
Okénko zahrádkáře. 
 

     Měsíc březen byl teplotně dlouhodobě „normální“ s velkými teplotními zvraty, dešťové srážky byly 

pod dlouhodobým normálem. Za celý měsíc spadlo v okolí Znojma 15 – 26 mm srážek, poslední déšť 

byl 6.3. Bohužel v druhé dekádě března jsme zaznamenali jarní mrazíky (až – 6
O
C), které z velké části 

poškodily květy meruněk a broskvoní a je předpoklad minimální či žádné sklizně u těchto ovocných 

druhů. Těsně před začátkem rozkvětu jsou stromy švestek, třešní, višní a hrušní. Keře révy vinné na 

teplých lokalitách již „slzí“ a u raných rezistentních odrůd (Vostorg, Prim) začínají rašit.      

Podle vývoje vegetace je nutné počítat u slivoní, švestek, višní, třešní, hrušní a jabloní s předjarním 

postřikem proti líhnoucím se škůdcům přípravky na bázi oleje s insekticidem. Ochranný postřik 

provádíme ve stádiu zeleného květního poupěte a použijeme 2% řepkový olej, do kterého přidáme  

Reldan 40 EC v koncentraci 0,125%, nebo Karate 0,05% a také Kuprikol 0,5% proti chorobám 

„dřeva“. Je možné použít také již nově vyráběný olejový prostředek Rock Effekt ve stejné koncentraci 

jako minerální olej a který navíc ještě odpuzuje i škůdce.     

U révy je vhodné v tomto období provést ochranný postřik proti kadeřavosti a plstnatosti přípravkem 

Sulka v koncentraci 3 – 5%, vyšší koncentraci volíme před rašením, nižší po vyrašení ve fázi 

„holoubat“. Postřik je vhodné aplikovat za teplého počasí.  

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

přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.  

Pokud jsme u stromů broskvoní ještě neprovedli jarní řez je vhodné počkat na fázi až budou znát 

mladé plůdky. Bohužel, poškození květů jarními mrazíky je velké a musíme tak „vybírat“ jen větvičky 

či obrost s mladými plůdky.   

U meruněk nyní v jarním období řežeme jen mladé stromy v rámci výchovného řezu. Staré stromy 

meruněk v důsledku velkého poškození květních orgánů jarními mrazíky bych doporučoval vůbec 

neřezat a řez provézt až v letním období po sklizni plodů. U mladých stromů meruněk i broskvoní je 

vhodné řezné rány ošetřit přípravkem Santar či jiným stromovým balzámem, popřípadě použijeme 

Latex do kterého přidáme fungicid.  

V současné době je vhodný termín pro výsadbu sazenic révy, neboť půda po oteplení, je již prohřátá 

na 10
0
C. Do vyrytých hlubokých jamek přidáváme na dno hrstku hnojiva Cererit s přídavkem granulí 

Humac Agro, které zlepšuje vláhové a výživové vlastnosti půdy a které „rozmícháme“ rýčem se 

zeminou. Pak přidáme kompost nebo rašelinu se zeminou, na kterou pak dáme sazenici. Po zahrnutí 

jamky z větší části objemu zeminou důkladně zalijeme vysazenou sazenici vodou a zahrneme zbytkem 

zeminy. Vrchní část sazenice je parafinovaná, takže nemusíme již nahrnovat zeminu.   
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