
Okénko zahrádkáře. 
 

    Druhá dekáda září byla teplotně nadprůměrná a bez dešťových srážek. Během tohoto víkendu při 

přechodu studené fronty jsme zaznamenali významné dešťové srážky a poměrně velké ochlazení. Od 

počátku září tak spadlo od 35 mm (Slup, Vrbovec) po 59 mm (Branišovice, Hostěradice) dešťových 

srážek. U jabloní jsou sklizeny plody odrůd Rubín, Bohemia, Rubinola a Gala. Dozrávají jablka odrůd 

Šampion, Jonagold a Jonagored. Stále dochází díky poškození plodů obalečem slupkovým či vosami 

k hnití a spadu plodů na zem. U hrušní je zralá odrůda Konference, Boscova i Lucasova. U švestek již 

skončila sklizeň všech našich odrůd, úroda byla celostátně nadprůměrná. U révy vinné je ještě značný 

výskyt plísně révové, jak na mladých tak i starších listech. Na hroznech je zřetelný výskyt plísně šedé. 

Pokračují další fáze odumírání révových keřů (ESCA). Velké vinařské společnosti jsou plně v 

kombajnové sklizni hroznů odrůd Iršai Oliver, Muškát moravský a Müller Thurgau. Byly již sklizeny 

také hrozny ranějších modrých odrůd – Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Cukernatost v moštu se 

pohybuje v rozmezí 17 – 21 
0 

NM s poměrně dobrými kyselinami. Výnosově je v průměru letošní rok 

o cca 20% vyšší jak v roce 2019, pouze na lehkých a písčitých půdách je letošní výnos nižší. 

Víkendové deště mohou významně zvýšit výskyt plísně šedé na hroznech, především u „zralejších“ 

odrůd.    

V měsíci září vysazujeme jahodník, obnovujeme nové plochy a ponecháváme délku kultury obvykle 

tříletou. Na stejné místo vysazujeme sazenice jahod až po tříleté pauze. Jahody sázíme na slunné místo 

s dobrou humózní zeminou. Před výsadbou plochu záhonu pohnojíme organickou hmotou, nejlépe 

kompostem či rašelinovým substrátem a přidáváme granuláty s obsahem kyseliny humínové, (Humag 

Agro) a také přidáme minerální hnojivo Cererit. Po zrytí a úpravě povrchu půdy sázíme buď vlastní či 

nakupované sazenice. Volíme rozteč řádku kolem 80 – 90 cm cm, v řádku sázíme na 30 – 40 cm od 

sebe v závislosti na bujnosti jednotlivých odrůd. Někteří pěstitelé využívají netkané textilie či tmavé 

folie, které urychlují zralost plodů, snižují poškození plodů plísni šedou a chrání plody při dešti před 

znečištěním zeminou. Volbu odrůd volíme tak, abychom měli postupnou sklizeň během jednoho 

měsíce. Z raných odrůd sázíme odrůdu Honeoy (Holandsko), z poloraných pak odrůdu Dagmar (ČR), 

Elkat (Polsko) a Elsantu (Holandsko). Z polopozdních odrůd sázíme odrůdu Induka (Holandsko) a 

Senga Sengana (Německo), která, ač je v našich výsadbách již dlouho, tak je asi nejchutnější jahodou 

v celém sortimentu jahod. Bohužel je o něco více citlivá na poškození plísně šedé na plodech než 

ostatní odrůdy.  
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