
Okénko zahrádkáře. 
 

Teplotní průběh poslední srpnové dekády byl velmi chladný, takže celkově měsíc srpen byl teplotně 

podprůměrný. Naopak měsíční dešťové srážky byly hodně nadprůměrné. Dešťové srážky do 28. srpna 

se pohybovali v rozpětí od 76 či 87 mm (Stošíkovice, Těšetice) přes 104 mm (Slup) a 144 mm 

(Vrbovec) až po 193 mm (Branišovice). 

Ve feromonových lapacích byl zaznamenán silný pokles letu motýlků obaleče jablečného a 

slupkového. Postupně dozrávají jablka odrůdy James Grive, u hrušní jsou zralé plody odrůdy 

Clappova a Williamsova. U broskvoní dozrávají plody pozdních odrůd Halehaven, Cresthaven a 

nektarinky. U švestek se sklízejí plody Čačanské najbolje a rodné, dozrávají plody odrůdy Jojo, 

Stanley a Valor. 

U keřů vinné révy pokračuje silný růst letorostů i zálistků. Ze stolních odrůd jsou zralé hrozny odrůd 

Vostorg, Arkadia, Prim a Ajvaz, rané moštové odrůdy (Iršai Oliver a Solaris) dozrávají. U středně 

raných moštových odrůd (Muškát moravský, Müller Thurgau, Neuburské, Sylvánské zelené a 

Veltlínské červené rané) jsou plně zaměklé  bobule hroznů.  U modrých odrůd jsou zbarveny hrozny 

většiny odrůd. Celkově je mírné opoždění vegetační doby asi o jeden týden oproti normálu. U 

citlivých odrůd a v uzavřených lokalitách je různý stupeň výskytu padlí na bobulích, jež praskají a 

jsou napadeny hnilobou hroznů. Stále se objevují další keře s výskytem chřadnutí a odumírání kmínků 

(ESCA) a také příznaky fytoplasmového žloutnutí (u bílých odrůd) či červenání (u modrých odrůd) 

listů (Stolbur).      

U pozdních odrůd révy (Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené), kde je stále velmi 

vysoká vnímavost bobulí k plísni šedé, aplikujeme postřik, proti plísni šedé Teldor 500 SC 0,1% nebo 

Scala 0,2% do kterého přidáme přípravek s obsahem mědi (Champion 50 WG, Flowbrix) na zlepšení 

vyzrávání letorostů a omezení výskytu plísně révové na mladých listech. 

Hlavní prací u révy vinné je udržení zelené listové stěny v opěrné konstrukci opakovaným 

osečkováním letorostů nad horním dvojdrátím. Při stávajícím chladném období je vhodné odlisťovat 

zónu hroznů, odstraněním asi 1 - 2 listů v okolí každého hroznu u modrých a bílých pozdních odrůd.  

U stromů broskvoní po sklizni plodů začneme s letním řezem a provádíme jej až do poloviny září. 

V této době bakteriózy, které jsou příčinou chorob větví, se špatně dostávají do řezných ran letorostů i 

větví. Letní řez provádíme částečným „zmlazením a prosvětlením“ stromů se záměrem stálého 

snižování  výšky i objemu korun, úměrně stáří a velikosti stromů. U broskvoňových stromů daleko 

více provádíme detailní řez zahradnickými nůžkami než u meruněk. Snažíme se zmenšovat délku dvou 

až tříletých postraních větví na základních kosterních větví zakrácením na vhodný jednoletý výhon, 

který již nezakracujeme. Letní řez provádíme podle vzrůstnosti stromu i délce jednoletých výhonů. 

Počítáme s ponecháním většího množství jednoletých výhonů jako „rezervy“ pro případ poškození 

zimními či pozdně jarními mrazy. Počítáme také s tím, že základní řez stromů broskvoní provádíme na 

jaře v období těsně před květem.     
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