
Okénko zahrádkáře. 
 

     Měsíc duben byl teplotně mírně nadprůměrný s menším množstvím dešťových srážek (okolí 

Znojma) ve výši 12 – 26 mm. Za první dva dny měsíce května spadlo 2 - 6 mm dešťových srážek. 

Stromy jabloní dokvétají, nebo jsou v chladnějších lokalitách ještě v plném květu. Keře révy vinné 

jsou vyrašené s délkou letorostů 5 – 30 cm. Celkově je vegetační doba u trvalých kultur urychlená o 

cca dva týdny.     

V této vývojové fázi jádrovin – po odkvětu, je nutné počítat s ochranným postřikem proti houbovým 

chorobám, především strupovitosti, padlí a škůdcům – mšicím, píďalkám a obaleči jablečném. U 

hrušní musíme počítat i s ochranou proti rzi hrušňové, obaleči a mérám. Tento ochranný zásah je jeden 

z nejdůležitějších v ochraně jádrovin a navíc je letos menší množství nasazených mladých plůdků a po 

deštích posledních dní je i delší ovlhčení listů. Ošetřujeme přípravky: Topas 100 EC 0,045% nebo 

Discus 0,02% či Zato 50 WG 0,015% a na škůdce přidáme Decis Mega 0,01%, nebo Calypso 480 BC 

0,025% či Mospilan 20 SP 0,02%.  U hrušní volíme přípravky, které účinkují jak na strupovitost, tak i 

na rez - Delan, Discus, Merpan, Polyram, Thiram a Zato. Vyšší napadení rzí na listech hrušní 

podporuje blízkost konifer – Thují, Cypříšů a Jalovců.  Proti mérám přidáme přírodní olej Rock Effect 

v koncentraci 0,5 – 1%, tento přípravek „odpuzuje“ škůdce a navíc působí i proti padlí. U jabloní je 

vhodné přidávat do postřiků listovou výživu, která zlepšuje výživu rostlin vápníkem a ostatními prvky 

a preventivně eliminuje pozdější hořkou pihovitost plodů jablek. 

Porost jahodníku po dešťových přeháňkách ošetřujeme na konci kvetení přípravky proti plísni šedé na 

plodech: Mythos 30 SC 0,25% nebo Teldor 500 SC 0,15% či Thiram Granuflo 0,25% .  

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

přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.  
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