Okénko zahrádkáře.
Průběh počasí v měsíci březnu můžeme z hlediska teplot charakterizovat jako podprůměrný
s úhrnem dešťových srážek ve výši 15 - 24 mm, což je mírně pod dlouhodobým průměrem.
Stávající teploty jsou pro teplomilné ovocné druhy zatím nižší a trochu zpomalují jejich vývoj, což je
dobré. Květní pupeny u meruněk jsou značně zvětšené a také barevně výrazné, především u raných
odrůd. Chladnější průběh měsíce března posunuje částečně u meruňkových stromů termín kvetení na
pozdější dobu, což by z hlediska poškození květních pupenů jarními mrazíky bylo dobře. Ještě
můžeme pozorovat zvětšování květních pupenů také u hrušní.
U angreštu a rybízu, jež mají vyrašené pupeny, je nyní vhodná doba pro preventivní postřik proti
americkému padlí angreštovému a vlnovníku rybízovému přípravky Kumulus WG 0,3%, nebo Zato
50 WG 0,015% a přidáme Rock Effect 2% nebo řepkový olej 2%.
Pokud máme na zahrádce česnek, je již vhodná doba pro chemický zásah proti houbomilce česnekové.
K tomu používáme Karate 0,05% nebo Reldan 40 EC v koncentraci 0,125% z vlastních zásob.
S postřikem jádrovin proti houbovým chorobám a přezimujícím škůdcům zasahujeme až v období
fenofáze zeleného květního poupěte, což časově znamená asi za tři až čtyři týdny.
Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných
přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.
Během měsíce března začneme u jádrovin s tzv. zimním řezem. Musíme mít na paměti tu skutečnost,
že později provedený řez nám snižuje růstovou aktivitu stromů a řezné rány jsou méně napadány
bakteriozami. U starších stromů používáme způsob každoročního menšího „průklestového“ řezu
pilkou, kdy snižujeme výšku stromů zkrácením kosterních větví na mladší větev končící jednoletým
výhonem. Jinak odstraňujeme všechny mladé jednoleté konkurenční výhony či tzv. vlky. Mladé
stromy vždy začínáme řezat o něco později a provádíme tzv. výchovný řez. Odstraňujeme
konkurenční a další výhony, které by zahušťovaly korunu stromu a úměrně zkrátíme hlavní - kosterní
výhony na venkovní očko. Musíme mít také na paměti tu skutečnost, že později provedený řez nám
snižuje růstovou aktivitu stromů, což někdy využíváme záměrně u bujně rostoucích mladých stromků
řezem v období květu. U mladých stromků zamazáváme všechny řezné rány. K tomu používáme různé
stromové balzámy či barvu Latex do které přidáme univerzální fungicidní přípravek proti houbovým
chorobám.
Nyní začíná vhodný termín pro výsadbu ovocných stromků. U stromků meruněk a broskvoní ještě
určitou dobu počkáme, až budou pupeny mírně narašené a kdy se v této vývojové fázi nejlépe
„ujímají“. Nadzemní část koruny upravíme zakrácením větviček asi o dvě třetiny na venkovní očko a
řezné rány zamazáváme štěpařským voskem či stromovým balzámem. U kořenů obnovíme řezné rány
až na zdravou část. Do hluboko vyrytých jam přidáváme na dno pro zlepšení výživy stromků malou
hrstku hnojiva Cererit a také granulát Humag Agro, který zlepšuje vláhové a výživové vlastnosti půdy.
Pak přidáváme kompost nebo velmi kvalitní zeminu. Stromky při výsadbě sázíme stejně hluboko, jako
byly v ovocné školce. Po zahrnutí jamky z větší části objemu zeminou vydatně zalijeme vodou a po
vsáknutí vody dosypeme zeminu do potřebné výšky.
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