
Okénko zahrádkáře. 
 

     První polovina měsíce dubna byla teplotně nadprůměrná s minimem dešťových srážek – kolem 1 

mm. Bohužel jsme zaznamenali opět jarní mrazíky (až – 4
O
C), které opět poškodily květy meruněk a 

broskvoní, u broskvoní se jeví toto poškození o něco nižší než u meruněk. Stromy meruněk bez květů 

či plůdků jsou dnes již olistěné. Těsně po odkvětu jsou rané odrůdy švestek, renklód a mirabelek, 

v plném květu jsou stromy hrušní, třešní a višní. Na začátku květu jsou stromy u letních odrůd jabloní, 

Idaredu, Šampionu a Rubínu. V teplých lokalitách keře révy vinné jsou již vyrašené a v ostatních 

lokalitách mají révová očka ve fázi „holoubat“. Celkově je vegetační doba u trvalých kultur urychlená 

o cca 14 až 21 dní.     

V této fázi vývoje je nutné počítat s ochranným postřikem u jabloní před květem - v chladnějších 

lokalitách a kde stromy ještě nekvetou. Tam, kde jsou stromy již rozkvetlé počkáme s postřikem až po 

odkvětu. Zaměřujeme se proti padlí jabloňovému a škůdcům. K postřiku použijeme přípravky proti 

padlí a strupovitosti: Discus 0,02% nebo Zato 50 WG 0,02% nebo Talent 0,05%, nebo Domark 10 EC 

0,03% či Luna Experience 0,05% do kterého přidáme Decis Mega 0,02%, nebo Calypso 480 SC 

0,025%, či Karate 0,01%  Je možné použít také nově vyráběný olejový prostředek Rock Effekt v 

koncentraci 1% na padlí a na škůdce, tento speciální olej navíc ještě odpuzuje i škůdce. 

Nyní je také vhodná doba provést ochranný postřik u angreštu na mladé plůdky proti americkému 

padlí angreštovému přípravkem Discus 0,02% nebo Zato 50 WG 0,02% či Kumulus WG 0,5%.         

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

přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.  

U stromů broskvoní, kde jsme před květem neprovedli jarní řez, je vhodné ještě počkat až budou znát 

mladé plůdky s tím, že pak máme možnost si vybrat plodné větvičky s mladými plůdky. 

Půdní profil je velmi proschlý a je nutné podsazené či mladé stromky a révové sazenice podpořit 

vydatnou zálivkou. Na vrchní část půdy kolem stromku je vhodné „nastlat“ – „namulčovat“ zbytky 

rostlin či trávy, které zabraňuje vypařování vláhy z půdy.    

 

 

-Čepička- 

 

 

 

 


