilovitym okrajem, květy jsou 

nejčastěji bílé. Plody jsou různych tvarů 

- podlouhlé, oválné, vejčitě baňaté a růz

nych barev přes zelenou, žlutou, červe

nou a fíalovou. S tímto druhem se místy 

setkáme v lesích, zejména v pohraničních 

oblastech, kde se někdy vyskytuje i v za

nedbanych byvalych sadech. 

Slivoň trnka (prunus spinosa) 

V planém stavu roste v celé Evropě, 

severní Africe (až po pohoří Atlas) 

a v Malé Asii. Je to dřevina, která vytváří 

stromy a keře. Větve jsou opatřeny vel

kymi trny. Kvete velice brzy. Plody jsou 

malé ( 1 ,0-1 , 5  cm v průměru) .  kulaté, 

modročerné se si lným ojíněním a při

sedlé na tlusté stopce. Pecka je kulatá, 

zašpičatělá,  h ladká, neodděluje se od 

dužniny. Do Evropy se nastěhovala asi 
v mladší době kamenné (3000-2000 let 



př. Kr.). Její pecky se dodnes nacházeji květů k poklesům teplot. Nejvhodnějši 

v neolitických stavbách. Nejčastěji roste jsou jihozápadni a západní svahy, méně 

ve světlých listnatých lesich a při jejich vhodné jsou jižní a východni svahy, kde 

okrajich, na skalnatých a suťových sva- docházi k většimu kolísáni teplot, což 

Zích ,  kolem plotů a na okrajích polí. v předjaři může vyvolat mrazová poško-

Poskytuje drobnému ptactvu příležitost zení. Na jižnich svazich slivoně dřive roz-

ke hnizděni a včelám první jarni pastvu 

Plody jsou teprve po přej iti  mrazem 

chutné a obsahuji hodně vitaminu e. 

Myrobalán (prunus cerasifera ssp. divari

cata) 

V plané formě se vyskytuje na 

Kavkaze, střední Asi i .  pam irském Ala -

Tau a na Balkáně. Často také v Alpách 

a jižnim Tyrolsku. Roste jako strom vy
soký 4-10 m nebo jako keř 1 , 5  m vysoký 

Svým vzhledem často připominá trnku. 

Plody maji 2 cm v průměru, jsou kulaté, 

oválné, vejčité Pecka kulatá, hladká a od

lučitelná od dužniny. Barva plodu je vari

abilni, přes žlutou až po tmavočervené 

kvétaji a tim vzniká větší riziko poškozeni 

květů nizkou teplotou, nižši nebezpeči 

poškozeni je na severnich svazich, kde 

kveteni je opožděné. Renklody dobře 

plodi na stanovištich chráněných, jsou 

citlivé na nárazové větry, dřevo je velmi 

křehké a lámavé. 

Nejvhodnějši jsou půdy živné, záso

bené živinami ,  h luboké, hlinité, dobře 
propustné s vhodným vodnim režimem. 

Spodni voda nejvýše 0,6 m h luboko. 

Slivoně lépe snáši nadbytek půdni vláhy 

než výrazný nedostatek. Dostatek vláhy 
je potřebný v jarnim obdobi, sucho sni

žuje násadu plodů a vede k předčasnému 

zbarvení. Nejlépe se mu daři na svazich, opadu plůdků. Nadbytek srážek v srpnu 

houštinách a na okrajich lesů. Částečně 

zplaňuje v krasových oblastech. Právě 

z myrobalánu pravděpodobně pocházeji 
mirabelky. 

Pěstitelské podmínky 

Švestky rostou nejlépe v podhor

ských oblastech, maji vyšši požadavky na 

vlhkost půdy a vyšší vzdušnou vlhkost, 

pěstuji se v jižnich i severnich částech až 

do nadmořské výšky 500 m. Optimálni 

průměrná teplota 7-9 oe. Nejvhodnějši 

jsou slunečné, chráněné polohy. Ve 

vhodných polohách a půdě jsou plody 

velmi pěkné, vybarvené, cukernaté 

a aromatické. Vyžaduji otevřená stano

viště. Ostatni slivoně, slívy, renklódy a mi

rabelky zařazujeme do středně teplých 

až teplejších poloh, na chráněnějši stano

viště s ohledem na svou větši citlivost 

vyvolává praskáni plodů a výskyt monili

ózy. Povrchový kořenový systém umož

ňuje švestkám dobrý růst a plodnost i na 

mělkých půdách s vyšši půd ni jimavostí. 

Slivoně pěstované na myrobalánové pod

noži vykazuji dobrý růst i na lehčich pů

dách, je však větši nebezpečí poškozeni 

nizkou teplotou během zimy. 

Způsoby výsadby 

Pro pěstování se hod i kmenný tvar, 

čtvrtkmen a polokmen. S vyššim tva

rem se zvyšuji náklady na ošetřováni, 

ce lkovou agrotechniku včetně řezu 

i sklizně. Plodnost těchto vyššich tvarů 

je pozdějši a n ižší .  Výška kmene 

u čtvrtkmenů je 0 ,9-1 ,1 m,  koruna má 

polovzpřimený tvar e l i psovitého až 

kruhovitého půdorysu. V plné p lod

nosti se koruny dotýkají a tvoř i  sou-
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vislý pás.  Rozteč řad pro domácí  

švestky 6 m,  slívy a renklody 7 m.  Spon 

v řadě závisi na použité podnOŽi a od

růdě, u švestek zpravidla 4 m,  u slivoni 

5 m. 

Výchovným řezem za 3-4 roky vy

pěstujeme zdravou a si lnou korunku ze 

3-4 výhonů. Za vegetace odstraňu

jeme konkurenčni a do koruny rostouci 

letorosty. Udržovacim řezem odstra

ňujeme všechny v lky, konkurenčni i ko

runu zahušťujici partie a zaschlé či  po

lámané větvě a t im strom současně 

zmlazujeme. V plné plodnosti podporu

jeme každoročním řezem nový plodný 
obrost náhradou za starší odplozený, 

jinak se plodnost přesouvá na okraj ko

runy U staršich stromů, dle zestárnuti, 

přistoupíme k rad i ká ln ímu průk lestu.  
Řez se provádí za vegetace od června, 

nejpozdějí v září. 

K výsadbě se používají čtvrtkmeny 

či polokmeny s h lavním terminálem 

a kosterními větvemi nebo dutou ko

runkou ze 3 větví, ale i jednoleté šlech

těnce. V současné školkařské výrobě 

převažuj i generativně množené pod

nože, které jsou dostupnější, ale i lev

nějši a méně často jsou napadány šar

kou. Nejrozšířenější generativni pod

noží je myrobalán - MY-BO- 1 ,  hodi se 

do suššich oblastí i vápenatějšich půd 

Dále se využivá v pŮdách s dostatkem 
vláhy podnož S-BO-1 ,  selektovaný typ 

Povážské okrúhl ičky, ale i semenáč 

Zelené renklódy, Wangenhei-movy 

švestky a Durancie .  Z vegetativnich 

podnoží vyznačujícich se vyšším stup

něm vnímavosti k šarce zas luhuje po

zornost červenol istý myrobalán 

MY-KL-A i podnože Ži l ienka St.  Jul ien 

A a M Damas e. 



ZÁCHRANA A VYUŽITÍ KRAJOVÝCH 
ODRŮD OVOCNÝCH DŘEVIN 

V BÍLÝCH KARPATECH 
K české a středoevropské krajině vů
bec, obzvlášť pokud je poněkud kop
covitá a nezasažená rozvojem prů
myslu, patří neodmyslitelně staré 
sady, stromořadí i solitéry ovocných 
stromů. Postupně se však i zde vy
trácejí a jsou nahrazovány m oder
ními odrůdami. Krajové odrůdy při
tom mají řadu vlastností, které u mo
derních odrůd postrádáme - odol
nost proti nemocem, přizpůsobivost 
stanovištním a m ikroklima tickým 
podmínkám i m nohem pestřejší 
m ožnosti využití. 
V Bílých Karpatech si toto nebezpečí 
uvědomili a začali jednat. Vzniklo 
občanské sdružení Tradice Bílých 
Karpat, které se systematicky pustilo 
do záchrany starých odrůd ovoc
ných stromů v bělokarpatském regi
on u a usiluje i o jejich znovuzave
dení do krajiny. Společnost podpo
ruje zpracování a prodej ovocných 
produktů ze starých odrůd, které ga
ran tuje svou známkou. Snaží se mo
tivovat vlastníky pozemků k udržo
vání a obnově tradičních extenziv
ních sadů. 

CO JSME DOKÁZALI? 

Mapuj eme výskyt kraj ových odrůd 
v Bílých Karpatech, podnikli j sme 
první kroky k záchraně ohrožených 
sort a založili j sme sad pro jejich 
uchování a množení. Nechali j sme 
namnožit několik set  jabloní, hrušní 

Připrava hrušek na sušeni 

a třešní vybraných odrůd ve vysoko
menných tvarech, které si zájemci na
sadí do svých zahrad a tím je vrátí do 
krajiny Bílých Karpat. 
Malozpracovatelům, kteří respektuj í  
tradiční zpracování např. sušením 
nebo moštováním, pomáháme s prů
zkumem trhu, zpracováním marke
tingové strategie, získáváním finanč
ních zdrojů, publicity a veřejné pod
pory. Udělali jsme kus práce v osvětě 
a v posílení spolupráce nevládních 
organizací, obcí, státní správy a míst
ních rolníků a živnostníků. V roce 
1996 jsme uspořádali výstavu na čes
kém velvyslanectví v Bonnu. Od roku 
1997 program a první vzorky prezen
tujeme na celostátních i regionálních 
výstavách, trzích a jarmecích. V cent
rální části Bílých Karpat, v Hostětíně, 
budujeme moštárnu, která bude 
zpracovávat místní tradiční odrůdy 
na "selský mošt" (nefiltrovaný, neči
řený). Ověřovací provoz předpoklá
dáme na podzim 1999. 

Proč chránit a vysazovat původní 
krajové odrůdy ovocných dřevin? 

V současné době lze na trhu koupit 
krásně vybarvené a chutné odrůdy 
jablek jako jsou J onagold, Gloster či 
Rubín. Tyto odrůdy, pěstované v celé 
Evropě, jsou však náročné na řez, 
chemickou ochranu, výživu, sklado
vání. Prostě potřebují celoroční od
bornou péči. 

a rozdíl o d  nich většina starých 
místních odrůd, jako jsou kožuchy, 
štrůdláky nebo j eptiška, dává dob
rou úrodu desítky let, aniž se j im 
pěstitel věnuje. Nesmíme také zapo
menout na schopnost těchto stromů 
vydržet tuhé zimy a na výborné 
vlastnosti j ej ich plodů. M noho od
růd lze až do jara uchovávat v seně, 
slámě č i  obilí. J sou odolné proti 
otlaku - když se například otluče pa
nenské české, rána zaschne a jablko 
nehnije. 
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Selské sady v centrálni části Bílých Karpat 
(Pitin) jsou charakteristické mohutnými 
vysokokmeny, jejichž ovoce má dnes už 
ojedinělé a vzácné vlastnosti (např. různé 
druhy chuti, odolnost vůči chorobám, 
vhodnost k různému zpracováni atp.) 

V Bílých Karpatech přežívají desítky 
různých odrůd nej en j ablek, ale 
i hrušní, třešní a dal ších ovocných 
stromů. Tvoří pestrou škálu barev, 
tvarů, vůní a chutí a umožňují 
mnoho způsobů zpracování. Neza
stu pitelnou úlohu maj í  lokální 
ovocné odrůdy v krajině. Nejen staré 
sady, ale i solitéry ovocných dřevin 
dotvářejí typický krajinný ráz. 
Proto se j iž připravuje materiál pro 
j ej ich opětovné výsadby do mezí, 
sadů, obcí i volné krajiny. 
Přivítáme veškeré informace o krajo
vých odrůdách ve Vašem okolí i Vaše 
dotazy k tomuto tématu: 

Tradice Bílých Karpat 
ing. Zdeněk $evčík, 
687 72 Pitín 1 5q 
telefon: 0633 - 92 1 334 

lln[ormační středisko pro rozvoj 
Moravských Kopanic, 
687 74 Starý Hrozenkov 
telefon a fax: 0633- 96323 

Správa CHKO Bílé Karpaty, 
Nádražní 3 1 8  
763 2 6  Luhačovice 
telefon a fax: 063 1 -322545 



Při výsadbě slivoňové skupiny je 

třeba respektovat zásady ochrany vůči 

virové šarce, spočivajicí ve: 

- výběru vhodného stanoviště s mini

mem rizika infekce šarky z okolí, 

- využití bezvirózního výsadbového 

materiálu, ale i tolerantnich odrůd 

vůči šarce, 
- včasném určení šarkou postižených 

stromů a jejich l ikvidace z blízkého 

sousedství výsadby, 

- zvládnutí ochrany vůči přenašečům 

šarky, zejména vůči mšicím (švest

ková, s l ivová, bodláková, chmelová, 

broskvoňová apod.). 

U slivoní se vyskytuji odrůdy samo

sprašné, cizosprašné i částečně samo

sprašné. Cizosprašné nebo částečně sa

mosprašné musíme kombinovat s vhod

nými opylovači, volíme osvědčené kom-

použijeme odplevelovaci plod iny, které 

co nejdříve sk l idíme. Pozornost věnu

jeme l ikvidaci vytrvalých plevelů. 

Fosforečná hnojiva dávkujeme na zá

kladě půdních rozborů na dobu 3-5 let, 

draselná na 2-3 roky, při nedostatku 

vápníku použijeme vápenec, aby se 

půdní reakce pOhybovala v roz mezi 

5 ,6-6,5 pH a 6,3-7,0 pH. Nejčastějši je 

podzimní výsadba ručni nebo do vrta

ných jam. Půda se dobře přitlačí ke koře

nům, aby se podpořilo ujmutí. Před vý

sadbou se kořeny zkracují, vlastní řezové 

práce u korunky se provádějí až na jaře 

při rašení. 

Ošetřování a obdělávání půdy 

Ve výsadbě udržujeme kultivovaný 

černý úhor, pravidelným kypřením do 

hloubky 6,0 cm, aby se nepoškodily ko-

binace kvetoucí ve stejný časový termín. řeny. V poloze vláhově přiznivé nebo při 

Pro zdárné opylení počítáme dle stano- možnosti závlahy můžeme použít zelené 

vištních podmínek s umístěním 2-3 včel- hnojení, vysévá se koncem června, u ra-

stev. Významnou oblastí je volba vhod- ných odrůd po sklizni a zaorává se na 

ných odrůd i kombinaci pro vybraná sta- podzim. Před a během kvetení se udržuje 

noviště. 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Nejméně rok před výsadbou se za

praví chlévský hnůj do půdy, provede se 

hluboká rigolačni orba. Před sázenim 

Udělejte domeček škvorům 

Skvor obecný (Forficula auricularia) je dů

ležitým pomocnikem ekologického sadaře 

a jeho "kleští
" 

se nemusíme bát. Neslouži 

mu totiž jako zbraň a nemůže je použit ke 

"štipáni" či "kousáni". Velikou část potravy 

škvora tvoři nejrůznejši mšice, housenky, 

larvy apod. Díky tomu se škvoři významně 

podílejí na regulaci škůdců v chemicky ne

ošetřovaném sadu. 

pod stromy utužená půda jako částečná 
ochrana proti pozdním mrazíkům. V hlu

bokých hlinitých půdách, dobré půdní zá

sobě vláhy i dostatku dusíku snáší i za

travnění. Důležité je udržení správného 

poměru drasliku, hořčíku, vápníku. 
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Sklizeň a skladování 

Ovoce se sklízí ručně, k zpracování 

ručně nebo setřasači. Setřesené ovoce 
se co nejrychleji dopraví ke zpracováni. 

Slivoně lze skladovat asi 2 týdny, pozdní 

švestky 4 týdny při teplotě -0,5 °C a vlh

kosti 95  %. 

V současnosti rozdělujeme jednotlivé 

odrůdy do základních pomologických 

skupin podle habitu stromu, vzrůstnosti 

a znaků plodů na: 

I. Švestky 

a) pravé - plody protáhlé k oběma kon

cům zúžené, barvy tmavofialové a s vý

razným ojíněním. Dužnina se snadno od

lučuje od pecky, je tuhá, zelenožlutá až 

oranžově žlutá a šťavnatá. Pecka bývá 

protáhlá a smáčknutá. 

b) pološvestky - maji celkový charakter 

pravých švestek, ale ne vždy mají pro

táhlé plody a dužnina není vždy tak 

pevn� jako u švestek pravých. 

II. Renklódy 

Jsou odrůdy slivoni s plody kulovitého 

tvaru (oválného nebo vejčitého). Maji pe

vnou dužninu, od kte�é se pecka dobře 

odlučuje. Pecka je široká a tlustá. 

Skvorům, kteří se přes den rádi zdržuji 

v temných úkrytech, můžeme vytvořit jed

noduchý příbytek. Použít můžeme třeba 

květináč, který naplníme dřevitou vlnou, se

nem nebo slámou a pověsíme ho na kmen 

nebo silnější větev, a to tak, aby se stromu 

dotýkal. Do volně visícího květináče se 

škvoří nedostanou. V případě, že by škvoři 

začali škodít na dozrávajícím ovoci, tak je 

prostě i s květináčem odneseme jinam. 



I I I .  Slívy 

jsou odrůdy mající plody kulovíté 

až oválné s různou barvou s lupky. 

Rozl išovacim znakem od renk lád je 

řidčí dužn ina ,  která se často špatně 

odděluje od pecky nebo se oddělit Vů' 

bec nedá.  Ke slívám řadíme podskupínu 

špendlíků, což jsou s l ívy, mající švest· 

kovitý tvar p lodů a ž l utou barvu 

s lupky. 

IV. Mirabelky 

Odrůdy, které mají malá kulaté plody, 

barvy žlutých odstínů. Jejich dužnina se 

celkem dobře odděluje od pecky 

Tato současná pomologická klasifi· 

kace nám výše uvedené základní kulturní 

skupiny dále děli podle doby dozrávání na 

rané (zrající v červenci a první dekádě 

srpna), polorané (dozrávající od druhé 

dekády srpna do první dekády září) a po

zdní (zrající od druhé dekády září) 

Odrůdy švestek: �vestka domácí, Vlaška, 

LOtzelsachsenská, Hamanova švestka, 

Gabrovská. 

Odrůdy pološvestek: Stanley, Wangen

heimova, Zimmerova, Čačanska lepotica, 

Čačanska najbolja, Čačanska rana. 

Odrůdy renklód: Althanova renkláda, 

Zelená renkláda, Wazonova renkláda. 
Odrůdy slív: Bryská, Malvazinka, �pendlik 

katalánský 

Odrůdy mirabelek: Nancyská mírabelka. 

Dřevo švestkové je tvrdé, středně 

těžké, křehké v lomu, politurou pěkně 

leštite lné.  Používá se v nábytkářstvi, 
řezbařství, soustružnictví a kolářství. 

Pro svou barevnost slouží k vykládání 

nábytku či  j iných ozdobných před
mětů. 

Meruňka - rod Prunus 
syn_ Armeniaca, 

Čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Meruňka (Armeniaca) 

Pravlastí tohoto planého druhu je 

centrá lní Asie a Čína. Již celá staletí je 

meruňka kultivována a dnes je v rozsáh· 

lých částech Středomoří zastoupena 

četnými odrůdamí. Většina pěstovaných 

odrůd vznikla právě z meruňky obecné 

V našich oblastech vlivem přímoř

ského kl imatu v zimním a jarním období 

silně kolisají teploty a dochází často k po· 

škození mrazem Během oteplení začínají 

normální fyziologické pochody stromů, 

pupeny se probouzí a rychlým poklesem 

teplot jsou narušeny, dochází k poškozo

vání buněk celých pletiv, vznikají mra· 

zové desky, klejotok a poškozují se květní 

pupeny Tvorbu plodů a výnos ovlivňuje 

výrazně kolísání teplot v době kvetení 

(prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris) a těsně po odkvětu. 

Samozřejmě má rod Armeniaca další zá-

stupce, kteří se také nemalou měrou po· 

díleli na vzniku kulturních odrůd. Vytváří 

vysoký keř nebo malý strom, dosahující 

výšky 6-10 m Listy dlouze řapíkaté, ši

roce okrouhlé, na vrcholu velmi krátce 

zašpičatělé. Květy krátce stopkaté, obje

vují se krátce před rašením listů, barvy 

bílé až bledě růžové. Plody jsou kulovité, 

4-6 cm velké. Barvy žlutavé nebo sytěji 

žluté. Pecka je velká, hladká a dobře od

lučitelná od dužniny. V prvním století na

šeho letopočtu se dostává z centrá lní  

Asi i přes irán a Arméni i  do oblasti 

Středomoří, kde získává velikou oblibu. 

Arabové se pak postarali o další rozšíření 

a zušlechťování tohoto druhu. 

Pěstitelské podmínky 

Meruňka má krátké období zimního 

odpočinku, přirozeného vegetačního 

k l idu,  který končí přibližně v polovině 

prosince. V tomto období snesou déletr· 

vající mrazy až -20 oe a krátkodobě 

-25 až -30 oe. Od ledna následuje období 

vynuceného zimního klídu vlívem nízkých 

teplot. V únoru poškozuje pupeny mráz 
nad -17 oe, v březnu nad -8 oe. V plném 

květu krátkodobě snáší pokles teplot do 

-2 oe,  malé plůdky poškozuje teplota 

-0, 5 oe až -1 oe. 
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Meruňka se vyznačuje poměrně krát· 

kým vegetačním obdobím, vegetační klíd 

nastává velmí brzy. Je náročná na vysoké 

teploty především v červencí a srpnu. Za 

chladného a vlhkého léta se prodlužuje 

vegetační období, nedostatečně vyzrává 

ve dřevě, je méně odolná vůči nízkým 

teplotám 

NejlepŠí oblasti pro pěstování jsou 

s průměrnou roční teplotou vyšší než 

8,5 oe, úhrnem ročních srážek nad 

500 mm a nadmořskou výškou 200-250 

m K pěstování vyhledáváme především 

severovýchodní a severní svahy, mírně 

svahovité jihozápadní a jihovýchodní po

lohy, kde stromy později raší. V okrajo

vých oblastech je třeba věnovat pozor-

láklad tvaru korunky u meruněk 



nost mikrolokalitám pro drobnopěstitele, 

kde jsou stromy chráněny před mrazi

vými větry a v obdobi pozdnich jarních 

mrazíků. 

Nevhodné jsou polohy silně větrné, 

ale mírné proudění vzduchu je potřebné. 

Studený vítr omezuje let včel a zhoršuje 

opylení. Rovněž uzavřené polohy, mra

zové kotliny s nebezpečným stékáním 

studeného vzduchu, zmrzání květních 

pupenů a zvýšený výskyt houbových 

chorob jsou pro pěstování nevhodné. 

m až 7x5 m, ale í 7x6 m.Tradiční je čtvrt

kmen s výškou kmene 1 ,2  m. Korunku 

tvoří 3-4 kosterní Výhony a středový vý

hon. Jednoleté výhony se zkrátí o 1/2  až 

2/3 ve stejné výši ,  terminál se nechá 

o 0,20 m delší. Ve druhém roce se vý

hony úměrně jejiCh tloušťce i délce za

krátí a boční polokosterní se zkrátí o 1/3  

až  1/2 délky. Regulace a redukce koster

ních a polokosterních větví trvá do 4. až 

5. roku po výsadbě, do významné plod

nosti. Udržovací řez v plodnosti se ome

zuje na odstraňování nemocných a po-

v plné síle. Do výsadeb umisťujeme 3-4 

včelstva na plochu 1 ha. 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Meruňky vyžadují rigolační orbu se 

zásobním hnojením, umožní se tím roz

voj kořenové soustavy do hloubky i šířky. 
Před rigolací se pěstují zlepšující plodiny 

(motýlokvěté) a hnojí se chlévským hno

jem. Nejvhodnější je připravit pozemek 

rigolací rok předem, když to není možné, 

tak alespoň 3 měsíce před výsadbou. 

škozených větví. Rozměry koruny se udr- Poslední 3 roky na pozemku nepěstu-
Na půdu jsou meruňky poměrně ná

ročné. Vhodné jsou půdy středně těžké, 

hlinitopísčíté, písČítohlíníté s obsahem jí

lovitých částic (do 40 %) a s vysokým ob

sahem vzduchu v půdě. Je méně cítlivá 

na zvýšený obsah vápníku než broskvoň, 

ale na černozemi ( karbonátová půda) 

s obsahem uhličitanu vápenatého a ne

dostatkem draslíku se projevuje snížením 

plodnosti až trvalou neplodnosti. pře

cházející v odumírání stromů způsobené 

nedostatečným příjmem fosforu, železa, 

a mikroprvků. Nejvhodnější půdní reakce 

je pH 7,0, ale snáší rozpětí 5 ,5-8,0 pH 

podle obsahu aktivního vápníku. Nesnáší 

vysokou hladí nu spodní vody, spíše se 

vyrovnává s půdou suchou než zamok

řenou. Naopak dostatek vody v době 

dozrávání působí příznivě. 

Způsob výsadby 

Výsadbu zakládáme s jednotným tva-

žují pravidelným vertikálním i horizontál

ním - uniformním řezem, čímž se upraví 

průjezdnost řad, dostupnost při sklizni. 

světelné poměry v koruně a podpoří se 

zmlazovací efekt. Řezové práce se pro

vádí do konce srpna, termín a kvalita 

řezu omezuje výskyt klejotokové rako

viny. 

Vysazují se štěpovance s jednoletou 

korunkou. Nejrozšířenější jsou selekto

vané podnože M-VA- 1 ,  M-VA-2, 

M-VA-3,  M-VA-4, vyžadující h l inité, 

živné, vláhou středně zásobené půdy. 
Dobrými školkařskými vlastnostmi, ale 

i příznivým vlivem na zdravotní stav 

kmene stromů s menším výskytem ne

króz a vyšší sklizňovou stabilitou se vy

značuje M-LE-1. Dále se používají slivo

ňové podnože, MY-BO-1, S-BO-1, seme

náč Zelené renklódy a Durancie . 

Většina odrůd meruněk je samo

sprašná a nepožaduje výsadbu opylo-

rem koruny. S ohledem na ranost kvetení vačů. Vyskytují se odrůdy částečně sa-

a nebezpečí namrznutí květů je nejvhod

nější čtvrtkmen či polokmen. Koruna je 

volná se středovou větví, která se 

v době plné plOdnosti odklání od svislé 

osy a dostává se na úroveň kosterní 

větve. Spon závisí na způsobu sklizně 6x4 

mosprašné jistěji plodící v odrůdově smí

šených výsadbách Opylení u samospraš

ných odrůd musí zprostředkovat včely. 

Problémem bývá to, že meruňky kvetou 

velmi brzy, kdy bývá nejisté a špatné po

časí, a ani včelstva v tuto dobu nejsou 
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jeme tykvovité, l i lkovité, ale ani jahodník 
a jeteloviny, které jsou zdrojem chorob 

(Vertici/lium a/boatrum i Vertici/lium dah

liae). Vysazujeme na podzim a chráníme 

před okusem nebo na jaře a vysazené 

stromky zavlažujeme. 

Ošetřování a obdělávání půdy 

V sadech meruněk se udržuje obdělá

vaný úhor. Pod stromy neořeme, maxi

málně pouze kypříme 6,0 cm h luboko. 
Podle místních podmínek se také používá 

kombinace černého úhoru s pěstováním 

směsek na zelené hnojení (svazenka, hoř

čice a dalŠí). Také je vhodné dočasné stří

davé zatravnění nebo směsky v jednotli

vých pásech. 

Zvyšujeme dávky hnojiv a porost 

včas kosíme. Hostitele šarky - lupinu, je

tel plazivý, inkarnát nepoužíváme . . 

Sklizeň a skladování 

Meruňky se sklízí v technologické zra

losti. pokud jsou plody pevné. Pro kon

zum se sklizí postupně probírkou nebo se 

první zralé plody sklizí ručně, a potom se 

jednorázově setřásají a přepravují se ve 

velkoobjemových nádobách. 



Musí se po krátké době zpracovat, Pěstitelské podmínky 
neboť po 4-6 hodínách se na  ních za-

čínají objevovat skvrny v poškozených Klimatické podmínky domoviny utvá-

m ístech. V ch ladírnách lze sk ladovat řely biologické vlastnosti broskvoni. 

po krátkou dobu. Vyznačují se dlouhou vegetační dobou, 

Odrůdy: Ve l kopavlovi cká ,  Karola,  

Vesna ,  Veharda ,  Veecot, Bergeron 

LE-2 ,  Lescora, Lerosa, Sundrop,  

Goldrich. 

Dřevo je tvrdé, narůžovělé ba rvy, 
politurou pěkně leštitelné. 

Broskvoň - rod Prunus, 
syn. Persica 

Čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Broskvoň (Persica) 

Opad avý, menší  strom se značně 

n izkou,  zato rozložitou korunou.  

Letorosty poměrně rovné, na sluneční 

straně získávají červenavě hnědé za

barvení, j inak jsou většinou zelené až 

zelenavě h nědé. Listy kopinaté, dlouhé 

1 0 - 1 5  cm,  úzké ( 2 - 3  cm). h ladké 

a lesklé. Řapíky 1 ,5  cm dlouhé. Květy 

po 1 -2 ,  š iroké. Kvete před vyrašením 

l i stů .  Korunn í  l ístky bělavé, růžové 

nebo d okonce sytě červené. P lody 

(peckovice) jsou ku lovité o vel ikosti 

4-8 cm, si lně sametově ch lupaté, 

bledě zelenavé, žlutavé až červenavé. 

Pecky silně brázdité. 

U nás se vyskytuje v plané formě 

zástupce broskvoň obecná (Persica 

vulgaris), ze které vznik la celá řada od

růd pěstovaných v mírném a subtro

pickém pásmu všech světadí lů .  Přesný 

původ broskvoně je nejasný. Má se za 
to, že plané formy pochází z Číny nebo 

z centrální Asie, kde rostou ve vysoko
horských oblastech .  

náročnosti na vlhkost a zvýšenou citli

vostí k nízkým teplotám (zvláště v ob

dobí rašení a kvetení). Jsou náročné na 

výběr stanoviště (teplé polohy, prů

měrná teplota 8-10 oe, minimální srážky 

450 mm, nadmořská výška 250 ml. 

Vyžadují j ihozápadní a jihovýchodní 

expozici. Nevhodné jsou uzavřené mra

zové kotliny, kde je větší nebezpeči vý

skytu pozdních jarních mraziků, a ná

horní roviny, kde převládají studené se

verní větry. Broskvoně vysazujeme také 

do chráněných mikrolokalit teplých ob

lastí severních expozic, kde se tradičně 

opožďuje vegetace, a tím se snižuje ri

ziko pOŠkození pozdními jarními mrazy. 

Broskvoně jsou citlivé nejen na výběr 

stanoviště, ale především na kolisání tep

lot během roku. V období vegetačního 

klidu krátkodobě snáši až -22 oe. Mrazu

odolnost závisí na celé řadě faktorů: ag

rotechnice a výživě rostl in,  stáří vý

sadby, povětrnostních podminkách. 

NejcitlivějŠí jsou květní orgány, zvláště 

u odrůd s miskovitým tvarem květů 

(zmrzají při -3 oe). s květem zvonkovi

tým při -5 oe. Nepříznivě na pupeny pů

sobí výkyvy teplot v zimě a hlavně 

v předjaři. Odolnější jsou pupeny l istové, 

kambiální pletiva, dřevní orgány a kořeny. 

Broskvoně jsou náročné na dostatek 

světla. Pro dobrý růst stromů má značný 

význam půda, nejvhodnější jsou půdy 
hl initopisčité, dostatečně h luboké, zá

hřevné, černozemě, vzniklé na spraši 

nebo na bazických vyvřelinách. Půdní re

akce má být neutrální nebo mírně alka-
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l ická s obsahem do 5 % uhličitanu vápe

natého. Hladina spodní vody má dosaho

vat 1 ,5  m hluboko. Vysoká hladina pod

zemni vody, dlouhodobé zamokření ko

řenů, studené jílovité půdy jsou pro pě

stování nevhodné. Broskvoň je náročná 

na půdní vlhkost za vegetace i v zimě. Za 

sucha špatně roste i plodí, za suché zimy 

dochází někdy k usychání ztrátou vody 

výparem. 

ZpŮSOby výsadby 

NejroZŠířenějším způsobem je vý

sadba nízkokmenů (čtvrtkmenů) s dutou 

korunou. Výška kmene do 0,8 m. 

Výchovným řezem se musí dosáhnou 

silné kosterní větve rovnoměrně rozlo

žené v prostoru, polokosterní větve vy

tváří pevnou vzdušnou, prosvětlenou 

korunu během tři roků. Při klasickém 

řezu se kotlovitá koruna vypěstuje výbě

rem 3-4 pravidelně rozložených větví, 

jejich zkrácením o 1 /4 až 1/3 a dalších 

na 0,10-0,15 m. 

Řez broskvoní 

Volný systém duté koruny respektuje 

více biologické zvláštnosti odrůdy. 

Kosterní větve se nezakracují, dokud 

strom nedosáhne 3 m výšky, pak se růst 

definitivně ukončí červnovým uniform

ním řezem ve výšce 2 ,5  m. Na kosterních 

větvích se v intervalech 0,3 m zapěstují 

silné polokosterní větve s plodonosným 

obrostem. Pro plodnost se vybírají jed

noleté tzv. smíšené výhony s rovnoměr

ným zastoupením květních (generativ

ních) listových i dřevních (vegetativních) 
pupenů, dlouhé 0,3-0,7 m. Nadpočetné 

a nevyhovující výhony se na jaře od

straní podle principu tzv. dlouhého řezu 

jednoletých výhonů. K rychlému silnému 



růstu kosterních a polokosterních větví 

se smíšenými plodnými výhony je nutné 

využívat terminální pupeny prodlužují

cích výhonů a vliv na bohatší obrůstání 

základních větví novýmí letorosty, jejích 

vliv je větší než zpětný řez. 

Pří výchovném řezu provádíme kaž

doroční řez sesazovací doplněný potla

čováním plodnosti na nejnižší míru krát

kým řezem a otrháváním květů či plodů. 

V této době je nutný také letní řez, kon

cem května a začátkem června. Od 4.-5. 

roku se detailně upravují plodonosné le

torosty. Pouze část letorostu určená 

k plodnosti se řeže tak, aby obrostla 
Broskvoň - kot/ovity tvar koruny 

a nově vyrašené letorosty byly základem pěstování 500-800 plodů na stromě. a mandloň MN-VS-1 se hodí do půd 
plodnosti příštího roku. Prodlužovací růst Nadměrná úroda zeslabuje strom. Proto suchých a s vyšším obsahem vápníku. 

kosterních větví ukončíme řezem (kontu- se provádí redukce nasazených plodů 

rovým) ve 2 .  polovině června. ručně či mechanicky. Základním řezem 

od začátku rašení do odkvětu lze přede-

Udržovac[ řez zabezpečuje optimální jit výskytu klejotokové rakoviny větví. 

růst a plodnost až do vyklučení výsadby. Letní řez v červnu až srpnu je doplňující 

V duté koruně se plodonosný obrost 

řeže tak, aby byl dostatek silných, neroz

větvených a 0,5-0,8 m dlouhých smíše

ných výhonů. Delší smíšené výhony se 
úměrně zkracuji a nadbytečné s krátkými 

výhony bez vegetativních pupenů (listo

vých a dřevních) se odstraní řezem. 

Používáme tzv. normování plodnosti, tj. 

vytváříme podmínky vysoké rovno

měrné sklizně kvalitního ovoce. Vychá

zíme ze skutečného stavu stromů a míry 

násady květních pupenů na lOňských le

torostech. U odrůd s pravidelnou a vyso
kou násadou květnich pupenů se v ko

runě ponechává asi 100 smíšených vý

honů. V korunách s nižší násadou pupenů 

se ponechává 1 50-170 smíšených vý

honů. Pro případ horšího odkvětu nechá

váme o 30 % výhonů více a pokud ne

hrozí mráz necháme optimální počet. 

V plné plodnosti docílime kvality při do-

a odstraňujeme jím letorosty zahušťující 

a pro plodnost a tvarování nepotřebné. 

V prvních letech plné plodnosti jsou vý
hony plodné po celé délce kosterních 

větví, v dalších se zákonitě intenzivně 

tvoří plodnost ve vrchní části větví ko

runy. V části koruny, kde slábne růst vý

honů, se tyto zkracují na 0,10-0,1 5 

m dlouhé čípky a tím se podpoři tvorba 

nových produktivnich výhonů. 

Pro výsadbu se použivají jednoleté 

šlechtěnce nebo dvouleté stromky se za

loženou kotlovitou korunkou a výškou 

kmene 0,8 m. Nejčastěji se jako podnože 

používají vyselektované broskvoňové se

menáče B-VA-1,  B-VA-2, B-VA-3, 

B-VA-4. Pro půdy s vyššim obsahem váp

níku se doporučuje podnož Lesibe-rian 

a broskvoň Davidova BD-SU-1. Broskvo

mandloně BM-VA-1 a BM-VA-2 (Kando) 

1 27 

Většina pěstovaných odrůd je spoleh

livě samosprašná. Pro zajištění řádného 

opylení jsou nezbytná na plochu 1 ha 

1 -2 včelstva. 

Řez broskvoní ve druhém roce po vysadbě 



Příprava pozemku pro výsadbu Sklizeň a skladování 

Předem zlikvidujeme vytrvalé plevele. Plody pro přimý konzum se sklízí po-

Pěstujeme směsky na zelené hnojeni. od- stupně a později než pro zpracovaní. 

plevelující plodiny a hnojíme statkovými, Ručně se sklizí konzumní plody přímo do 
v případě potřeby i průmyslovými hno- přepravek nebo se současně třídí. 

jivy. Na podzim před výsadbou rigolu- Expedují se přímo ke spotřebitelům nebo 

jeme 0,5 m hluboko. Na jaře po oschnutí se ukladaj í  do chladíren s teplotou 

pozemek urovname rozměříme a vysa- -0,5 až -1 °C a relativní vlhkosti 90-95 %. 

díme stromy. Nejčastější spon 5x4-3 Broskve se konzumují  h lavně čerstvé 
m nebo 6x5 m, ve směru řady dojde a čast se konzervuje. 
k zapojení a vytvoření pasů 

Nejlepší je výsadba na jaře z půdy do 

půdy, aby mezi vyoraním stromků ve 

školce a výsadbou uplynula co nejkratší 

doba. Dlouhé a poškozené kořeny za kra

tíme nebo odstraníme, ostatní seříz

neme pouze na konci hladce kratkým ře

zem. Kosterní 3-4 větve příští korunky 

se zkratí na 2-3  pupeny ( ponechaný 
kratký čípek chraní před zaschnutím). 

Vysazené stromky důkladně zalejeme 

5-10 I vody a vyvažeme k opoře. 

Konzum má být co nejdelŠí. 

Sortiment odrůd je široký a zastoupení 

nejranějších odrůd by se mělo pohybo

vat asi 10-15 % pro červenec, hlavní po

díl pro konec července a začátek zaří 

a zbytek na záři. 

Odrůdy 

Z pomologického hlediska dělíme od

růdy broskvoní podle znaků a vlastností 

plodů na: 

SKOŘÁPKOVINV 

Líska - rod Corylus 

čeleď Břízovité (Betulaceae) 

Uska (Corv/us) 

Rod Corv/us zahrnuje 1 2  rodů. Pro 

ovocnářství mají význam zástupci: líska 

obecná (Corv/us avellana) a líska turecká 

(Corv/us co/urna). 

Uska obecná (Corv/us avellana) 

Opadavý rozložitý až 5 m vysoký ví

cekmený keř (v zapojené kultuře může 

dosáhnout výŠky až 10 m) s velmi hustou 

korunou. U starších větví se kůra zbar

vuje červenavě až bělavě šedě. Na kůře 

jsou viditelné korkovité bradavice. Listy 

jednoduché, střídavé, 7-10 cm dlouhé 

široké, tvaru okrouhle vejčitého. Lícní 

strana listu je roztroušeně chloupkatá, 
na rubu je ochmýření obzvláště patrné 

na žilnatině listu. Lísky jsou jednodomé; 

1. Pravé broskve - mají plstnatou slupku, samčí květy jsou sdruženy v jehnědach, 

Ošetřování a obdělávání pŮdy 

Nejpoužívanější je černý úhor a každo

roční výsev směsek na zelené hnojeni. Na 

podzim se provádí mělká orba a zapravení 

fosforečných a draselných hnojiv, na jaře 

po řezu následuje mělká kultivace, přihno

jení dusíkem a výsev směsky. Koncem 

května se směsky zapraví nebo rozřežou 

a nechají ležet jako mulč - ochrana před 

nadměrným výparem. Během vegetace 

kypříme mělce do hloubky 50 mm. Koncem 

května podle potřeby zavlažujeme a 14 dní 

před sklizní závlahu opakujeme. Nejvíce 

vody potřebují broskve v době tvrdnutí 
pecek. Za sucha na jaře zastavují růst 

a plodnost. U raných odrůd je vhodná zá

vlaha po sklizni a v suchém podzimu kon

cem října - zlepšuje se tím přezimováni. 

pecka je odlučitelná od dužniny. 

2. Tvrdky - s plstnatou Slupkou, pecka 

není odlučitelná od dužniny. 

3. Nektarinky - povrch slupky je hladký, 

lysý, pecka odlučitelná od dužniny. 

4. Bryňonky - se slupkou lysou a neodlu

čitelnou dužninou od pecky. 

Odrůdova skladba je značně rozsáhlá, 

pro pěstování se ze skupiny pravých 

broskví doporučují: Redhaven, Favorita 

Morettini 3, Fertilia Morettini, Sunhaven, 

Harbrite, Fairhaven, Envoy, Flamingo, 

Cresthaven. Ze skupiny typu cl ing (tvr

dky): Catherina, Baby Gold 7. Z nektarinek 

Nektared, Flavortop a Stark Red Gold. 

Dřevo je tvrdé středně těžké pěkně 

leštitelné. 
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samičí jsou malé, sotva viditelné červené 

štětečky. Plodem je oříšek zpočatku na

žloutlý, později s výjimkou temene 

hnědý. Je rozšířená po celé Evropě, 

v Malé Asii až po Kaspické moře. 

Uska turecká (Corv/us co/urna) 

Jedná se o okrasný strom, který má 

v ovocnářství význam především jako 

podnožový materiál, na který se štěpují 

odrůdy kmenných tvarů lísky obecné. 

Koruna stromu je široce kuželovita 

s dobře znatelnou špičkou. 

Větve vyrůstají přeslenitě a směřují 

šikmo vzhůru. Květenství je obdobné 

jako u lísky obecné. Velmi rozšířena je 

v jihOVýchodní a střední Evropě a Malé 

Asi i ,  u nas je převažně pěstovaná jako 

okrasný strom. 
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Líska se vyskytuje na okrajích lesů brzo kvete a raší. Nejčastější je tvar řeni. Podle svažitosti terénu lze přistoupit 

v nížinách, i v podhorských oblastech, ze- keře. Vysazuje se do sponu 3-4x3 m, a le k osetí jetelotravní směskou, v plantážích 

jména na horninách obsahujících vápník. i 6x3-4 m.  Keře dosahují zpravidla 8-12 se může použit i zelené hnojeni. U kmen-

Vyznačuje se vysokou přizpůsobivosti. kosterních větvi. ných tvarů se doporučuje zatravněni. 

Pro lísku jsou nejvhodnější nízké svahy 

i ve vyšších polohách s j ižní orientací, 

v teplých polohách se může vysazovat na 

svahy orientované k severu. Pro pěsto
vání se nehodí kotlovité uzavřené polohy, 

vlhké, zastiněné a chladné. Rovněž větrné 

polohy nejsou pro pěstování výhodné. 

Pro úspěšné pěstování je vhodná teplá 
hl initopísčitá nebo písčítohl initá půda 

s dostatkem humusu a vlhkosti. Nesnáší 

Rovněž se používají kmenné tvary 

(s různou výškou), nejčastěji čtvrtkmen 

(pásová výsadba). který se vysazuje ve 

sponu 4-5x3 m. Základ koruny tvoři 8 

kosterních větví, nejvhodnější je dutý 

tvar. Vyžaduje pravidelný řez, j inak do

chází k rychlému stárnutí. Řez spOČívá 
v dosaženi žádoucího tvaru. Řezem posi

lujeme zdravý růst a podporujeme 

půdy suché, těžké, studené a vlhké. Na tvorbu plodného dřeva. Udržovaci řez 

hloubku ornice není přil iš náročná, mělce 

kořeni. Hladina spodn í  vody nemá být 

vyšši než 0,8 m pod povrchem. 

Líska je nejčastěji pěstována (exten

zivně) ve formě větrolamů, plotů, alejí, 
skupin kde plní funkcí protierozní. 

Plantážní ( intenzivní) způsob využívá 

mírných svahů ,  různých enkláv apod. 

Půdu pro výsadbu zpravidla upravime 

odvodněním a jinýmí agrotechnickými 

opatřeními (zelené h nojení, vápnění). 

Vysazujeme na podz im,  na jaře velmi 

spočívá v pravidelném prosvětleni keře 

každé 2-3 roky. Průklestem odstraňu

jeme suché zahušťující partie, odstraňu

jeme rovněž výmladky. Vhodné je od

stranění v době, kdy jsou měkké a zelené 

ponecháme pro tvorbu nových větví. 

Zmlazujeme po 15 letech buď najednou 

nebo postupně. Zmlazované keře mohou 

dosáhnout stáří 80-100 roků. 

U jednotlivě vysazených keřů se osvěd

čilo nastýláni. V pásových výsadbách, na 

svazích, střídáme pásy zkypření a nezkyp-

Skořápka té ovoce: Plody lísky a průřez plodem 

1 30 

Většina lískových odrůd dozrává od 

poloviny srpna do poloviny záři. 

Lombardské oříšky padají s punčoškou, 

zellské padají bez punčošky. U některých 

odrůd provádíme sklizeň na třikrát. V su

šených plodech má být do 5 % vody Při 

sušení teplým vzduchem nesmí teplota 

přesáhnout 35 oe. Skladujeme ve vět-

rané místnosti. 

Plody lisky jsou vyhledávané, chuťově 

se vyrovnají mandlím, mají největší obsah 

tuků a bílkovin. Dřevo lísky je poměrně 

měkké, ohebné, hladké, používané v řez

bářství, truhlářství a košíkařství 

Z pomologíckého hlediska se lísky dělí 

takto: 

1 .  líSky lombardské - mají oříšky středně 

velké, podlouhlé, mírně zploštělé, na 

koncí zašpičatělé, listeny - punčoška 

dlouhá, přesahující plod, v době zralosti 

puká po straně. 

2. Usky zellské - oříšky kulovité až zhra

natělé, listeny - punčoška je krátká, 

stejně dlouhá jako plod, zvonovitě odstá

vající, později zrajíci. 

3. Lombardské hybridy - vzniklé křížením 

odrůd zellských a lombardských, převlá

dají znaky lombardských odrůd. 

4. Zellské hybridy - vzniklé křížením od

růd lombardských a zellských, převládají 

znaky zellských odrůd. 

Odrůdy: Hallská obrovská, Lombardská, 
Webbova, Římský veliký, 

Mrstní a krajové odrůdy: Nitkova úrodná 

a Tománkova mandlová . 



Ořešák - rod Juglans 

čeleď Ořešákovité (Juglandaceae) 

Ořešák královský - vlašský (Juglans regia) 

Ořešák královský 

Opadavý strom s širokou, kulovitou 

korunou, vysoký až 25 m. Může se dožít 

až 1 50 let. Z hlediska vzrůstnosti patří 

mezi naše nejmohutnější ovocné stromy. 

Kůra je u mladých stromů hladká a šedá, 

ve stáři s četnými praskli na mi. Listy stří

davé, lichozpeřené, 20-40 cm dlouhé. Je 

to dřevina jednodomá. Samčí květy jsou 
dlouhé válcovité jehnědy, samičí květy 

nenápadné na mladých letorostech po 

1. plod 2. průřez plodem 3. semeno 

džemy). Čerstvá jádra zralých ořechů 

jsou výživnou, zdravou a vitaminózní 

složkou, obsahují značné množství vita

minu C, tuků, bílkovin, cukrů apod. 

2-5, se žlutými bliznami. Plodem je pec- Ořešákům nejlépe vyhovují západní 
kovice. Roste na hlubokých, humózních a jihozápadní svahy. Mrazovými deskami 

půdách s vysokým obsahem vápna. jsou postihovány svahy východní a jiho-

východní .  Severní expozice jsou ty-

Jeho domovem je j ižní Evropa pické nedostatečným vyzráváním dřeva 

a Balkán. Jeho přirozená oblast rozšíření a často dochází k namrzání. NejvhodnějŠí 

se rozkládá napříč centrá lní  Asií, kde jsou teplé, provzdušněné půdy. V su-

roste planě. U nás jsou pěstovány pouze chých písčitých půdách dochází k poško-

kulturní odrůdy. Před staletími byl dove- zování kořenů nízkou teplotou. Pro pě-

zen do jiných regionů, kde byl vysazován stování se využívají slunné pozemky ko-

jako užitkový a okrasný strom. lem budov (prostory dvorů, návsí apod.), 

Je vhodné se zmínít o dalších zástup

cích rodu Juglans, kterými jsou ořešák 

černý (Juglans nigra) a ořešák man

džuský (Juglans mandshurica), sloužící 

jako podnožový materiál (semenáčky) 

pro štěpování některých kulturních od-

růd ořešáku královského. 

Vlašský ořešák našel v našich podmín

kách značně široké využití, jako ovocný, 

lesní, alejový a parkový strom. Vysazuje 

se také do ochranných pásů. Významné 

jsou i odpudivé účinky pro řadu živočiš

ných škůdců. 

Plody polovyzrálé slouží pro konzer

várenské zpracování (kompoty, l ikéry, 

pozemky podél cest, polí, vodních toků, 

svahy apod Hlavní podmínkou je aby sta

noviště bylo chráněné vůči studeným 

větrům, s teplou a hlubokou půdou 

a 2-5 m hladinou spodní vody. Nejvíce 

škodi střídáni teplot z jara při rašení. 

Pro výsadbu je potřebné včasné při

praveni půdy hlubokou orbou, vyhnoje

ním a odplevelením. Ořešáky vysazujeme 

brzy na podzim nebo na jaře. Podzimní vý

sadba, přijdou-Ii silné mrazy bez sněhu, je 

vystavena poškození nizkou teplotou. 

Nevýhodou jarní výsadby je pozdní rašení, 

pomalý růst a pří jarním suchu špatné za

kořenění. Pro výsadbu je nejvhodnější 

tvar špíčáku, lépe a rychle roste. Lze pou

žít í další kmenný tvar (čtvrtkmen, polo-
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kmen, vysokokmen) s vytvořenou korun

kou. Vzdálenost při výsadbě závísí na půd

ních podmínkách, na podnoží a odrůdě. 

Nejpoužívanější je tvar čtvrtkmenu vysa

zovaný ve sponu 10x7 m, pěstovaný na 

semenné podnoží vlašského ořešáku. 
Řezové práce jsou zaměřeny na úpravu 

tvaru po výsadbě, v korunce se poneChají 

3-4 výhony, které se zkracují na dva pu

peny. Další řezové zásahy je možno prová

dět podle potřeby a to v termínech po 

vyrašení nebo koncem srpna. Po výsadbě 

kypříme půdu během vegetace 3-4 krát 

do hloubky 6,0 cm, výhodné je použití 

směsek pro zelené hnojení. 

Sklizeň je setřesením v době, kdy na 

plodech puká rubina. Sběr usnadníme 

a urychlíme vysečením porostu a urov

náním prostoru pod korunami stromů. 

Po sklizni následuje sušení, třídění, balení 

a skladování. Sušením se sníží obsah vody 

v plodech na 7-8 %. Sušíme v proudícím 

teplém vzduchu, při teplotě 30 oe. Při 
třídění získáme typovou vyrovnanost 

a snadnější prodejnost. Pro skladování je 

vhodná teplota 2-3 ° C. 

Rozlišujeme někol ik  pomologických 

skupin na základě vlastností skořápek: 

1. Papírky - s tenkou hladkou Skořápkou. 

2. Polopapírky - skořápka polotvrdá, 

dobře luštitelná. 



3. Kamenáče - s tlustou a velmi tvrdou 
skořápkou, nesnadno luštitelné. 

4. Ktapáče - vyznačují se velkými plody, 

majícími rozbrázděnou skořápku. 

V současné době s ohledem na poža

dovaný vstup do plodnosti a kvalitu 

plodů se používá vegetativního způsobu 

množení - štěpování pOlopapírků násle

dujících odrůd: Apollo, Buchlov, Jupiter, 

Lake, Magdon, Mars, Saturn, Seifers

dorfský . 

Při doznívajícím generativním způ

sobu množení, výsevů pOlopapírků 

vzniká značná rozdílnost velikosti, tvarů 

sily skořápky apod. 

Dřevo vlašského ořešáku patří k nej

cennějším a používá se v nábytkářství 

a soustružnictví. Je středně tvrdé, 

těžké, jemně vláknité, snadno se leští 
a moří. 

Mandloň - rod 
Amygdalus 

�Růžovité (Rosaceae) 

Jedná se teplomilný ovocný druh 

dobné broskvoni, hladké a lysé. Květy 

jsou velmi dekorativni ,  bí lé ,  větši nou 

sytěji růžově červenavé. Kvete dlouho 

před vyrašením l istů. Peckovice je po

d louh lá ,  suchá ,  hustě chlupatá, zele

navá. 

Mají svoje široké uplatnění v potravi

nářství, sladké mandle obsahují až 50 % 

oleje, 2 5-30 % bílkovin, 1 0  % cukrů a další 

složky, hořké mandle s obsahem 3-5 % 
glykozidu amygdalinu se používají·ve far-

maceutickém průmyslu. 

DROBNÉ OVOCE 

Rybíz - rod Ribes 

čeleď Lomikámenovité 
(Saxifragaceae) 

Tento rod zahrnuje přibližně jedno 

sto různých druhů, ale jen některé mají 

pěstitelský význam. Hospodářsky vý

znamné zástupce rodu Ribes členíme do 

dvou základních skupin: rybízy červené -
sem patří rybízy bílé a rybízy červené, 

a rybízy černé. K druhům, které daly 

vznik kulturním odrůdám rybízů, patří: 

Nejčastěji se pěstují ve vinohradnic- rybíz obecný (Ribes vu/garis), rybiz čer-

kých oblastech, mandloň má však znač- vený (Ribes rubrum), rybíz skalní (Ribes 

nou přizpůsobivost a lze se s ní setkat petraeum) a rybíz mnohokvětý (Ribes 

i jinde. Vyskytuje se na místech chráně
ných před studenými severními i západ

ními větry. Nejvhodnější jsou teplé sva

žité pozemky, lehči, výhřevné, sušší 

půdy. Snáší i vyšší hladinu vápníku v půdě 
a je proto významná jako podnož pro 

broskvoně, stejně jako mezídruhoví kří

ženci, tzv. broskvomandloňě (BM-VA-1 ,  

BM-VA-2), které jsou určeny do sušších 

vápenitých půd, kde broskvoňový seme

náč trpí žloutenkou. 

mu/tif/orum). 

Rybíz červený (Ribes rubrum) 

Roste jako hustý a vzpřímený keř, 

1 - 2  m vysoký. Listy 3-5 laločnaté, na 
okrajích hrubě pilovité. V mládí bývají na 

rubu plstnatě chloupkaté, později lysé. 

Květy zelenožluté, většinou po 4-8 

v hroznech.  Plodem je kulatá bobule, 

6-7 mm v průměru, červené nebo bílé 

barvy Plody jsou jedlé, ale nakYSlé chuti. 

Je rozšířen po celé Evropě. 

u nás málo pěstovaný. Podle použití Nejrozšířenější je kmenný tvar, nej-

plodů patří spíše mezi skořápkoviny. častěji čtvrtkmen, jako podnož se pou- Rybíz skalní (Ribes petraeum) 

Peckovice má nepoživatelné oplodí, je žívá mandloňový nebo broskvomandlo- Statný, větvený keř, jehož listy jsou 

plochá, vejčitá, suchá, plstnatá, zelenavá. ňový semenáč. Vysazujeme na podzim 3-5 laločnaté, v obrysu okrouhlé, ostře pi-

Mandloň obecná (Amygda/us communis, 

Prunus du/cis, Prunus amygda/us) 

Vlastní mandloně jsou původem ze 

středoasijské oblasti Mezopotámie, 

Turkestánu a severní Persie. Mandloň 

má ráda teplé kl ima - proto ve zplanělé 
formě roste v Evropě pouze v Itál i i .  

MandlOň je opadavý menší strom (4-8 

m vysoký). Korunu tvoří poměrně otev-

do sponu 5x3-4 m. Výchovným řezem lovité. Žilnatina je na rubu listu chloupkatá. 

založíme korunku, po jejím zapěstování 

v pozdějším období přistoupíme k pro

světlení udržovacím řezem. NejvhOdnější 

termín řezu je v době rašení a kvetení 

(duben). Růst stromů bývá poměrně 

bujný, tvoří široké, mírně převislé koruny. 

Sklízíme ve 3.-4. roce po výsadbě. Ve vý

sadbách se setkáváme s následujícími 

odrůdami: Sladkoplodá krajová, Vama, 
řenou, s řídkými větvemi. Listy jsou po- Zora. Plodem rybízu Jsou bobule 
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Květy jsou červeně tečkované a vyrůstají 

v převíslých mnohokvětých hroznech. 

Květní stopky dlouze chloupkaté. Plodem 

je bobule velikostí hrachu. Je červená, prů

hledná, jedlá. Vyskytuje se v horských ob

lastech západní, jížní a střední Evropy. 

Roste ve světlých horských lesích, na ka

menítých svazích, ale í podél potoků. 

Druhá skupina - rybízy černé, má pů-

dou kůrou. Listy jsou jednoduché, hlu

boce trojlaločnaté, okraje vykrajované 

a brvíté. Povrch lístů je světle zelený 

a jsou oboustranně lesklé. Květy zlatož

luté barvy, příjemně voní, 5-četné, trub

kovitého tvaru, vyrůstají po 5-15 na dlou

hých převislých hroznech. Plodem je bo

bule velíkost hrachu, černé až černofía

lově barvy, chuti trpce nakyslé. Roste pře

vážně v lužních lesích, podél řek. Mi luje 

vod v některých planě rostoucích dru- kypré písčité půdy s dostatkem humusu. 

zích, zejména rybíz černý. 

Rybíz černý (Ribes nigrum) 

Roste jako 2 m vysoký keř, jehož leto

rosty jsou jemně chloupkaté se světlou 

kůrou. Celá rostlina má nepříjemný zá

pach. Listy jsou veliké, v obrysu 

Pochází ze Severní Ameriky, do Evropy 

byla dovezena začátkem 19. století. U nás 

roste v okolí Kroměříže a u Orlíku. 

Pěstitelské podmínky 

Pěstuje se ve velkovýrobě ve tvaru 

okrouhlé, 3-5 laločnaté s pilovitým okra- keře, v malovýrobě a zahrádkářsky se 

jem. Listová čepel je na lícní straně lysá, 

rub chloupkatý s pryskyřičnými nažlout-

1ými žlázkami. Květy velíce nenápadné, 

nazelenalé, uspořádané ve 2-10 květých 

hroznech. Plodem je ku lovitá bobule 

černé barvy a nevalné nakyslé chuti. Je 

rozšířen v jižní a západní Evropě, dále za
sahuje až na střední Sibiř. U nás roste 

roztroušeně v Polabí, Podkrkonoší, 

Olomoucku a j inde. Nejraději má vlhké 

houštiny, světlé listnaté lesy, olšiny, mů

žeme jej nalézt také u rašelinišť a mo

čál� Dává přednost mokrým, jí lovitým 

půdám. 

používá stromkový s kmínkem 1 -1 ,2  m. 

Rybíz je většinou na prostředí přizpůso

bivý Pro červený a bílý rybíz jsou nej

vhodnější otevřená stanoviště středních 

a vyšších poloh Černý rybíZ má větší ná

roky na kl ima i půdu, nehodí se na oslu

něné jižní svahy, kde stagnuje růst a do
chází k předčasnému zasychání, ani na 

větrná stanoviště, kde je horší opylování. 

Nejvhodnější průměrná roční teplota 

je 6-8 °C, pro černý rybíz 7-9 oe. Na 

mrazové poškození je nejcitlivější černý 

rybíz. Velmi až středně náročný na světlo 

je černý rybíz a středně až méně ná-

K černým rybízů se řadí také meruzal- ročný červený a bílý rybíz. Pro pěstování 

ka zlatá, která patří k významným ovoc- vyhovuje roční úhrn srážek 500-700 

nářským druhům. Používa se jako pod no- mm a hladina spodní vody v hloubce 

žový materiál kmenných tvarů rybízu 0,7-0,9 m. 

a angreštu. 

Meruzalka zlatá (Ribes aureum) 

Je to bohatě větvený keř, vzpřímeně 

rostoucí do výšky 1 -3 m. Větve bývají 

Odrůdy červeného a bílého rybízu se 

vyznačují rozdílností nároků na vláhu 

s ohledem na botanický původ. Nejvíce 

vody potřebují v době kvetení, intenziv-

lysé nebo řídce chloupkaté, s červenohně- ního růstu letorostů, nasazování a zraní 
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bobulí . Nedostatek vlahy snižuje výnos 

i kvalitu. 

Červený a bílý rybíz roste dobře i ve 

VYŠŠích polohach, v nadmořské výšce 

700-800 m, s dostatkem zimní vlahy 

i srážek za vegetace. V jižních oblastech 

je potřebna doplňkova zavlaha, černý ry

bíz roste nejlépe v nížinných polohach do 

350 m, ve vhodných mikrolokalitách až 

do nadmořské výšky 600 m. 

Rybíz červený a bílý vyžaduje hlinité, 

píSČitoh linité a písčité půdy s 5,5-6,5 pH, 

vlhčí, nezamokřené, vzdušné a kypré 

půdy s vysokou biologickou činností. 

Černý rybíz lépe roste na hlubokých pís

čitých půdach s dostatkem vláhy a živin. 

SnáŠí půdy neutrální až slabě alkalické. 

ZpŮSOb výsadby 

Ve větších výsadbách se pro sklizeň 

setřasá ním počíta s keřovou formou 

vytvařející souvis lé pasy. U červeného 

Bílý rybíz 



KAM PRO BIOPOTRAVINY? 

ZDRAVÁ VÝŽIVA - PRODEJNY SVAZU PRO-BIO 
Prodejny zdravé vyživy, které jsou členy 

svazu PRO-BIO, se mimo jiné zavazuji 

že budou mit celoročně ve svém sorti

mentu alespoň 100 různych biopro

duktů, které pochazeji z kontrolovaného 

ekologického zemědělství, 

že poučí prodavající persona I o princi

pech ekologického zemědělství a pod

statě pojmu biopotravina, 

že se budou podílet na rozvoji trhu s bio

potravinami a na propagaci ekologického 

zemědělství. 

ALMA-KLUB, Velké náměstí 40, 767 01 

Kroměříž, tel: 0634-25711 

BAZALKA, Tomkova 144a, 500 01 Hradec 

Králové, tel: 049-5261921 

BEZLEPKA, Poliklinika, Soukalova u., 143 00 

Praha 4, tel: 02-4014743 

BIO & DIA, Nádražní 87, 503 41 Hradec 

Kralové 2 ,  tel: 049-30120 

BIOAGRA-NATURA, 17. listopadu 7, 787 01 

�umperk, tel: 0649-216651 

BIOCENTRUM ELEFANT, Palackého 332, 583 01 

Chotěboř, tel 0453-622299 

BIOKRAMEK BALDRIANEK, Čs. armady 84, 

71 5 00 Ostrava - Michalkovice, tel: 069-

6231997 

COUNTRY LlFE, Jungmannova 1 ,  1 1 0  00 

Praha 1, tel: 01 -57044419 

COUNTRY LlFE, Melantrichova 1 5 ,  1 1 0  00 

Praha 1 ,  tel: 02-24213366 

DIANA, Kozelkova 50/IV, 503 51 Chlumec n. 

Cidlinou, tel: 0448-595216 

HOMEA, Jana Palacha 1 461 , 530 02 

Pardubice, tel: 040-31560 

HOTEL FOJTA, Masarykovo nam. 155, 686 

06 Uherské Hradiště, tel: 0632-551237 

JONATHAN, �tefánikova 1 1 56, 742 21 

Kopřivnice, 0656-42783 

K-SERVIS, Strakonická 876, 159 00 Velka 

Chuchle, tel: 02-57321218 

LERA, Dlouhá tř. 1 227/ 44b, 736 01 Havířov 

- Podlesí, tel: 069-6411404 

LOTOS, Radniční 3 ,  787 01 �umperk, tel: 

0649-217464 

LUDíK, Karoliny Světlé 5, 779 00 Olomouc, 

tel: 068-5422723 

MANNA. Křížová 8, 603 00 Brno, tel: 05-

43211 804 

MARCO POLO, Velka Micha lská 1, 669 02 

Znojmo, tel: 0624-226738 

MARKET U BíLÉHO LVA, Jiřího nam. 38, 290 

01 Poděbrady, tel: 0324-2852 

MELlSA, Časlavská 266, 537 01 Chrudim, 

tel: 0455-622915 

MERTlÍK, Knochova 778, 460 14 Liberec, 

tel 0601-28B020 

NATURAL, Studentská 300, 735 81 

Bohumín, tel: 069-6014260 

NATURA V IVA, Kol iště 5 ,  602 00 Brno,  

tel: 05-578701 

NATURAL PLUS, Lipova 7, 586 01 Jihlava, 

tel: 066-7321344 

OŘí�EK, Velká Krajská 3/45, 412 01 

Litoměřice, tel: 0603-512126 

OZ-BIOPOTRAVINY, Stary Dub 72,  463 43 

Česky Dub, tel :  048-5147034 

pí-CENTRUM, Panská 1, 370 08 České 

Budějovice, tel: 038-7240579 

PRO-BIO, Nám. osvobození 3 57, 788 32 

Staré Město p. S., tel: 0649-239352 
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PRODEJNA PELAN, 675 74 Březník 215, tel: 

0509-663419 

PRODEJNA ZDRAVí, Husova 86, 565 01 

Choceň, tel : 0468-972139 

RACIONALNí VYžIVA, Masarykovo nám. 5,  

337 01 Rokycany, tel: 0181 -725306 

SAFFRON, I .  P. Pavlova 22, 779 00 Olomouc, 

tel: 068-5224531 

SALEX, Masarykova 1802, 41 5 02 Teplice, 

tel: 0417-563483 

SALVIA. Moravská 475, 560 02 Česká 

Třebová, tel: 0465-535108 

SPIRALA, Kabatnikova 2, 602 00 Brno, tel: 

05-41235969 

VEGA, Radniční 1242, 738 01 Frydek 

Místek, tel: 0658-22630 

ZDRAVA vYŽIVA, Smetanovo nám. 87, 570 

01 Litomyšl, tel: 0464-2293 

ZDRAVA VÝŽIVA, Barcalova 143, 562 01 Ustí 

nad Orlicí, tel: 0465-524642 

ZDRAVA VYžIVA, Chmelnická 194, 760 01 

Zlín, tel: 067-7211256 



a bí lého rybízu se používá spon tého roku odstraňujeme po sklizní 1/3  Ošetření a obdělávání pŮdy 
2,5-3,5xO,6-1,O m, černý rybíz se vysa- nejstarších odplozených větví a pone-

zuje ve sponu 3,5x1 ,O-1.4 m. Pro ruční cháme nejvhodnějí postavené, sílné nové Mímo řezové práce v období podzímu 

skl izeň vysazujeme rybízové keře ve výhony, které v předjaří zkrátíme o 1/3.  příhnojíme kompostem a prokypříme. Na 

sponu 3x1 ,5 m. V malém lze vysazovat Nadbytečné a slabé výhony odstraníme. jaře mělce provzdušníme a během vege-
stromkový tvar s índívíduální oporou ve tace udržujeme výsadbu v bezplevelném 

sponu 3x1,O m. RybíZ je zásadně samosprašný, u čer- stavu. Meziřadí můžeme podsít směs-

Rez černého rybízu 

Po výsadbě zkracujeme výhony na 

2-3 pupeny pro vývin požadované 

kostry keře. Ve 2 .  roce vybereme 5-6 sil

ných kosterních výhonů a ostatní přeby

tečné a slabé odstraníme. Ve 3. roce mají 

keře 3-5 jednoletých a stejně i dvoule

tých i víceletých větvi. V dalších letech 

po sklizni odstraníme tří a víceleté větve. 

U černého rybízu je vhodnější odstranit 
a prosvětlit keř něž zkracování větvi. 

Stromkovv tvar černého rybízu 

Rez červeného a bílého rybízu 

veného rybízu je stupeň samoopylení kami na zelené hnojení, které na podzim 

vyšší než u červeného, zvláště u odrůd 

Tatran, Detvan, Losan, než u starších od

růd Jonkhier van Tets a bílého Primus 

nebo Blanka. Vysoce samosprašná je od

růda černého rybízu Roodknop. U čer

ného rybízu je častý silný opad ihned po 

odkvětu. Mělké otevřené květy se lépe 

opyluji. Opylení nepříznivě ovlivňuje 
špatné počasi. Dobré opylení zajistí vý

sadba 2-3 odrůd a přísun včel. Nejlepší 

jsou odrůdy s vysokou a střední opyli

vostí, plodí i v roce s horším počasím při 

zaoráme. 

Sklizeň a skladování 

Rybíz má krátkou vegetační dobu, 

zraje za 70-80 dnů po odkvětu (od 

konce června - rané - do poloviny 

srpna). záleží na odrůdě. 5klízí se ručně 

do loubkových košíčků. Z velkých ploch 

se sklizí různými typy setřasačů. Kvalita 

skl izených bobuli bývá zpravidla dobrá, 

nedochází k vytékání šťávy. Vhodné 

kveteni. Vyššího stupně samosprašnosti jsou odrůdy vzrůstnější s vyššími vý-

dosahují odrůdy otelo, Karlštejnský dlou- nosy. 

hohrozen, které jsou dobrými opylovači 

pro ranější odrůdy (Ojebyn, Viola). Pomologicky řadíme rybíz do sku-

Příprava pozemku pro výsadbu 

Pozemek připravíme alespoň dva 

roky předem odstraněním vytrvalých 

plevelů pěstováním směsek, okopanin,  

a v předposledním roce přihnojíme 

chlévským hnojem, v případě potřeby 

doplníme fosforečná a draselná hnojiva 

a provedeme hlubokou orbu. 

Tři týdny před výsadbou půdu hlu-

piny d robného ovoce - bobu lovin 

a jeho jednot l ivé odrůdy rozl išujeme 

podle barvy plodů na červené, bí lé 

a černé. 

Odrůdy 

Cervené rybíZY: Boskoopský červený, 

Detvan, Heinemannův pozdní, Holandský 

červený, Heros, Houghton Castle, Hron, 

Korál, Losan, Red Lake, Rondom, Rubigo, 

Tatran, Trent, Versailleský červený, 
boce provzdušníme, vytýčíme řádky, vy- Vierlandenský, Vitan. 
hloubíme jámy, zkrátíme kořeny a sázíme 

alespoň o 70-100 mm hlouběji než byly Bně rybízy: Blanka, Jantar Císařský 

ve školce, podpoříme tak bohatší vývin bílý, Primus, Viktoria, Versailleský bílý 

V prvních létech zvyšujeme počet kořenové soustavy. Nejčastěji vysazu-

větví podobně jako u černého rybízu jeme 1 -2 leté řízkovance. Sázíme na pod- Cerné rybízy: Costwold Cross, Eva, 

s tím, že dvouleté větve vždy zkrátíme zim, pro jarní výsadbu používáme přes Fertbdi I, Gol iáš, Nigra, otelo, Ojebyn, 

o 1/4 délky. Udržovacím řezem od čtvr- zimu důkladně založenou podzimní sadbu. Roodknop, Viola. 
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Angrešt - rod 
Crossularia, 

� Srstkovité 
(Grossulariaceae) 

Nejdůležitějši tržni  odrůdy u nás 

pěstované patři k rodu angrešt 

obecný (Grossu/aria uva - crispa). Další 

odrůdy jsou odvozeny od dalších rodů: 

angrešt m alotrnitý (Grossu/aria hir

tel/a), nebo angrešt Douglasův 

(Grossu/aria divaricata). 

Angrešt obecný 
(Grossu/aria uva-crispa) 

Jedná se o středně vysoký, hustý keř 

s tenkými šedavě zbarvenými větvemi. 

Listy vyrůstají v paždí 1 cm dlouhých špi

čatých trnů. Jsou 3-5 laločnaté, chloup

katé, vyrůstající ve svazečcích. Květy ne

nápadné, barvy zelenožluté, někdy s na

červenalým nádechem, po 1 -3 ve sva

zečku. Plodem je zelená, někdy i žlutá, 

lehce štětinatá bobule. U nás se vysky

tuje v lužních lesích, houštinách. Je rozší

řen téměř po celé Evropě, na východě 

zasahuje až po Kavkaz. 

Pěstitelské podmínky 

Angreštu vyhovuji otevřená vzdušná 

stanoviště. Nejlepší jsou výhřevné, 

středně vysoké polohy s průměrnou 

teplotou 7-9 °C, ročním úhrnem srážek 

6 50 mm.  Nevhodné jsou polohy uza

vřené s častými mlhamí a pozdními jar

ními mrazíky, kde namrzají květy 

a často se vyskytuje pad l i  a merické 

a padl i  angreštové. V porovnání s ná

roky červeného a bí lého rybízu je an

grešt náročnější na půdu. Pro pěstování 

jsou vhodné hl inité, hl initopísčité půdy, 

středně těžké, bohaté humusem,  do-

statečně vlhké s neutrální půdní reakci. 

Nesnáší půdy kyselé, d louhodobě za
mokřené, těžké a jílovité, kde angrešt 

trpí houbovými choroba mi ,  stagnuje 

v růstu a obrůstá l išejníky. 

V období intenzivního růstu, a zrání 

plodů vyžaduje dostatečné množství vláhy. 

Je ovocným druhem, který snáší polostín 

ZpŮSObY výsadby 

Nejrozšířenější je pěstování stromko

vých tvarů s podpěrnou drátěnkou na 

podnoži meruza l ky zlaté ( ME-LS-A, 

ME-LS-C). Spon výsadby bývá 2-3x1 m. 

V intenzivni výsadbě se sází ve sponu 

2-3x0.75 m tak, že se střídají stromky 

s korunkou ve výšce 1 m a  0.7 m a vznik

nou 2 patra korun. 

V prvním roce se výhony korunky se

říznou na 2-3 pupeny, slabé na 1 pupen, 

z vyrašených letorostů se vytvoří ko-

Intenzivní způsob pěstování angreštu -
kombinace různé výšky kmínku 
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runka se 4-5 výhony. Ve druhém roce se 

zkrátí o 1 / 3  na vrchní pupen u odrůd 
s rozložitou nebo převislou korunkou. Ve 

třetím roce se odstraní zahušťujici vý

hony, základní větve se zakrátí na 6-9 pu

penů, boční obrost na 2-3 pupeny. Po 

5-7 letech se začnou korunky zmlazovat 

odstraněním starých a ponecháním mla

dých výhonů. Nejplodnější je 2-3 leté 

dřevo. 

Pěstování angreštu ve tvaru keřů je 

způsob pěstování v malém rozsahu, je 

pracný, a to ve všech pracovních opera

cích. Sazenice pro výsadbu se množí let-

ními řízky nebo hřížením. 

Téměř všechny odrůdy jsou samo

sprašné, pouze některé částečně. V sor

timentu jsou také zastoupeny odrůdy ci

zosprašné. Objevuje se tzv. inkompatibi

lita a někdy dochází k tvorbě parteno

karpických plodů Přestože se jedná 

o odrůdy většinou samosprašné, je lépe 

vysazovat společně odrůdy současně 

kvetouci. 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Pozemek pro výsadbu připravime 

pečlivým odplevelením pěstováním lus

kovinoobilných směsek a okopanin. 

V předstihu počítáme s vyhnojenim po

zemku ch lévským hnojem. Půdu před sá

zením připravíme orbou, urovnáme po

vrch ,  vyznačíme směr řad. Sázíme na 

podzim hlouběji než byly stromky ve 

školce. Korunku neopravujeme, řez pro

vádíme na jaře na 2-3 pupeny, kořeny 

mirně zakrátíme. 

Nejdříve postavíme drátěnku, kůly 4 

m od sebe, prvni drát ve výšce 0,6m, 
druhý ve výšce nejkratšího kmínku. 



Hloubka závisí na výšce drátěnky Důkladně 

zalijeme a pod korunkou volně přivážeme 

k drátu, Mimo uvedené drátěnky lze použít 

opory k jednotlivým stromkům. 

Výsadbový materiál se vypěstuje roubová

ním angreštu na podnože meruzalky zlaté, 

většinou v zimě (ve skleníku), nebo letním 

roubováním. Za 1-2 roky se vypěstují ho

tové sazenice stromků s kmínkem 0,9-1,1 

m a korunkou se 3 výhony, 

Ošetřování a obdělávání půdy 

Půda se ošetřuje stejným způsobem 

jako v rybízovně, Za vegetace l ikvidu

jeme plevel včasným kypřením, mezi řadí 

možno podsít vhodnými směskami na ze

lené hnojení, které se na pOdzim zapraví 

�o půdy Ve 3-4 letém intervalu prove

deme hnojení statkovými hnojivy, 

Sklizeň a skladování 

Angrešt sklizíme v červnu a červenci, 

nejdříve pro zpracování na pektin, v kon

zervárenské zralosti pro zpracování, 

když jsou plody při stlačení pružné, tj, 

asi 4-7 dnů před konzumní zralostí. Pro 

přímý konzum se sklízí zralé plody do 

loubkových košíčků ručně, Přezrálé mění 

barvu, svraskají a ztrácejí chuť. Pro 

zpracování se sklízí setřasači, kde se vib

rací plody setřásají do podložené 

plachty, 

Sortiment odrůd můžeme rozdělovat 

podle zbarvení plodů na červené, žluté, 

zelené a bílé odrůdy, 

Odrůdy: Astrid, Bílý nádherný, Britania, 

Citrónový obří, Česká koruna, Final ,  

Chryso, Industrie, Produkta, Roman, 

Skvost, Šolcova naděje, Triumphant, 

Viking, Zlatý fík, 

Jahodník - rod 
Fragarina, 

čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Jahodník obecný (Fragarina vesca) 

Jedná se o 5-20 cm vysokou bylinu, 

s dlouhými výběžky, krátkým a si lným 

Oddenkem a přízemní l istovou růžicí . 

Z oddenku vyrůstají trojčetné listy, které 

jsou po krajích silně zubaté, Ze vzpříme

ných lodyh vyrůstaji květy po 3-10, 

Květy jsou bílé, Po odkvětu vzniká soup

lodí - jahoda, na které nalezneme malé 

lesklé nažky - vlastní plody, 

Roste se v lesích a na jejich slunných 

okrajích, dále na stránich, svazich a křo

vinách, Vyskytuje se v celé Evropě, U nás 

velice hojný na celém území. 

Pěstitelské podmínky 

Jahodník roste téměř ve všech oblas

tech, je plastickým druhem, Pěstování se 

soustřeďuje do rovin, nížin a středních 

poloh, členitý terén není na závadu, 

Doporučuji se jihozápadní svahy, které 

mají dobré světelné, teplotní i vlhkostní 

pOdmínky 

Také severni svahy bez výrazných 

teplotních výkyvů mohou sloužit k pě

stování. Suché východní a jižní expozice 

jahodniku nesvědčí. Vhodné jsou oblasti 

s průměrnou roční teplotou 7 °C, sumou 

srážek 600-700 mm a s nadmořskou 

výškou 500 m, Včasná a dlouhotrvající 

sněhová pokrývka a pozdní rozkvět je 

přirozenou ochranou, Žádá hl initopísčité 

živné půdy (0,2 5-0,30 m hluboké), s hla

dinou spodní VOdy do 0,5 m.  Vyžaduje 

kyselou půdní reakci, ale snáší dobře 

i půdy s reakcí neutrální až slabě zásadi-
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tou, Vhodný a dobře rozdělený vláhový 

režim podporuje růst a je předpokladem 

kvalitní sklizně, V některých oblastech je 

nutná doplňková závlaha naopak při 

častých srážkách v době zrání plodů do

chází k jejich znehodnocování plísni šedou, 

Způsoby výsadby 

Pro rozsáhlejší výsadby se nejčastěji 

uplatňuje  jednořádková kultura vysa

zená ve sponu 0,9xO,3 -0,4 m (nebo 

0,8xO,20-0,25 m, 1 ,OxO,25 m. 

- Tradiční viceletá, nejméně třnetá kul

tura. Úspora výsadbového materiálu 

a nákladů na výsadbu, vysoký výnos 

plodů, větší podíl nižších jakostních tříd, 

více práce s odstraňováním šlahounů 

a lístků na jaře i ošetření po sklizni. 

- Dvouletá kultura - větší náklady na 

sadbu a výsadbu, více jakostních 

plodů, méně práce a nákladů na ošet

ření. 

- Jednoletá kultura - každoročni vý

sadba, velká spotřeba sazenic 

Jahodník se množí dceřinými rostlin

kami na výběžcích, které začínají růst při 

odkvétání a během plodností. V mateč

ních výsadbách, matečnicích se odebírají 

zakořeněné sazenice v srpnu a připraví 

se k následné výsadbě, Matečnice musí 

být zdravá, j inak se snadno přenášejí 

choroby (virové) a škůdci. Založené saze

nice lze sázet i na jaře 

Druhý způsob množení je ch lazená 

sadba - Frigo sadba, Ta umožňuje vý

sadbu sadby v termínu podmiňujicím vý

znamně výŠi výnosu a rentabilitu, Vyšší 

výnos se dosáhne z výsadby v červnu až 



začatkem července, nejpozději do polo

viny srpna. K tomu lze sadbu zajistit 

pouze metodou chlazení. Podstatou je 

odběr a příprava sazenic z matečnic 

v době hlubokého vegetačního kl idu - tj. 

v listopadu až v prosinci, po plném vy

zraní, které u rčujeme podle obsahu 

škrobu v kořenovém systému. Získané 

sazenice zbavíme všech listů, zůstane 

pouze vrcholový pupen a kořenova čast. 

Sazenice dame do PVC sačků, které 

ukladame do chladírny (sklepa) s teplotou 

10 oe Po 50-70 hodinach se sadba musí 

podchladit na -1 až -2 C při v lhkosti 

Měsíční jahody, pěstované na malých 

plochach zahrad, se množí výsevem se

men a předpěstovanim sadby. 

Jednouplodící i staleplodicí odrůdy ja
hodníku jsou většinou oboupohlavné 

a samosprašné. Přítomnost včel je důle

žita pro dobré opylení. U měsíčních ja

hodniků jsou květy rovněž oboupo

hlavné a nevyžadují opylovače. 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Důležita je předplodina, zvlaště při 

vzduchu 80-90 %, Teplota a vlhkost bě- rané a letní výsadbě. Nejvhodnější jsou 

hem skladovaní nesmí kolísat. Před saze- okopaniny, rané zeleniny a směsky, které 

ním postupně zvyšujeme teplotu dodavají do půdy množství zelené hmoty. 

a sadba se zvolna rozmrazí. Sadbu pře- Nevhodné jsou víceleté plodiny, obiloviny, 

třídíme a co nejdříve vysazujeme, pro- cukrovka a kukuřice. Nutné je pozemek 

tože vyskladněna sadba raší do 3 dnů. zbavit všech vytrvalých plevelů. Při vý-

Vysazené sadbě v roce výsadby odstra- sadbě Frigo sadby se po sklizni jarních pl 0-
ňujeme květenství a šlahouny, čímž pod

poříme diferenciaci květních pupenů 

pro příští rok. 

din pozemek provapní, podmítne, podseje 

hořčicí, kterou zaořeme hlubokou orbou 

spolu s chlévským hnojem .. 
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Malé plochy se vysazují ručně, větší 

několikařádkovými sazeči, nejlépe do 

brázdiček, aby v pozdější době byl zkrá

cený stonek celý ponořen v půdě a pod

poroval růst nových kořenů. V jednoleté 

kultuře je porost hustší. Po výsadbě se 

sazenice okamžitě zavlažují, aby se do

sáhlo 95 % ujmutí. 

Ošetřování a obdělávání půdy 

Na jaře za suchého počasí se co nej

dříve před rašením odstraní suché listy 
a přihnojíme k podpoření tvorby listů. 

Před kvetením porost kypříme a prů
běžně likvidujeme plevelné rostliny v me

ziřadích. Na menších plochách můžeme 

jahody nastýlat slamou nebo použijeme 

nastýlaci textilií. 

Po sklizni v srpnu se porost přihnojí 

kompostem. Pro jahodník je velmi důle

žitá závlaha, jednak ihned po výsadbě, 

ale největší nároky na vodu má v době 

tvorby plodů a po skl izni (diferenciac� 
květních pupenů pro příští rok) 

Odstraňování zdravých listů kosenim po 

sklizni je biologicky nežádoucí. Je vhodné 

pouze ve starších porostech při silném 

výskytu chorob. Kosí se ihned po sklizni, 

listy se sbírají a porost se přihnojí kom

postem a za sucha vydatně zavlaží. 

Jahodová sadba v sadbovačích 



Sklizeň a skladování růstají 3-5 četné, z rubu bělavě plstnaté. v době zralosti odděluji i s plodným lůž-

Květy bílé, v řídkých hroznech. Plodem je kem. Rozšířen po celé Evropě. U nás se 

Sklízí se ručně. Důležitá je pečlivost tzv. sou plodí červených chloupkatých pec- vyskytuje na mezich a v houštinách, na 

sklizně a její pravidelnost. Za deštivého koviček. Složený plod maliníku se na rozdíl okrajích lesů, kolem cest. 

počasí se sklízí i nahnilé plody, které jsou od ostružiníku lehce odlupuje od kuželovi-

zdrojem infekce plísně šedé. Sklízí se do 

košíčků, někdy se plody ihned přebirají 

a třídí. 

Odrůdy jahodniku se pomologicky 

rozdělují na velkoplodé - ananasové (za

hradní jahody), které jsou v jednom roce 

tého květniho lůžka. Rozšiřen po celé Ostružinfk ježnfk (Rubus caesius) 

Evropě, především v lesích, houštinách, na Poléhavý, popínavý, vysoký keř. Prýty 

mýtinách, ale i na březích vodních toků. má zpočátku vzpřímené, brzy se oblou
kovitě ohýbají a bohatě větví. Na prýtech 

Rod Eubatus je u nás zastoupen ně- vyrůstají rovné trny Listy tenké, troj-

kolika druhy, mezi nejrozšířenější patří četné, hrubě zoubkované. Květy vyrů-
t jednouplodící nebo dvakrátplodíCí - re- ostružiník křovitý (Rubus fruticosum) stají v uspořádaných chochol ičnatých 

montantni, a na maloplodé, které mohou 

být remontantni nebo stáleplodící - mě

síční jahody. 

Odrůdy jednou plodící :  Bounty, 

Dagmar, Dukát. Elista, Elsanta, E lvira, 

Fratina, Gorella, Indukta, Kama, Karmen, 

Korona, Mária, Redgauntlet. Senga sen

gana, Tenira, Vanda, Zefyr. 

Odrůdy remontantní:  Ogallala, 

Sonjana, Talisman, Lidka, Ostara. 

Odrůdy měsíčn í: Rujana, Baron 

Solemacher, Sweet Hearrt. Temptation. 

Maliník - Rubus, 

čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Jedná se o velice početný rod, Čítající 

až několik set druhů. Rod maliník (Rubus) 

se dělí na dva pod rody: Ideobatus (vlastní 

maliník) a Eubatus (ostružinik). 

Maliník obecný (Rubus idaeus) 

Má keřovitý růst s četnými podzem

ními výběžky. Jednoleté výhony, prýty, 

jsou vzpřímené, teprve v následném roce 

se metlovitě větví až obloukovitě poléhaji. 

Prýty jsou ojíněné, v dolní části poseté 

drobnými černočervenými trny. Listy vy-

a ostružiník ježiník (Rubus caesius). 

Ostružiník křovitý (Rubus frutico

sum) 

Vyznačuje se keřovitým až plazivým 

růstem. Prýty jsou mal inikovitě vzpří

mené, ohnuté až plazivé s četnými trny. 

Listy většinou 5 četné, na líci zelené, 

z rubu plstnaté. Květy vyrůstají z prýtů 

v latách, zbarvené bíle až růžově čer

vené. Plodem je sou plodí černočerve

ných až černých peckoviček, které se 
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hroznech, jsou bíle zbarvené. Plodem je 

souplodi několika namodralých peckovi

ček, které jsou ojíněné, štavnaté a na

kyslé chuti. Vyskytuje se téměř v celé 

Evropě. U nás roste na okrajích lesů, na 
mezich, polích ,  březích potoků. Dává 

přednost vápenatým půdám Často vzni

kají kříženci s dalšími druhy planě rostou

cích ostružiníků, kteří jsou vyjímečně při

způsobivi a na ladem ležících polích, vino

hradech a kolem cest vytvářejí často 

souvislé rozlehlé houštiny. 



Pěstitelské podmínky 

Lze jej pěstovat téměř ve všech 

ovocnářských oblastech na slunečných 

stanovištích, Příznivé podmínky má 

v podhůří, kde je splněn požadavek na 

dostatek vláhy, Také pozdní doba kveteni 

zde vylučuje poškození květů nizkými 

teplotami. Pěstuje se až do nadmořské 

výšky 800 m se srážkami kolem 700 mm, 

j inak počítáme s doplňkovou závlahou, Je 

náročný na dobré osvětlení horní částí 

výhonů, naopak zastínění bazální 

(spodní) části je příznivé, Na zastíněné 

ploše méně plodí, slábnou chuťové vlast
nosti, vůně a cukernatost. Nejvhodnější 

jsou půdy výživné, hlinité až h l initopis

čité, dostatečně propustné, mírně ky

selé s pH 5 ,6-6,5 a s hladinou spodní 

vOdy pod 0,75 m, Nehodí se do půd těž

kých a zamokřených, nesnáši rovněž 

půdy suché, 

Způsob výsadby 

- Přirozená pásová, volně rostoucí vý

sadba vzpřímených odrůd bez opory, 

- Jednoduchá drátěnka, kdy se drát ve 

výšce 1 ,0-1 ,2 m napíná na kůly vzdá

lené 4-6 m od sebe, Jednotlivé vý

hony se vějířovitě vyvazují a rovno

měrně prostorově rozloží. Plody lépe 

vyzrávají a sklízí se rychleji. 

- Dvojitá drátěnka, kdy dráty jsou 0,4 

m od sebe v 1 ,0-1,2 m výšce, Na 1 

běžný metr délky se ponechává 1 5-25 

výhonů podle vzrůstnosti odrůd, 

- V zahraničí se uplatňuje dvouletý způ

sob při sponu 2xO,25-0,35 m,  

Pěstitelská plocha se rozdělí na dvě 

části, Jedna část plodí, po sklizni na 

podzim se všechny výhony seříznou 

a v příštím roce je plodnost nulová, 

Výsadbový materiál se odebírá z ma

tečních rostlin, které jsou vysazeny hlou
běji než plodná výsadba, Množitelský ko

eficient je 10 rostlin, Sazenice musí být 

zdravé, dobře vyvinuté, s bohatou koře

novou soustavou a s vyvinutými pupeny 

na krčku, Po oddělení se co nejdřive vy

sadí nebo založí, kořeny jsou velmi citlivé 

na zaschnutí. Životnost výsadby se pohy

buje kolem 10-12 roků, 

Všechny odrůdy maliníku jsou samo

sprašné, hmyzosnubné, Pro jistotu 

v opylení je vhodné vysazovat společně 

dvě odrůdy, 

Příprava pozemku pro výsadbu 

Před výsadbou pozemek hnojíme 

chlévským hnojem nebo zaoráme 

směsky na zelené hnojení. Podle potřeby 

přihnojujeme kompostem, Před výsad

bou půdu důkladně odplevelíme (pýr pla-

musí se vytvořit nové výhony, Druhá zivý, pcháče, svlačce a další) , Nabízí se 

část v tomto roce nahrazuje plodnost. zde pěstováni před plodin okopanin nebo 

Uvedený způsob vyplývá z nároku, kdy hustých směsek, 

plodonosné výhony jsou bržděny v rů-

stu a vývoji mladými a obráceně, což 

nepříznivě ovlivňuje plodnost. 

V posledním období je v oblibě zaklá

dání výsadeb v pásové formě, řady jsou 

vzdáleny 3 m a v řadě se vysazuje na 

vzdálenost 0,5-0,7 m ,  Podpěrná drá

těnka se vytváří z drátu či rybářského 

vlasce napnutého 0,6 a 1,2 m nad zemí. 

Jen vyloženě vzpřímené odrůdy drá

těnku nepotřebuji. Mal iník vysazujeme 

na podzim, Jarní výsadba musí proběh

nou rychle, aby kořeny nezaschly a byl 

možný okamžitý rozvoj kořenové sou

stavy, Sázíme dostatečně h luboko, 

Nadzemní část se zkracuje až na 0,1 5 
m a vysazené rostliny se důk ladně zaliji. 
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Ošetřování a obdělávání pŮdy 

V průběhu vegetace půdu odplevelu

jeme, prokypříme, podle potřeby zavlažu- li' 
jeme, V dalších létech po sklizni odstraňu

jeme všechny odplozené loňské výhony, 

tím prosvětlíme porost a mladým výho

nům poskytneme dostatek světla, Násled-

ný rok na jaře odstraníme slabé, poškozené 

a do řádků zasahujíci výhony, porost silně 

zkrátime na 1,3 m délky. U remontantnfch 

odrůd (Lloyd Ceorge) zkracujeme výhony 

na 1 5-20 pupenů; docílíme tim větší a kva

litnějši úrody. 

Největší potřeba vody je v období 

kvetení, nasazování a zrání plodů, U re-



Zrající malin V 

montujících odrůd v období tvorby 

druhé úrody. Sucho snižuje výnos až 

o polovínu Malíník se přihnojuje ve 3 le-

Ostružiník - rod Rubus, 

čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Pěstitelské podmínky 

Ostružinik nemá zvláštní nároky na 

prostředí a půdu. Nejlépe roste na tep
lém a slunném stanovišti chráněném 

před větry. Daří se mu nejlépe na 

středně těžkých, hlinitých půdách, pro

pustných, dostatečně vlhkých se slabě 

kyselou až neutrální půdní reakcí. Skupina 

beztrných ostružiníků vyžaduje teplé, 

chráněné polohy s teplotami ne nižšími 

než -2 oe. Vzhledem k poškozování níz

kou teplotou je nutná výsadba na chrá

něných místech nebo zakrývání plod-

tých intervalech chlévským hnojem ných výhonů přes zimní období. 

V průběhu vegetace půdu kypříme, 

udržujeme v bezplevelném stavu, při

hnojujeme kompostem, popřípadě zavla

žujeme. Po skl izni odstraníme všechny 

odplozené loňské výhony, tím keř pro

světlíme, současně odstraňujeme slabé, 

krátké a do řad zasahující výhony. U bez

trných ostružiníků (Thornless Evergreen 

a Thornfree) provádíme letní zakraco

vání přírostků 2 .  řádu. 

Sklizeň a skladování 

Plodí na výhonech z loňského roku. 

Ostružiny jsou méně citlivé na přezrání, 

stačí skl ízet 1 x týdně. U jednou plodících 
odrůd se sklízí až 4 týdny v srpnu - záři. 

nebo kompostem. Ostružiník se pomologicky řadí ke sku-

Způsob výsadby 
Sklizeň a skladování 

Pro pěstování vyžaduje nezbytně 

Maliník plodí až v druhém roce po vý- konstrukci. Na kůly 4-6 m vzdálené se 

sadbě. Plody sklízíme od června, u re- ve výšce O) a 1 , 5  m napíná drát. kte-

montantních odrůd probíhá sklizeň ještě rým se výhony proplétají. mohou se 

v záři. 

Pro přímý konzum se sklízí opatrně, 

ručně do košíčků ve třech vrstvách, a to 

brzy ráno. Plody musí být nepřezrálé 

v tzv. technologické zralosti. Podle ná

sady plodů a dozrávání probíhá sklizeň 

2x týdně po dobu asi 4 týdnů. 

Pomologicky malínik patři ke skupině 

drobného ovoce - bobulovinám. Podle 

zbarvení plodů - sou plodí peckoviček -
jsou odrůdy červené, oranžové, žluté, 

bělavé a černé. 

Odrůdy: Ada, Canby, Granát. Heritage, 

Ljulin, Lloyd George, Medea, Bulharský 

rubín, Veten, Zeva, Skreena, Findus, 

Skromnica, Mája. 

také vyvazovat ve tvaru palmety Řady 

bývají vzdálené 3 m, v řadách vysazu

jeme dle vzrůstnosti odrůd. Na jaře vy

bereme 4 silné výhony, které se za krátí 

na délku 2 m, postranní obrost upra

víme řezem za 2 .-4. listem. 

Příprava pozemku 

Před výsadbou vyhnojíme kompo

stem nebo použijeme zelené hnojení. Pro 

doplnění živin použijeme (podle výsledků 

rozboru) fosforečná a draselná hnojiva. 

Pozemek musí být v bezplevelném stavu. 

Výsadba se provádí na podzim, nejčastěji 

ze sazenic získaných oddělením odnoží 

nebo z kořenových řízků a hřížením. 

Ošetřování a obdělávání půdy 

1 4 1  

pi ně drobného ovoce - bObuloviny 

Odrůdy se mohou rozdělovat podle cha

rakteru růstu prýtu na vzpřímené, pla

zivé a poléhavé. V současné době je od

růdová skladba tvořena odrůdami:  

Bristol, Thornfree, Wilsonův raný. 



MÉNĚ ZNÁMÉ 
OVOCNÉ DRUHY 

Bez černý (Sambucus 
nigraj 

Rod: Bez (Sambucus) 

Čeleď Zimolezovité 
(Caprifoliaceae) 

Je rychle rostoucím rozkladitým ke

řem s hustě olistěnou korunou, až 7 

m vysoký. Listy jsou vstřícné, l ichozpe

řené. Květy tvoří ploché vrcholiky sme

tanově bi lé barvy s intenzivní vůní . 

Vykvétaji postupně od konce května do 

července. Nápadné jsou i plody, které 
jsou leskle černé až červeno fialové, troj- Bezinky mohou posloužit pro výrobu nápojů, kompotů, povidel nebo i domáciho vina 

semenné, intenzivně barvící, označované 

jako bezinky. 

Vyznačuje se vysokým stupněm re

generace a odolnosti vůči exhalacím. 

Roste i na nejhorších a devastovaných 

plochách, i tam, kde se jiným ovocným 

druhům nedaří. To potvrzuje jeho 

značný výskyt v přírodních podmínkách, 

kde se rozmnožuje semeny a dále je roz

šířován ptactvem. Dobře prospíVá na vlh

čích a humózních půdách. Pří kulturním 

pěstování je nejvhodnější nízkokmenný 

tvar - nejčastějí čtvrtkmen s výškou 

kmene 1 . 2  m.  Spon výsadby bývá 

4,5-5, 5x3, 5-4 m. Při vytváření koruny 

se odstraňují nežádoucí výhony vyrůsta

jící ze země a v korunce ponecháváme 

4-7 nejvhodnějších vzpřímených vý

honů, na kterých se vytváří plodonosný 

obrost. Zaplozené výhony se sklánějí 

k zemi a v koruně se vytváří další vzpří

mené výhony pro základ příští úrody. 

Nejlépe ihned po sklizni odstraňujeme 

odplozené dlouhé větve. Kromě uvede-

ných řezových prací nevyžaduje jiná ag-

rotechnícká opatření. 

Mimo užitkové vlastnosti květů 

a plodů lze pěstováním odrůd vytvořit 

esteticky působívé dřeviny, at již v ošet

řovaných plantážích nebo v jednotlivých 

keřich či stromech. Květy Obsahují éte

rický olej, alkaloidy, cholin, tanin, cukry, 

slizové látky a řadu dalších složek. Jako 

sušené se uplatňují ve farmaceutickém 

průmyslu a v lidovém lékařství. Při pro

chladnutí, podávaný čaj podporuje po

cení a snižuje teplotu. Plody patří mezi 

nejúčinnější léky na sklerózu, obsahují 

cukry, škroby, organické kyseliny, pektin, 

karoteny, minerální látky a vitaminy 

C a B1. Temně fialové nebo černě zbar

vené plody vyžadují šetrnou sklizeň, 

transport a manipulaci, snadno se po

mačkají. 

Bezinky jsou zajímavou surovinou 

pro různé druhy domácích vín,  nápojů, 
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kompotů, marmelád a povidel, a le  jsou 

použitelné také pro sušení. Bezinkové 

výrobky jsou oblíbeny pro zvláštni 

chuť, vůni i barevnost. Rovněž květen

ství bezu černého označované jako 

kosmatice lze využít k některým kon

zervárenským výrobkům. Nezralé 

plody obsahují sambunigrín, který způ

sobuje škrábání v krku a závratě. 

Výz namný je i typický zápach ceié 

rostliny, odpuzující škůdce i hlodavce. 

Z tohoto důvodu byl dříve často vysa

zován v b l ízkosti venkovských stavení 

a stodol. 

Při pěstování se setkáváme s odrů

dami jednak našeho původu - Sambo, 

ale i s rakouskými - Haschberg 

a Donnau. Nabízí se využiti ekotypů -

Gabčikovský výběr. Zajímavostí je bílá 

odrůda Albida,  která má plody ve lké, 

zelenavě bí lé ,  zpracovávají se jako 

černé, hodí se h lavně do směsí na mar

melády, kde nepřevládá černá barva. 



Brusnice borůvka 
(Vaccinium myrti/lus) 

Rod: Brusnice (Vaccinium) 

Čeled: Vřesovcovité 
(Vacciniaceae) 

1 5-40 cm vysoký, bohatě větvený 

keřik s výrazně hranatými, zelenými vět

vemi. Listy jsou vejčité, na okrajich 

jemně zubaté, střidavé. Květy jednot

livé, vyrůstajicí v paždi listů, zelenočer

vené barvy. Plodem je kulovitá, až 8 mm 

selé vrchovištni rašeliny. 5pon výsadby 

volíme v závislosti na odrůdě a způsobu 

ošetřováni. Vysazujeme do řad vzdále

ných 2 ,5-3 m a v řadě na vzdálenost 

1 , 0 - 1 , 5  m. Mimo pěstován i  ve volné 

půdě lze vytvořit přikopy - tranšeje ši

roké 0,6 m a hluboké 1 ,0 m.  Někdy i vy

ložené fo l i i  (odděleni  substrátu od 

ostatní půdy) a naplněné směsi rašeliny, 

pi l in, písku v poměru 1 :1 : 1 .  Vhodný je 

substrát ze 2 dí lů kyselé rašeliny, 1 di lu 

zetlelého chlévského hnoje nebo vyzrá

lého kompostu a s přidavkem pisku.  

veliká bobule modročerné barvy. Je roz- Vytvořeni vhodného prostředi požado-

šiřena po celé Evropě. U nás hojná, pře

devším v listnatých a jehličnatých lesích, 

v křovinách, na kamenitých stráních ,  

přednostně na kyselých půdách Na za

hradách se u nás setkáváme s tzv. bo

růvkou hroznovitou (kanadskou). 

Borůvka hroznovitá 
(kanadská, velkoplodá) 

Rod: Brusnice (Vaccinium) 

Čeleď: Vřesovcovité 
(Vacciniaceae) 

vané půdní kyselosti dává předpoklad 

zdravého růstu a plodnosti, j inak rost

l ina chřadne, krni, snižuji se přirůstky 

i plodnost a docházi až k postupnému 

hynuti. 

Po výsadbě následuje řez, kdy vý

honky zkracujeme o 1 /2-2/3 délky, což 

podpoří požadované rozvětvováni a vy

tvoření 6-8 kosterních větví. Řez je ne

zbytný pro tvorbu mladých a silných vý

honů, pro zachováni  dobré zdravotni 

kondice a udrženi plodnosti. 

Ošetřeni během vegetace spOČívá 

Úrodu je potřeba chránit siťovinou 

nebo zvukovým plašícim zařizenim proti 

ptactvu. 

Plody lze konzumovat v čerstvém 

stavu, dužnina je světlá, šťáva je neba

revná. Antokyanové barvivo je obsaženo 

ve s lupkách. Konzervované výrobky 

dobře zachovávaji původn i  biologicko

nutrični hodnotu, jsou medicinálně a die

teticky cenné, výborné chuti i konzi

stence. Lze je zpracovávat na kompoty, 

marmelády, rosoly, vhodné je také sušeni 

a mražení. 

V současné době je doporučováno 
několik odrůd, většínou amerického pů

vodu a přizpůsobených pro evropské 

klima. Pro výsadbu je vhodné s ohledem 

na cizosprašnost použit nejlépe 3 od

růdy. Na trhu jsou dostupné -

Goldtraube, Zuckertraube, Berkeley, 

Bluercop, Burlington, Herbert, Pember

ton, Atlantic a další. 

Brusnice brusinka 
(Vaccinium vitis idaea) 

Rod: Brusnice (Vaccinium) 

Je bujně rostouci keř až do výšky 2 v odstraňováni odumřelých, zahušťují- Čeleď: Vřesovcovité 

m. Vhodná jsou stanoviště slunná nebo cich parti i .  Okolí rost l in udržujeme (Vacciniaceae) 

přechodně polostinná na rovinách nebo v bezplevelném stavu pletim nebo na-

v mirně svažitém terénu. Stinná mista, 
mrazové kotliny, trvalá zamokření ne

jsou pro pěstováni vhodná. Ideá ln i  je 

dostatečná vzdušná vlhkost a hladina 

podzemni vOdy 0,6 m pod povrchem 

půdy. Vyžaduje kyselou půdni reakci 

3,8-4,5 pH, půdy lehčí, pisčité s vyso

kým podílem organické hmoty. Na vý

sadbu jsou nejvhodnější 2-3 leté saze

nice vegetativně množených odrůd. Při 

výsadbě na horšich stanovištich je 

dobré dodat ke každé rostlině 5-6 I ky-

stýlánim organické hmoty, drcenou ků

rou, jeh l ič im,  slámou, ale i u leže lým 

ch lévským hnojem. Rostl iny neokopá

váme, nastýláni je výhodnějši, zabezpe

čuje stejnoměrnou vláhu pro kořenovou 

soustavu, která se nacházi  poměrně 

mělce pod povrchem půdy. Životnost 

plantáže může dosáhnout až 30 roků. 

Sklízime postupně dozrávajíci plody od 

července do konce září. V rozpěti dvou 

týdnů sk l íz ime 2-3  krát. Prvni úrodu 

očekáváme ve 3 .  roce po výsadbě. 
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Známější pod jménem brusnice pravá. 

Je stálezeleným, poléhavým keřikem. 

Roste na slunných polohách, suchých, 

většinou kyselých vřesových půdách. 

Častá v borových a smrkových lesích. Na 

poléhavých lodyžkách rostou střidavé, 

vejčité listy, silně kožovité, lesklé. Květy 

vyrůstaji v mnohokvětých, stěsnaných, 

vrcholových hroznech, jsou bílé až načer

venalé barvy. Plodem je kulovítá lesklá, 

šarlatově zbarvená bobule. Dozrává kon

cem července. Brusinky jsou ceněny pro 



svůj vysoký obsah vitaminu C, provita

minu A, tříslovin. Často jsou používány 

jako příloha k jídlům z divočiny. Dále se 

zpracovávají na marmelády či kompoty. 

Pěstuje se i ve vyšších polohách,  

snáší  i podmínky v 700-800 m nadmoř

ské výšky Hodí se do půd písčitých až 

písčitohlinitých s dostatkem organické 

hmoty v půdě. Možno využít rašelinné 

půdy, teplé, záhřevné s reakcí půdy 

3 , 2-4,2 pH. J e  náročná na dostatek 

vláhy. Vysazujeme jednoleté rost l iny, 

nejčastěji ve sponu 0,4-0,5 x0,4-0,5 

m.  Ošetřování je minimálni ,  výživa je zá

vislá na  správně zvoleném stanovišti. 

Sklízí se postupně dle zralosti p lodů 

2x  ročně. Na bízí se mnoho způsobů 

konzervárenského zpracování na kom

poty, džemy, rosoly. Plody mají vyšší 

obsah kysel in,  zvláště kyselinu benzoo

vou, která svými úČínky přírodní kon
zervační látky je zárukou dobré trvanl i 

vosti. Pro naše podmínky je doporučo

vána odrůda Koralle. 

Pásová výsadba dřínů 

Dřín obecný (Cornus mas) 

Rod: Dřín (Cornus) 

Čeleď: Dřínovité (Cornaceae) 

Vytváří keř až do výšky 7 m, s dlou

hou životností. Větve rostou vzpřímeně, 

v mládí jsou chlupaté, později lysé. Listy 

krátce řapíkaté, vstřicné, vejčitě el ip

tické. Květy vyrůstaji v jednoduchý oko

lík ž luté barvy. Plodem jsou až 2 cm 

dlouhé peckovice vejčitého tvaru, s le

skle šarlatově červeným zbarvenim. 

Roste na slunných stanovištich, v křovi

nách, listnatých lesich. 

Je rozšířen po celé střední a j ižni 

Evropě. U nás roste jen v teplejších již

ních oblastech. 

Je teplomilnou dřevinou, ve dřevě 

a květu velmi mrazuodolný. Daří se na 

výslunných a sušších rovinách i svažitých 

vápencových lokalitách. Vyžaduje písči

tohlinité až hl initopísčité půdy s neutrální 

až alkalickou reakcí. Vhodné jsou svahy 

orientované na jih až jihovýchod nebo ji

hozápad. Úspěšně snáší i vyšší polohy, 

roste i v nadmořské výšce kolem 600 m. 

Nevhodné jsou střední a zastíněné po-

puje do plodnosti v 5.  roce po výsadbě. 

Ovoce má vysokou biologickou hodnotu, 

významný je především vysoký obsah vi

taminu C. Dřínky se dají konzumovat 

v čerstvém stavu nebo se zpracovávají 

na kompoty, mošty, sirupy a rosoly. 

Odrůdy Devín a Titus byly vyselekto

vány z přírodních lokalit. Vyznačují se ne

jen pravidelnou plodností, ale i velikostí 

a barevností plodů. Zajímavá je i skupina 

zahraničních odrůd vyznačující se jak ve

likostí tak i tvarem a barvou. 

Nezanedbatelný je význam časného 

kvetení a tvorby pylu pro včely, zejména 

při prvních jarních přeletech. Dřín má bo

hatě rozvětvený kořenový systém, který 
zpevňuje půdu zvláště na svazích a za

braňuje tak erozi. Svoje uplatnění na

chází i jako velmi dekorativní okrasná 

dřevina, hlavně v období kvetení. Dřevo 
je velmi husté, tvrdé, používalo se v mi

nulosti k výrobě násad, rukojetí apod. 

Hloh obecný (Crataegus 
oxyacantha) 

Rod: Hloh (Crataegus) 

lohy. Lze jej pěstovat ve tvaru keřů Čeleď: Růžovité (ROsaceae) 

a stromků na vzdálenost 4-5 m od sebe. 

Ošetřování půdy pod korunami má vý

znam v prvních letech, později přistupu

jeme podle terénu jen k nejnutnějším zá

sahům. Plody, které zrají postupně od 

konce srpna do října, se sklízí, když jsou 

vybarvené ale tvrdé. Nejsnadnější je skli

zeň setřásáním na plachty rozprostřené 

na zemi .  Podlouhlé peckovice zvané 

dřínky mají dvousemennou pecku po

dlouhlého tvaru, barva je jasně i tmavě 

Keř až 5 m vysoký, ojediněle i 12 m vy

soký strom. Dožívá se stáří až 500 let. 

Větve často porostlé kolcovitými větév

kami. Listy jsou 3-5 laločnaté, v obrysu 

vejčitého tvaru. Květy jsou bílé, inten

zivně vonící. tvořící vzpřímený chocholík. 

Kulovité, až 1 cm velké, červené plody 

jsou jedlé. Roste v západní a střední 

Evropě. U nás hojný v nížinách, pahorkati

nách, někdy zasahuje až do horských ob-

vínově červená, může být i žlutá. lasU Vytváří křovinaté porosty na strá-

Plodnost je pravidelná a bohatá, vstu- ních a v řídkých, světlých listnatých lesích. 
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Nejčastěji se setkáváme s planě ros- Květy se zakládaji na podzim jako krátké 

toucimi druhy ve tvaru keře až nižšich 

stromů do výšky 5 m.  Na stanoviště je 

nenáročný, Hodi se pro volně rostoucí 
živé ploty, ale í pro kmenné tvary, snáší 

velmí dobře řezové práce, Poskytuje 

cennou drogu, květy se otrhávají těsně 

před rozkvětem a v tenké vrstvě, ve 

stínu a na vzdušných místech se suší. 

V menší m íře se sbirají plody a lísty, 

Plody zvané hložínky dozrávají v září až 

říjnu, Obsahují karoten, cukry, pektiny 
a vitaminy C a B, Využivají se jako cenná 

droga pro farmaceutícký průmysl, ale 

lze je využít í pro konzervárenské zpra

cování na marmelády, sírupy i sušení. 

Vyznačuje se citlivostí k vážnému karan

ténnímu onemocnění - spále růžovitých 

rostlín, 

Jalovec obecný 
(Juniperus communis) 

Rod: Jalovec (Juniperus) 

Čeleď: Cypřišovité 
(Cupressaceae) 

výrůstky v úžlabí jehlic. Plody jsou ojí

něné, nepukavé, modročerné šíštíce - ja

lovčinky, dozrávající až ve druhém roce, 
Výrazně voní, mají aromatickou, naslad

lou až nahořklou ch ut Sklízí se na podzim 

trháním nebo setřásaním do plachet 

Vyskytuje se v podrostech borových 

lesů a na skalnatých osluněných místech 

si často zachovava neřídnouci kompaktní 

tvar. Je zcela mrazuodolnou, protierozní 

rostlínou, nenaročnou na půdu, Nabízí se 

pěstování na vhodně upravených plo

chach plantážním způsobem, 

Jalovčinky obsahují éterícké oleje, ín

vertní cukry, kyseliny, třísloviny, silice, bíl

koviny a pryskyřice, Používají se k ochu

cování a aromatízování líhovin a napojů 

i k výrobě kOřenitých destílátů, 

Sušené jalovčinky se v domácností pou

žívají jako specifické koření a aromatícké 

přísady k masům, do omáček a marínování. 

Jeřáb (Sorbus) 

sladkoplodý (Sorbus aucuparia var mora

vica), Často bývá do tohoto rodu řazen 

í druh jeřáb černý (Sorbus melanocarpa), 

což je hybridní druh rodu Aronia, 

V poslední době se do popředí zájmů 

pěstovaní dostává zapomenutý druh je

řáb oskeruše (Sorbus domestica), 

Jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia) 

Rod: Jeřáb (Sorbus) 

Čeleď: Růžovité (Rosaceae) 

Opadavý lístnatý strom, vysoký 5-15 

m. Koruna dosti nepravidelna, otevřena, 

okrouhlého až ovalného obrysu, Listy li

chozpeřené, střídavé, ostře zubaté, 

Mladé listy voní jasně marcipánem. Květy 

vyrůstají v bohatých latách, jsou kré

mově bílé, Plodem jsou malvíce do 0,8 

cm velké, v době zralosti červené, jedlé, 

Jeřab je všeobecně světlomilná dřevína, 

rostoucí na suchých až mírně vlhkých, jí

lovítých až kamenitých půdách, Domo

vem je všude v Evropě v řídkých lesích, 
často se vyskytuje na okrajích luk, 

Jeřáb moravský 
sladkoplodý 
(Sorbus aucuparia var. 
moravica) 

Rod: Jeřáb (Sorbus) 

Čeleď: Růžovité (Rosaceae) 

Je zástupcem ovocných druhů v nej-

Tento rod zahrnuje celkem 80 druhů, vyššich polohach, Roste na skalnatých 

Je pomalu rostoucí jehličnatá dřevina 

keřovítého až stromovitého vzrůstu, 

Dorůstá až 20 m výšky a dosahuje znač

ného stáří. Je dvoudomou rostlinou, 

Pro ovocnářství má význam především stráních, ve světlých lesích, ale í na rašelin-

druh jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), ných půdách, Stromy dosahuji výšky 8-12 

který se použivá jako podnož, Jedlá varí- m a staří až 80 roků, Koruna je zpočátku 

anta tohoto druhu je jeřáb moravský úzce pyramidální, později se rozkládá 
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Pro pěstování vybíráme polohy ne 

příliš otevřené, snáší i částečné zastíněni. 

Upravujeme obsah živin v půdě, vzduš

nou a vodní  kapac itu ,  pH půdy. 

Vzdálenost při výsadbě nejméně 5 m.  

Zlepšení půdy kompostem příznivě 

ovlivní počáteční růst a dobré zakořeňo

váni. Půdu udržujeme trvalým zatravně

ním nebo výsadbou nízkého keřového 

patra bobulovin. Důležítý je řez vý

chovný, kterým zapěstujeme pevnou ko

runu, nejčastějí z pěti kosterních větvi. 

V pozdějším období uplatňujeme udržo

vací řez, kterým pravídelně prosvětlu

jeme korunu. V době stárnutí přistupu

jeme ke zmlazeni. Vhodná stanoviště 

a intenzivní agrotechnika jsou předpokla

dem odpovídající sklizně a její kvality jak 

u stromořadí, tak v malých výsadbách. 

Sklizeň začíná nejčastěji v polovině 

září, běžně se sklízí celé laty Nejčastěji se 
využívají plody, mající léčivé účinky, a to 

zásluhou vysokého obsahu vitaminu C, 

kyseliny parasorbinové, cukrů, tříslovin 

a sorbitu, jež se používá v jídelníčku dia

betiků. Rovněž obsah organických kyselin 

a popelovin je cenný. 

Příjemnější chuť sladkoplodého je-

Jeřáb plní i funkci izolační a asanační při 

výsadbách do izolačních páSů a bariér. 

Může mít i meliorační poslání na zlepšení 

ekologických struktur v extrémních stano

vištních podmínkách. Významná je funkce 

esteticko-sociální, často se používá jako 

okrasný strom v parcích. Jeřáb se stal 

ovocným druhem vysazovaným kolem ko

munikací, ve VYŠŠích polohách a tvoří ne

násilný rámec vytvořených polních ka

tastrů. Dřevo je tvrdé, středně těžké, 

pevné, ohebné. Používá se v nábytkářství, 

řezbářství a zejména jako dřevo kolářské. 

Jeřáb černoplodý 
(Aronie černá) (Sorbus 
melanocarpa) 

Rod: Jeřáb (Sorbus) 

Čeleď Růžovité (Rosaceae) 

Vytváří nižší kompaktní keře do výšky 

2 m. Listy jsou jednoduché celokrajné, 

lesklé, sytě zelené. koncem léta se vybar

vují hnědočerveně až karmínově čer

veně. Kvete v květnu čistě bílými květy, 

uspořádanýmí v chocholících. Plody do

zrávají koncem srpna až začátkem záři. 

řezem, čímž se podpoří růstová kondice 

a plodnost. Dozrávající plody je nutné 

chránit před ptactvem. Plodnost je 

časná, pravidelná a poměrně vysoká. 

Stromy lze udržet v plodností i více jak 

20 let. Plody můžeme konzumovat v sy

rovém stavu (jsou výrazně barvící) 

i uchovávat v chladném a suchém pro

storu nebo je sušit, ale i všestranně zpra

covatelsky využít. Zdravotní význam 

spOČívá v obsahu rutinu, který slouží pro 

výrobu léčiv na vysoký krevní tlak, žalu
deční vředy a arteriosklerózu. 

Mimo hospodářského využití je rostli

nou ozdobnou květem, listy i plody Lze ji 

pěstovat ve skupínách v živých plotech, 

ale i jako solitéru s vysokým dekoračním 

efektem. Při pěstování se nejčastějí set

káváme s odrůdou Nero, v posledním ob

dobí se začíná rozšiřovat také odrůda 

Viking s plody bez obsahu tříslovin. 

Jeřáb oskeruše (Sorbus 
domestica) 

Rod: Jeřáb (Sorbus) 

Čeleď Růžovité (Rosaceae) 

řábu je vyvolána nejen vyšším obsahem Je nenáročná, značně plastická, mra- Je opadavý listnatý strom, který jako 

cukrů, ale také nižším obsahem tříslovin. zuodolná. Snáší nízké teploty, dobře solitera dosahuje výšky okolo 15 m, v le-
Na přímý konzum v syrovém stavu není roste i ve vyšších a vlhčích oblastech, ne- sním porostu až 30 m. Vyskytuje se do na-

vhodná žádná varíeta, i když chuťové hodí se do zamokřených půd a stínu. dmořské Výšky 400 m, je dřevínou světlo-

rozdíly existuji. Dieteticky a léčebně Naopak vyžaduje dostatek světla. milnou, snáší dobré suché půdy, dobře 

cenné jsou konzervárenské výrobky, pře

devším kompoty, mošty, sirupy, marme

lády, ale i vína. 

Nejrozšířenější odrůdou je jeřáb 

Moravský sladkoplodý. Dalšími pěsto

vanými odrůdami jsou Sacharnaja, 

Granatnaja, Dezertnaja, Likernaja, 

Rosina, Konzentra a dalši. 

Pěstována může být ve tvarů keřů, 

stromků, nejčastěji se jedná o čtvrt

kmeny a zákrsky štěpované na podnože 

semenáče jeřábu obecného. Vzdálenost 

při tomto způsobu pěstování bývá 3 m, 
při pěstování v netvarovaném živém 

plotu 1 m. Během vegetačního klidu pro
světlujeme starší keře či koruny stromů 
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roste na stanovišti bohatém na živiny 

Koruna je široce kulovitá, s mnoha 

většínou vodorovně rostoucími větvemi. 

Listy má střídavé, lichozpeřené s 13-21 

lístky, které jsou jednOduše nebo až dva
krát zubaté, z rubu slabě chlupaté. Květy 

vyrůstají v kuželovitých, širokých cho

cholíčnatých latách, jsou krémově bílé. 



Plodem je malvice, značně velká, dlouhá, Samčí jehnědy jsou velmi četné, 1 5  cm 

jablkovitého, hruškovitého, ale i přechod- dlouhé, světložluté. Samičí květenství 

ného tvaru, zelenavá nebo červenoh- vyrůstá většinou při bázi jehněd. 

Kdouloň (Cydonia 
oblonga) 

nědá, na sluneční straně červeně skvr- Plodem je jednosemenná nažka dozrá- Rod: Kdouloň (Cydonia) 

nitá. Dává přednost mírně suchým, tep- vající v říjnu ,  hnědavé barvy, se 2-3  Čeleď: Růžovité (Rosaceae) 

lým stanovištím. Velmi běžná zejména semeny, umístěnými v dekorativní 

v jižní a střední Evropě a také v severní 
Africe. 

Při výsadbě se nejčastěji pouzlva 

kmenný tvar. Je třeba respektovat po

měrně velké prostorové nároky. Často je 

vysazována jako solitera v zahradách 

a vinohradech pro své jedlé plody 

Zraji začátkem září do l istopadu. 

Plody se zpracovávají celou řadou kon

zervárenských způsobů, jsou dietetické 

a léčebně cenné. Vyznačují se jemně svi
ravou kořenitou chutí. příjemnou kyse

lostí a slabou hořkostí. 

Oskeruše je dřevinou, která přispívá 

k udržení druhové rozmanitosti lesů. 

Mimořádnou pozornost si zasluhuje kvalita 

dřeva, na níž bylo poukázáno již v historií. 

Kaštanovník jedlý 
(Castanea sativa) 

Rod: Kaštanovník (Castanea) 

Čeleď: Bukovité (Fagaceae) 

Statný strom až 30 m vysoký. Kmen 

nízký, již velice nízko nad zemí docházi 

k větvení. Koruna je z počátku kuželo

vitá a ve stáří přechází v široce klenu

tou. Větve při růstu vytvářejí pravi

delné etážovité větvení. Listy jsou stří

davé až dvouřadé, 10-30 cm dlouhé, 

kopinaté, kožovité, tmavozelené, 

lesklé. Jedná se o jednodomou rost

l inu, cizosprašnou, opylující se větrem. 

číšce s kožovitým, hustě a d louze ost

nitým povrchem. Původem je z Ma lé 

As ie  a dnes je ve lmi  rozšířený v j ižní 

Evropě. U nás se pěstuje jen na někte

rých loka l itách,  popř. i j ako okrasný 

parkový strom dekorativní listem. 

Naše území se nachází  na  hranic i  

pěstování kaštanovníku.  Stromy jsou 

značně dlou hověké s velmi pozdní 

plodností. Vyskytuje se na j ižních sva

zích s dostatečnou půdní vláhou s prů

měrnou roční teplotou 7 oe a úhrnem 

srážek 600-700 mm. Je c it l ivý na 

mráz. Nevhodný do mrazových poloh. 

Vůči exhalacím je značně odolný, snáší 

i letní přísušky - h luboce pronikající ko

řen zabezpečí vodu v kritickém období. 

Množí se nejčastěji výsevem stratifiko
vaných semen. Odrůdy se roubují na 

semenáče. 

Plody obsa huj í  40-60 % škrobu,  

1 5-20 % cukru,  6-10 % bí lkovin, 3 % 

o lejů ,  dá le  v itaminy a tříslovi ny. 

Používají se na přímý konzum, jako pe

čené nebo vařené, ale i na moučky do 

cukrovinek.  Obl íbené je kaštanové 

pyré. 

Bohatou a pravidelnou plodností 

a loupatelností se vyznačují odrůdy: 

Bojar, Mistral .  které vznikly výběrem 

v přírodních lokal itách. 

Dřevo se používá v nábytkářství, 

bednářství (výroba sudů) a na různé 

soustružnické výrobky. 
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Vytváří keř nebo stromek velmi deko

rativního vzhledu o výšce 2-8 m, s od

stávajícími větvemi, které jsou v mládí 

hustě chloupkaté, žlutozelené, později 

hnědozelené. Tvoří nepravidelnou kulovi

tou nebo rozložitou korunu. Listy jsou 

vejčité, tmavě zelené, kožovité. Květy 

bílé až růžové. Plodem je malvice veli

kosti a tvaru jablka nebo hrušky. Plody 

jsou silně plstnaté, žluté barvy. Kdouloň 

je původní rostlinou iránu a jižní Arábie. 

Postupně zdomácněla v Malé Asii, Sýrii 

a j ihovýchodní Evropě. U nás je pěsto

vána na Roudnicku a Brněnsku. 

Je náročná na mírné klima, vyžaduje 

teplé a slunné stanoviště. Nejlépe vyhovují 

stanoviště v nadmořské výšce 2 50 m 

s průměrnou roční teplotou 7 - 1 0  o e  

Kdouloň v y  tváři strom velmi dekorativniho 
vzhledu 



Kulovité plodV kdouloně 

a sražkami do 600 mm. Kdouloň vyža

duje vzdušnou, humózní, teplou, přimě

řeně vlhkou, písčitohlinitou půdu, jejíž pH 

ne ma být vyšší než 7. Nesnaší vyšší obsah 

uhličitanu vapenatého. V suchých pů

dach trpí kamenčitostí, v zamokřených 

plod špatně vyzrava a ma méně inten

zivní aroma. 

Kdouloň vysazujeme nejčastěji ve 

tvaru zakrsku či čtvrtkmenu na vzdale
nost 4-5 m od sebe. Při výsadbě na sta

novišti a při pozdějším ošetřovaní 

stromků či keřů dodržujeme všechny ag-

rotechnické za sady stejně jako u jadro

vin. Mělce koření a proto vyžaduje šetr
nou kultivaci, výhodné je mulčovaní or

ganickou hmotou. Kdouloň prakticky ne

trpí chorobami a škůdci, jen v mimo

řadně vlhkém podzimu se může na plo

dech vyskytovat monilióza. Po výsadbě 

zapěstujeme výchovným řezem pevné 

kosterní větve, později korunu pouze 

prosvětlujeme. Starší stromy a keře 

dobře snašeji prosvětlovaci řez. Kdouloň 
se dožíva 20-25 let. v dobrých podmín

kach a při pravidelném zmlazovaní i více. 

Plody sklizíme až v pozdním podzimu, 

v době kdy začínaji od stopky žloutnout. 
Sklizené plody by měly být uloženy oddě

leně, aby ostatní druhy ovoce nepřijaly 

kdoulové aroma. Optimalní skladovací 

teplota je okolo O °C a relativní vlhkost 

90-92 %. Ovoce vydrží v chladu i několik 

týdnů, vhodnější je ale jeho zpracovaní 

okamžitě po sklizni. 
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Je znama cela řada kulturnich kdouli, 

mezi nimiž převladají dvě tvarové linie -

jedna s malvicemi jablkovitého tvaru 

a druha s hruškovitými. Plody se odlišují 

od jiného ovoce v chemickém složení, 

v chuti a silnou příjemnou vůni. Obsahuji 

bílkoviny, l ipidy, sacharidy, kyseliny, pope

loviny, vlakninu, mineralní latky, vitaminy, 

tříslovíny a pektiny. Aromatické plody jsou 

v našich kl ímatických podmínkach v syro

vém stavu nepoživatelné pro svou tuhou 
a trpkou dužninu. Jsou však jedínečnou 

potravinařskou surovinou, kterou lze vyu

žít pro širokou škalu konzervarenských 

výrobků - kompot. marmeladu, džem, ro

sol, "sýr", "chlebíček", likér, šťava a lze je 

také sušit. 

Díky obsahu vitaminů a mineralních 

latek je považovana za posilujici prostře

dek proti nemocím z nachlazení a v re

konvalescenci. vysoka hodnota spočiva 

v jejím antirevmatickém působení, v kos
metice se uživá nálev ze semen, výluhy 

a výtažky z dužniny. 

Kvalitní ovoce se získáva z ušlechti

lých odrůd, které se štěpuji na vegeta

tivně množených kdoulich (M A, K-TE-E, 

K-TE-B). ale i semenáče a plaňata hrušni, 

případně hlohu. Velmi znama a nejrozší

řenějši je odrůda Champion s plody hruš

kovitými. Méně se setkavame s odrůdami 

Bereckého, Perska cukrova a Portu

galská Perspektivu lze spatřovat v odrů

dach a genotypech soustředěných na 

genofondové ploše Mendelovy zeměděl

ské a lesnické un iverzity v Brně, 

Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě, 

ktera obsahuje na dvě desítky položek. 

Hlavní význam ma především jako pod

nož pro hrušně, pro malé tvary a inten

zivní způsoby pěstovani. 

Hruškovité plodV kdouloně 



Klikva obecná 
(Vaccinium oxycoccus) 

Rod: Brusnice (Vaccinium) 

Čeleď: Vřesovcovité 
(Vacciniaceae) 

Stálezelený zakrslý, poléhavý keř, ma

jící až 60 cm dlouhou plazivou zdřevna

tělou lodyhu, která nese krátké vystou

pavé květní výhony Listy jsou střídavé, 

vejčité, lysé, lesklé, ze spodní strany 

modrozeleně ojíněné. Květy vyrůstají na 

dlouhých vrcholových hroznech, jsou 

červenorůžově zbarvené. Plodem je ku

latá, někdy hruškovitá bobule svitivě čer
vené barvy, někdy bíle skvrnitá. Roste 

pouze na rašeliništích, vlhčích horských 

místech. Rozšířena po celé střední a se

verní Evropě. U nás roste velice roztrou

šeně, souvislejší porosty vytváří v hor

ských oblastech. Plody obsahují dostatek 

vitaminu C. Pro svou atypickou chuť se 

stávají jedlé až po přejití mrazem. Proto 

se sbírají až na jaře. 

Meruzalka velkoplodá 
(Ribes aureum) 

Rod: Rrybíz (Ribes) 

Čeleď: Lomikamenovité 
(Saxifragaceae) 

Vznikla jako samostatný ovocný druh, 

hybrid, vyšlechtěný předním šlechtite

lem K. Jašíkem z Valtic opakovaným kří

žením meruzalky zlaté s vybranými bota

nickými druhy 

V poslední době se stává perspektiv

ním ovocným druhem. V porovnání 

s černý rybizem má mnoho předností 

(kompaktní hrozny bobuli, příjemná navi-

nulá chuť plodů). bez typického aroma stají po jednom, bílé, velké až 6 cm. 

černého rybízu. Je medonosnou a velmi Plodem je malvice, veliká 2-3 cm, hruško-

přizpůsobivou rostlinou. Daří se jí na vlh- vitě kulovitá, hnědě zelená. Kališní jamka 

čích hlinitých půdách s dostatkem hu- má 5 typických vytrvalých kališnich cipů. 

musu. Nejčastěji se pěstuje ve tvaru keřů Domovem mišpule je jižní Evropa. Hojně 

a s požadavkem na prosvětlovací řez bě- se vyskytuje v oblasti Černého moře. 

hem pěstováni. Každoroční řez podpo-

ruje obrůstání plodnými větvičkami, za

hUŠťující výhony odstraňujeme. Keře 

jsou tvořeny nejvýše z pěti hlavních vý

honů. Po zmlazovacím řezu starších keřů 

docházi k dobrému obrůstání. 

Plody dozrávají nestejnoměrně, sklí

zime zpravidla nadvakrát. Bobule mivají 

až trojnásobnou hmotnost v porovnáni 
s černým rybízem, jsou černé, tmavě 

červené až fialové barvy, mají příjemnou 

až navinulou chuť. Zužitkovávají se v do
mácnostech nejčastěji formou kompotů, 

džemů, marmelád, rosolů, moštů, sirupů, 

vín, likérů typu Cassis apod. 

Mišpule německá 
(Mespilus germanica) 

Rod: Mišpule (Mesphi/us) 

Čeleď: Růžovité (Rosaceae) 

Pro ovoce je pěstován pouze jediný 

druh - mišpule německá (Mespi/us ger

manica). Dnes se vyskytuje velice ná

hodně, ale postupně se vrací zpět do vý

sadeb některých pěstitelů. Jedná se 

o strom vysoký 4-6 m, jehož koruna je 

většinou velmi široká, s několika silnými, 

málo vystoupavými větvemi. Někdy se 

můžeme setkat s vícekmennými jedinci. 

Listy téměř přisedají k letorostům, na 

podzim se výrazně žlutě až červenoh

nědě zbarvuji. Jsou oválné až eliptické, 

celokrajné, tmavě zelené, z rubové 

strany plstnatě chloupkaté. Květy vyrů-
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Stanoviště pro výsadbu má být oslu

něné, chráněné před větrem.Vyžaduje lehčí 

a vápenité půdy, snáší i vyšši polohy. Je 

rostlinou mrazuodolnou. Množi se štěpová

nim na podnože hlohu, kdoule, jeřábu obec

ného i hrušně. Výpěstky jsou otužilejši než 

semenáče mišpulí. Kromě základního řezu 

po výsadbě jsou řezové práce v dalších lé

tech minimální. Zmlazovací řez snáší starší 

rostliny dobře. Plody dozrávají do konce 

října, mají stlačeně kulovitý až hruškovitý 

tvar. Povrchová slupka je pevná, drsná, re

zavě hnědá. V čerstvém stavu jsou plody 

trpké, ale po přejití mrazem jsou konzumo

vatelné, poměrně aromatické. Obsahují 

cukry, kyselinu jablečnou, vitamin C, nepa

trně bílkovin a tuků, minerální látky a pektin. 

Plody se užívaji do směsí s jinými ovocnými 

druhy, jako proslazované, používáme je 
k výrobě kompotů, marmelád, povidel, 

past. Často jsou řazeny ke specialitám. 

Nejčastěji se pěstuje odrůda Holand

ská, která je bohatě plodící a velmi 

chutná. Velmi starou a rozšířenou odrů

dou je Maďarská (Balkánská) se střední 

plodností a dobrými chuťovými vlast

nostmi. Odrůda Dezertni má sladkou až 

mírně nahořklou chuť. Setkáváme se 

i s odrůdou Nattinghamská, Velkoplodá 

a Bezjaderná, které mají uplatnění i jako 

solitery v parcích, zahradách, dvorech, 

nejen jako ovocné, ale i jako okrasné 

dřeviny a pro pastvu včel. Ozeleňují ne

vzhledné plochy s rovinatým či svahovi

tým terénem, často slouží k oddělení 

užitkové a okrasné části zahrady. 



Morušovník 

Rod: Morušovník (Morus) 

Čeleď: Morušovníkovité 
(Moraceae) 

Morušovník je v Evropě zdomácně

lým druhem. Původně pochází pravdě

podobně ze střední Asíe a Číny, kde je 

vysazován už po staletí pro sklizeň listů 

- potrava housenek bource morušo

vého (morušovník bí lý) nebo pro pří
pravu želé a pasty z plodů morušovníku 

černého, 

Morušovník bflý (Morus a/ba) 

Opadavý listnatý strom, vysoký do 1 5  

m, s vysokou, kulovítou korunou. Větve 

jsou velíce křehké. Letorosty rovné, ze za

čátku jemně chlupaté, pozdějí lysé Listy 

až 18 cm dlouhé, velmí varíabílního tvaru 

(cel istvé, několikalaločnaté), na krajích 

hrubě zubaté. Samčí květy tvoří dlouze 

stopkaté, světle žluté jehnědy. Samíčí 

květenství spíše hlávkovíté až válcovíté. 

Plody jsou zdužnatělé nažky, bělavé 

Morušovník červený (Morus rubra) 

V naších podmínkách se vyskytuje 

méně často, stromy dorůstají až 20 

m výšky. Plody jsou tmavě červeně zbar

vené. Morušovník trnavský (Morus nigra 

var. trnaviensis) je zakrslejšího vzrůstu, 

převážně se nachází ve vinohradnických 

oblastech. Vysazuje se na menších plo

chách i v zahradách. 

Stromy nejsou náročné na typ půdy. 

Vyžadují teplé polohy. Plody jsou křehké, 

velké, podlouhlé, válcovité, karmínově 

červené, zralé dosahují délky 25-30 mm. 

Pěstuje se nejčastěji ve tvaru čtvrt

kmene s výškou kminku 1 ,1 m.  Prvni 

úrodu očekáváme ve 3.-4. roce po vý

sadbě. Plody zrají o 3 týdny později než 

u morušovníku bílého. Obsahují cukry, vi

taminy skupiny B, C, E, organické kyseliny 

a minerální látky. Konzervárenské vý

robky jsou jemné chuti a vůně. Obsahují 

biologicky cenné minerální prvky. Plody 

se zpracovávají na kompoty, džemy, ro

soly, mošty a sirupy. 

Dřev.íny jsou významné i v sadovnické 

Rakytník řešetlákový 
(Hippophae 
rhamnoides) 

RQQ; Rakytník (Hippophae) 

Čeleď: Hlošinovité 
(Elaeagnaceae) 

Představuje menší až středně velký 

strom s kolcovitýmí větvemi. Listy jsou 

přisedlé nebo krátce řapikaté, úzce čár

kovité, zašpičatělé, při okrajích ohnuté. 

Zbarvení listů je na lícní straně šedoze

lené, na spodní straně stříbřitě ojíněné. 

Květy nenápadně hnědavě zabarvené. 

Plodem je masitá, kulovitá bobule oran

žové barvy, nakyslé chuti. Jelikož plody 

obsahují dostatek vitaminu C, draslík, 

různé kyseliny, glykozidy a oleje, rozši
řuje se v současnosti jeho pěstování 

a používá se k získávání štáv. Stá vy slouží 

především jako prevence i k léčení růz

ných nachlazeni. Vyskytuje se téměř 

v celé Evropě. U nás je považován za 

méně známý ovocný druh; často je vysa

zován jako okrasná dřevina. 

nebo světle růžové, jedlé, ale slabé chuti. praxí, at již pěstované jako jednotlivé Tvoří rozkladité, trnité keře vysoké 

Červená souplodí má morušovník čer- keře, soliterní nebo alejové stromy. až 2 m. Patří mezi nejméně náročné 

vený, který má stejné využití jako moru

šovník bílý. 

Morušovník černý (Morus nigra) 

Je 1 5  m vysoký, mohutný strom s ve

lice hustou a krátce větvenou korunou. 

Listy střídavé, řapíkaté, srdčitého až vej

čitého tvaru, kraje zoubkované. Samčí 

květy tvoří bledě zelené krátké jehnědy. 

Samičí květ je velice nenápadný. Plodem 

je zdužnatělá nažka černočervené barvy. 
Moruše jsou velmi lahodné teprve krátce 

před opadem. Nejhojněji se vyskytuje 

v Itál i i .  U nás ojediněle, ve zplanělé 
formě. 
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dřeviny vůbec. Roste dobře na suchých 

půdách s dostatkem vápníku,  Snáší  

dobře stanoviště s nadbytkem imisnich 

zplodin, je mrazuodolný, Nehodí se do 

zastíněných míst. Je rostlinou značně 

dlouhověkou, Samčí rostl iny jsou zdro

jem pylu ,  samičí rost l iny vysazujeme 

na návětrnou stranu, abychom zvýšil i 

účinek opylení. Samičí a samčí rostliny 

vysazujeme pohromadě v poměru 1 :6 

do řad vzdálených 3-4 m a v řadách 

2-3 m,  Kvetení a plodnost se dosta

vuje ve 3 ,  roce po výsadbě, Plody, pec

kovičky pomerančové barvy, dozrávají 

v srpnu až začátkem září. Plodí téměř 

pravidelně,  Skl izeň je náročná ,  ruční .  

Dobrou růstovou kond ic i  a současně 

i plodnost zabezpečíme hlubším zmla

zovacím řezem, 

Plody mají vysokou biologickou hod

notu s léčebnými, protiinfekčními a pro

tirakovinovými, účinky, vysoký je i obsah 

vitaminu C, A, E, 8, dále obsahují cukry, 

třísloviny, silice a oleje, 

Růže šípková (Rosa canina) 

Rod: Růže (Rosa) 

čeled: Růžovité (Rosaceae) 

Keř, většinou vysoký až 3 m se vzpří

menými nebo obloukovitě ohnutými vět

venými větvemi. Větve s početnými trny, 

které jsou slabě zahnuté, Listy střídavé, li

chozpeřené, 5 -7 četné, na lícní straně 

tmavě zelené, na rubu modrozelené, lysé, 

Jednotlivé listky mají vejčitý tvar s pilovi
tým okrajem. Kvete bledě růžově, vzácněji 

bíle, Plodem je šípek vejčitého tvaru, 2-3 

cm dlouhý, hladký, na počátku oranžově 
červený, později šarlatově červený, Šípky 
obsahují dostatek vitaminu C a cenné 

cukry Zpracovává se jako doprovodné 

ovoce do marmelád nebo čistých šípko

vých vín, Rozšířená po celé Evropě, severní 

Africe a v západní Asii. Roste v listnatých 

lesích, v houštinách, v plotech, ale také 

jako rumištní rostlina kamenných hald, 

Kulturní pěstování je zaměřeno na 

úrodné typy s dobrými hospodářskými 

Pěstované odrůdy se liší hospodář- a biologickými vlastnostmi, snadnou sklizní 

skými vlastnostmi ,  menším počtem 

trnů, úrodností, obsahem cukrů, tříslo

vin apod, Pro výsadby se používají od

růdy: Dar Katuni, Novosť Altaja ,  

Masl ičnaja, Vitaminnaja, dále Leicora, 

Frugana, Hergo a jako opylovač odrůda 

Pollmix, 

Plody jsou oblíbené v čerstvém stavu 

zalité medem, dále je možno je zpracová

vat na kompoty, sirupy apod Využívá se 

jako okrasná dřevina v sadech, parcích, 

v blízkosti dálnic, Lze ji použít do extrém

ních stanovišť. Hodí se pro zpevňování pís

Čitých půd proti erozi, kde vy tváři četné 

kořenové výmladky a celkově vitální po

rosty. 

a odolností vůči chorobám a škůdcům. Pro 

pěstování jsou perspektivní velkoplodé 

formy - růže dužnoplodá a růže svrasklá. 

Růže dužnoplodá (Rosa 
pommifera) 

RQ.Q.; Růže (Rosa) 

� Růžovité (Rosaceae) 

Hustý, větvený, 2 m vysoký keř s čet

nými podzemními výběžky, Větve jsou 

hladké, zbarvené do hněda, Mladé vý

hony mají načervenalé zabarvení. Trny 

stejně velké a většinou rovné, Listy 5-7 

četné, zpeřené; lístky podlouhle elipčité, 
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dlouhé a dVOjitě pilovité, přiléhavé, jemně 

chloupkaté a lesklé, Okoličnatě uspOřá

dané květy jsou růžové až karmínově 

červené, Šípek je vejČitý, 2,5 cm dlouhý, 

červený, měkce trnitý, Dužnina Šípku je 

kašovité konzistence a navinulé chuti .  

U nás na skalnatých svazích, houštinách, 

Vytváří silné, vzpřímeně rostoucí keře, 

Spon výsadby volíme 3x1,5-2,5 m. Po dob

rém zakořenění nejsou náročné na kypření 

a snáší i zatravněni. Zmlazovacím řezem 

udržujeme rostliny v růstu a pravidelné 

a poměrně vysoké plodnosti. Plody jsou vál

covitého až hruškovitého tvaru, dozrávají 

ve 2, polovině srpna, vyznačují se vysokým 

podílem zužitkovatelné části. Přezrálé plody 

pukají a napadá je plíseň šedá. Odrůda 

Karpatia vytváří plody jasně červené barvy, 

slupka je porostlá řídkými chloupky. 

Růže svrasklá (Rosa rugosa) 

Rod: Růže (Rosa) 

Čeleď: Růžovité (Rosaceae) 

Vytváří rozložité až poléhavé keře 

s nižším vzrůstem, nejčastěji do 1 m, Je 

mrazuodolná, hodí se pro pěstování ve 

vyšších polohách, Kvete po celou dobu 

vegetace bíle nebo fialově, na keřích jsou 

i současně dozrávající šípky. Mají kulovitý 

až ploše kulovitý tvar, jsou hladké, sytě 

červené barvy se silnou dužninou, 

S ohledem na nižší vzrůst volíme při 

výsadbě hustší spon, V období plodnosti 

keře prosvětlujeme a výhony více jak 4 

leté odstraňujeme, Udržíme tím keře 

v dobré růstové kondici. Ke zmlazování 

keřů přistupujeme podle stupně zestár

nutí, nejčastěji za 6-8 roků po výsadbě, 

Šípky sklízíme za suchého a slunného po-



časí v zaří až říjnu. Obsahují vítamín C, 

dale vitaminy skupin B, K, PP, kyselinu ni

kotinovou, jablečnou, cukry, pektiny, 

třisloviny a karoteny Zpracovavají se na 

marmelady, sirupy, vína a sušeni. Suší se 

na slunci v přirozeněm proudění vzduchu 

nebo v domacích sušarnach. Spravně 

usušené Šípky mají být tvrdé a křehké. 

Používají se k přípravě osvěžujících a lé

čivých čajů odvarem nebo nalevem. 

Plné využití nachazí i v sadovnických za

měrech při plnění bioklimatických, půdo

ochranných a ekologických funkci. Často 
společně s ostatními druhy botanických růží. 

Trnka (prunus spinosa) 

a jemně natrpklou chut ovlivňovanou 

obsahem cukrů, pektinů a tříslovin. Plody 

se zpracovavají na kompoty, sirupy, povi

dla, víno a suší se. 

U trnek se vyskytují klony se značnou 

citlivostí na virové onemocnění - šarka 

sl ivoni. Napadené plody mají šarkovité 

kresby na slupce, dochazí k nekrózam 

dužniny a k deformacím plodů. 

Vlochyně bahenní 
(Vaccinium uliginosum) 

Rod: Brusnice (Vaccinium) 

Čeleď: Vřesovcovité 
(Vacciniaceae) 

Rod: Trnka (Prunus) Někdy označovana jako borůvka ba-

henni. Je to 20-100 cm vysoký keř, s ve-
čeled: Růžovité (Rosaceae) lice tuhými šedohnědými větvemi. Listy 

jsou vejčité, celokrajné, na spodní straně 
Vyznačuje se rozsochatě větveným modrozeleně zbarvené. Květy džbanko-

nepravidelným keřem dorůstajícím do vitého tvaru jsou uspořadané po 1 -4 

výšky až 3 m. Vykvéta v dubnu před vy- v hroznech. Plodem je modře ojíněna bo-

rašením listů. Květy jsou bílé, drobné, vy- bule, ktera na rozdíl od brusnice borůvky 

růstají jednotlivě nebo ve svazečcích. 

Jsou nahloučeny kolem kratkých větévek. 

Patří mezi zcela nenaročné dřeviny. Snaší 

suché vapenité půdy Roste na křovina

tých straních, pasekach, mezích v nížin

ných i podhorských oblastech. V přírodě 

planě rostoucí vytvaří značné množství 

kořenových výmladků a vznikaji souvislé 

nepropustné porosty. 

Plody - trnky, jsou kulovité modro

černé ojíněné peckovičky se zelenavou 

dužninou. Skl ízí se v pozdním podzimu, 

obsahuje bezbarvou štavu. Vyskytuje se 

především v severní Evropě a v pohořích 

střední a jižni Evropy. U nas roste na ra

šel iništích v horských oblastech. V dů

sledku těžby rašeliny a rekultivací z kra

jiny postupně mizi. Používá se především 

jako sušené ovoce pro přípravu čaje. 

Zimolez kamčatský 
(Lonicera caerulea var. edulis) 
Rod: Zimolez (Lonicera) 

musí být vyzrálé až přezrálé (ztrácí sví ra- Čeleď: Zimolezovité 

vou trpkou chut). Obsahují cukry, bar- (Caprifoliaceae) 

viva, organické kyseliny, pektiny a vita-

miny C a B, vyskytuje se i glykozid amyg- Poměrně vzrůstný keř, h ustý, do-

dal in .  Výrobky mají s ladce kořenitou růstá výŠky až 2 , 5  m.  Typické je zahuš-
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tován í  novými výhony. Vyznačuje se 

dlouhověkostí a současně i plodností 

někdy až do 60 roků. Je světlomilnou 

a vysoce mrazuodolnou rost l inou (až 

do -50 °C). Pro růst a zrání plodů vyža

duje poměrně velmi malou sumu tep

lot. Roste na půdách vlhkých, se slabě 

kyselou až neutralní reakci. Vytvaří s i lný 

rozvětvený kořenový systém, pronika

jící do hloubky až 0,8 m. Kvete žlutě či 

ž lutozeleně, květy poskytují kvalitní 

nektar. Plody dozrávají za 30-40 dnů 

po odkvětu. 

Nej ranější odrůdy dozravají ve 2. 

polovině května, pozdní v červnu, čer

venci. Někdy keř remontuje a plody do

zrávají v zaři .  Plody jsou poměrně 

velké, temně modré, oj íněné, tvarově 

rozdílné (oválné, hruškovité, vejčité). 

dezertní chuti. Mimo cukry a kyseliny 

Obsahují i vitaminy C, P, A, B1. B2.  Slouží 

pro přímý konzum nebo se zpracova

vají na různé výrobky s intenzivním 

zbarvením. 

Vysazujeme na jaře, výhodna je i za

říjová výsadba Řady jsou vzda leny 

3 m a v řadě dle vzrůstnosti odrůd 

1 .5-2 m.  Řezové prace po výsadbě jsou 

minimalní (spíše zaštipujeme a tím pod

porujeme tvorbu keřovitého tvaru). 

půdu kypříme mělce, do hloubky 0,1 m. 

Dobré výsledky se dosahují nastýlkou 

rozloženého ch lévského hnoje. Vůči 

chorobám a škůdcům se vyznačují 

značnou odolnosti. Dochází k poškozo

vání pupenů a plodů ptactvem, 

ochrana spOČívá v zakrytí sítovinou. Pro 

pěstovaní v kultuře je nejvhodnější zi

molez kamčatský a jedlý, které mají ši
roké odrůdové zastoupeni .  Vyskytuje 

se i zimolez altajský, který ma nahořklé 

plody 



GENETICKÉ ZDROJE 
OVOCNÝCH DŘEVIN 

Valašské muzeum 
v přírodě 
Palackého 1 47 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

tel. 0651 -757 111  

fax. 0651 -654 712 

e-mail: muzeum@appletcz 

Bylo založeno v roce 1925  bratry 

Jaroňkovými. Je nejstarším muzeem 

v přírodě u nás. Od počátku 70. let 20. 

stoleti jsou v muzeu soustřeďovány 

staré odrůdy jabloni. Vzniká zde sad, 

který se stává základem genofondu 

ovocných dřevin na Valašsku. Z odrůd 

jsou v muzeu k dispozici: Anička, 

Dorčinka, Dubická reneta, JaderniČka, 

Tvarůžek - ojíněné, Kožůvka, Žlutaně -

Stodůlka, Smurůvka, Hrabové, Hranůvky, 

Vlasatice, Míšeňské, Kropěnka, Rožnov

ské citronové, Řehtáč soudkový, 

Medůvka, Pádolnice, Gráfštýnské, Kože

né, Vilémovo, Perůvky. 

Výzkumný 
a šlechtitelský ústav 
ovocnářský 
Holovousy s.r.o. 

508 01 Hořice v Podkrkonoší 

Tel: 0435 692821-5  

Fax: 0435 692833 
E-mail: vsuohl@vsuo.cz 

Hlavnim předmětem činnosti VŠÚO 

Holovousy sro. je vědecko-výzkumná a šle

chtitelská činnost v oblasti ovocnářství. 

Mezi dalši aktivity patří poradenská a vzdě

lávací činnost, publikační činnost a vydávání 

neperiodických tiskovin, diagnostická a zku

šební činnost v ochraně rostlin, znalecká 

činnost v oboru zemědělském, obchodní 

a obecná zemědělská činnost, která zahr - • ekonomika ovocnářské výroby 

nuje rovněž výrobu školkařských výpěstků. • projekty ovocných výsadeb 

Ve vSÚO jsou uchovávány geno- Ve Státni odrůdové knize jsou zapsany 

fondy ovocných plodin Genofond obsa- následující odrůdy, které mají původ ve 

huje více jak 2 200 položek v polních ko- vSÚO a mohou být využity k produkci 

lekcích. Dale mame v databazi podchy- ovoce s minimalní zatěží agroekosystému. 

ceno kolem 150  lokalnich odrůd ve 

formě in situ. Kolekce jsou pravidelně 

hodnoceny jak z hlediska hospodař

ských, tak i plodových znaků. 

Výzkumna č innost ústavu se prak

ticky týka všech ovocných plodin, které 

se pěstují na územi České republiky jako 

tržní kultury Oborově se jedna o nasle

dujíCí problematiku: 

• šlechtitelský výzkum jabloní, 

třešni, meruněk a slivoni 

• výzkum množeni ovocných plodin 

• studium vlivu podnOŽí na 

naštěpované odrůdy 

• introdukce odrůd ze zahraničí 

• sběr krajových a primitivních 

odrůd domáciho původu 
• hodnocení významných 

hospodářských znaků 

uchovavaných odrůd 

• tvorba databaze genofondu na PC 

• využití explantatových kultur při 

ozdravovaní ovocných stromů 

• vývoj metod biologické 

a integrované ochrany ovocných 

dřevin 

• monitoring výskytu chorob a škůdců 

• stanovení prahů ekonomické 

škodlivosti chorob a škůdců 

• ošetřovaní půdy v sadech a boj 

proti plevelům 

• využití ovocného stromu 

v okrajových oblastech 
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Jabloně: 

Angold - velké plody z větší časti pře

kryté jasně červenou barvou ve formě 

žíhaní a mramorovaní. Konzumní zralost 

do února. Na strupovitost je v polních 

podminkach odolna, padlím trpí středně. 

Odrůda vhodna do teplejších poloh 

Julia - letní odrůda zrající začátkem 

srpna. Středně velké plody s jasně čer

venou barvou téměř po celém povrchu 

plodu. V polních podmínkách prakticky 

netrpí strupovitosti. 

Klára - středně velké plody s jasně čer

venou barvou. Konzumní období je od 

prosince do února i déle. Vůči strupovi

tosti i padli je polně odolná 

Lord Lambourne červený - indukovaný 

mutant odrůdy Lord Lambourne 

s tmavě červenou barvou plodů. 

Strupovitostí i padlím trpí nepatrně. 

Nabella - plody připomínají odrůdu 

Matčino a na skladce vydrží do vánoc. 

Strupovitostí a padlím je napadána velmi 

málo. 

Resista - barva plodů je žlutá. Plody mů

žeme skladovat do března. Rezistentní 

odrůda na strupovitost, padlím trpí jen 

málo. 



Selena - středě velké plody s jasně čer

veným líčkem. Vůči strupovitosti je rezi

stentní. padlím je napadána málo. Plody 

lze skladovat do ledna. 

Zuzana - nadprůměrná velikost plodů 

s oranžově červeným mramorováním. 

Strupovitostí v polních podmínkách 

prakticky netrpí, padl ím je napadána 

středně. Konzumní  zralost končí 

v dubnu. 

Třešně: 

Kordia - tmavá chrupka s vynikající kva

litou plodů. Je vhodná do vlhčích oblastí. 

kde vyniká odolností proti praskání 

plodů. Využití pro přímý konzum i prů

myslové zpracováni. Sklízí se v polovině 

července. 

Těchlovan - tmavě červená chrupka 

s velmi velkými plody, zrající v první polo

vině července. Vhodná do sušších oblastí 

vzhledem k citlivosti na praskání plodů. 

Vanda - tmavě červená chrupka se 

středně velkými plody Zraje začátkem 

července. Vhodná pro přímý konzum 

i průmyslové zpracováni. 

Podnože pro třešně: 

P-HL-A - podnož pro třešně, která re

dukuje růst odrůd v průměru o 60 % 

a více v porovnání s běžně používanou 

podnoží Prunus avium. Afinita s pěstova

ným sortimentem odrůd je dobrá. 

Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita 
v Brně 

Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě 

Ustav šlechtění a množení 

zahradnických rostli 

691 44 Lednice na Moravě 

Sortiment odrůd 

rakytníku řešetlákového 

- Masličnaja 

- Vitaminnaja 

- Novost Altaja 

- Dar Katuni 

- Polmix 

- Leicora 

- Herco 

Sortiment genofondu kdoulonI: 

18 odrůd domácího a zahraničního 

sortimentu 

- 5 odrůd lokálních ( krajových) 

- Asenica 

- Blanár 

- Brna 

- Hemus 
- Hruškovitá 

- Champion 

- lzobilnaja 

- Jurák 

- Kocůrova 

- Krymská 
- Leskovačka 

- Malinka 

- Mir 

- Morava 

- Muskatnaja 

- Otličnica 

- Pinter 

P-HL-B - odrůdy třešní naštěpované na - Selena 
této podnoži rostou asi o polovinu méně - Triumph 

než na ptáčnici. - Uspěch 
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SEZNAM ZMAPOVANÝCH STARÝCH KRAJOVÝCH A LOKÁLNíCH ODRŮD OVOCNÝCH 
DŘEVIN VE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH LOKALITÁCH ČESKÉ REPUBLIKY 

LOKALITA TiŠNOV 

LOKALITA DOUBRAVNíK 

LOKALITA ROZSOCHY 

LOKALITA ZAŠOVÁ 

LOKALITA ZUBŘí 

Ovocná plodina 
Jabloně 
Hrušně 

Slivoně 

Ovocná plodina 
Slivoně 

Ovocná plodina 
Slivoně 

Hrušně 

Ovocná plodina 
Slivoně 

Hrušně 

Ovocná plodina 
Slivoně 

Hrušně 

Jabloně 
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Odrůda 
Hedvábné červené letní 

Kozačka štuttgartská 
Luisa Goethe 
Solnohradka 

Williamsova čáslavka 
Althanova renklóda 

Bůhlská 
Durancie 

Mirabelka metská 
Oullinská renklóda 
Vejčitá žlutá sliva 

Odrůda 
Montfortská slíva 

Francouzská švestka 
Růžová renklóda 

Odrůda 
Meruňková renkóda 
Oullinská renklóda 

Šídlenka 

Odrůda 
Mirabelka nancyská 

Kuhnova pozdní 
Kuhnova Blaženka 
Švestka domácí 

Oullinská renklóda 
Obrovská slíva 

Pařížanka 
Špinka (Šedá letní) 

Odrůda 
Brněnka 
Dolanka 

Italka 
Kuhnova pozdní 

Oullinská renklóda 
Švestka domácí 

Valašska trnka - typ Švestka domácí 
Amanliská 
Avranšská 

Konference 
Křivice 

Pařížanka 
Špinka (Šedá letní) 

Willíamsova čáslavka 
Magdalenka (Zelínka) 

Limburské 
Průsvítné letní 

2ňuvky 



lOKALITA VIDČE 

lOKALITA JilMOví 

lOKALITA HUSlE 

Ovocná plodina 
Slivoně 

Hrušně 

Ovocná plodina 
Hrušně 

Jabloně 

Ovocná plodina 
Jabloně 
Hrušně 

lOKALITA BílÉ KARPATY - VELKÁ NAD VELIČKOU 

Ovocná plodina 
Slivoně 

Hrušně 

Jabloně 

lOKALITA CHKO BílÉ KARPATY - HOSTĚTíN 

Ovocná plodina 
Slivoň 

lOKALITA TiŠNOVSKO 

Hrušně 
Jabloně 

Ovocná plodina 
Hrušně 
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Odrůda 
Kadlatky 

Mirabelka nancyská 
Oullinská renklóda 

Svestka domácí 
Křívice 

Spínka (Sedá letní) 

Odrůda 
Boscova lahvice 

Clappova máslovka 
Hardyho máslovka 

Kozačka štuttgartská 
Lieglova máslovka 
Máslovka římská 

Máslovka šedá podzimní 
Muškatelka letní 

Peasgoodovo 

Odrůda 
Kardinál žíhaný (Sálové) 

Clappova máslovka 

Odrůda 
Kysnačky 
Medule 

Svestičky 
Avranšská 

Spinka (Sedá letní) 
Croncelské 

Kalvil bílý zimní 
Strůdlové 

Odrůda 
Durancie 
Křehule 

Pavlůvky 
Charneuská 

Blenheimská reneta 
Kalvil podzimní bilý 

Kasselská reneta 
Koženky 

Smiřické vzácné 
Studničné 

Odrůda 
Dielova máslovka 

Hardyho máslovka 
Charneuská 

Madame Verté 
Pařížanka 

Pastornice 
Salisburyho 



LOKALITA KLENTNICE 

LOKALITA RUDIMOV 

LOKALITA VELKÁ NAD VELIČKOU 

Ovocná plodina 
Hrušně 

Jabloně 

Ovocná plodina 
Jabloně 

Ovocná plodina 
Hrušně 

Jabloně 
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Odrůda 
Boscova lahvice 

Děkanka Robertova 
Děkanka zimní 

Drouardova máslovka 
Esperenova bergamotka 

Charneuská 
Marillatova 

Mechelenská 
Pastornice 

President mas 
Salisburyho 

Sixova máslovka 
Barnacké 

Berlepschova reneta 
Coulonova reneta 

Hedvábné bílé zimní 
Sládě -jabloňový semenáč 

Kanadská reneta 
Kožená reneta zimní 

Krasokvět žlutý 
Nathusiovo 
Parkerovo 

Parména zlatá zimní 
Pogáč červený 

Trevirské 

Odrůda 
Baumannova reneta 
Bleinheimská reneta 

Gdánský hranáč 
Jadernička moravská 

Malináč 
Medůvky 
Punčové 
Strýmka 

Odrůda 
Baby 

Děkanka zimní 
Cibulky 
Kuifer 

Pařížanka 
Zimni máslovka 
Banánové zimní 

Barynáč 
Croncelské 

Červené tvrdé 
Gustavovo trvanlivé 

Kožuch 
Landsberská reneta 

Malvazinka 
Parména zlatá zimní 

Punčové 
Sladě 
Vinar 

Wagenerovo 
Watervlietské mramorované 



LOKALITA BLUDOV 

Ovocná plodina 
Hrušně 

Jabloně 

LOKALITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

Ovocná plodina 
Jabloně 
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Odrůda 
Hájenka 

Konference 
Křivice 

Lucasova máslovka 
Lepinova 

Napoleonova máslovka 
Banánové zimni 
Bernské růžové 

Biesterfeldská reneta 
Blenheimská reneta 

Boikovo obrovské 
Boskoopské 

Boskoopské červené 
Cikánka 

Citrónové zimni 
Coxova reneta 

Eduardovo 
Evino 

Grahamovo 
Grávštýnské 

Grávštýnské červené 
Hibernal 

Hvězdnatá reneta 
Holovouské malinové 

Chocholka (Parména šarlatová) 
Kralické 

Královnino 
Krasokvět žlutý 

Landsberská reneta 
Libiňské 

Markova reneta 
Nonetit 

Parména zlatá zimní 
Ribstonské 
Richardovo 

Strýmka 
Schmidtbergerovo 
Vejlímek červený 

Watervlíetské mramorované 

Odrůda 
Boikovo obrovské 

Dubové 
Gascoigneho šarlatové 

Hvězdnatá reneta 
Jadernička moravská 

Krátkostopka královská 
Kyselik 

Lébelovo 
Mazánkův zázrak 

Punčové 
Skleňovky 

Střepy 
Zuccalmagliova reneta 



LOKALITA TiŠNOVSKO 

OVocná plodina 
Jabloně 
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Odrůda 
Banánové zimní 

Baumannova reneta 
Bismarckovo 

Blenheimská reneta 
Boikovo 

Boskoopské 
Boskoopské červené 

Citrónové zimní 
Coulonova reneta 

Croncelské 
Erwin Baur 

Grávštýnské červené 
Gustavovo trvanlivé 

Hájkova muškátová reneta 
Jeptiška 

Kanadská reneta 
Kánefl 

Kalvil bílý zimní 
Kalvil červený podzimní 

Kardinál žíhaný 
Kasselská reneta 

Kožená reneta zimní 
Královnino 

Landsberská reneta 
Lecar 

Limburské 
Lunovské 
Matčino 

Míšenské 
Ontario 

Panenské české 
Parména zlatá zimní 

Punčové 
Réderova reneta 

Ribstonský jadernáč 
Rozmarýnové 

Sikulské 
Smiřické vzácné 

Sarlatka boračská 
Trevírské vinné 

Velník 
Vilémovo 

Watervlietské mramorované 
Zvonkové 
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tím déle budeme na své zahrádce ekologícky pěstovat, tím hlouběji se budeme nořit do tajemství přírody a před námi se 

budou objevovat nové a nové obzory. Otevřené smysly a pokorné a laskavé srdce nás povedou k harmonii s přírodou a ra

dost z práce i bohatá sklizeň budou naší odměnou. 

ZAHRADA BEZ CHEMIE 
- JE TO VŠECHNO? 
NĚKTERÉ SPECIÁLNí SYSTÉMY 

A POSTUPY V EKOLOGICKÉ ZAHRADĚ 

Možnosti biozahrádkáře nejsou tim, že 

nepoužívá chemické postřiky a hnojiva, 

ještě ani zdaleka vyčerpány. Kromě popsa

ných postupů jako jsou smíšené kultury, 

posilování rostlin hnojivými zákvasy nebo 

nejrůznějšími odvary a výluhy, kromě péče 

o užitečný hmyz i vyšší zvířata existuje 

v biozahrádkářské praxi několik speciálních 

metod, o kterých bychom se chtěli také 

alespoň stručně zmínit. 

Tyto metody - od zahrádkaření podle 

měsíce a planetárních konstelaci, přes 

používání speciálních homeopatických 

preparátů, až po tzv. kooperaci s přírodou 

- si zaslouží naši pozornost. už jen proto, 

že se jedná o postupy, které se řadě lidí 

plně osvědčily. Nikdo samozřejmě není nu

cen, aby podobné metody používal, kdo 

chce, může to však zkusit a třeba najde 

v některé z nich zalíbení. Vždyt jde vesměs 

o postupy, které se snaží přivést konání 

člověka do souladu s přírodou a přinášet 

mu tak radost z toho, že nebojuje, ale sou

žije, nebo, řečeno poněkud poeticky, s pří

rodou souzní. 

PERMAKU LTURA 

V Čechách i na Slovensku zapouští 

v posledních  letech d íky soustavné 

osvětové práci několika odborníků své 

kořeny někol ik  permakulturních aktivit. 

Uskutečni la se už celá řada seminářů 

a permakulturní postupy, vyzkoušené 

v zahraničí, jsou ověřované i v našich 

podmínkách. Permakultura se týká ce

lého způsobu žití, začlenění člověka do 

Na permakulturní zahradě se najde í jezírko 

místních podmínek, jejich šetrné využí

vání a péče o ně, tak aby byl život člo

věka na Zemi trvale udržitelný. V per

makultuře je vel iká pozornost věno

vána ekologickému bydleni, hospoda

ření s energi i  a vodou, recyklaci odpadů 

a také produkci v lastních potravin. 

Permakulturní zahrada přitom může 

mít různé podoby. Od extenzivního pří

stupu podle Japonce Fukuoky, kde se 

veškerá půda mulčuje, nekypří se a ze

lenina se mnohdy nechává sama vyse

menit, až po zahrady poměrně inten

zivní, a to také v závislosti na velikosti 

plochy, kterou má člověk nebo skupina 

l idí k dispozici a od které očekává, že je 

bude živit. Své místo tu maj í živé ploty, 

které poslouží jako zdroj mulčovacího 

materiá lu  i ú kryt pro užitečné ptáky 

a hmyz, najde se tu i jezírko, které 

shromažďuje deštovou vodu, a celý te
rén zahrádky bývá konc ipován velmi 

promyšleně. V této souvislosti se ho

voří o permakulturním designu. 
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Jeden z českých permakulturních 

lektorů, Čestmír Holuša, definuje per

makulturu takto: 

.Permakultura (permanentní kul

tura) je praktický koncept k navrhování 

vysoce produktivních trvale udržitel

ných zahrad, balkónů, ovocných sadů, 

parků, lesů nebo farem, ale i celých lid

ských usedlostí, obcí, sídlišt a měst. 

Zároveň to je i nejjed nodušší známý 

způsob na obnovení harmonie života na 

zemi. Dává l idem možnost vytVOřit 

vlastní produktivní ekosystém, jež po

skytuje potravu, energ i i ,  přístřeší 

a další potřeby nezbytné k životu. Její 

principy a vzory už byly otestovány na 

všech kontinentech a ve všech typech 

k l imatických podmínek a kultur a dají se 

apl ikovat na všechny směry lidské čin

nosti. Permakultura znamená přemýš

let o svém okoli, o způsobu využívání 

zdrojů a o tom jak zabezpečit vlastní 

potřeby v souladu s přírodou. 

Zák ladem permakultury je etika 

a úcta k životu ve všech jeho formách 

a dá se rozdělit do tří oblastí: 

1. Péče o Zemi, to je o vše živé i ne

živé, co se na Zemi nachází. 

2 .  Péče o l id i ,  tedy o zabezpečení zá

kladních životních potřeb. 

3. Využívaní našeho času a nadbyteč

ných zdrojů pro účely péče o Zemi 

a l id i .  

Z této etiky vyplývá, že navrhujeme 

naše l idské systémy podle vzorů při

rodních ekosystémů, přičemž použí

váme poznatky tradičních udržitelných 

kultur i moderních věd a nově ověřené 

objevy a zkušenosti, včetně naších 

vlastních.· 



NA ZAHRÁDCE 
PODLE MĚsíCE 

Slunce nevycházi každý den na stej

ném mistě, ale postupně se posouvá, 

v zimě na jih, v létě na sever. Když se do

stane na určité misto, je tu jaro a země

dělci vyrazi na pole, zahrádkáři na za

hrady. Všichni se tak řidí. aniž by si to při

pouštěli, postavenim slunce na obloze. 

Že měsic hýbe oceány a vyvolává při

liv a odliv, to je obecně známou skuteč

nosti. Že má vliv i na živé organismy, 

ŘedkvičkV vysévané za různých konstelaci. Největší a nejzdravjěší bulvičkv měla varianta 

zcela vpravo, vysetá v kořenový den (z pokusů M. Thunové) 
. 

které jsou konec konců tvořeny z větší bod je v O stupňů Berana. To odpovídalo rost l i n  podle kosmických rytm ů .  

části vodou, se už  v í  méně. Ale mnozí za

hrádkáři si pamatují, že dříve se podle 

měsice selo, a v některých zemích, kde 

se malorolnictví udrželo dodnes, napří

klad v Polsku nebo ve Švýcarsku, je tato 

tradíce stále ještě živá 

Dnes se i u nás k pěstování podle mě

síce vrací stále více lidí a náš knižní trh 

také nabízí několik různých lunárních ka

lendářů pro pěstitele Tyto kalendáře se 

řídí pOdle postavení měsíce, případně 

planet naší sluneční soustavy ve zvěro

kruhu. Většinou přitom vycházejí z ast

rologického dělení  zvěrokruhu na 1 2  

stejně velikých znamení, kdy tzv. jarní 

skutečnému postavení hvězd na obloze 

asi před 2 000 let, od té doby však došlo 

k posunu téměř o 30 stupňů. Svaz PRO

BIO vydává takzvané Výsevní dny, které 

vycházejí z reálné situace na hvězdném 

nebi a od některých jiných kalendářů se 

tak ve svých údajích liší, na rozdíl od nich 

jsou však podloženy rozsáh lým výzku

mem. 

výsevní dny 
Maria Thunová, autorka Výsevních 

dni, provádí jiz více jak čtyři desítky let 

polní pokusy s výsevy, kult ivací a skl izní 

Kedlubnv: vlevo výsev pti postaveni Měsíce před Rakem, vpravo výsev při zatmění Měsíce. 
Nevhodná doba výsevu bvla přičinou hni/ob V (z pOkusů M. Thunové) 
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Zjistila, ž e  pro růst a vývoj kulturních 

rostlin je rozhodující. před jakým sou

hvězdím zvěrokruhu se nachází měsíc 

v okamžiku výsevu, a le i v době jiných 
praci. Jistý význam hraje i konstelace 

dalších planet. 

Tento vliv se projevuje na: 

- výši výnosu 
- chuti produktů (obsah cukrů, bílkovin, 

aromatických látek) 
- odolnosti rostlin proti chorobám, 

škůdcům i nepříznivým vnějším pod

mínkám 

- skladovatelnosti 

- kvalitě následných produktů (zavaře-

n iny, o leje, chléb apod.) 

Vliv kosmických konstelací se však příliš 

neprojeví, použijeme-li průmyslová hnojiva 

nebo třeba čerstvý hnůj. Subtilní působení 

měsíce a planet se protí hrubému vlivu 

lehce rozpustného dusíku neprosadí. Ani 

některé moderní, především pak hybrídní 

odrůdy nejsou vůči působení kosmu citlivé. 

Pokusy M. Thunové také ukázaly, že vliv 

konstelace z doby setí, kultivace a sklizně 

přetrvává i v následujíci generaci, což je je

den z důvodů, proč se vyplatí vypěstovat si 

vlastní osivo zeleniny. 



ROZMARÝNEK BRNĚNSKÉ 
PERMAKULTURNÍ CENTRUM 

Rozmarýnek je detašované praco

viště Lipky - domu ekologické výchovy. 

Objekt je celoročně využiván k mimo

školní výchově a k užitečnému využití 

času dětí i dospělých. Mezi hlavní akti

vity patří výukové programy, zájmové 

kroužky, relaxační hry, kurzy, víken

dové akce, dramatická a výtvarná čin

nost. 

Rozloha pozemku je 2 1 5 9  m' a je 

důkladně navržen podle principu per

makultury tak, a by uspokojil potřeby 

pozemku, l idí, domácích zvířat a pěsto

vaných rostlin a taky s maximálním dů

razem na bezpečnost dětí  a minimální  

údržbu. 

Na pěstová ní potravin využíváme 

ukázkové záhony s maximálním využi

tím prostoru. Byliny a koření pro kaž

dodenní použití v kuchyni pěstujeme 

na záhonu ve tvaru spirály přímo před 
vchodem. 

Dále to pak jsou vyvýšené záhony, 

které nazýváme "německá kopa" a fa

zolová pyramida.  Pro pěstování zele

niny a květin využíváme i h l iněné te

rasy zbudované podle novozé land

ského vzoru. Testujeme taky záhon na 

pěstování melounů, využívající tepel

nou energi i  s lunce.  Ovocné keře 

a stromy pěstujeme společně s byl in

kami na místech z větším sklonem te

rénu a na "svejlech" , což jsou příkopy 

vykopané po vrstevnic ích.  Tak nám 

vznikají přirozené hranice jednotlivých 

částí pozemku Kolem vodotečí a jezí

rek máme vysazeny vrby a orobinec. 

Tento materiál pak hodláme využívat 

na výrobu košíku a jiných užitečných 

předmětů. 

Nedílnou součástí jsou i domácí zví

řata, slepice a králici, které nám zajiš

ťují tak potřebný hnůj. Pro ně připra

vujeme i krmné výběhy a stavíme "kur

níkokrálikoskleník". To je stavba využí

vající vzájemné potřeby jednotlivých 
prvků. Pamatujeme i na přirozené pre

dátory, pro které jsme vymezi l i  pro

stor a za to od nich očekáváme pomoc 

při regulaci škůdců našich plodin 

Základem celého pozemku je hos

podaření s vodou. Už vzpomínané 

svejly s louží na zachycení dešťové vody 

stékající po zemi a vodu ze střechy za

chycujeme v soustavě jezírek. Díky 

těmto opatřením se nám podařilo sní

žit přímý odtok vody s povrchu a taky 

zabránit erozi půdy. Vodu šetříme 

i mulčováním, a to buď slámou, senem 
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nebo hustou výsadbou. Jiným zdrojem 

je voda z umyvadel přečištěná v malé 

čističce. Největší úsporu ale očeká

váme od nově budovaného komposto

vacího záchodu. Věříme, že v budoucnu 

nebude potřeba dotovat zahradu vo

dou s cizích zdrojů. 

Pozemek už teď, po jednom roce, 

slouží jako inspirace pro všechny pří

chozí, schází se tu brněnská komunita 

lidí zajímající se o permakulturu a je vy

užíván pro výuku ekologie a přírodo

vědy. 

Celý tento projekt vzniká díky pod

poře Nadace VIA, DEV-Lipka, Obecního 

úřadu městské části Brno-Jundrov, 

asociace Permakultury (CS) a spoustě 

dobrovolníků z řad veřejnosti. 

sepsal Čestmír Holuša 

Kontakt: 

Rozmarýnek 

Rozmarýnová 1 51 ,  . o." eko'08'" . " .. 
637 00 Brno-Jundrov �!. " "� 1 - 4 pracovltt' 
tel: 05-41220208 MARÝNEK 



ROZD�LENI ROSTLIN PODLE REAKCI NA POSTAVENI M�slcE 

Měsfc před souhvězdfm den 

Beran, Lev, Střelec plodový 

Blíženci, Váhy, Vodnář květový 

Rak, Štír, Ryby listový 

Býk, Panna, Kozoroh kořenový 

Pěstování podle Výsevních dní 

Výsev 

Okamžik výsevu je pro rostlinu rozhodu

jící. Vyséváme vždy pOdle postavení mě

síce v příslušný den. Salát například v li

stové dny, mrkev v kořenové, okurky 

v plodové a květiny v dny květové. 

Podrobnější rozdělení je uvedeno v ta

bulce. 

rostliny 

fazole, hrášek, okurky, rajčata, 
tykve, bobuloviny, ovoce, ale i ku-
kuřice, obi loviny, luskoviny 

brokolice, květiny, olejniny 

salát, špenát, mangold,  naťová 
petržel, párek, zeli, kapusta, 
květák, kadeřávek, štěrbák, polní-
ček, tráva, jetel 

brambory, řepa, cibule, česnek, 
mrkev, petržel, celer, vodnice, 
tuřin, ředkvička, ředkev apod. 

Výsadba 

Vysazujeme v tzv. obdobi výsadby, kdy 

je měsíc sestupný, a to v přislušný den. 

Brambory například při postavení měsíce 

před Pannou, košťáloviny ve Štíru 

a v Raku atd. 

Kultivace 

Také při okopávání, plečkováni apod. se 

do půdy a k rostlinám dostává kosmický 

Vliv doby sázem; kultivace a klizně na výnos a skladovatelnost cibule. Varianty: EK = 
kořenový den, EK + W = kořenový den, ale tepelný trigon, LK = kVětový den, AK = listový 
den (z pokusů M. Thunové) 
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Ve Výsevnich dnech je uvedena konstelace 
na každý den v roce, včetně doporučeni pro 
zahrádkáře, zemědělce a včelaře 

impulz Kultivačni práce tak provádíme 

nejlépe také podle příslušných kosmic

kých rytmů. 

Sklizeň 

Okamžik sklizně hraje roli především při 

skladovatelnosti produktů, ale také u kva

lity osiva. Ovoce skl izíme v plodových 

dnech mimo období výsadby (Beran, čás

tečně Střelec), kořenovou zeleninu v ko

řenových dnech období výsadby (Panna) 

Řez stromů 

Stromy řežeme nejraději v období vý

sadby, kdy je měsíc sestupný a šťávy 

v rostlinách nevystupují. 



Biodynamický preparát roháček se zhotovuje z kravinců naplněných do kravských rohů 

Další doporučení 

Na základě dlouholetých pokusů a pozo

rování udává autorka Výsevních dní kaž

doročně ve svém kalendáří také termíny 

vhodné například k výsevu a porážení 

jednotlivých druhů stromů, k řezu 

roubů, ošetřování včelstev apod. V kalen-

Jednim z kompostových preparátů je 
i preparát ze smetanky lékařské, uložené 
půl roku v zemi v hovězim mesenteriu 

dáří lze najít í údaje o tendencí ve vývojí 

počasí, kdy bude možnost zvýšeného vý

skytu bouřek, vichřic, dešťů atd. 
M. Thunová nedoporučuje řídit se při 

výsevech a dalších pracech na zahradě 

fázemi měsíce, tedy úplňkem, novoluním 

apod. Při výsevech okolo úplňku mohou 

sice rostliny poskytnout větši výnosy, 

bývá to však na úkor kvality Plodiny bý

vaji vodnatějši a tim i méně odolné jak 

během vegetace, tak i při skladováni. 

Při zhotovováni křemenáčku se křemen na 
jemno roztirá 
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BIODVNAMICKÉ 
PREPARÁTV 

Možnosti, jak udělat něco pro půdu 

a rostliny, jsou takzvané biodynamické 

preparáty. Použivaji se v jednom ze 

směrů ekologického zemědělství, ně

kdy i v několikasethektarových podni

cich, své využiti však mohou najit i na 

docela malé zahrádce. Tyto preparáty 

vyvinu l  dr. Rudolf Steiner v r. 1 924. 

Připravuji se speciá ln im postupem 

a použivaji se v malých, homeopatic

kých dávkách. Jsou to vlastně léky pro 

zahradu,  které uváděj i  do harmonie 

pochody v půdě i rostlinách. Podrobný 

návod na jejich připravu lze ziskat na 

adrese svazu PRO-BIO Šumperk (viz ti

ráž) a této připravě jsou věnována 

i jarní a podzim ni setkání  zájemců, 

která se uskutečňuji na různých mís

tech republiky. 

Postřikové preparáty 
ROHACEK 

Zhotovuje se z kravinců, které se naplni 

do kravského rohu a zakopou na půl roku 

do země. Po hodinovém micháni ve vodě 

se roháčkem postřikuje půda před setím 

rostlin. Tento preparát působi na zlepšo

váni půdnich vlastností. intenzivnějši 

prokořeněni rostlin apod. 

K�EMENACEK 

K jeho připravě se použivá křemen, v ide

álnim připadě křišťál. Ten se rozdrti a ne

chává půl roku v zemi v kravském rohu. 

Hodinu se michá a jemně postřikuje na 

vegetujíci rostliny. Zvyšuje asimilaci rost-

1 in '  odolnost. zlepšuje vyzrávání. chuť 

a aroma, jakož i skladovatelnost. 



,Klobáska' zhotovená z hovězího střívka a heřmánkových květů - bíodynamický preparát 503 

Kompostové preparáty 
Tyto preparaty se zhotovují z léči

vých rostl in a určitých živočišných or

gánů a přidávají se do kompostu, mo

čůvky a jiných statkových hnojiv. Jejich 

úkolem je usměrnit pochody přeměny 

v rozkladající se organické hmotě a po 

aplikaci kompostu působit na půdu a je

jím prostřednictvím i na rostliny. Jednot

livé preparaty regulují procesy spojené 
s jednotlivými živinami, tak aby výživa 

rostlin byla nakonec vyvažena a rostlina 

odolna a zdravá 

K jejich přípravě se používa řebříček, 

heřmanek, kopřiva, dubová kůra, sme

tanka lékařská (pampeliška) a kozlik lékař

ský. Vedle toho také hovězí střívko, jelení 

močový měchýř, hovězí okruží a lebka 

některého z domacích zvířat. 

",,'1 ; .. .. - 1 .. 
. , 

• , 'l .. " JIl> • 
� � .  'i. • 

". 

Dynamizace popela škůdce v třecí misce 
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HOMEOPATICKÁ 
REGULACE PLEVELŮ 
A ŠKŮDCŮ 

Naší hlavní snahou by mělo být vý

skytu škůdců a chorob předchazet. Do 

značné míry je jejich výskyt dan podmín

kami, v nichž rostlina roste. Tuto knihu 

jsme z velké časti věnovali pravě tomu, 

jak se rostlinám postarat o idealní pod

mínky a problémům se škůdci a choro

bami se tak vyhnout. Přesto však se 

může stát, že k napadení dojde. Jako za

chranna brzda se tu nabízí metoda použí

vana stejně jako již zmíněné preparaty na 

zahradach biodynamických Je to metoda 

regulace spalením nežadoucího orga

nismu a apl ikací jeho popela, který 

ostatní příslušníky téhož druhu odpuzuje. 

SKOOCI 

Vychazí se ze zasady klasické homeo

patie .stejné stejným". Několik exem

plařů daného h myzího druhu se necha 

projít ohněm, u ptaků  a savců se spa
luje jejich kožka, popel se hodinu dy

namizuje (drtí a tře v h mOŽdíři) a pak 

se rozpráší na oh rožený pozemek .  

V případě potřeby, obzvlášť u větších 

ploch, lze připravit homeopatický roz

tok osmé decimalní potence (08) .  

CHOROBY 

Tato metoda se dá použít i u houbových 

původců chorob rostlin, kdy spalujeme 

napadené časti rostlin. Pokud jde o plody 

(např. moni l ióza na ovoci), odstraníme 

před spalením jádra. 

PLEVELE 

S pleveli se většínou dokážeme vypořá

dat mechanicky vytrhá va ním, okopáva

ním nebo třeba mulčovaním. Horší to 



bývá u plevelů  vytrva lých ,  u brš l ice,  

pýru, pcháče, svlačce apod, I u plevelů 

se ověřovalo použití této zpopelňovací 

metody, Postup je stejný jako u škůd

ců,  používáme přitom semena, U vytr

valých plevelů přidáme i něco oddenků 

( kořenových výběžků apod, ) ,  Místo 

ohně můžeme je nechat projít také vo

dou a použít pak produkty jejich roz

k ladu ,  Napřík lad právě u kořenových 

plevelů můžeme jejich podzemní části 

naházet do vody a nechat vykvasit. zá

kvas pak ap l ikovat ve formě postřiku 

nebo zálivky 

Tato metoda homeopatické regulace 

se tu a tam používá v praxi a již několi

krát se ověřovala pokusně a její ověřo

vání probíhá i v současné době, neboť 

úspěchy byly střídavé, Existují zprávy 

o její překvapivé účinnosti předevŠím 

u škůdců, někteří praktici hovoří o sto

procentním účinku ze dne na den, jindy 

však se minula účinkem. Především u ple

velů se její účinek očekává až po několi

kaletém používáni (3-4 roky) a má tedy 

smysl zkoušet ji v tomto případě jen za 

skutečně kritické situace, 

Maria Thunová doporučuje na základě 

svých pokusů, aby spalování bylo prová

děno vždy za příslušné konstelace, která 

se ukázala jako účinná u toho kterého 

druhu živočicha nebo rostliny. 

KOOPERACE 
S PŘíRODOU 

Známe je všichni, kdo máme co dělat 

se zahrádkou, ty věčné obavy, že naši 

úrodu sklidí někdo dříve než my, Nemám 

tím ovšem na mysli l idské nenechavce, 

ale onen nekonečný zástup nejrůznějŠích 

brouků,  housenek, mšic, ptáků, myší, 

hryzců, zajíců, srnců, divOkých prasat 

atd, atd, Kdo upustil od používání chemie 

a začal zahrádkařit takzvaně ekologicky, 

asi mi dá za pravdu, že tento zástup na

jednou řídne, že už těch škůdců není ta

ková řada, že se nevyskytují s takovou 

nečekanou prudkostí a v takovém množ

ství. Jistý zbytek strachu se však 

v koutku duše přece jen skrývá: Co 

kdyby?1 Co kdyby se zase vrátili?! 

A někdy se skutečně objeví. Stane se, 

že salát ožerou sl imáci ,  na větvičkách 
třešně sají mšice, rajčata odcházejí pod 

náporem plísně a ve sklepě řádí na 

Brambory v mu/či pěstované kooperativni 
metodou (ze zahrady E. Braunrotha) 
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uskladněné mrkvi krysa, Co dělat? 

Musíme opravdu sáhnout po nějakém 

prostředku, třebaže ekologickém? 

Musíme na zahradě bojovat a zápolit 

s nepřítelem, kterého stejně nemáme 

šanci porazit? Mnohým lidem se příčí sbí

rat a zabíjet živé tvory, byť by to byl 

pouhý hmyz a z našeho pohledu ještě 

k tomu škodlivý, Mnohým se nechce po

řád něco zašlapávat, mačkat. pálit, topit 

nebo něčím polévat. Je tedy jiná mož

nost? 

Jde to i bez boje 
I Němec Eíke Braunroth bojoval tak 

dlouho se škůdci, až ho to přestalo bavit. 

Deset roků hledal a zkoušel a ověřoval ,  až 

nakonec přišel s novou metodou tak

zvané kooperace s přírodou, Tato me

toda je založená na tom, že se člověk učí 

milovat všechny ostatní živé tvory bez 

rozdílu, že je přestane třídit na užitečné 

a škodlívé a odpírat těm druhým z nich 

právo na Žívot. 
Jestliže totiž člověk k některým dru

hům přistupuje již předem jako ke škůd

cům, říká Braunroth, vyzařuje jejích smě

rem negativní energií. Ta je pro ně signá

lem, že se jim bude snažit zabránit ve vy

konávání jejiCh povinností, v naplňování 

jejich poslání. A začnou se tedy přímo 

zarputile množit. začnou se stahovat 

z okolí, začnou se bránit. Jakýkoli postup 
proti těmto živočichům pak logicky vů

bec nic neřeší. Naopak to celou situaci 

jen zhoršuje, A je přitom jedno, jestli člo

věk bojuje chemicky nebo takzvaně bio

logicky, zvířata se brání tak jako tak, 

"Mšici může bý't jedno, jestli zahyne 

diky chemickému jedu nebo kopřivo

vému zákvasu, hryzci zase, jestli ho za

bije past nebo prostředek proti sráženi 



Slimáci nechali tyto tyčkové fazole narůst do výšky přes 3,5 metru 
(ze zahrady E. Braunrotha) 

1 .  Zjevné jednání. Kde stojíme, kudy 

jdeme, kde klečíme, sedíme nebo ležíme, 

všude zanechávají naše nohy, naše ruce, 

celé naše tělo neviditelnou stopu. Tu vní

mají živé bytosti přírody jako prožitek l id

ské přítomnosti. Tato stopa je tím inten

zivnější a účinnější, čím blíže se zahradník 

skloní k zemi. Práce na zahradě rukama 

uvolňuje silnější energii než práce s nářa

dím a stroji nebo dokonce na strojích. 

Pro přírodní bytosti neexistuje minulost. 

Ony " ví ted'" , který člověk byl na zahradě 

před deseti lety, ba který zde vůbec kdy 

byl, a poznají jej. Jak ho poznají? Poznají 

jeho "vůni". Cítí ho. Cítí atmosféru jeho 
těla. 

Osivo a sadbu by si proto měl člověk 

vypěstovat pokud možno sám. Neboť 

nakoupené osivo sebou přináší atmo-

sféru šlechtitele, množitele, prodejce, 

krve. A mandelince může být lhostejné, vyžadují méně oprav a dochází řídčeji dopravce a veškerých zaměstnanců. 

jestli ji od její milované rostliny odeže- k nehodám. Atmosféry všech osob jsou v semenech, 

neme změnou genetického vybaveni Jak ale mohou zvířata nebo rostliny hlízách, cibulích, sazenicích i stromcích 

bramboru, chemickým jedem, vysava- reagovat na to, jestli k nim člověk chová uložené. 

čem, setřepávánim, rozdrcením nebo 

nějakým jiným způsobem. »Biologické" 

znamená jen pro člověka na pohled ne

škodné a ono »na pohled" je pak dáno 

úrovní našeho vědění. " 

Funguje to? 
Zřejmě ano, ostatně dokládá to celá 

řada svěděctvi l idí z praxe, zahrádkářů, 

zahradníků i zemědělců, kteří tuto me

todu používaji. Podle jejího autora se 

vysledky dostavují již v prvním roce, její 

trvalejší používání pak vede k odmoření 

půdy, očividnému zmnožení půdních or

ganismů, ozdravění rostlin i zvířat. zvy

šení úrody, zkrásnění okrasnych rostlin, 

k celkové harmonizaci v oblasti půdy, 

rostl in,  zvířat, lidí i počasí. Dojde pry 

lásku nebo nenávist? K tomu E. 

Braunroth: 

.zvířata vídí do srdce člověka. Ví, jak 

upřímně to míní. Zvířata znají jeho pře

svědčeni. Kdo svému konání věří, je pře

svědčen o jeho správnosti, ba je do

konce nadšen a jehož konání je kon

struktivní pro vše žívé, tomu věří i zví

řata. Mír s jedním jedíným živočišným 

druhem vede automaticky k míru se 

všemí ostatními druhy zvířat. Jakmile 

člověk žije se zvířaty v míru, normalizuje 

se také jejich dřívější nesmírná žravost 

a rozmnožování. " 

Jak na to? 
rovněž k souladu mezi člověkem, nářa- Metoda kooperace s přírodou je ne-

dím a stroji. Ty zůstanou déle funkční. sena čtyřmi základními pilíři: 
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E. Braunroth u kvetoucich topinambur 



2, Pozitivní myšlení a plánování. Kdo Jak vytvořit správné 
s přírodou "kooperuje", ten s ní neválčí - klima na zahradě? 
ani chemickými ani biologickými zbra-

němi. Mysli neomezeně pozitivně, přitá

kává životu a jeho základním postojem je 

žít a nechat žít. Akceptuje situaci, jaká je, 

a snaží se ji co nejlépe zužítkovat: napří

klad poučit se, proč tomu nyní tak je, 

Rozdělení živočíchů na "užítečné" 

a "škodlivé" mizí, "plevel" přestává existo

vat. Zahradník, který s přírodou koope

ruje, akceptuje mandelinku, když jí zpo

zoruje na rostlině bramboru, Odpovídající 

energíe jsou zesilovány a vytvářejí příz

nívé předpoklady pro dobrou úrodu, 

Normalizují rozmnožovací chování takz

vaných "škůdců", 

E ike Braunroth k tomu říká: "Krátce 

předtím, než jdu na zahradu, na chvilku 

se posadím, několikrát se zhluboka na

dechnu a soustředím se na nastávající 

práci, Nikdy nevstupuji do zahrady, aniž 

bych toto udělal, Nikdy neberu své pro

blémy na zahradu sebou, sám bych tím 

otrávil atmosféru zahrady, Dříve - když 

jsem se ještě věnoval výzkumu v této 

oblasti - jsem šel na zahradu záměrně 

s mysli zatiženou problémy, Pokaždé se 

mi něco stalo: popíchal jsem o trny při 

střihání růží, poranil jsem se o nářadi 

nebo se mi nařadi rozbilo atd. Dnes se při 

3,  Pozitivní cítění a postoj, Radost pří prodýchaní stále více zbavuji toho, co 

spatření mandel inky ukl idní  nejen 

brouky a jejích larvy, ale í brambory, 

Lidská radost vyvolává u zvířat ústup 
rozmnožování na minimální hodnotu -

a u rostl in nárůst odolnosti, enormní  

růst a rozmnožováni. Jsou zrcadlem za

hradníka, Kdo nejde na zahradu zcela 

svobodný, nýbrž zmítán problémy, bere 

přirozeně tyto problémy sebou, Rostlíny 

a nástroje je přijímají Rostliny reagují 

poruchami růstu, které musí vyústit 

v napadení "škůdci" nebo "chorobami", 

Nástroje mají malou životnost a vyžadují 
časté opravy, 

mne dosud zaměstnávalo, Nechávam své 

mYŠlenky plynout po nářadí, které budu 

potřebovat. Nechávám do svých myšle

nek proudit své pocity nadšení a svou 

představivost, Ve svých představách 

maluji pocitový obraz v barvách, během 

své práce na zahradě i po jejím skončení. 

Kvetoucí cibule na statku Ekkarthof, 

Svýcarsko 

Tímto způsobem si své zahradní klima 

vytvářím sám. Tímto způsobem tvořím 

vnější klima zahrady, Tímto způsobem ke 

mně z pratvořivého pramene proudí vě

dění, co je teď nejlépe třeba učinit, aby 

se život mohl naplno projevit, abych byl 

nápomocen žívotu při jeho projevení se, " 

4, Spirituální poznání smyslu života 

člověka, zviřat, rostlin, ba i univerza jako 

celku, Zde působí podvědomí zrovna tak 

jako vědomí Vším, co v sobě zahradník 

chová - vůči sobě i vůči tvorům přírody 

- vtiskuje zahradě určující stopu, která 

zde zůstává tak dlouho, dokud zde pra

cuje, A tak to není věcí slimáků, když sle

dují stopu zahradníka a některé nebo 

všechny rostliny nechávají na pokoji. Řídí 

se zákonem přírody, který říká, že v ni 

všichni smí existovat. Semenářský porost párku ve skleniku biodynamického statku Ekkarthof 
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BIODYNAMICKÉ 
ŠLE CHTĚNí 
A SEMENÁŘSTVí 

Již v 60. a 70. letech si někteři biody
namičtí zahradníci a zelináři začali uvědo

movat potřebu biologického osiva, ba do

konce biologických odrůd. VŽdyť kon

venční šlechtění se ubíralo cestou stále in

tenzivnějších odrůd náročných na výživu 

a ochranu agrochemikáliemi. Začarovaný 

kruh, jehož smysl se nám ozřejmi, uvědo

mime-Ii si, že většina světových osivář

ských firem je dnes kapitálově spojena 

s chemickými koncerny produkujícími 

umělá hnojiva a syntetické pesticidy 

Mezi zakladatele alternativního šlech

těni a semenářství zeleniny patřil Svýcar 

IImar Randuja. Dnes důchodce, inicioval 

tehdy vznik biodynamického semenářství 

na statku Ekkarthof u Bodamského jezera. 

V loňském roce publikoval svým způsobem 

Také při biodynamickém šlechtěni je - meditativní soustředění na nevidi-

základem d louholetá selekce a opako- telné pomocníky (andělské bytosti, 

vané srovnávací přesevy, včetně izolace, zemřelé, přirodní duchy) 

vyvazování, ověřování kvality a pečl i- - usilovat o h lubokou vděčnost k bytos-

vého vedeni dokumentace. Přesto však 

je třeba si uvědomit, že vnitřní vlast

nosti člověka, jeho morální postoj pů

sobi na životní sféru jeho okoli. Může ji 

podněcovat a zušlechťovat, ale také ni

čit, je-Ii člověk veden pouze zištnými cíly. 

Použijeme-Ii biodynamické preparáty, 

stává se rost l ina obecně citlivější ke 

svému okolí. Mimo jiné i k takovým vli

vům, jako je konstelace planet na hvězd

ném pozadi nebo i myšlenky a pocity 

člověka. 

Cesta biodynamického šlechtitele je 

tak především cestou vnitřního výcviku 

a tříbení. Rostliny mu pak vyjeví mnohá 

tajemství a šlechtitelská opatření jsou 

j imi jaksi ochotněji přijímána. 

Proto doporučuje  I Imar Randuja ne-

tem vzduchu, vody a země 

- vědomé vnímání tvorby semene 

- působeni krajiny, éterogeografie, do-

přát některým odrůdám dovolenou 

mimo domov 

- redukce výŽivného pletiva u semene, 

aby se zvýšila jeho citl ivost vůči šle

chtitelským opatřením 

- znovu ověřit vliv hnojení, osivových 
koupeli, potencování 

- využít vlivu barev, tónů a světla na 

tvorbu semene 
- zapojit do šlechtění doprovodné rost

liny, působení vůni, éterické oleje 

- starší metodou ošetření semen, které 

bychom měli opět věnovat pozor

nost, je dotek rukama popř. pře

chodné uchovávání na lidské těle 

(např. chodidlech nebo na srdci) atd. 
výzvu k alternativním šlechtitelům, kterou opomínat ani tyto postupy: 

by bylo podle našeho názoru škoda přejít, 
kterou jsme však pro její specifičnost ne

chtěli zařadit do kapitoly o semenářství. 

- cesta vnitřního výcviku 

- vytváření hlubokého osobního vztahu 
k Zemi, rostlinám a semenům 

Biodynamické osivo množené v Ekkarthofu, kde I. Randuja před lety založil alternativni 
šlechtěni a množeni zeleniny 
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Svou výzvu zakončil I Imar Randuja 
slovy: 

.Na závěr bych chtěl ještě jednou 

zdůraznit: Na záchranu odrůd vhodných 

pro biologicko-dynamické i organicko-bi

ologické pěstování je více než kdy dřív 

nutné, abychom se o ně v nejrůznějších 

oblastech v příštích desetiletích, za in

tenzivní a pečlivé práce, starali, abychom 

jim poskytli odborné i místně podmíněné 

bezpeči Jinak budeme jistě již brzy od

kázaní na odrůdy hybridizované a gene

ticky manipulované. Nová orientace v or

ganicko-biologické, především ale v bio

logicko-dynamické šlechtitelské práci je 

potřebná. Tento úkol může být zdrojem 

nadšení a, spojen s vnitřním výcvikem, 

může vytvářet zušlechťující síly a oteví

rat nové obzory ' 



NENÍ LEPŠÍ PĚSTITELSKÉ METODY 
NAD SLUNCE V SRDCI . . .  

Zahradnictví Viola 
v Pasece 

Milí přátelé, 

dovolte, abych Vás seznámil se zahradnic

tvím Víola, které je členem svazu PRO-BIO 

jako podník ekologíckého zemědělství. 

Zahradníctví se nachází na úpatí Nízkého 

Jeseníka pří areálu Odborného léčebného 

ústavu Paseka. V krásném prostředí s vý

hledem na velkou část Hané. Místo je jako 

stvořené pro jedno malé zahradníctví 

s ekologíckým pěstováním ovoce a zeleníny. 

Hlavním naším zaměřením je ekologícké pě

stování ovoce, jahod a zeleniny, parkové 

úpravy, pěstování okrasných rostlin - letni

ček, řezaných rostlin, okrasných dřevin 

a dále vazba svatební a smuteční, aranžo

vání květin. Zajišťujeme také květinovou 

výzdobu pro kostel v Dlouhé Loučce. 

Pěstujeme v nadmořské výšce 350 m nad 

mořem, na ploše 6,85 ha. Z toho je asi 6 ha 

ovocný sad se zaměřením hlavně na jablka, 

hrušky, švestky, ale také na třešně, me

rUňky a ryngle. Jabloně jsou vesměs starší 

výsadby a tudíž i s některými staršími 

(Čistecké lahůdkové, Astrachán červený, 

Boskoopské atd.) i krajovými odrůdami 

(Pasecké). Na ploše asi 0.4 ha pěstujeme ze

leninu. Mimo tu hlavní (košťálová, kořenová, 

cibule, brambory, česnek) pěstujeme také 

pekingské zelí, ředkev bílou (typu Daikon). 

dýni Hokaido aj. Ve foliovnících (1 050 m') 

pak salát, kedlubny, ředkvičky jako ranou 

zeleninu a po ní pak tradiční rajčata, okurky 

a papriky. V pařeništích (320 m') máme po

tom rychlenou zeleninu, pažítku, letničky 

a okrasné dřeviny jako doplňkový sorti

ment. Ve sklenících (850 m') pěstujeme 

opět rychlenou zeleninu, plodovou zele

ninu, okrasné a pokojové rostliny, ale také 

růže, chryzantémy a jiné květiny k řezu. 

Pro lepší využití produkce jsme začali vyrá

bět jablečný mošt a kysané zelí. Pro lé

čebnu provádíme kompletní parkové 

úpravy na ploše 1 , 2  ha, včetně výsadby let

niček a osazování truhlíků. Pro ekologické 

zahradnictví je to výhodná kombinace, ne

boť z parku tak získáváme kvalitnl organic

kou hmotu - listí. Převážnou část travnaté 

plochy mulčujeme (i listí), takže vše v roz

mělněném stavu ponecháme opět přírodě. 

K tomu nám pomáhá vynikající švédská se

kačka firmy Stiga s mulčovacím zařízením. 

V tomto zahradnictví jsme začali hospoda

řit od roku 1997. Biskupem Kryštofem bylo 

dne 27. 5. 1 999 vysvěceno. Zabýváme se 

téměř všemi činnostmi, co zahradnický 

obor nabízí. Výhodou je, že je to práce 

pestrá a nabízí možnost širokého uspoko

jení obyvatel z našeho okolí. Většinu pro-
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dukce prodáme v místě, dodáváme také 

bioprodejcům a také zasíláme. Nepatrnou 

část dodáváme léčebnému ústavu. 

Práce v zahradnictví je prací vnitřně obo

hacující, vyžadující neustálé hledání, zkou

šení a ověřování. Při pěstování si pomá

háme poznatky z makrobiotiky a pozna

ných duchovnich zákonů. Já beru tuto práci 

také jako možnost naplnění smyslu a cíle ži

vota, pro který jsme přišli sem na tuto zem. 

Zatím jsem nenašel lepší metodu, jak do

sáhnout těch nejlepších výsledků, co se 

týče množství a kvality, než je láska. Poznal 

jsem, že to je ten klíč, který když někdo 

získá poctivou prací na sobě samém, do

káže konat zázraky. Nejdůležitějši je myš

lenka a proto jsem se přestal řídit astrolo

gickými a jinými systémy pěstování rostlin. 

Neboť když vychází slunce, hvězdy bled

nou ... Když tedy vyjde ono slunce v našich 

srdcích, pak není lepší a účinnější pěstitel

ské metody. Proto mám tuto práci rád, ne

boť mi pomáhá nalézat slunce nejen v mém 

srdci, ale i ve Vašich srdcích, ve všech rost

linách, ve všem stvoření. Dokážeme-Ii to, 

pak skutečně pěstujeme ekologicky. 

Jiři Pospišilik, dne 8. 6. 1999 

zahradnictví Viola 

783 97 Paseka 

telefon 0643/439 481 
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A Č - obecná sněžná 1 1 3  

Amarelky (višně) 120 Česnek 33, 34, 53, 56, 73, 165  Humus 14, 16 

Amblyseius cucumeris 64, 65 Čínské zeli 75 

Angrešt 1 36, 1 37 Ch 

Aphidius colemani 64 D Chrupky (třešně) 117,  1 18  

Aphidoletes aphidimyza 64 Drabčíci 48, 51 
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AZ-Kalk 26 Dřín obecný 1 44 Izolace 87, 171 

Duzén 1 1 0  

B J 

Bacil/us thuringiensis 62 E Jabloň 1 09-1 1 3  

Bazalka 33, 36 Eisenia foetida 14 - lesní 109 

Bekyně 62 Encarsia formosa 64 - mnohokvětá 1 1 0  

Bělásek 33, 58, 62, 74 Estragon 36 Jádrovíny 1 08, 1 09 

Bez černý 52, 56, 1 42 Jahodník 33, 34, 36, 1 37-1 39 

Biobit 62 F Jalovec obecný 145 

Bioan 63 Fazol 34, 76 Janče 1 1 0  

BioBlatt 63 Fenykl 34 Jednocení 69 

Bioformatox 63 Feromonové lapače 65 Jeřáb 1 45-147 

Biool 63 Fólie 41 -43 - černoplodý 146 

Bioton 63 Francková Gertruda 37 - moravský sladkoplodý 145 

Bob Frigo sadba 137 - oskeruše 146 

- polní 28, 29 Fukuoka Masanobu 162 - ptačí 145 

- zahradní 29, 33, 94 Ještěrky 45, 51 

Bobuloviny H Jetel 28, 165  

Borůvka (viz brusnice borůvka) Hálčivec 65 Ježek 45, 51 

- kanadská 143 Hasivka orličí 53, 56 Jícha (viz zákvas) 

Brambory 34, 71 , 165 Heřmánek 53, 56 

Braunroth Eike 168 Hloh obecný 1 44 K 

Broskvoň 1 26-128 Hniloba Kadeřavost 

Brusnice - cibule a česneku 18, 26, 45 - broskvoně 33 

- borůvka 143 Hnojení - révy vinné 65 

- brusinka 143 - zelené 26-30 Kapraď samec 53, 56 

Brutnák 36, 97 Hnůj 19, 23, 24, 2 5  Kaštanovník jedlý 147 
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Homeopatie 167 Kedluben 33 

C Hořčice 30 Kerblik 33, 95 

Celer 33, 34, 72. 165 Hrách 34, 76, 78 Kl ikva obecná 1 48 

Cibule 33, 34, 53, 56, 73, 84, 165 Hrachor 29 Kmín 33, 36 

- sečka 97 Hrůbkování 69 Kompost 19, 20 

- šalotka 95 Hrušeň 1 1 3-1 1 5  - kopřivový 2 5  

Cukíny 34, 37 - obecná 113  - kůrový 2 5  

- obecná polnička 113 - mechový 26 
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- zeminový 2 5  Mandelinka bramborová 71, 62, 169 - vlastni 67, 77 
- z listí 2 5  Mandloň 1 32 Oskeruše (viz jeřáb oSkeruše) 
- z řezu stromů 26 Mangold 74, 165 Ostružiník 141 
- z trávy 2 5  Máta 33 - ježiník 139 
Kompostování 19, 22,  23 Meruňka 1 24-126 - křovitý 139 
- kompostové doplňky 24 Meruzalka Oves 28 
- materiál 20, 22, 23 - velkoplodá 149 
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Kopr 33, 36 Měsíček 28, 29, 33, 55 ,  57 Padli 
Kopřiva 16, 53, 57 Mišpule německá 149 - jabloňové 105 
Koriandr 36 Molice skleníková 64 Pampeliška (viz smetanka lékařská) 
Kostival 54, 57 Moniliáza 54, 57, 105 Paprika 33, 75 
Košťáloviny 34, 74 Morušovník 1 49-150 Pastinák 48 
Kozlik 54, 57 - bílý 1 50 Páteříčci 48 
Krtek 46 - černý 1 50 Pavouci 47, 51 
Krytonosec zelný 75 - červený 1 50 Peckoviny 1 08, 1 1 5  
Křemenáček 166 Mravenci 33, 58 Peluška 28, 30 
Křen 33, 54, 57 Mrkev 33, 34, 55, 58, 71 , 84 Pelyněk pravý 33, 36, 55,  58 
Kultivace 68, 1 6 5  Mšice 33, 5 5-58, 64, 105,  168 Permakultura 162, 164 
Květák 33, 1 6 5  Mulčování (viz nastýlá ní) Pestřenky 50 
Květilka - cibulová 55,  58, 73 Mirabelka 1 24 Petržel naťová 36, 72, 165 

- zelná 74 Myrobalán 121 Pfeiffer E .  19 
Květopas jabloňový 105 Phvtoseiu/us persimi/is 64 
Kyselky (višně) 120 N Píďalka 62, 105 

Nastýlání 39, 40, 69 Pilatka švestková 1 06 
L Nektarinky (broskve) 128 Plašiče ptáků 65 
Lebeda zahradní 93 Neudosan 63 Plevele 16, 167 
Lepové desky 65 Novodor 62, 71 - regulace 17 
Lepové pásy 65 - vytrvalé 17 
Levandule 33 O Plíseň 
Libeček 36 Obaleč 58, 62 - bramborová 71, 75 
Lichořeřišnice větší 33, 55 ,  57 - jablečný 105 - cibulová 73 
Líska 1 28-130 - švestkový 1 06 - okurková 75 
- obecná 128 Odvar 52 Plodomorka zelná 75 
- turecká 128 Ochrana 32, 44, 105 Ploštice 47 
Lumbricus terrestris 14 Okopávka 1 5 , 16, 69 Plstnatost révy vinné 65 
Lumci 50 Okurka 75, 165  Pohanka 28, 30 
Lumčíci 50 Ořešák vlašský 1 31 -1 32 Pochmurnatka mrkvová 33, 56, 71 
Lupina 28, 29 Osevní sled 30 Polníček 34, 74, 165 

Osivo Polochrupky (třešně) 117 ,  118 
M - biologické 67 Polyversum 63 
Maliník 1 39-141 - mořené 67 Párek 33, 34, 73, 165 
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Potočnice 97 Saturejka 33, 36 Trichoderma harzianum 63 

Preparáty biodynamické 166, 167 Sázení 68 Trnka 120, 1 52 

Průklest 117  Semenačka 83 Trolldenier G. 1 2  

Přeslička rolní 58, 60, 71 Semenice (viz semenačka) Třásněnky 64 

Ptáci zpěvní 46, 51 Septorióza celeru 72 Třešeň 1 1 5-1 18 

Půda 12, 13 ,  15 ,  18, 30, 45 Setí 68 - ma ha lebka 1 1 5  

- pŮdní organismy 12, 13  Skladování - ptačí 1 15  

- pŮdní únava 30 - krátkodobé 70 Tuřín 93, 165 

- pŮdní úrodnost 12 ,  13 - zeleniny 69 Tvrdky (broskve) 128 

- půdní vývoj 12  Skleňovky (višně) 120 Tvphlodromus pvri 65 

- půdní život 12 , 13 Sklizeň 69, 165  

- zpracování 1 5  Skořápkoviny 109, 128 V 

Pvthium oligandrum 63 Sladkovišně 120 Vápnění 26 

Slepýš 47, 51 Vikev 28-30 

R Slíva 1 24 Višeň 1 1 8-1 20 

Rajče 33, 34, 58, 60, 75, 79, 165  Slivoň 1 20-124 - křovitá 118  

Rakytník řešetlákový 1 50 Slunéčka 48 - mahalebka 118  

Randuja Ilmar 171 - dvoutečné 48 - obecná 118 

Rebarbora (viz reveň) - sedmitečné 48 Vlnovníkovec 65 

Rejsek 46, 51 Slunečnice 28 Vlochyně bahenní 1 52 

Renklóda 123 Smetanka lékařská 59, 61 Vratič 59, 61 

Reveň rebarbora 58, 60 Smíšené kultury 31 -37 Vrtule třešňová 105 

Roháček 166 Srdcovky (třešně) 1 17, 1 18  Výběr 80, 83, 1 71 

Roketa setá 98 Steiner Rudolf 18  Výluh studený 52  

Roztoči 47, 57, 58, 63, 65 Strupovitost jabloní 105, 1 1 1  Výsevní dny 1 64, 165 

Růže Střevlíci 48, 51 

- dužnoplodá 151 Supersivit 63 Z 

- svrasklá 151 Svazenka vratičolistá 28, 29 Záhon 

- Šípková 151 Sviluška - vysoký 37 

Rybíz 33,  1 32-1 35 - chmelová 64, 65 - vyvýšený 38 

- červený 132 - ovocná 65, 105 Zákvas 52 

- černý 133 Zalévání 69 

- skalní 132 S Zelí 59, 61, 70, 165 
Škvoři 47, 123 Zimolez kamčatský 1 52 

Ř Špenát 33, 36, 74, 165 Zlatoočka 48 
Řebříček 59, 60 - novozélandský 92 Zrnokaz 
Ředkev 73, 80, 165  Štěrbák 74, 165 - bobový 94 
Ředkvička 72, 80, 165  Švestka 1 20, 123 - fazolový 76 
Řepa červená 33, 72 - hrachový 76 
Řepka 28, 30 T 2 

Textil íe 41 -43 Žáby 47 

S Thunová Maria 163 Žito seté 28, 29 

Salát 33, 34, 73, 165 Topinambur 94 Žížaly 13, 14 
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Exkluzivní vydáni (zlatá ražba, imitace kůže, slepá ražba, barevné provedení) základního díla v oboru FYTOTERAPIE 
v úpravě našeho nejlepšího bylináře Jos. A.  ZENTRICHA. Toto dílo, které má své místo v každé knihovně, Vám nabízí 
ucelený přehled o všech rostlinách používaných ve FYTOTERAPIT od doby známého dr. PARACELSA až do dnešních 

dnů. Nenechte si ujít výjimečný skvost, který bude ozdobou každé knihovny. 

Petr Ondřej Mathioli 

HERBÁŘ neboli BYLINÁŘ 
I .  I II. I III. díl 

Tato unikátní publikace Dr. MATHIOLIHO v úpravě Tadeáše Hájka z Hájku je jediné dílo z oboru FYTOTERAPlE, které 
se zabývá všemi léčivými rostlinami, jejich účinky, popisem, použitím. Toto jedinečné dílo najde skutečné uplatnění 

v každé domácnosti a nebude pouhou ozdobou knihoven. 

Objednávky: FONTÁNA, Lipenská 45, 772 11 Olomouc . Cechy: 02/33 90 11 59, 0602/31 26 37 ·  Morava: 069/662 36 95, 0602/57 82 38 
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