
Okénko zahrádkáře. 
 

     První březnová dekáda byla teplotně i srážkově mírně pod dlouhodobým normálem. Zimní spánek 

ovocných dřevin skončil koncem ledna až začátkem února a tak vidíme u meruňkových stromů raných 

odrůd zvětšené květní pupeny s fialovým odstínem barvy. Stávající teploty jsou pro teplomilné 

dřeviny zatím nižší a trochu oddalují jejich rašení a zvětšování květních pupenů. Toto u meruňkových 

stromů posunuje částečně termín kvetení na pozdější dobu, což by bylo z hlediska poškození květních 

pupenů mrazíky bylo dobře. Měsíc březen je optimálním termínem pro řez révových keřů a s ohledem 

na bakteriální chřadnutí keřů révy (ESCA) je tento termín spíše doporučován na konec tohoto měsíce. 

Je doporučováno řezat révu ve dnech bez dešťových srážek. V rámci prevence proti této bakteriální 

chorobě ponecháváme na keři dva kmínky a snažíme se při řezu révových keřů v časovém horizontu 5 

až 7 let o obnovu kmínků. Révové keře, které byly postiženy v loňském roce chřadnutím keřů (ESCA) 

máme označeny a řežeme je samostatně, obvykle seřízneme kmínek až k patě kmínku. Nůžky či 

zahradnickou pilku musíme desinfikovat stávajícím přípravky na bázi etanolu, můžeme použít také i 

desinfekci na Covid 19. Po loňském „normálním“ průběhu počasí mají révové keře o něco delší 

přírůstky réví. Počet ponechaných oček stanovujeme podle kondice révové keře, odrůdy i našeho 

záměru optimálního zatížení keře v závislosti na výši úrody a požadované kvalitě hroznů. Na keři 

nařezáváme u velmi plodných odrůd s velkým hroznem (VZ, MT, RV, And, ZW, Dornf, CM) 4 – 6 

oček / m
2
,
 
u středně plodných odrůd se středně velkým hroznem (Hib, Char, MM, RB, SZ, VČR, FR, 

MP) 6 – 9 oček / m
2 
a u málo plodných odrůd s malým hroznem (RR, Pál, RŠ, SG, TČ. Ker, RM) 10 – 

12 oček / m
2
. Při řezu používáme osvědčený systém Gyotova řezu. To znamená že, ze dvou letorostů 

na záloze, horní seřízneme na tažeň s 6 – 10 očky a spodní nařízneme na zálohu se dvěma očky. Celý 

loňský tažeň s letorosty odstraňujeme.    

S řezem jádrovin můžeme začít v druhé polovině měsíce března. U peckovin provádíme všeobecně řez 

až po vyrašení pupenů, nejpozději pak u broskvoní – až těsně před začátkem jejich kvetení.     

Proti kadeřavosti listů u broskvoní jsme provedli postřik podle signalizace již před cca 14 dny. Další 

ošetření provedeme v případě deštivého počasí ještě jednou měďnatými přípravky. K tomu použijeme 

jeden z přípravků: Florbrix 0,3% nebo Champion 50 WP 0,6% nebo Kocide 2000 0,35% či Kuprikol 

50 0,6% z vlastních zásob. Tyto přípravky používáme v růstové fázi nalévání pupenů až do počátku 

rašení vrcholových pupenů. V pozdějším stádiu po vyrašení pupenů použijeme přípravky Dithane M 

45 0,3% nebo Delan Pro 0,2%  či Novozirn MN 0,2-0,3%.  

U jádrovin a peckovin na ochranný jarní postřik proti škůdcům je ještě dosti času, provádíme jej ve 

stádiu zeleného květního poupěte a k tomu používáme přípravky na bázi olejů. 

Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných 

přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.  

 

Ing. Jaromír Čepička. 

 

 

 

 

 


