
Vážení přátelé zahrádkáři,

pomalu končí první rok nového volebního
období, a i když je na hodnocení příliš brzy,
myslím, že se nám daří naplňovat cíle, které
jsme si vytyčili v programové orientaci pro toto
volební období. Asi nejvíce bych vyzdvihl zvýšení
prestiže a vůbec povědomí o našem Svazu ve
společnosti. V podstatě ihned po volbách jsme
navázali kontakt s médii a formou rozhovorů,
tiskových zpráv a odborných článků jsme dosáhli
zvýšení zájmu novinářů. Tím, že jim v průběhu
roku nabízíme vhodná témata, tento zájem
neopadá, ale naopak. Pozorujeme trvalý a ros
toucí zájem médií o nás, naše služby a servis,
který nabízíme. Je to mnohdy náročná a titěrná
práce, ale není samoúčelná; jedině tak můžeme
společnosti ukázat naši bohatou a prospěšnou
činnost. Naše výstavy, odborné instruktáže a
poradenství, vzdělávání a v neposlední řadě
práce s mládeží, to jsou činnosti, za kterými se
ukrývá obrovský kus práce našich aktivních
členů. V poslední době jsem měl tu čest navštívit
několik zahrádkářských výstav, mnohé z nich
poprvé v životě a byl jsem mile překvapen jejich
rozsahem a vysokou kvalitou. Také u regionálních
výstav je velmi žádoucí propojení s médii a na
mnoha místech tato spolupráce funguje i při
propagaci dalších akcí jako jsou Dny otevřených
zahrad, akcí ke Dni dětí, kroužky malých
zahradníčků, dokonce i autorská čtení v zahrád
kových osadách. Tyto aktivity, za kterými stojí
mravenčí práce desetitisíců našich aktivních
členů, jsou příkladem pro ostatní a pomáhají
změnit pohled na náš Svaz. My na ústředí
můžeme napomoci, pootevřít vrátka, ale ten
hlavní podíl mají naši členové, za to jim patří
obrovské poděkování.

Ale nejsou to jen výstavy. Mezi naše silné
stránky tradičně patří vzdělávání, odborné se
mináře a poradenství. Nelze si představit
zahrádkářskou výstavu bez poradny, kde návště
vníci hledají pomoc u nás. To je naše deviza,
přidaná hodnota, která je ve společnosti velmi
ceněna. Drobnou rezervu v této oblasti máme
v neúplném seznamu našich odborníků, kteří
se nebojí veřejně vystoupit i v médiích.

Nemohu se nezmínit o práci s mládeží, kterou
držíme na vysoké úrovni. Každoročně vyhla
šujeme výtvarnou a fotografickou soutěž a
samozřejmě stěžejní soutěž Mladý zahrádkář.
Je škoda, že se této soutěže, která má vynikající
renomé a atmosféru, účastní asi pouze polovina
územních sdružení. Všem, kteří se podílí na
organizování soutěží a vůbec se věnují práci
s mládeží, naleží náš obdiv a poděkování.

Floristická soutěž má i kategorii pro dospělé a
za poměrně krátkou dobu dosáhla vynikající
úrovně. Je zřejmé, že i floristika je mezi zahrádkáři
velmi oblíbená disciplína.

Jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto naše
aktivity budeme zdárně rozvíjet i v roce 2016,
který pro náš Svaz bude prubířským kamen.
Mám na mysli především nutnost dokončení
registrací našich pobočných spolků u rejstříkového
soudu. Liknavost organizací, které dosud ne
zaslaly na ústředí podklady nutné k registraci,
v nás vyvolává obavy, zda stihneme kompletní
přeregistraci v bezplatném období do 30. 6. 2016.
Organizace, které v termínu podklady nedodají,
musí počítat s úhradou případného správního
poplatku ze svých zdrojů. Vyzývám proto výbory
základních organizací aby se zasíláním neotálely
a podklady co nejdříve zaslaly na ústředí. Těm
odpovědným organizacím, které již mají podklady
v pořádku zaslány, děkuji za příkladnou spolu
práci.

Stále se snažíme prosadit přijetí zahrád
kářského zákona. I přes mnohá jednání s naší
politickou reprezentací se bohužel nepodařilo
posunout ani o krok dál. Je načase změnit
rétoriku a připomenout panu premiérovi slib
učiněný na našem Sněmu, že se zasadí o
předložení zahrádkářského zákona jako vládního
návrhu. Koneckonců nejsme jen zahrádkáři, ale
také voliči a to bychom měli dát jednoznačně
najevo.

Co nám však dělá radost, je časopis Zahrádkář.
I přes všeobecný pokles zájmu o tištěná média,
se drží v čele vydávaných hobby magazínů. Je
to především díky jeho vysoké odborné úrovni,
kterou se snažíme podpořit i novými formami
propagace. Rovněž hledáme možnosti jak ča
sopis zpřístupnit širší členské základně. Možná
jste si všimli i nové grafiky od srpnového čísla,
která nastala změnou dodavatele a přinesla
i nové výhodnější smluvní podmínky, takže i
v roce 2016 zůstane cena časopisu na současné
úrovni.

Rok 2016 pro nás bude rovněž rokem příprav.
Příprav na rok 2017, ve kterém oslaví náš Svaz
60 let od svého založení. Již dnes se rodí nápady
na možné scénáře akcí, o nichž začínáme
diskutovat. Vše bude záviset na finančních
možnostech Svazu a případných dotací.

Vážení přátelé, dovolte mi popřát Vám do
nového roku 2016 především hodně zdraví,
elánu, životní pohody a v neposlední řadě i
pěstitelských úspěchů. Doufejme, že nadcházející
rok bude bohatší, minimálně na dešťové srážky.

Stanislav Kozlík, PředsedaČZS
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ZAHRÁDKÁŘ – stálice na trhu
Časopis Zahrádkář vstupuje s rokem 201 6

do 48. ročníku. Coby ryze český časopis si
vybudoval za ta léta pevné místo na trhu
tiskovin. Vždy přinášel a přináší ověřené
informace od našich odborníků z výzkum-
ných ústavů, šlechtitelských stanic, škol i od
zkušených pěstitelů. V době svých úplných
začátků neměl téměř žádnou konkurenci a
jeho náklad byl přes 300 tisíc výtisků. Po
roce 1 989 měl přibl ižně poloviční náklad, ale
konkurence začala narůstat nejenom v po-
době samostatných časopisů věnovaných
zahradě, ale také rubrik o zahradě ve většině
ostatních časopisů. Některé z nových pře-
vážně zahraničních periodik zazáři ly a skon-
či ly, j iné se drží dodnes, ale jej ich počáteční
náklad se mnohdy rychle sníži l . Zahrádkář si
posledních přibl ižně deset let držel náklad
kolem 1 00 tisíc výtisků, což je na tu dobu
velmi pěkný výsledek, který jej řadi l na špičku
mezi časopisy zaměřené na zahradu. Navíc
přibl ižně polovinu nákladu tvoří stále před-
platitelé, což ještě posiluje stabil itu časopisu.
Co však tlačí náklad dolů všem tištěným mé-
diím, především deníkům, ale samozřejmě i
časopisům, je internet, který přináší zdarma
obrovské množství informací. Je třeba je hle-
dat, jsou mnohdy nepřesné, neutříděné, ale
vyhledat je lze.
Nemyslím si, že internet bude znamenat

konec tištěných novin a časopisů, jako nás-
tup televize neznamenal konec rozhlasu.
Budou vždy lidé, kteří si raději vemou do ruky
pěknou knihu, časopis nebo noviny. Otázkou
je, jaký tištěný náklad se nám povede do

budoucna uhájit. Náš časopis má za sebou
jednu z největších zájmových organizací.
Pokud toho využijeme, bude to pro nás a náš
časopis velká výhoda. Každoročně organi-
zace ČZS pořádají stovky výstav, na kterých
je možné časopis propagovat stejně tak jako
časopis propaguje zahrádkářské výstavy.
Základní organizace ČZS mohou časopis
odebírat s výraznou slevou (roční předplatné
za 1 80 Kč). Předplatné časopisu mohou or-
ganizace dávat i jako dárek jubilantům.
Přes všechny snahy se tištěný náklad

v posledním období dostal mírně pod 1 00
tisíc. Předplatitelů neubylo, ale klesá prodej
na stáncích, které jsou přeplněné časopisy.
Na drahou reklamu nezbývají peníze, naopak
se snažíme ve všech směrech o úspory.
Jednou z hlavních úspor byla změna studia a
tím i grafiky časopisu. Ještě více usilujeme o
naše předplatitele, které si doslova hýčkáme
nižší cenou (místo 34 Kč jen 28 Kč) a dalšími
bonusy. Kromě stolního týdenního kalendáře,
který tradičně dostávají předplatitelé s led-
novým číslem, obdrží opět v únorovém, břez-
novém dubnovém, květnovém a také pro-
sincovém vydání po sáčku osiva od našich
dvou předních semenářských firem (SEMO,
Moravoseed). Připravujeme také další dva
speciály – Knihovničky Zahrádkáře, jedna
bude zaměřená na tykvovité plodiny a druhá
na modré peckoviny. Osvědčily se i slevové
kupony tištěné pravidelně v každém čísle,
které rovněž přinášejí našim čtenářům slevy.
Věřím, že náš společný svazový časopis

budete číst i nadále a podpoříte ho na akcích,
které pořádáte.

Jan Stanzel, šéfredaktor

Nezapomeňte, že každá základní organizace ČZS si může sjednat

jedno zvýhodněné předplatné časopisu jen za 180 Kč na rok.
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Základy půdoznalství pro
zahrádkáře

Rok 2015 – Mezinárodní rok půdy
V Římě, sídle OSN pro výživu a zeměděl-

ství (FAO), se v pátek 5. 1 2. 201 4 uskutečnily
oslavy 1 . Světového dne půdy (World Soil
Day). Při té příležitosti byl vyhlášený rok
201 5 jako Mezinárodní rok půdy (Inter-
national Year of Soils). Mezi hlavní cíle této
akce patří upřít pozornost občanské společ-
nosti na zásadní význam půdy pro l idský
život, informovat veřejnost o klíčové úloze
půdy pro potravinovou bezpečnost, sbírat
informace o půdách a jej ich kontrole na
všech úrovních – regionální, národní i mezi-
národní, snižování následků klimatických
změn (rozšiřování pouští), odstraňování chu-
doby, napomáhání trvale udržitelnému rozvoji
(TUR) - trvalá ochrana půdních zdrojů a
podpora investic do půdních zdrojů tak, aby
uživatelé půdy mohli s půdou disponovat a
udržovat j i v dobrém stavu.
Pro všechny uživatele půdy – zemědělce,

zahradníky i zahrádkáře je vyhlášený Mezi-
národní rok půdy příležitostí k zamyšlení nad
významem půdy, nad systémem péče o půdu
a její úrodnost, nad ochranou půdy jako
ekologického faktoru a nad znalostmi, které
o půdě máme. Hospodaření na půdě je dnes
mimořádně složitá činnost, plná nejen mo-
derních technologií a vědeckých poznatků a
hlubokých znalostí přírodních zákonitostí, ale
často také nadšení a citu. Protože je známo,
že opakování je matkou moudrosti , snad
neuškodí připomenutí základních údajů o
půdě, jejím složení, druzích, vlastnostech,
klasifikaci, zúrodňovacích opatřeních, zpra-
cování půdy, apod.

Co je to půda?
Každá půda představuje živý organismus,

v němž panuje čilý život různých baktérií,
mikroskopických hub a jiných mikroorga-
nismů. Je to obdivuhodný uzavřený kruh bytí
a zániku, tvorby látek a rozkladu organických
látek. Jako každý živý organismus i půda má
jediný cíl : žít a plodit. Označením půda se
v půdoznalství rozumí vrchní vrstva tuhé
zemské kůry.
Je to přírodní útvar zasazený v přirozeném

prostředí. Jestl iže vyjmeme z půdy určitou

část a upravíme ji , dostaneme zeminu. Za-
hrádkáři, zahradníci a zemědělci tedy pracují
pouze s půdou a zeminou, s hlínou pracují
cihláři , keramici a kamnáři. Hlínou nazýváme
biologicky málo činnou zem.
Vrchní vrstva půdy se nazývá ornice, pod

ní je slabší vrstva zvaná podloží, ještě hlou-
běji je spodina a matečná hornina.

Půda a její složky.
Půda je základ zemědělství, zahradnictví i
zahrádkaření. Půda je vedle vody a vzduchu
třetí základní složkou životního prostředí.
Představuje složitý systém živých i neživých
součástí, udržující se za normálních pod-
mínek v rovnovážném stavu. Půda se skládá
z různých součástí – fází. Jsou to především
pevné látky (minerální a organické), voda a
vzduch.

Neživou složku půdy tvoří jak anorganické
látky (zvětralá hornina, půdní voda a vzduch),
tak i organické látky v různém stupni rozkladu -
humus.
Minerální podíl půdy je charakterizován
mineralogickým a chemickým složením a
zrnitostí půdy. V našich půdách převládají
draselné a sodnovápenaté živce, křemičitany
železa a hořčíku, slídy, uhl ičitany a jílovité
minerály. Obsah prvků v půdě je velmi roz-
manitý. Prvky lze rozdělit na makroele-
menty, které tvoří převážnou část půdní
hmoty, a mikroelementy, které se vyskytují
v malém množství. Největší zastoupení v pů-
dě mají kyslík, křemík, hl iník a železo, které
se vyskytují v minerálech. Kyslík se nachází
také v organických látkách, je součástí půdní
vody a půdního vzduchu. Křemík s hliníkem
tvoří kostru půdní hmoty. Hlavními živinami,
důležitými pro růst a vývoj rostl in, jsou dusík,
fosfor a draslík, pro rostl iny a půdu vápník a
hořčík. Mezi mikroelementy patří např. bór,
mangan, měď, molybden, zinek a další, které
mají význam ve výživě rostl in. Přítomnost
těchto prvků ovlivňuje vlastnosti půdy, ze-
jména její úrodnost. Pro zlepšení půdních
vlastností jsou některé prvky, zejména živiny,
do půdy dodávány formou hnojiv.
Humus je složitým souborem organických
látek. Při jeho tvorbě se uplatňují jak aerobní
pochody (za přístupu vzduchu), tak pochody
anaerobní (bez přístupu vzduchu). Podle
fyzikálního stavu a struktury rozl išujeme
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původní organické zbytky na hrubý (surový)
humus, jemný (amorfní) humus a koloidně
až molekulárně disperzní humus. Podle
reakce a sorpční nasycenosti se rozl išuje
humus kyselý (sorpčně nenasycený), neu-
trální nebo vápenatý (sorpčně nasycený)
a alkal ický (sodný) s výrazně zásaditou
reakcí. Z pohledu půdních organismů se
humus třídí na živný, který podléhá rozkladu
a činnosti mikroorganismů, a trvalý, který
mikrobiálnímu rozkladu více odolává, může
se hromadit a obsahuje huminové kyseliny.
Podle obsahu humusu se půdy rozdělují na
slabě humózní (pod 1%), mírně humózní
(1 –2 %), středně humózní (2–3 %), si lně hu-
mózní (3–5 %) a velmi humózní (nad 5 %).
Obsah humusu se projevuje i v barvě půdy,
která u velmi humózních půd přechází
z tmavě hnědé až do černé.
Jílovitohumusový sorpční komplex - jílo-
vité koloidní částice spolu s humusovými
jsou v půdě základem půdní sorpce – poutá-
ní živin. Mají nesmírně velký povrch, na kte-
rém probíhají všechny fyzikálně chemické
reakce, umožňující poutání a výměnu látek
z půdního roztoku. Sníží-l i se koncentrace
určité živiny v půdním roztoku, uvolňuje se
tato živina ze sorpčního komplexu tak
dlouho, než se vyrovná její obsah mezi
půdním roztokem a sorpčním komplexem.
Pokud se naopak zvýší její koncentrace
v půdním roztoku, je poutána (sorbována)
tak dlouho, až se upraví rovnováha. Tyto
pochody umožňují rostl inám zpřístupnit větší
množství živiny, než jaké je v půdním roz-
toku, a zároveň zabrání nebezpečnému zvý-
šení koncentrace půdního roztoku a vypla-
vení živiny, např. při hnojení průmyslovými
hnojivy. V otázce hnojení ve vztahu k půdě
jsou zahrádkáři často stále málo infor-
mováni. Přehnojení či nedostatečné hnojení,
neefektivně vynaložené náklady na hnojiva
či ohrožení produkce či vodních zdrojů jsou
potom důsledkem nedostatečné znalosti a
praxe.
Půdní roztok (voda) obsahuje hlavně mine-
rální látky, nejčastěj i ve formě kationtů a ani-
ontů, a dále organické látky (huminové kyse-
l iny a fulvokyseliny). Schopnost půdy zadr-
žovat vodu se označuje jako vododržnost
půdy.
Půdní vzduch se dostává do půdy póry z at-
mosféry působením teploty, pohybu vzduchu

a atmosférického tlaku. Půda se obohacuje
o oxid uhl ičitý (0,3 %), amoniak, vodní páry
apod. Produkce oxidu uhličitého závisí na
činnosti půdních mikroorganismů.
Živou složku představují půdní organismy –
edafon . Tvoří jej různé mikroorganismy –
baktérie, houby (kvasinky, plísně, podhoubí
vyšších hub), rostl iny (řasy, kořeny rostl in) a
živočichové (chvostoskoci, roztoči, hlísti ,
kroužkovci, hmyz a jeho larvy a mnoho dal-
ších skupin organismů). Edafon je nezbyt-
nou složkou půdy, bez něj by půda ani
nevznikla a neudržela své vlastnosti a svoji
úrodnost. Na edafon však působí negativně
řada faktorů a tím se podstatně snižuje
úrodnost půdy (např. pesticidy, přehnojování
minerálními hnojivy, zasolování půd, konta-
minace půd imisemi a těžkými kovy, oky-
selování, eroze, zhutňování půd a snižování
pestrosti v osevních postupech).

Jednotky, které se používají při územním
plánování zemědělské výroby, vyjadřují
vhodnost přírodních podmínek (základních
vlastností kl imatu a půdy) pro pěstování
našich hlavních plodin. Znalost výrobních
typů a podtypů (rajonizace) poskytuje za-
hrádkáři cenné informace o možnostech
pěstování různých druhů rostl in a o rychlosti
jej ich sezónního vývinu. Zahrady v jedno-
tl ivých výrobních typech se významně liší
svým rostl instvem a celkovým pojetím.

Bilance půdy v České republice
Z celkové rozlohy České republiky (celkem

78 866 km2) asi polovinu (47 %) - využíváme
k zemědělské činnosti , tedy k produkci
potravin a krmiv, biopaliv,[ Jedná se o čin-
nost provozovanou na orné půdě (34 %),
v zahradách (2 %) a ovocných sadech (1 %),
vinicích a chmelnicích a trvalých travních
porostech (jako jsou louky a pastviny, které
zaujímají cca 1 3 %). Tyto plochy tvoří tzv.
zemědělský půdní fond (cca 4,3 mil . ha).
Zbytek půdního fondu tvoří lesní půda
(38 %), vodní plochy (2 %), zastavěné plochy
(2 %) a ostatní plochy (8 %). Z celkové vý-
měry zemědělské půdy u nás tvoří orná půda
cca 74% a na 1 obyvatele připadá cca 0,3 ha
orné půdy a cca 0,4 ha zemědělské půdy.
Zemědělská půda se u nás nachází pře-

vážně v méně příznivých půdně klimatických
podmínkách. Nadprůměrně úrodných orných
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půd je u nás přibl ižně 40 %, průměrně a
podprůměrně úrodných půd je 54 % a pro
zemědělskou činnost zcela nevhodných
ploch je cca 6 %. Více než 20 % zemědělské
půdy se v ČR rozkládá v nadmořské výšce
nad 500 m n. m. Alarmující není jen tempo,
kterým zemědělská půda ubývá, ale zejmé-
na zhoršování kvality půdy a snižování půdní
úrodnosti. Zdaleka největší nebezpečí pro
půdní fond představuje nesmyslné a nená-
vratné zabírání a zastavování půdy nízko-
podlažními sklady apod.

Charakteristika půdních podmínek
České republiky
Území ČR se vyznačuje relativně velkou

rozmanitostí stanovištních podmínek. Díky
tomu se u nás vytvoři lo velké množství
různých půdních typů a přechodů mezi nimi.
Půdní typ – je pedologickou taxonomickou
(systematickou) jednotkou charakterizující
půdu podle jejího vzniku (vl iv geologických
podmínek, podnebí, nadmořské výšky, pů-
vodního porostu, [). Podle Komplexního
průzkumu půd (KPP) se vyskytuje na území
ČR 1 2 hlavních půdních typů, z nichž 9 je
nejvíce rozšířeno:
a) velmi úrodné: – černozemě, hnědozemě,
lužní půdy (cca 23 %),

b) středně úrodné: drnové půdy, nivní půdy,
i l l imerizované půdy (cca 22 %) a

c) méně úrodné: hnědé půdy, podzoly, ren-
dziny (cca 55 %).

Co nejvíce ohrožuje naše půdy?
Kvalitě půdy neprospívá ani příl išná spe-

cial izace zemědělských podniků zaměřená
často na pěstování monokultur jednostranně
vyčerpávajících půdu a umožňujících rychlé
rozšíření chorob a škůdců. Alarmující jsou
nízké stavy hovězího dobytka – na stavy
skotu se pohlíží pouze z hlediska tržního
(poptávka po mléčných či masných výrob-
cích), a zcela opomíjena je klíčová role skotu
a produkce chlévského hnoje pro udržování
obsahu humusu v půdě a úrodnosti půdy.
Následkem likvidace edafonu se v půdě pře-
stává tvořit i humus, který je hlavní součástí
sorpčního komplexu půdy. Možnosti řešení
umožňující ozdravení půdy souvisejí s celko-
vou ekologizací zemědělství, které není jen
„výrobním“ odvětvím, ale vzhledem ke zdraví
l idí a ke krajině musí plnit i řadu jiných, tzv.

mimoprodukčních funkcí. Kde jinde než
v zahradnické a zahrádkářské praxi začít
s ekologickou optimalizací hospodaření za-
loženého na rovnici zdravá půda = zdravé
potraviny = zdravá zvířata = zdraví lidé =
zdravá krajina.
K dosažení vyrovnaného stavu půdy je

třeba přejít na správný způsob obdělávání
půdy, který zajistí trvalou úrodnost (ochranu
půdy před vyčerpáním a snižováním obsahu
humusu, snižování kyselosti půd pravidel-
ným vápněním, optimalizace vodních po-
měrů v půdě, zabránění erozi, promyšlené a
zdůvodněné dávkování hnojiv a pesticidů
tak, aby je rostl iny mohly spotřebovat a
využít a nedocházelo k zatížení půdy a vody,
rozšířit metody biologické regulace škůdců,
zvýšit druhovou pestrost (biodiverzitu) při
pěstování rostl in. Vyžaduje to zdravý selský
rozum a velmi dobré znalosti .
Podle velikosti částic se půda dělí na

půdní druhy - půdy písčité, hl inité a jílovité,
podle vývoje na půdní typy. Základem pro
klasifikaci půd je tzv. genetický půdní typ,
charakterizovaný kvalitativně přibl ižně stej-
ným souborem půdotvorných procesů.
Půdní typy jsou hlavními jednotkami kla-

sifikačního systému. Přísluší do jednotl ivých
referenčních tříd. Půdní typy jsou určovány
na základě skladby a vlastností půdních tzv.
diagnostických horizontů . Genetické půdní
typy se rozl išují podle toho, zda jej ich vývoj
ovl ivňovaly podzemní vody (nivní půda, lužní
půda, glejová půda, močálová půda, raše-
l inová půda), nebo podzemní vody s vyšším
obsahem solí (slaniska, slance) nebo zda
vznikaly jen s ovlivněním vlastností matečné
horniny, podnebí a vegetace (tzv. automorfní
půdy – černozem, hnědozem, drnová půda,
rendzina, a další). Jsou charakteristické vy-
tvořenými horizonty půdního profi lu. Povr-
chový horizont bývá obvykle humusový,
nejspodnějším horizontem je půdotvorný
substrát.
Pro určení jednotl ivých půdních horizontů

a půdních typů se používá Taxonomický
klasifikační systém půd ČR. Jedná se o
rozsáhlý systém pro hodnocení půd na
území ČR a zařazení půdních typů do
příslušných skupin (referenčních tříd). Vy-
chází ze zahraničních klasifikačních sys-
témů. Elektronická forma taxonomického
klasifikačního systému půd je zahrádkářům
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dostupná například na webu ČZU v Praze
http: //klasifikace.pedologie.czu.cz.
Na příkladu hnědé půdy (kambizemě),

nejrozšířenějšího půdního typu v ČR uvádím
její základní charakteristiku – je to převlá-
dající půdní typ pahorkatin a vrchovin (300
až 600 m n. m.) na území ČR, který vznikl
v mírně teplých (průměrná roční teplota
kolem 7 °C) a vlhkých oblastech. Původním
porostem byly lesy – v nižších polohách
listnaté, ve vyšších smíšené a jehl ičnaté.
Podle hornin, ze kterých vznikly, se na sva-
žitých terénech a na přemístěných zvětra-
l inách vytvoři ly písčitohl inité až jílovité půdy,
v nižších polohách hluboké, neštěrkovité
půdy. Bývají kyselé a méně úrodné, mají
málo živin a musí se dostatečně hnojit a
vápnit.

Zrnitost půdy a půdní druhy
Zrnitost vyjadřuje poměrné zastoupení

jednotl ivých zrnitostních kategorií.
Jemnozem obsahuje jílovité částice (do

0,001 mm), prachové částice (0,01 –0,05 m),
práškový písek (0,05–0,1 mm) a písek (0,1
až 2 mm). Skelet (půdní drť) obsahuje hrubý
písek (2–5 mm), drobný štěrk (5–1 0 mm),
hrubý štěrk (1 0–50 mm) a kamení (více než
50 mm). Jílové částice mají velmi aktivní
povrch s velkou sorpční schopností, poutají
vodu a živiny. Jsou velmi soudržné. S ros-
toucí vel ikostí půdních částic klesá schop-
nost poutat vodu a živiny i soudržnost půdy.
Podle podílu jednotl ivých zrnitostních kate-
gorií se rozl išují půdní druhy.

Rozdělení půdy podle procenta obsahu částic
menších než 0,01 mm

Písčité 0–10 % částic menších než 0,01 mm
(půdy lehké)

Hlinitopísčité 1 0–20 % částic menších než 0,01 mm
(půdy lehké)

Písčitohlinité 20–30 % částic menších než 0,01 mm
(půdy střední)

Hlinité 30–45 % částic menších než 0,01 mm
(půdy střední)

Jílovitohlinité 45–60 % částic menších než 0,01 mm
(půdy těžké)

Jílovité 60–75 % částic menších než 0,01 mm
(půdy těžké)

Jíl > 75 % částic menších než 0,01 mm
(půdy těžké)

Zúrodňovací opatření podle půdních druhů
Podle zpracovatelnosti se půdní druhy

zejména v zemědělské / zahradnické praxi
označují jako:
Lehké půdy – sem patří půdy písčité a

hl initopísčité, které jsou dobře propustné a
provzdušněné a snadno se obdělávají.
Mikrobiální činnost bývá intenzivní, dochází
při ní k rozkladu organických látek na jedno-
duché anorganické sloučeniny, jako je voda,
kyslík a další. Nevýhodou těchto půd je větší
nebezpečí vyplavení živin, protože jsou do-
bře propustné pro vodu. Tyto půdy rovněž
rychle vysychají, takže pokud jsou využívány
zemědělsky, je potřeba je zavlažovat. Orga-
nická hnojiva se v těchto půdách rychle
rozkládají, proto se hnojem či kompostem
musí často a vydatně hnojit. Z minerálních
hnojiv se mnoho živin vyplavuje do spodiny
– je proto nutné hnojit menšími dávkami a
častěj i . Lehké půdy se zúrodňují povážením
těžkými zeminami s převahou jílovitých čás-
tic (např. jílovitými slíny, komposty s pře-
vahou těžkých zemin, rybničním bahnem)
v množství cca 3 t na 1 00 m2.
Střední půdy – sem patří půdy písčito-

hl inité a hl inité, které mají příznivé fyzikální
vlastnosti a dobrou vodní a vzdušnou kapa-
citu. Vyznačují se dobrou biologickou čin-
ností a vhodným uvolňováním živin pro
rostl iny. Středně těžké půdy nalezneme
v nížinách, kde se díky jej ich příznivým
vlastnostem využívají pro zemědělství. Jsou
dostatečně soudržné, po kypření v tomto
stavu setrvávají a deštěm se nerozplavují.
Živiny dodané v hnojivech jsou střední pů-
dou dobře poutány a málo se vyplavují,
takže je pěstované rostl iny mají prakticky
kdykoliv k dispozici. Za normálních okolností
se tyto půdy dobře obdělávají, na mělčích
půdách se osvědčuje je prohlubovat.
Těžké půdy – sem patří půdy jílovito-

hl inité, jílovité, jíly. Vyšší obsah jílu způso-
buje zhoršování fyzikálních vlastností – na
povrchu se tvoří půdní škraloup. Půdy mají
malou propustnost pro vodu a vzduch, tím je
i biologická aktivita nižší a rozklad organické
hmoty je pomalejší. Tyto půdy proto bývají
náchylnější k zamokření. Těžké půdy nejsou
úrodné, proto se zemědělsky nevyužívají, je
však možné jej ich vlastnosti zlepšit přidáním
písku, kompostu či vápna. V těchto půdách
je nedostatek vzduchu, proto jsou vlhké a
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studené, biologicky málo činné. Organická
hmota se v nich rozkládá pomalu, živiny
dodané minerálními hnojivy se rychle váží
na půdní koloidy, které je pevně poutají a pro
rostl iny jen pomalu uvolňují. Ve vláhově
normálních letech jsou výnosy na těchto
půdách dobré, ve vlhkých letech špatné.
Důležitou zásadou je zpracování půdy na
podzim při správné vlhkosti , kdy hroudy přes
zimu promrznou a na jaře se samy roz-
padnou. Zlepšování těchto půd vyžaduje
mnoho práce – musí se povážet vyleh-
čujícími zeminami (pískem, popelem ze
dřeva, rašelinou), často vápnit vápencem
(aby se vysrážely půdní koloidy a zlepšila se
půdní struktura), mají se hnojit hnojem nebo
kompostem, jsou-l i zamokřené, odvodnit
drenážními trubkami.
Půdy slínové a vápenité – obsahují velké

množství uhl ičitanu vápenatého, hl inité a
jílovité částice, takže jsou meliorovány po-
dobně jako těžké půdy, logicky bez přídavků
vápna.
Půdy slabě štěrkovité, štěrkovité a ka-

menité – obsahují mnoho půdní drti a
kamení a málo jemnozemě. Jsou velmi pro-
pustné, výsušné, chudé živinami a biologicky
málo činné. Jsou-l i dostatečně hluboké, mo-
hou se pěstitelsky využít vhodnými rostl i-
nami, pokud mají alespoň 1 5 % jemnozemě.

Zjišťování půdní úrodnosti
Komplexní průzkum půd (KPP), poskytl

nejdůležitější poznatky o vlastnostech země-
dělských půd a umožnil souborně řešit
zúrodňovací opatření a efektivněji využívat
půdní fond.
Od roku 1 971 monitoruje v pěti letých cyk-

lech a od roku 1 981 ve tříletých cyklech
Ústřední a kontrolní ústav zemědělský
(ÚKZÚZ) ornice v rámci tzv. agrochemic-
kého zkoušení zemědělských půd (AZZP).
Má za úkol kontrolovat stav přístupných živin
(P, K, Mg), výměnnou půdní reakci (pH/KCl),
obsah uhličitanu vápenatého a potřebu
vápnění.
Grafické výstupy z půdoznaleckého průz-

kumu – základní půdní mapa, kartogram
zrnitosti, skeletovitosti a zamokření – jsou
k dispozici v zemědělských podnicích a na
územních pracovištích zemědělských správ
či zemědělských / zahradnických škol. Také
zahrádkáři je mohou využít pro svou potřebu

– pro zvýšení úrodnosti půdy, zdravější
produkci, snížení degradačních procesů
v půdě a kontaminace vod, zvýšení ekolo-
gické stabil ity, radosti ze smysluplné práce i
celkové kvality života.

Ing. František Pazdera ÚS Rakovník

Bylinková zahrádka,
zahrádka z léčivých rostlin

Základní kolekci byl in tvoří ty, které použí-
váme při přípravě pokrmů. Vejdou se i do té
nejmenší zahrádky a mnohé se dají pěstovat
také v květináčích, nebo použijeme truhlíky,
koryta a další vhodné nádoby. Měly by být
(alespoň ty nejčastěj i používané) co nejblíže
u kuchyně.
Naše zahrádka by měla být osluněná

alespoň 5–7 hodin denně. Do míst mírně
odkloněných od slunce se hodí jen některé
byliny, například l ibeček, máta, kozlík, pažit-
ka.
Velmi důležitá je lehká, minerální půda. Je

vhodné pokrýt j i na povrchu štěrkem. Kromě
toho, že kamenitý povrch vypadá pěkně,
brání zbytečnému výparu vody. Přes den se
kamínky zahřejí a v noci pak vydávají teplo,
což svědčí teplomilným bylinkám pocháze-
jícím ze Středomoří. Další výhodou je, že
kamínky po zalití nebo po dešti rychle
oschnou a husté polštáře bylinek potom
odspodu nezahnívají.
Klášterní zahrady měly symetricky řešené

bylinkové zahrádky. Cesty do tvaru kříže je
děli ly na menší záhony. I naše zahrádka by
měla být rozčleněná na menší plochy. Je to
praktické, přehledné a cesty umožňují přís-
tup ke každému záhonu ze všech stran.
Bylinky by neměly být vysázeny dále než
75 cm od kraje záhonu. To umožňuje jej ich
snadné ošetřování i skl izeň.
V současných zahradách jsou velmi krás-

ná i volná moderní řešení. Do větších po-
zemků lze začlenit i lavičku a vytvořit tak
místo k odpočinku v prostředí vonných bylin
a keřů.
Ať už zvolíme jakékoliv řešení, po obvodu

bylinkové zahrady lze do pozadí léčivek
vysadit keře nebo pnoucí rostl iny. Splní
estetický účel, a vytvoří mikrokl ima pro te-
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plomilné bylinky. Pokud máme více místa,
mohou to být pnoucí růže, jej ich květy
přinášejí krásu a též se dají mnohostranně
využít. Pokud zařadíme i některé botanické
druhy, jako je například růže sivá (Rosa
glauca), bude se její šedý list dobře vyjímat
v okolní zeleni. A na podzim sklidíme zdraví
prospěšné šípky.
Aromatické bylinky vysazujeme podél

cest. Zjemňují jej ich okraje, jsou snadno
dosažitelné a při každém pohybu vzduchu a
doteku se rozvoní si l ice v nich obsažené.
Mnohé z nich – tymián, šalvěj, yzop, mate-
řídouška, saturejka vyžadují nepřetržitou
skl izeň, která má pro ně zmlazující účinek.
Vytvářejí pak husté, kompaktní keříčky. Bez
řezu by postupně vyholovaly a brzy odu-
mřely, postupně vyhynuly. Pokud je zrovna
nepotřebujeme, po sklizni je usušíme jako
voňavé potpourri (vonné bylinné směsi),
které v letních měsících zažene obtížný
hmyz. Také se uplatní ve vonných pol-
štářcích vložených do prádelníku či šatníku,
nebo použitých do koupele.
V centru zahrádky jsou mnohopohledové

záhonky, které obcházíme ze všech stran.
Proto do nich nesázíme nejvyšší, ale jen
středně vysoké rostl iny – a to do středu
záhonu – směrem k okraji pak rostl iny nižší,
ty nejnižší tvoří lem záhonu. Nejvyšší rostl iny
sázíme před kulisu keřů, do pozadí
obvodových záhonů, které jsou jedno-
pohledové. Směrem k cestě bližšímu okraji
se zase bude postupně výška rostl in
snižovat. Taková výsadba je přehledná a
zajistí dostatek světla, vhodné podmínky i
pro rostl iny vyžadující polostín a vlhčí půdu.
Vysadíme je do stínu středně vysokých
rostl in uprostřed záhonu. Nad vysoké stí-
nomilné rostl iny umístíme konstrukci, kterou
můžeme nechat porůst pnoucími fazolemi,
l ichořeřišnicí. K patě konstrukce vysadíme
rostl iny náročnější na vláhu. Na takovou
konstrukci, která krom stínu vytváří i
horizontální a vertikální předěl v zahradě,
můžeme použít například větve z prořezu
keřů a stromů. Porostlá zelení vypadá velmi
dobře.
Při výsadbě pamatujeme i na pozdější

ošetřování byl inek a zeleně v pozadí. U ob-
vodových záhonů si proto ponecháme na
potřených místech přístupy a osadíme je
kobercovými byl inkami, kterým nějaké to

přišlápnutí nevadí, například mateřídouškou,
nebo v polostínu rozrazilem lékařským.
I v byl inkové zahrádce se snažíme střídat

rostl inné druhy, abychom udrželi půdu v plné
síle a nezamořil i j i chorobami a škůdci. Proto
měníme stanoviště jednoletých a dvouletých
bylin a krátkověkých trvalek (3–4 roky).
Nepoužíváme zde chemické ochranné pro-
středky. Bylinky jsou obyčejně odolné, a
pokud by se v porostu vyskytlo třeba padlí, je
lepší napadené části ořezat a spálit. Pří-
padné škůdce ničíme mechanicky, ihned při
zaznamenání výskytu.
Další možností, jak udržet zdraví byl inek

je zamíchat je mezi zeleninu – nejen
v kuchyni, ale i v užitkové zahradě. Napří-
klad l ichořeřišnice se dobře vyjímá na okraji
kompostu, je dobrým sousedem pro hrách,
fazol, popřípadě zelí. V mezerách na ze-
leninových záhonech mohou růst jednoleté
bylinky – jen je třeba dát pozor na to, aby si
výškou a vzrůstem nekonkurovaly v náro-
cích na světlo. Mnohé léčivky lze výhodně
začlenit do trvalkových záhonů. Na slunném
stanovišti mezi vyššími trvalkami bude pů-
sobivá skupina vytvořená z několika rostl in
od každého druhu: divizny velkokvěté,
topolovky růžové, proskurníku lékařského,
slézu maurského, bělotrnu kulatohlavého.
S růžemi všech barev bude ladit levandule a
záhon může lemovat například kontryhel.
Jeho kvetoucí nať a l isty po ostříhání rychle
dorůstají, takže je můžeme sklízet 2x až 3x
za sezonu. Červeným, růžovým i bílým rů-
žím vytvoří krásné pozadí světle růžová
květenství kozlíku lékařského.
V polostinných partiích mezi vyššími trval-

kami se budou dobře vyjímat krásná kvě-
tenství tužebníku ji lmového, pod keři zase
česnek medvědí. Středně vysoké trvalky
vhodně doplní třapatka nachová a šišák
bajkalský, případně celík zlatobýl.
Měsíček lékařský se dobře vyjímá v sou-

sedství j iných letniček, pl icník lékařský zase
v trvalkových partiích, které po odkvětu
zdobí svými dekorativními l isty. Máme-l i
vřesoviště, pak i ideální podmínky pro za-
členění a růst vřesu obecného. Pokud ne,
vysadíme ho před dřeviny milující kyselou
půdu, například dříny, vi líny.
Trvalkové skupiny ozdobí modrým květem

jirnice modrá. Má též bělokvětou formu a je
medonosná, při láká do zahrady včely. Roz-
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razil lékařský je vynikající půdopokryvná
rostl ina, perfektní náhrada trávníku. Podob-
ně i popenec břečťanolistý, který vysazený
v truhlíku s balkonovými rostl inami nebo let-
ničkami může i volně splývat přes jeho okraj.
Esteticky hodnotnější je jeho pestrol istá
forma. Můžeme ho použít i jako podrost do
květináčů se stromkovými růžemi nebo jiný-
mi dřevinami na kmínku.
Tolik tedy pro inspiraci a zamyšlení nad

tím, že i užitková zahrada může být krásná.
Není důvod volit mezi krásou a užitečností,
když lze mít obojí najednou.

Miroslava Dostálová, ÚS Hradec Králové

Biologická ochrana rostlin
před lalokonosci, slimáky

a smutnicemi

Co si pod pojmem „biologická ochrana
rostl in“ představit? Je to šetrná alternativa
k chemickému ošetřování. V rámci biolo-
gické ochrany rostl in se používají ekologicky
šetrné přípravky, které mohou obsahovat
např. extrakty z rostl in nebo mikroorganismy.
Dnes používané přípravky nejsou toxické
pro životní prostředí a zpravidla působí jen
na daného škůdce. Příkladem mikroorga-
nismů, které jsou používány v rámci biolo-
gické ochrany rostl in, mohou být parazitické
hlístice, vosičky nebo draví roztoči. Všechny
tyto organismy jsou přirozenými predátory
konkrétních škůdců.
V dnešním článku Vám přiblížíme biolo-

gickou ochranu rostl in proti lalokonoscům,
slimákům a smutnicím .
Lalokonosci
Lalokonosci rodu Otiorhynchus jsou obá-

vanými škůdci azalek (opadavé druhy rodu
Rhododendron), „pravých“ rododendronů,
primulek a jiných druhů okrasných rostl in.
Brouci se mimořádně silně rozmnožují,
protože celá populace se skládá pouze ze
samic. Jedna samice klade až 1 000 vajíček.
Dospělí brouci okousávají l isty, larvy ožírají
kořeny a poškozují kořenový krček rostl in.
Při si lnějším napadení rostl iny zasychají a
hynou. Proti larvám lalokonosců lze použít
jej ich přirozené nepřátele – parazitické hlís-
tice rodu Heterorhabditis. Ty aktivně vyhle-

dávají v půdě larvy lalokonosců, které do 48
hodin od napadení hynou. Uvnitř mrtvého
hmyzu dokončí hlístice svůj vývoj a dále se
množí. Půda ošetřená hlísticemi je chráněna
před napadením lalokonosci po delší dobu.
Pro člověka jsou hlístice zcela neškodné.

Slimáci (plzáci)
Problémy se slimáky měl někdy asi každý

z nás. Vyskytují se hojně zejména ve vlh-
kých obdobích a napadají úrodu všeho dru-
hu – od jahod přes mrkev až po okrasné
rostl iny. Sl imáci konzumují svou potravu
pomocí speciálního jazyka (radula), vyba-
veného ostrými výrůstky. Výsledkem jsou
okousané listy nebo plody. Existuje spousta
rad a doporučení, jak s nimi „účinně“ bojo-
vat. Časté je použití chemických přípravků,
které do určité míry funguje, účinek je však
krátkodobý. Tyto chemické přípravky jsou
navíc toxické i pro ostatní obyvatele zahrady
– psy, kočky, slepice, ježky, atd. Další
možností jsou mechanické bariéry (pi l iny,
skořápky, plechy), plzáci je ale vždycky
nějak přelezou.
Nabízí se „nechemické“ řešení, které

účinkuje dlouhodobě a nemá vedlejší účinky
na přírodní rovnováhu. Jedná se o použití
parazitických hlístic Phasmarhabditis her
maphrodita (prodávají se jako produkt
Nemaslug). Tyto hlístice jsou přirozenými
nepřátel i sl imáků v přírodě, aktivně je
vyhledávají a pronikají do jej ich těl trávicím
nebo dýchacím ústrojím. Hlístice působí
především na slimáky, kteří zalézají do půdy,
jej ich účinek na hlemýždě a ostatní hle-
mýžďovité je zanedbatelný. Sl imák po 3 až 5
dnech přestane žrát a do dvou týdnů pod
zemí uhyne. V tělech sl imáků dokončí hlís-
tice svůj vývoj, rozmnoží se a nová generace
vyhledá další oběti. Hlístice se aplikují zá-
l ivkou nebo postřikem na dobře provlhčenou
půdu v době výskytu sl imáků, od března do
října (u skleníkových kultur po celý rok).
Pěstitelům se také osvědčil následující
postup: Sl imáky sesbíráme do nádoby a ná-
sledně zali jeme roztokem hlístic. Po hodině
až dvou takto infikované slimáky rozneseme
po zahradě. Slimáci zatím vypadají v po-
řádku, žerou a navečer sami zalezou do
vlhkých úkrytů, kde nakazí ostatní. Díky
tomu se postupně infikují další a další sl imá-
ci, kteří postupně hynou. Účinek Nemaslugu
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trvá minimálně šest týdnů. Hlístice působí
především na mladší sl imáky, kteří se pohy-
bují v půdě. Velké sl imáky hlístice napadají
také, ale přenos infekce je obtížnější.

Smutnice
Jedná se o drobný, černý hmyz podobný

komárům. Larvy smutnic jsou asi 5–7 mm
dlouhé, průhledné s černou hlavou. Žijí ve
vlhkých, humózních substrátech a poškozují
kořeny mladých rostl in. Mohou se přemnožit
při dlouhodobém přelití pokojových rostl in -
jedná se o zdaleka nejčastějšího škůdce
rostl in v domech a bytech. Smutnice se
hojně vyskytují i ve sklenících. Dospělé
mušky přenáší také spory hub, což může být
pro mladé rostl iny fatální. Často se řeší
problém se smutnicemi vyvěšením žlutých
lepových desek, na které se dospělci
nachytají. Pro efektivní boj se smutnicemi je
ale nutné zničit i larvy. Přirozeným pre-
dátorem larev různých druhů hmyzu včetně
smutnic jsou parazitické hlístice rodu
Steinernema feltiae. Hlístice se v půdě
aktivně pohybují a čichem vyhledávají hos-
titele. Larvy smutnic napadené hlísticemi
během několika dní hynou. V uhynulých
larvách smutnic se hlístice dále množí.
Nakonec hlístice opustí tělo larvy a vyhle-
dávají nového hostitele. Tak je zajištěna
dlouhodobá ochrana před tímto hostitelem.
Pokud nejsou v substrátu přítomny další
larvy smutnic či j iného vhodného hmyzu,
populace hlístic odumírá. Žluté lepové desky
doporučujeme umisťovat k rostl inám preven-
tivně pro monitorování výskytu škůdců.

Živé mikroorganismy (bioagens) jsou do-
dávány v PE sáčcích, ve kterých kde je za-
ručena optimální vlhkost. Teplota skladování
se musí pohybovat kolem 5 °C, životnost při
vyšších teplotách klesá. Proto nikdy neku-
pujte živé mikroorganismy v obchodech, kde
jsou umístěny „na pultě“ při pokojové teplotě.
V současné době je nejlepší variantou
objednávka přes internet, kdy Vám zboží
doručí do 2 dnů od objednání a vital ita
organismů je tak zachována. Tyto prostředky
se zpravidla ředí vodou a poté se aplikují
zál ivkou nebo postřikem, je třeba si dát
pozor na tlak v postřikovači a průměr trysek.
Bioagens je vhodné aplikovat k večeru při
teplotě 5–20 °C. Nepoužívejte zároveň s bio-
logickou ochranou toxické pesticidy, rizikové

jsou zejména tyto skupiny přípravků: půdní
insekticidy, nematocidy a fumiganty.
Účinek přípravků na bázi mikroorganismů

je oproti chemickým přípravkům dlouhodobý,
protože působí i na larvy hmyzu. Chemické
přípravky zpravidla působí jen na dospělce.
Po aplikaci chemického přípravku vidíme
okamžitý insekticidní efekt, který ale trvá jen
do doby, než se vylíhne další generace
škůdce z nezasažených larev. Chemické
ošetření se musí stále opakovat a náklady
rostou. Proto se počáteční vyšší investice do
přípravků biologické ochrany nakonec vy-
platí.

Ivana Tlolková, Biocont laboratory

Barva dužniny bramboru

Český konzument má na talíři raději
brambory se žlutou barvou než krémovou až
bílou barvou. Proč?
Odpověď není, názory odborníků jsou

různé. Není tomu jinak i v j iných zemích.
Někde chtějí dužninu žlutou, j inde chtějí
světlejší. I u jednoho šlechtitele lze vidět
celou škálu barvy dužniny. Od bílé přes
krémovou, světle žlutou, žlutou až po tmavě
žlutou. Je tedy z čeho vybírat, přesto chce-
me raději tu žlutou až tmavěji žlutou. Nalézt
odpověď je oříškem k rozlousknutí stejně
jako nalézt účinnou látku na likvidaci stru-
povitosti bramboru. Odpověď by mohlo při-
nést zpracování námětu na fundovaném
pracovišti na základě financovaného pro-
jektu.
Po mnoha debatách s konzumenty, degu-

státory i special isty jsem dospěl k názoru, že
to je způsobeno podvědomím, které je
ovlivněno současným způsobem života. Ne-
lze předpokládat, že běžný konzument ví o
tom, že čím tmavší dužnina, tím větší obsah
látek, které mají antioxidační vlastnosti a
pozitivně ovlivňují zdraví. Antioxidanty sni-
žují ve značné míře aterosklerotické proce-
sy, utlumují hromadění cholesterolu v krev-
ním séru a zvyšují odolnost cévních stěn
(Čížek, Hamouz, Lachman 2009). Nelze ani
předpokládat, že by dnešní generace pama-
tovala několik odrůd z minulého století, které
byly spíš světlejší a tím k nim měla odpor a
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jako vše „staré“ zavrhovala. Známí, kteří
konzumují moje brambory, chtějí v převážné
většině tmavěji žluté. To jen nový konzument
ocení chuť, neboť brambor koupený v mar-
ketu j i má vesměs horší a barva je pro něj až
druhořadá. Já sám, když vybírám k pěsto-
vání novou odrůdu tak prvořadým kritériem
je barva dužniny, hned vylučuji bílé a kré-
mové barvy. Velmi rané brambory, až na
několik odrůd, jsou právě ty bílé až krémové.
Ale velmi rané odrůdy pěstujeme pro nej-
ranější skl izeň – na Vysočině už i koncem
května - zde barva nehraje žádnou rol i . Celý
rok se těším na to, až bude konec května či
začátek června a já začnu loupat nevyzrálou
slupku a mám na talíři nový – svůj – brambor
s nezaměnitelnou chutí.
Proč tedy chceme pěkně žlutý brambor

na talíři?
Podle mého názoru, má na to, jak jsem

uvedl hned na počátku, vl iv prostředí ve
kterém dnes žijeme. Kdy jindy dříve nás ob-
klopovalo okolí tak výraznými barvami jako
nyní. Spíš bylo vše nevýrazné. Každý od
nejútlejšího věku denně sleduje několik
hodin televizi či obrazovku počítače, kde
jsou jasně zářivé barvy. Cokoliv koupíme, je
baleno do obalu s výraznými barvami, aby
nás to při nákupu přitáhlo a my to hodil i do
košíku. I osvětlení nad masem zvýrazní čer-
venou barvu, i když není zrovna nejčer-
stvější. Lze tak pokračovat i dál ve výčtu
výrazných barev v našem okolí, tvrdě půso-
bících na naše podvědomí. V tomto stavu
našeho podvědomí si představte vedle tma-
vozeleného špenátu, růžového uzeného
nebo do zlatova vysmaženého řízku bílou
barvu přílohového bramboru. . . "Několik roků
vždy ke konci roku dělám vlastní zařazení
barvy dužniny jednorázovým srovnáním za-
syrova.
Mezi nejtmavěji žluté patří:
ALLIANS, ANTONIA, ANUSCHKA, BELA-
NOVA, BELMONDA, BIRTE, GOLDMARIE,
MARIANNKA, PRINCESS, RAFAELA, SO-
RAYA, SUNSHINE, VENEZIA."

Úplně opačná situace je u brambor s čer-
venou, modrou, fialovou či j inak výrazně
zbarvenou dužninou. Tyto odrůdy (a je j ich
na našem trhu už víc jak deset) mají ještě
větší obsah antioxidantů než odrůdy s růz-
nými odstíny žluté barvy. Začaly se proto

zhruba před deseti lety u nás rozšiřovat. Za
první fialovou odrůdu jsme dali i několik
korun za pouhou jednu hlízu. I za tuto cenu
jsme je byli ochotni vyzkoušet. Bohužel
počáteční obrovské nadšení opadlo, i když
nebyl důvod. Jsou zdravější a chuťově jsou
srovnatelné se žlutými. Některé mají chuť
horší. Setkal jsem se s rodinou, která jí vý-
hradně fialové brambory. Oceňují jej ich klad-
ný vl iv na zdraví. Restaurace, kde se stra-
vuje náročnější kl ientela, nemají zájem o
brambory s barevnou dužninou. Výše uve-
dený do zlatova vysmažený řízek s modro-
fialovou kaší a barevným salátem oku lahodí
a v chuti je shodný s kaší žlutou. Bohužel, a
myslím ke škodě, se nikde nenabízí. Byl
bych rád, kdybych neměl pravdu. Nevím
proč, ale zde naše podvědomí působí zcela
opačně než u barvy žluté. Spíš to bude ale
neznalost, že barevné odrůdy existují, o
čemž jsem se mnohokráte přesvědčil a chy-
bí i jej ich nabídka v jídelníčku. Ani uznávané
restaurace neví, že je j iná barva dužniny než
žlutá.
Abych ale nevnucoval svůj subjektivní

názor, je vhodné říct, že je na každém, jakou
barvu dužniny zvolí. Jen bych viděl jako
žádoucí, aby voli l odrůdu, která je chutná a
dává tak při konzumaci požitek z chuti. Proto
by měl zahrádkář pěstovat brambory.
Orientace v množství odrůd je nesnadná,

ne-l i přímo nemožná. Osvěta malá, informa-
cí poskrovnu. Pořadů v televizi o vaření jako
máku, vaří a radí kdekdo, ale když použije
jako přílohu brambor, tak řekne: „použijte
brambor“. Nic víc. Zřídka varný typ, no a
odrůda je pro tyto odborníky neznámý
pojem. Bohužel i učebnice pro kuchaře –
můj vnuk mi j i půjči l – neuvádí potřebné
informace pro použití brambor.
Platí také pravidlo, že každý má laťku

chuti nasazenou podle toho, s čím se dosud
setkal. Pěstuje-l i deset let i třeba hodně málo
chutnou odrůdu, je na ni zvyklý a je s ní
spokojen. To jen do doby, než má možnost
ochutnat odrůdy jiné, s kvalitní chutí. Najed-
nou poznává, že ta jeho je špatná. A stává
se z něj pěstitel , který už nezůstává u své
spolehl ivé a ověřené odrůdy, ale který vy-
hledává odrůdy nové, které udělají z běžné
konzumace brambor opakovaný kulinářský
zážitek.

Jaroslav Muška, ÚS Třebíč
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Cibule pro zdraví, její pěstování
a uskladnění

Cibule kuchyňská (Allium cepa L.)

Cibule kuchyňská je nejstarší kulturní ci-
bulovina, záznamy o jejím pěstování jsou již
z doby před šesti tisíci lety. Vzhledem k to-
mu, že nejvíce forem cibule kuchyňské se
vyskytuje ve Střední Asii (Afghánistán, Uz-
bekistán a severozápadní Indie), předpo-
kládá se, že z této oblasti cibule kuchyňská
pochází. Formy, které zde rostou jako plané,
se jen velmi málo l iší od kulturních forem.
Sekundárním centrem různých forem cibule
kuchyňské je pravděpodobně Přední Asie a
Středomoří. Z těchto oblastí se pak pěs-
tování cibule kuchyňské rozšíři lo do dalších
zemí. První archeologické nálezy pozůstatků
cibule jsou starší, ale pěstovat na jídlo se
cibule začala pravděpodobně v Egyptě ko-
lem 3500 př.n. l . , spolu s pórem a česnekem.

Cibule a lidské zdraví
Cibule nám dává nejen svou chuť, ale ta-

ké poskytuje důležité živiny a zdraví pros-
pěšné látky. Má vysoký obsah vitamínu C, je
dobrým zdrojem vlákniny a kyseliny l istové.
Obsahuje také vápník, železo, na druhou
stranu má nízký obsah sodíku a neobsahuje
žádný tuk.
V závislosti na obsahu sil ice se rozl išují

cibule sladké (s nejmenším obsahem sil ice),
dále polosladké až ostré. Významný je také
obsah síry, křemíku a zinku. Cibule obsahuje
pektiny, quercetin a kempferol. Quercetin je
flavonoid (skupina antioxidačních sloučenin).
Antioxidanty jsou látky, které pomáhají zpo-
malit oxidační poškození buněk a tkání těla.
Studie ukázaly, že quercetin pomáhá od-
straňovat volné radikály v těle, dále napo-
máhá k ochraně a regeneraci vitaminu E
(si lný antioxidant) a inaktivaci škodlivých
účinků chelátových iontů kovů. Mezi hlavní
zdroje quercetinu v potravě patří jablko, čaj
a cibule. Nedávné studie Univerzity ve Wa-
geningenu v Nizozemí, prokázaly, že ab-
sorpce quercetinu z cibule je dvakrát větší
než z čaje a více než třikrát než z jablek.
Dále obsahuje al l i in, z něhož vzniká all icin,
který snižuje riziko srdečně – cévních
onemocnění (arteriosklerózy), řídnutí kostí a
posiluje imunitní systém, má také antibak-

teriální a ve vyšších koncentracích i fun-
gicidní účinky. Antimikrobiální působení lze
přičíst i kyselině salicylové, která je v cibul i
obsažena v malém množství, asi okolo 1 ,6
mg/kg. Obsahuje dále dialylsulfidy a cepany,
které mají antioxidační účinky a působí
příznivě na krevní vlastnosti . Antioxidační
účinky vykazuje v cibul i obsažená kyselina
el lagová. V červené cibul i jsou obsaženy
také antokyaniny (do 1 50 mg/kg). V zelené
cibulové nati se nacházejí také další
rostl inná barviva, především chlorofyl, lutein
a karotenoidy. Je prokázán vliv množství síry
obsažené v půdě a vyšší koncentrace H2S
v atmosféře na obsah ali inu v cibul i .
Cibule kuchyňská má mnohostranné účin-

ky na lidský organismus. Působí močopud-
ně, podporuje tvorbu žluči, snižuje hladinu
krevního cukru, působí antihelminticky (proti
parazitům), pomáhá při chorobách dýcha-
cích cest a má dráždivé účinky na pokožku.
Skupina vědců z Univerzity Wisconsin-

Madison zjisti la, že čím je cibule štiplavější,
tím vykazuje si lnější antiagregační aktivitu.
A nežádoucí agregace destiček je spojována
s aterosklerózou, kardiovaskulárními one-
mocněními, infarktem myokardu a cévními
mozkovými příhodami. Nedávná studie
z University v Bernu ve Švýcarsku ukázala,
že konzumací jednoho gramu suché cibule
denně po dobu čtyř týdnů se zvýšil obsah
kostních minerálů u krys o více než 1 7 % a
hustotu o více než 1 3 % ve srovnání se
zvířaty krmenými kontrolní dietou. To nazna-
čují, že spotřeba cibule může snižovat výs-
kyt osteoporózy.
Rozdělení typů cibule:
Tvorba cibule, jako zásobního orgánu, je

fyziologicky podmíněna délkou dne. V na-
šich podmínkách dlouhého dne (asi 1 5 hodin
světelná fáze ve 24hodinovém cyklu) je
vhodné pěstovat odrůdy dlouhodenní, které
dorůstají do tržní vel ikosti . Naopak odrůdy
krátkodenní v těchto dlouhodenních pod-
mínkách vytvářejí menší cibule a předčasně
zatahují krček. V krátkodenních podmínkách
(při pěstování ozimé cibule) naopak dlou-
hodenní odrůdy prodlužují vegetaci a špatně
zatahují.
Dlouhodenní odrůdy tvoří cibule při

délce dne 1 4–1 6 hodin. Jsou proto vhodné
do našich zeměpisných šířek. Jsou většinou
dobře skladovatelné.
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Krátkodenní odrůdy potřebují k tvorbě
cibule délku dne kolem 1 2 hodin a při
jarním výsevu na naše podmínky dlouhého
dne často reagují tím, že vytvoří jen nízkou
nať a drobné, předčasně zrající cibule. V na-
šich podmínkách navíc většinou mají krátkou
skladovatelnost. U nás se používají jako
ozimé (upozornění: ne všechny krátkodenní
mají dobrou odolnost k mrazu).

Nároky na stanoviště
Cibule je pěstována v širokém geogra-

fickém areálu s odlišnými teplotními pod-
mínkami (od severních oblastí přes sub-
tropické až po tropické oblasti). Jedná se o
rostl inu stepního charakteru, proto jsou pro
ni vhodná stanoviště teplejší a otevřená. Na
uzavřených vlhčích stanovištích trpí hou-
bovými chorobami. Příznivý je dostatek srá-
žek v období intenzivního růstu během čer-
vna a července a teplejší a sušší průběh
počasí během léta. Chladné a vlhké počasí
během léta způsobuje prorůstání cibule a její
horší vyzrávání. Cibule nemá vyhraněné
nároky na půdu, vhodnější je však středně
těžká až lehká půda. Půda by měla být
dobře zásobená humusem, nevysychavá.
Příl iš nízké pH půdy (pod 5,5) je pro cibul i
nevhodné.

Zařazení do osevního postupu, nároky
na hnojení
Cibule snáší čerstvé vápnění, nej lépe uhli-

čitanovou formou vápenatých hnojiv. Z dů-
vodu nesnášenlivosti přímého hnojení orga-
nickými hnojivy, které zvyšuje růst nadzemní
části na úkor cibule a možnost napadení
škodlivými činitel i , j i zařazujeme do druhé až
třetí tratě. Zejména v počáteční fázi vývoje je
cibule velmi citl ivá na zvýšenou koncentraci
solí v půdě, způsobenou pozdní aplikací
minerálních hnojiv. Mezi vhodné předplodiny
patří okopaniny, obilniny, lusková a plodová
zelenina nebo košťáloviny. Po sobě cibul i
zařazujeme nejdříve za pět let. Kratší
interval zvyšuje riziko zvýšeného napadení
krčkovou hnilobou.
Cibule je plodina náročná na živiny. V prv-

ní polovině vegetace převládá u cibule pří-
jem dusíku, u kterého preferuje formu amon-
nou (síran amonný). Jeho vyšší půdní
zásoba v pozdější fázi vývoje prodlužuje
vegetační období a zvyšuje krkatost. Při
přehnojení dusíkem se snižuje skladovatel-

nost a zvyšuje náchylnost k napadení
škodlivými činitel i . Fosfor cibule při jímá ze-
jména při tvorbě cibulí (v druhé polovině
vegetace. Vhodný termín aplikace fosfo-
rečných hnojiv (superfosfát) je při přípravě
půdy před založením porostu.
Významným prvkem ve výživě cibule je

draslík, který podporuje dobré dozrávání a
prodlužuje skladovatelnost. Cibuloviny patří
k plodinám citl ivým na chlór, proto se ke
hnojení draslíkem nedoporučuje draselná
sůl. Při hnojení využíváme raději draselná
hnojiva síranového typu (síran draselný).
Cibule je velmi náročná na hořčík, jehož

optimální zásoba v půdě zamezí vzniku fy-
ziologických poruch na nadzemní části a
následnému snížení výnosu. Jeho nedosta-
tek v půdě je vhodné eliminovat přihnojením
síranem hořečnatým nebo hořkou solí. Tato
hnojiva lze pro jej ich snadnou rozpustnost
aplikovat rovněž na list.
Významným prvkem ve výživě cibule je

síra. I přes relativně nízkou spotřebu je síra
nepostradatelná pro tvorbu výnosu a sekun-
dárních metabolitů (al l i inů – hořčičných
sulfidů). Zatímco v minulých letech byla po-
třeba síry u rostl in pokryta v plném rozsahu
zvýšeným obsahem síry v ovzduší, dnes je
závislá na přihnojení ve formě minerálních
hnojiv, ve kterých jsou sírany často dopro-
vodným iontem (síran amonný, síran drasel-
ný, síran hořečnatý, l istová hnojiva se sírou).

Pěstování
Protože se jedná o drobnosemenný druh,

musí být půda kvalitně, jemně připravena.
Vysévá se do hloubky 20-30 mm. Optimální
hustota porostu je 70 až 1 00 rostl in/m2. Není
žádoucí tento počet zvyšovat či snižovat,
protože v přehuštěných porostech je před-
časně ukončena vegetace a cibule jsou
malé. Naopak v příl iš řídkých porostech se
vegetace prodlužuje, celkový výnos je nízký
a cibule u některých odrůd vykazují příl iš
tlusté krčky.
Cibule klíčí j iž při teplotách mezi 2 až 5 °C,

při teplotách 5 až 1 0 °C cibule vzchází 1 3 až
30 dnů. Pro růst kořenů je optimální teplota
1 4 °C.

1 . Jarní cibule
Cibule se pěstuje nejčastěj i z přímých

výsevů na jaře. Termín musí být včasný, ale
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nikol iv předčasný, aby případné silné mrazy
nepoškodily rozklíčenou cibul i , tedy od
začátku března do poloviny dubna. Důležité
je zpevněné seťové lůžko, aby se dosáhlo
kapilárního vzlínání vody. Nejkritičtější ob-
dobí pro cibul i je právě fáze klíčení, kdy
nedostatek vody může způsobit špatnou
vzcházivost. Osivo, které se dostane do vlh-
ké půdy, nabobtná, ale pokud nedostane
další dávku vody, nevyklíčí a zaschne.

2. Ozimá cibule
Důvodem pěstování ozimých cibulí je

ranější skl izeň než u cibulí z jarního výsevu.
Vhodnou předplodinou jsou například rané
brambory, hrách nebo včas sklizené koš-
ťálové zelenině. Množství osiva se zvyšuje o
20–25 % oproti jarnímu setí z důvodu rizika
vyzimování. Optimální termín výsevu je od
20. 8. do 5.9. Vzhledem k suššímu počasí
bývá většinou nezbytná závlaha.
Především na sušších stanovištích je

potřebná závlaha v množství do 5–7 mm
v jedné závlahové dávce. Potřebné je také
včasné odplevelování. Do zimy by měly mít
rostl iny v úrovni povrchu půdy tloušťku
5–7 mm a 5–6 pravých listů. Na jaře je
potřeba provést regenerační přihnojení
dusíkem, a mechanickou kultivaci. Ošetření
během vegetace se neliší od jarní cibule,
sklízet se začíná zelená cibule s natí, později
se nať ořezává. Část cibule se sklízí
v suchém stavu, skladovatelnost je maxi-
málně 3–6 měsíců.

3. Cibule ze sazečky
Ze sazečky se cibule pěstuje v menším

rozsahu. Výhodou pěstování cibule ze sa-
zečky (pro zahrádkáře i velkovýrobu) je ra-
nější skl izeň, nevýhodou vyšší náklady na
sazečku a horší skladovatelnost cibule. Ná-
roky na stanoviště a příprava půdy jsou
obdobné jako při pěstování cibule z výsevů.
Sazečka se pěstuje z hustých jarních

výsevů 1 2–1 5 g osiva na m2. Ošetřování bě-
hem vegetace je shodné s cibulí jarní. Důle-
žitým předpokladem kvality sazečky je
nepřehnojovat j i dusíkem. Po sklizni se před-
souší na poli , čistí a třídí. Výsadba sazečky
probíhá brzy na jaře, agrotechnika se neliší
od klasického pěstování.
Vzhledem k tomu, že kořenový systém

cibule má velkou sací sílu, netrpí obvykle

cibule nedostatkem vody. Větší nároky na
vláhu má cibule jen na začátku vegetace.
Přesto je závlaha nutná nejen při pěstování
ozimé cibule, ale je vhodná i při pěstování
jarní cibule. Cibule se zavlažuje nejlépe
ráno, voda by neměla být výrazně chladnější
než vzduch. Ozimou cibul i je nutné zavlažit
bezprostředně po zasetí, aby bylo zajištěno
dobré vzcházení.
Během vegetace je nutné zabezpečit bez-

plevelný stav až do sklizně, ať už mecha-
nickými nebo chemickými prostředky.
Pěstování cibule z přímých výsevů.
Vyséváme co nejdříve na jaře, aby se-

mena měla dostatek vláhy, do řádků 30 až
35 cm vzdálených, do hloubky 2–3 cm.
V řádku je jednotíme podle potřeby na
vzdálenost 4–5 cm.
V průběhu vegetace věnujeme pozornost

kultivaci s cílem udržet provzdušněnou
strukturu půdy. Závlaha je vhodná, ale pouze
do poloviny července. V uzavřených polo-
hách a ve vlhčím období vyžaduje cibule od
poloviny června ochranu fungicidy proti
plísni cibulové. Sklízíme, když je nať z polo-
viny rostl in polehlá a cibule mají žlutohnědou
slupku. Dosoušíme na záhonech nebo na
roštech.

Pěstování cibule ze sazečky
K této technologii pěstování jsou vhodné

zejména odrůdy ŠTUTGARTSKÁ, VŠETA-
NA a KARMEN. Pro předpěstování sazečky
vyséváme osivo od března do poloviny
dubna hustě do řádků. Na 1 m2 potřebujeme
přibl ižně 1 2-1 5 g osiva. V době, kdy cibulky
dosáhnou síly tužky, porost vytrháme a
necháme na slunci zatáhnout. Optimální
teplota pro skladování je do 5 °C. Příští rok
sazečku vysazujeme na záhon brzy z jara
tak, aby konec krčku mírně vyčníval nad
povrch záhonu. Na metr čtvereční vysa-
zujeme 1 00–300 g cibulek ve sponu 20 x
8–1 0 cm. Cibule pěstované ze sazečky mají
oproti přímo setým cibulím horší sklado-
vatelnost, ale podstatně ranější skl izeň.

Choroby a škůdci
Příčinou zasychání špiček listů je jed-

nostranné zmenšení kořenové soustavy
(poškození kořenů suchem, škůdci, původci
chorob nebo fytotoxicitou některých látek),
následkem čehož rostl iny vyrovnávají vznik-
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lou nerovnováhu omezením listové plochy.
Další příčinou mohou být některé stresové
faktory, jako např. prudké kolísání teplot,
nadbytek nebo nedostatek vody apod.
Opožděná sklizeň nebo ponechání skl i-

zených cibulí v podmínkách, kde dochází
k podstatnému střídání teplot a vzdušné
vlhkosti , mohou být příčinou praskání a
odlupování suchých suknic cibulí.
Příčinou vyhřeznutí podpučí je nepra-

videlný příjem vody rostl inami. Porucha se
vyskytuje častěj i v porostech cibule kuchyň-
ské, které jsou nesprávně zavlažované –
střídání přesušení a přemokření.
Sklovitost cibulí se objevuje až po určité

době skladování, a to v případech, kdy po-
slední dva měsíce před sklizní byly vysoké
teploty a vlhkost a následně byla cibule
skladována při vyšší teplotě (5-1 0 °C).
Sluneční úžeh se projevuje plošným vy-

blednutím nebo zhnědnutím suchých suknic
a zasycháním a svraštěním pletiv vrchní
dužnaté suknice, které jsou vystaveny pří-
mým slunečním paprskům.
Nejzávažnější virózou je virová žlutá

zakrslost česnekovitých (Onion Yellow Dwarf
Virus – OYDV), a to především u cibule pěs-
tované ze sazečky. Projevuje se vrásčitým
zprohýbáním a zploštěním listů, menším
růstem rostl in a následnou nižší hmotností
cibulí.
Kromě této nejčastější virózy se mohou

vyskytovat i některé další, především SLV,
LYSV, GarCLV a GarMbFV.
Virózy se vyskytují častěj i u cibule pěs-

tované ze sazečky (pěstuje se dva roky)
Původců bakteriální hni loby je několik –

Burkholderia cepacia, B. gladioli pv. alliicola,
Erwinia carotovora subsp. carotovora a
Pseudomonas aeruginosa. Ochrana proti
bakteriózám spočívá v nepěstování cibule
v příl iš vlhkých půdách, důsledném střídání
plodin, ochraně proti hmyzím škůdcům,
skl izni za suchého počasí, a to fyziologicky
nepřezrálých cibulí, rychlém a kvalitním
dosušení cibulí před uskladněním (teplota by
neměla překročit 30 °C), odstranění natě až
po jejím dokonalém zaschnutí a skladování
pouze mechanicky nepoškozených cibulí při
teplotě 0–2 °C a vlhkosti 65–70 %.
Celosvětově nejobávanější chorobou je

plíseň cibule (Peronospora destructor), kte-
rá v poměrně krátké době může porost zcela

zničit. Na l istech se vytvářejí světle zelené
skvrny, které se pokrývají šedým povlakem
reprodukčních orgánů houby. Napadené
rostl iny špatně rostou – cibule jsou malé a
nevyzrálé („krkaté“). Patogen nejčastěj i pře-
zimuje ve formě mycelia v bezpříznakově
napadených cibulích (v sazečce, semenných
matkách, šalotce), z nichž pak vyrůstají ros-
tl iny se systémovou infekcí, ze kterých se
patogen šíří větrem i na značné vzdálenosti .
Dalšími zdroj i infekce jsou napadené
posklizňové zbytky. Šíření choroby podpo-
ruje vysoká vzdušná vlhkost, rosa, dešťové
srážky (především v noci a brzy ráno) a nižší
teplota vzduchu (1 0–1 5 °C). Porosty je třeba
umisťovat do slunných a vzdušných poloh.
K chemické ochraně je třeba preventivně
používat kontaktní fungicidy (s účinnou lát-
kou chlorothalonil , mancozeb nebo měďnaté
přípravky) a při si lnějším infekčním tlaku pak
i fungicidy systémové (azoxystrobin, cymo-
xanil , dimethomorf a metalaxyl-M). První
postřiky se aplikují j iž od června a v zá-
vislosti na kl imatických podmínkách se
v nich pokračuje v 1 0–1 4denních intervalech
až do fyziologického zrání natě. Všechny
typy fungicidů je třeba aplikovat ještě před
objevením se příznaků napadení – fungi-
cidní zásahy na již viditelně napadeném
porostu jsou prakticky neúčinné.
Podlouhlé, nejprve chlorotické, později

světle hnědé skvrny na listech jsou příz-
nakem kladosporiové skvrnitosti listů (Da
vidiella alliicepae). Posklizňové zbytky by
měly být odstraňovány nebo dostatečně
hluboko zaorávány. Většina fungicidů pou-
žívaných proti plísni cibule tuto chorobu
výrazně omezuje.
Při nedostatečném střídání pozemků se

často objevuje fusariová hniloba (Fusarium
oxysporum f. sp. cepae), která se u mladých
semenáčků projevuje jej ich úhynem a u star-
ších rostl in nejprve způsobuje červenání a
hnilobu kořenů, která postupně z kořenů
přechází na podpučí a z něho na zbytek
rostl in. Napadené rostl iny žloutnou, zasy-
chají a odumírají. V porostech se choroba
šíří převážně ohniskovitě. Ochranou je ze-
jména včasná a důsledná likvidace po-
skl izňových zbytků a minimálně čtyřletý od-
stup mezi pěstováním hostitelských rostl in.
Nejčastější chorobou skladované cibule je

krčková hniloba cibule (Botrytis allii). Pří-
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znaky napadení se projevují většinou až po
sklizni, kdy masité vnitřní cibule hnijí, a to
postupně od krčkové části směrem k pod-
pučí. Na povrchu cibulí se objevuje šedý
povlak reprodukčních orgánů houby. Napa-
dené cibule se postupně scvrkávají a často i
předčasně raší. Výskyt choroby podporuje
vlhké počasí v době před sklizní a v průběhu
sklizně, přehnojení dusíkem, mechanické
poškození cibulí a nevhodné podmínky skla-
dování. Cibule by se měla sklízet za su-
chého počastí a to v termínu, kdy u poloviny
až dvou třetin rostl in polehla nať, ale je ještě
zelená. Nať by se měla z cibulí odstraňovat
až po důkladném zaschnutí. Cibule je po-
třeba skladovat ve skladech s relativní
vzdušnou vlhkostí 65–70 % a při teplotě 0 až
2 °C. Cibule vypěstované ze sazečky jsou
krčkovou hnilobou několikanásobně více na-
padány než cibule z výsevů. Nejnáchylnější
jsou bílé a sladké odrůdy. Bílé odrůdy jsou
v průběhu skladování velmi často napadány
i botryotiniovou hnilobou (Cyborinia allii),
pro kterou je typická tvorba plochých čer-
ných sklerocií.
Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci)

způsobuje odumírání kořenů, houbovatění
pletiv, kroucení a žloutnutí l istů a někdy i
praskání podpučí. Na pozemcích zamoře-
ných háďátkem zhoubným by se hostitelské
rostl iny neměly pěstovat dříve než za 4–5 let.
Především porosty založené ze sazečky

jsou často poškozovány květilkou (Delia
antiqua), jejíž larvy napadají kořenové krčky,
následkem čehož se pak napadené rostl iny
kroutí a hynou. Jedinou ochranou je
pokrývání porostů netkanou texti l i í v době
náletu květi lek, který je shodný s dobou
květu pampelišek.
Třásněnky (Thrips spp.) jsou po většinu

dne skryty v l istových pochvách, avšak za
teplého a suchého počasí dokážou svým
žírem velmi rychle poškodit l isty. Poškozené
části ztrácejí zelené zbarvení a dostávají
stříbřitý nádech. Při si lném napadení cibule
předčasně ukončuje vegetaci. Za vegetace
je možné ošetření přípravky s účinnou látkou
spinosad. Velké škody u cibule sazečky
způsobuje vrtalka pórová.

Sklizeň a skladování
Ukazatelem vhodného termínu pro zahá-

jení skl izně je přirozené polehnutí poloviny

až dvou třetin natě. Pro dosažení dobrého
zdravotního stavu pro skladování je nej-
vhodnější přirozené zaschnutí a zatažení
cibule skl izené i s natí. Cibule se nechá na
povrchu půdy prosychat 2-3 týdny a poté se
sklidí. Rané odrůdy cibule ozimé a cibule ze
sazečky se začínají sklízet od konce června
s natí, později s krátce seříznutou natí.
Cibule se mají skladovat při teplotách mezi
-2 až +1 °C a relativní vzdušné vlhkosti 78 až
80 %. Jestl iže teplota klesne na -1 °C, nesmí
se s cibulí manipulovat a zvyšování teploty
musí být pozvolné. Teploty pod -4 °C mohou
již způsobit nevratné poškození cibule. Při
dlouhodobém skladování by teplota neměla
překročit +3 °C. Naskladněná cibule musí
být suchá, dobře zatažená, se zaschlými
svrchními suknicemi.

Odrůdy

Žlutá cibule
Poloraná odrůda ALICE je výnosná odrů-

da s kulovitou, žlutohnědou, středně velkou
cibulí s pevnými, dobře při léhajícími sukni-
cemi. Krček je středně silný, dobře zatahuje.
Je určena převážně pro přímé jarní výsevy.
Dužnina je pevná, bílá až nažloutlá, pří-
jemné, mírně palčivé chuti. Vyniká stabilním
výnosem a přizpůsobivostí. Má dobrý zdra-
votní stav a je výborně skladovatelná.
Stejnoměrně vyzrává, do sklizně dochází
v polovině srpna.
DAGMAR je výnosná poloraná odrůda

amerického typu. Vytváří velké kulaté cibule
s pevnou světle bronzovou suknicí a velmi
dobrou skladovatelností. Mezi její přednosti
patří i mohutný kořenový systém, který j i
předurčuje i pro pěstování v sušších oblas-
tech.
LUSY je raná odrůda jarní cibule se

středně vzrůstnou, vzpřímenou natí (o cca 5
dní ranější než ALICE). Cibule jsou kulaté,
střední až velké, s tmavší žlutohnědou
barvou. Mezi její přednosti patří pevná
suknice, která dobře snáší i mechanizo-
vanou sklizeň i následné třídění. Krček je
užší a během dozrávání výborně zatahuje,
proto je LUSY velmi dobře skladovatelná.
Odrůda jarní cibule ELISTA vytvářející

podlouhlé, tupě zakončené cibule, které jsou
ideální pro krájení na kolečka. Díky jemné,
krémově bílé dužnině je tato cibule ideální
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k přímému konzumu, při krájení na plátky
oceníme její tvar. Slupka je světle bronzová
a dobře při léhá. Odrůda je střednědobě
skladovatelná.
Také polopozdní odrůda OWA je odrůda

žluté jarní cibule, netradičního, dlouze ovál-
ného tvaru. Odrůda je jen krátkodobě skla-
dovatelná.
Starší, světová odrůda ŠTUTGARTSKÁ

vyniká dobrými konzumními hodnotami a
výbornou skladovatelností. Cibule je větší,
plochá, se zlatožlutými až nahnědlými su-
knicemi. Krček dobře zatahuje. Dužnina je
bílá, pevná, výrazně ostřejší chuti . Pěstuje
se zejména ze sazečky. Není vhodná pro
pěstování na těžších půdách.
Tradiční osvědčená poloraná odrůda

VŠETANA je určená pro pěstování z jarních
výsevů i ze sazečky. Při pěstování z výsevu
je velmi dobře skladovatelná. Vegetační
doba od výsevu je 1 30 dní, od výsadby
sazečky 90–11 0 dnů. Cibule je vřetenovitého
tvaru, okrově žlutá s tenkým, dobře se
zatahujícím krčkem. Bílá až nažloutlá duž-
nina je pevná, jemně nasládlé chuti. Nemá
zvláštní nároky na agrotechniku, cibule jsou
odolné k mechanickému poškození, ale
vyžaduje rychlou sklizeň a úpravu. Sklizeň
sázené cibule zahajujeme v druhé polovině
července, seté od poloviny srpna. Průměrná
hmotnost cibule seté je 52 g, sázené 68 g.
Cibule pěstovaná ze sazečky je sice méně
skladovatelná než z přímého výsevu, ale má
cca o 20 % větší výnos.
Odrůda GLOBO je obří lahůdková žlutá

cibule jemné chuti. Při únorovém předpěs-
tování sazenic a pozdější výsadbě na záhon
dosahuje hmotnost cibulí až 1 kg. Má malý
počet suknic a velmi jemnou dužninu s men-
ším obsahem sil ic, proto je výborná do
čerstvých zeleninových salátů a na přímý
konzum. Výnosná odrůda, avšak s velmi
krátkou skladovatelností.

Červená cibule
Naše tradiční, i ve světě rozšířená odrůda

KARMEN je poloraná, karmínově červená až
fialová cibule ploše kulovitého tvaru určená
jak pro přímé jarní výsevy, tak pro pěstování
ze sazečky. Dužnina je velmi jemná, bílá,
pevná, s karmínově červeným probarvením
mezi jednotl ivými suknicemi, výborné pikan-
tní chuti . Při pěstování z výsevu je velmi

dobře skladovatelná. Výnos a intenzita vy-
barvenosti jsou na světové úrovni. Vynikající
salátová cibule vhodná především pro kon-
zum v syrovém stavu. Při zpracování vyš-
šími teplotami dochází k nežádoucí změně
barvy. Průměrná hmotnost cibule sázené je
69 g, seté 50 g.

Bílá cibule
Výnosná pozdní odrůda bílé cibule AGO-

STANA má jasně bílo-stříbřitou barvu a to
jak slupky, tak i uvnitř cibule. Udržuje si velmi
dobře jednotný vřetenovitý tvar. Při krájení
zůstává cibule kompaktní a nerozpadá se.
Je určena pro přímou spotřebu, krátkodobé
skladování i průmyslové zpracování. Je vý-
razně tolerantní k plísni cibulové.
Středně raná odrůda ALBIENKA je určená

pro jarní výsevy. Listy vzpřímené až polo-
vzpřímené, středně zelené, se střední až
silnou voskovou vrstvou. Cibule má ploše
kulovitý tvar a je středně velká s bílou barvou
horních suchých, středně při léhajících suk-
nic a s nazelenalým odstínem doplňujícím
základní barvu horních suknic. Obsah sušiny
je vysoký (nad 1 4 %). Kromě přímé spotřeby
a krátkodobého skladování je vhodná i pro
sušení. Mimo jarních přímých jarní výsevů,
je vhodná i pro pěstování ze sazečky.
Odrůda SOUTHPORT WHITE GLOBE je

středně pozdní až pozdní cibule kulatého
tvaru. Cibule jsou bílé barvy a dorůstají do
obří vel ikosti 0,5–1 kg. Z důvodu velikosti
cibulí doporučujeme větší spon. Je jen
krátkodobě skladovatelná. Nahrazuje dřívěj-
ší odrůdu Blanco Duro.

Lahůdková cibule
Velmi raná odrůda POMPEI je lahůdková

bílá cibule, využívaná především k naklá-
dání samostatně i do zeleninových směsí.
Cibulka je bílá, ploše kulovitá o průměru cca
1 cm, lahodné chuti, vhodná i pro přímý
konzum. Je jen krátkodobě skladovatelná.
Nejvhodnější pro pěstování jsou hl initopís-
čité, záhřevné půdy. Pěstujeme jako jarní
cibul i z přímých výsevů, vyséváme hustěj i ,
cca 1 5–20 semen na běžný metr, není třeba
ji jednotit.

TIP jak oloupat lahůdkovou cibuli POM
PEI: cibulky vsypte do hrnce s vroucí vodou,
asi minutu povařte. Slijte je do cedníku a
prudce zchlaďte studenou tekoucí vodou.
Poté už slupku z cibulek snadno stáhnete.
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LILIA je růžovočervená dlouhodenní jarní
cibule, srdčitého tvaru, u kořene užší, velmi
dobře skladovatelná, určená především pro
konzumaci jako jemná salátová cibule.

Cibule na svazkování
Mladá cibulka s natí, vytažená v pozdním

jaru přímo ze záhonu, je lahůdkou. Do po-
lévky, na smaženici, do salátu, nebo jen na
chleba s máslem. Obvykle k tomuto účelu
protrháme záhonek s cibulí pěstovanou na
uskladnění. Ne každá odrůda cibule je
nejvhodnější pro pěstování na sklizeň zelené
cibulky. Stojí za to, založit si zvláštní
záhonek pro sklizeň lahůdkové cibulky na
zeleno. Vhodné jsou odrůdy, které rychle
rostou, mají protáhlou vybělenou část, ale
hlavně vynikají jemnou chutí. Setkáme se s
ní někdy i jako s „jarní cibulkou“
Doporučené setí pro sklizeň mladé lahůd-

kové cibulky s natí:
Potřeba osiva okolo 70–1 00 semen na

metr řádku, vyséváme tedy 1 až 1 ,5 cm od
sebe v řádku. Hloubka setí 2 cm, řádky
30 cm od sebe nebo dvojřádky 40 cm od
sebe. Termín musí být včasný, ale nikol iv
předčasný, aby případné silné mrazy ne-
poškodily rozklíčenou cibul i .

ROSSA DI FIRENZE je velmi vhodná
cibule na svazkování. Má podlouhlé čer-
vené cibule, výsev provádíme nahusto do
řádků a sbíráme na zeleno jako lahůdkovou
cibulku.
Ze žlutých cibulí je pro tento způsob pěs-

tování vhodná odrůda ELISTA.

Ozimá cibule
HIBERNA je výnosná ozimá odrůda s vel-

kou kulovitou až mírně ploše kulovitou cibulí
se středním až silnějším krčkem. Dužnina je
bílá, pevná, jemné, velmi dobré cibulovité
chuti. Cibule je obalena suknicemi žluto-
hnědé až bronzově hnědé barvy s tmavším
žilkováním. Rostl iny velmi dobře přezimují.
Lze ji skl idit jako cibul i s natí – zelenačku,
jako čerstvou i suchou. Vegetační doba je od
ledna do sklizně cibule s natí 1 63 dnů, do
sklizně čerstvé cibule 1 85 dnů a suché 205
dnů. Termín sklizně zelenačky je druhá
dekáda června. Je jen krátkodobě sklado-
vatelná.
Ozimá cibule krátkodenního typu AU-

GUSTA je velmi dobře přezimující. Cibule je

ploše kulovitého tvaru se středním krčkem.
Je velmi raná, až o deset až čtrnáct dní
ranější než HIBERNA. Je určená pro pro-
dukci k nejranější skl izni na zeleno a pro
velmi ranou sklizeň čerstvé cibule. Má žlutou
suknici s bílou aromatickou dužninou jemné
chuti. Není dobře skladovatelná.

Ing. Jan Prášil, SEMO Smržice

Základní kolekce bylin,
léčivých rostlin

Předkládaná kolekce obsahuje základní
výběr léčivých rostl in, které by neměly chy-
bět ani v té nejmenší zahrádce.

Výběr konkrétních bylinek a jejich
pěstování.

Bazalka pravá (Ocimum basilicum)
– hluchavkovité.
Jednoletá rostl ina vyžaduje slunné, před

větrem chráněné stanoviště, stále mírně vlh-
kou, humózní a kyprou půdu, přel itá odumí-
rá. Vyštipujeme květy, pak rozvětvuje, ne-
hořkne, nedřevnatí. Vysévá se polovině
března, klíčí na světle. Nejvhodnější je výsev
po špetkách do květináče, v dubnu, pře-
nesení květináče koncem května ven. Sklízí
se mladé listy se špičkami výhonů. Bazalka
se nesuší, zamrazují se l isty potřené olejem,
konzervuje se v olej i , octě či sol i . Používá se
při přípravě pokrmů, výluh z listů pomáhá při
trávení a proti nadýmání, do posilujících
koupelí.

Česnek medvědí (Allium ursinum) - l i l iovité.
Jde o vytrvalou cibulovinu vyžadující polo-

stín až stín, stále mírně vlhkou, humózní a
kyprou zem. Množí se samovýsevem nebo
dělením cibulek. Sklízí se mladé listy, které
zamrazují potřené olejem, nebo v ledových
kostkách, nakládají se do oleje. Používá se
v kuchyni, jako bylinka zlepšuje dýchání,
uklidňuje, čistí krev, odstraňuje z těla jedy,
snižuje krevní tlak.

Divizna velkokvětá (Verbascum thapsiforme)
- krtičníkovité.
Dvouletá rostl ina potřebuje slunné a chrá-

něné stanoviště, lehkou, hl initopísčitou půdu
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s dostatkem vápníku, vodou pod zemí. Vy-
sévá se v létě či na podzim přímo na
stanoviště, nebo se z pozdně jarních výsevů
do truhlíku předpěstuje a na podzim vysadí
na konečné stanoviště. Po zimě vykvétá,
dále se množí samovýsevem. Sklízí se žlutý
květ bez kalichu, za sucha, suší se ne-
pomačkané květy na slunci. Používá se proti
suchému kašli, k uvolnění hlenů, při zánětu
vedlejších dutin.

Dobromysl obecná (Origanum vulgare)
– hluchavkovité.
Vytrvalá rostl ina, vyžaduje plné slunce,

suchou a propustnou nejlépe štěrkovitou
zem. Na jaře se hluboko seřízne, zlatol isté
odrůdy vyžadují zimní kryt. Vysévá se do mi-
sek od února, přímo ven od dubna. Snadno
se množí řízky, dělením trsů. Sklízí se špičky
výhonů a listy, těsně před kvetením, suší se.
Poté se uloží do tmavé vzduchotěsné ná-
doby. Může se mrazit, konzervovat v olej i .
Vedle uplatnění v kuchyni (jako koření zvy
šuje chuť k jídlu), působí diureticky a je
výborná do koupelí proti únavě.

Estragon – pelyněk kozalec (Artemisia dra
cunculus) – hvězdnicovité.
Pěstují se dva „ekotypy“. Ruský – vytrvalý,

otuži lý, který není dobré nepřesazovat a
francouzský – krátkověký, citl ivý na chlad,
který se musí přesazovat každé tři roky. Oba
vyžadují slunce až polostín, milují vlhko
(nemají nikdy vyschnout), ale nikol iv zamok-
řenou zem. Půda by měla být živná, vápe-
nitá, humózní, místo chráněné před větrem.
Snadno se pěstují v nádobách. Ruský se
vysévá v dubnu na záhon, dobře se množí
oddělky. Francouzský se pouze řízkuje.
Sklízí se l isty po celé léto, nakládají se do
octa, oleje, do ledových kostiček. Patří mezi
„jemné bylinky“ (spolu s petrželí, pažitkou,
kerblíkem) vhodné ke kořenění teplých i
studených jídel. Listy obsahují jód, usnadňu
jí zažívání, přidávají se do posilujících kou
pelí.

Fenykl (Foeniculum vulgare) – miříkovité
Dvouletý, za příznivých zim i víceletý,

vyžaduje slunnou polohu a mnoho tepla,
mírně vlhkou, hlubokou, vápnitou půdu. Pře-
zimuje seříznutý a přikrytý chvojím. Vysévá
se brzy na jaře do květináčů, po otužení

vysazuje na stanoviště. Je možné ho sít i
přímo na stanoviště, od dubna. Mladé listy
se hodí do salátů, k rybám, zralá semena do
kompotů, moučníků, k ochucení chleba,
hořčice, do čaje proti nadýmání, pálení
žáhy, pro trávení, proti zácpě. Velké dávky
způsobují křeče. Výluh slouží k omývání
znečištěné mastné pleti.

Kerblík třebule (Anthriscus cereifolium)
– miříkovité.
Jednoletá bylinka milující polostín, vlhčí

kyprou půdu, dobře se pěstuje i v nádobě
v místnosti . V suché půdě rychle vybíhá do
květu. Vysévá se přímo, poprvé na konci
března. Klíčí na světle, vysévá se postupně,
jednotí na 1 5–20 cm. Zaštipováním tvořících
se květenství se podpoří tvorba listů. Asi 6–8
týdnů po vysetí se sklízí první l isty, pokračuje
se až do kvetení. Používá se do polévek,
salátů, k jehněčímu, k rybám, drůbeži, i do
tvarohových buchet. Nesuší se, ale mrazí.
Podporuje činnost jater.

Kopr vonný (Anethum graveolens)
– miříkovité.
Jednoletý, vhodný na slunné až polostinné

stanoviště chráněné před větrem, mírně
vlhké, ale nezamokřené, propustná půda,
v suché rychle vykvete. Vysévá se přímo na
stanoviště, opakovaně od dubna. Čerstvá
nať se mrazí, nakládá do octa. Koření se
s ním saláty, pomazánky, omáčky, vaječná
jídla, ryby. Nedozrálá a zralá semena se
používají ke konzumaci i léčení. Nahrazují
sůl (ve směsi i s natí), významně stimulují
srdce, působí proti nadýmání. Kopr má
mnohé další využití při léčbě nemocí.

Levandule (Lavandula angustifolia)
– hluchavkovité.
Vytrvalá slunomilná, suchomilná – polo-

keř. Vyžaduje plné slunce propustnou vápe-
nitou půdu, po odkvětu hluboké seříznutí,
v chladných vyšších polohách zimní kryt.
Vysévá se na podzim, mladé rostl inky se
v zimě uchovávají v mrazuprostém prostře-
dí. Dobře zakořeňuje i z řízků – nekvetou-
cích výhonů na jaře i z polodřevitých, letních.
Sklízejí se průběžně mladé listy až do roz-
květu, později nakvetlá květenství. Levanduli
sušíme, nakládáme do oleje, zamražujeme.
Listy v malém množství přidáváme k duše
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nému masu a k rybám (jsou hořké), květy
kandujeme, přidáváme do sušenek, jamů.
Olej používáme k masážím, nálev jako ple
ťovou vodu, do deodorantů a repelentů.

Libeček lékařský (Levisticum officinale)
– miříkovité.
Vytrvalá rostl ina, vyžaduje plné slunce,

mírně vlhkou a propustnou půdu. Je citl ivý
na přesazování a obrývání. Vyžaduje hno-
jení draselnými hnojivy. Množí se výsevem a
dělením rostl in na podzim. Sklízejí se mladé
listy (staré jsou tuhé), kořeny 2-3 letých
rostl in. Obojí se suší, l isty i zamražují. Listy
se v malém množství mohou přidávat do sa
látů, pomazánek, polévek, omáček, do gulá
še, vaječných jídel. Čaj z kořene podporuje
vylučování tekutin a chloridů, usnadňuje trá
vení.

Majoránka zahradní (Origanum majorana)
– hluchavkovité.
Jednoletá až dvouletá rostl ina, náročná na

světlo a teplo, chráněnou polohu. Vyžaduje
dostatek vláhy, lehčí, zkypřenou, výživnou a
vápenitou zem. Dobře se pěstuje v nádo-
bách. Vysévá se na povrch, v březnu a dub-
nu, přepichuje v kopečcích (2–4 rostl iny na-
jednou), ven vysazuje po ledových mužích,
potřebuje vícekrát pořádně zalít. Sklízí se
před květem (cca konec července), po
sestřižení (cca 5 cm nad zemí) opakovaně
obráží k další skl izni. Usušené lístky se
odrolí z natě, uchovávají se v neprodyšně
uzavřených nádobách. Koření se s ní pokr
my, vyrábí se z ní mast pomáhající při rýmě,
čaj proti dýchacím potížím a kašli.

Máta peprná (Mentha piperita) – hluchavkovité
Vytrvalá, vhodná slunné i polostinné sta-

noviště s vlhkou, hl initou půdou. Silně
odnožuje, proto je vhodné pěstování v ohra-
ničeném prostoru nebo v nádobě. Trpí rzí,
proto se doporučuje častěj i měnit pozemek,
nejlépe se množí oddělky na jaře. Před
holomrazy by měla být chráněna chvojím.
Čerstvou nať je možné sušit, zamražovat,
nakládat do octa a oleje, připravovat z ní
sirup, kořenit s ní masitá i sladká jídla, sa
láty, krémy, pudinky. Čaj uklidňuje křeče
trávicího ústrojí, pomáhá při zánětech hor
ních cest dýchacích, přidává se do pleťo
vých vod a koupelí.

Meduňka lékařská (Melissa officinalis)
– hluchavkovité
Vytrvalá bylina, daří se jí na slunci i v po-

lostínu. Vyžaduje vlhčí, nej lépe alkal ickou,
hlubokou a humózní půdu, dobře se pěstuje
i v nádobách. Množí se oddělky na jaře,
mnohdy i samovýsevem. Listy sklízené před
kvetením se používají k výrobě sirupu, ke
kořenění salátů, na čaj uklidňující nervy i
srdce, trávicí soustavu, snižuje krevní tlak,
účinný při nespavosti.

Pažitka (Allium schoenoprasum) – l i l iovité
Vytrvalá cibulovina, vhodná do polostínu,

vlhké a výživné půdy (na chudých půdách
žloutnou špičky l istů, v suchu je má tuhé,
kožovité). Zál ivkou a vyštipováním květen-
ství se podpoří růst l istů. Na jaře a na pod-
zim přihnojujeme kompostem. Je mrazu-
vzdorná, raší a roste j iž při dosti nízkých
teplotách. Snadno se, po přemrznutí, rychlí.
Na slunci a v suchu hodně kvete. Množí se
z výsevů na jaře, dělením trsů. Sklízí se mla-
dé l isty i jedlé květy. Aroma se dobře uchová
zamražením. Je bylinkou vhodnou k tvaro
hu, sýrům, vaječným jídlům. Je bohatá na
minerální látky, vitamin C.

Petržel kadeřavá (Petroselinum crispum)
– miříkovité.
Dvouletá rostl ina rostoucí nejlépe v polo-

stínu, ve vlhké kypré humózní nebo písčité
půdě. Výsev pozdě na podzim nebo časně
na jaře. Lépe klíčí nažky, které jsou v chlad-
né zemi. Listy se sklízejí průběžně, suší se a
uskladňují ve vzduchotěsné nádobě, zamra-
žují do kostiček s vodou. Čerstvá i konzer
vovaná nať se používá ke kořenění velkého
množství slaných a kyselých pokrmů.

Rozmarýna lékařská (Rosmarinus officina
lis) – hluchavkovité.
Stálezelený keřík, vhodný na světlé a tep-

lé stanoviště s lehkou, hl initopísčitou živnou
půdou s přídavkem vápníku. V našich pod-
mínkách není mrazuodolná, vyžaduje přezi-
mování ve světlé a chladné místnosti –
pěstuje se tedy v nádobách. Množí se říz-
kováním, v květnu. Sklízí se mladé konce
výhonů (keř se tím i tvaruje). Koření se s ní
pečená a dušená masa, nakládá se do
oleje, používá do prokrvujících koupelí, olej
k masážím revmatických kloubů.
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Saturejka zahradní (Satureya hortensis) –
hluchavkovité.
Jednoletá bylina potřebuje slunce, kyprou

živnou, sušší půdu, dobře se pěstuje v ná-
dobách. Vysévá se v dubnu do misek, na
povrch. Od poloviny května možný výsev i
ven. Jednotí se na 25 cm. Čerstvé lístky a
výhonky se sklízejí průběžně. K sušení kon-
ce výhonů před rozkvětem, uchovává se
zamražená nebo naložená v olej i . Saturejka
nahrazuje pepř a sůl, přidává se k luště
ninám – působí proti nadýmání. Vhodná je i
k rybám, drůbeži, sýrům. Pomáhá při zaží
vacích potížích, desinfikuje. Výluh se pou
žívá jako kloktadlo, odvar k omývání mastné
pleti a do uvolňujících koupelí.

Saturejka horská (Satureya montana)
– hluchavkovité
Vytrvalá, vyžaduje slunce a štěrkovitou

půdu – nesnáší přemokření. Na jaře j i 1 /3
seřízneme, v červnu přihnojíme organickým
hnojivem. Je vyšší a drsnější než předchozí
saturejka. Tuhé listy připomínají myrtu a
nehodí se ke kuchyňskému zpracování.
Tvoří ale pohledné keříky, které se uplatní
jako lemy (do 35 cm). Dobře se vyjímá
v drobnějších suchých vazbách, kde navíc i
voní.

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)
– hluchavkovité
Vytrvalý polokeř, na slunné sušší stano-

viště s vápnitou a živnou půdou. Na jaře se
hluboko seřízne, dobře obrůstá. Před holo-
mrazy se chrání chvojím. Výsev přímo na
záhon, jednocení na 35 cm, množí se i
oddělky nebo řízky (pestrol isté odrůdy). Nať
se sklízí před vyrašením květních stvolů,
l isty po celé léto. Koření do drůbežích
nádivek, na ryby, tučná masa. Přebytek se
suší nebo zamrazuje. Odvar slouží jako
kloktadlo při bolestech v krku, nálev proti
nachlazení, ulehčení trávení. Při delším uží
vání je toxická, nevhodná je pro těhotné a
epileptiky.

Tymián obecný (Thymus vulgaris)
– hluchavkovité.
Trvalka, která prospívá na slunci v chudé,

sušší, mírně vápenité, písčité půdě. Rostl iny
po hlubším jarním řezu dobře obrážejí,
košatí. Výsev v dubnu do misek, klíčí na

světle. Výsadba koncem května na cca 20
cm. Množí se též hřížením. Nať se sklízí
těsně před rozkvětem, v poledne. Suší se,
nakládá do oleje, koření se s ní masité
pokrmy, marinády aj. Čaj zmírňuje kašel,
uvolňuje hleny, pomáhá při trávení, nadý
mání, průjmech. Nedoporučuje se těhotným
a při srdeční slabosti. Odvar v koupeli zlep
šuje stav pokožky  podporuje tvorbu buněk.

Yzop lékařský (Hyssopus officinalis)
– hluchavkovité
Vytrvalý polokeř, vyžaduje slunné stano-

viště chráněné před větrem, nezamokřenou
lehčí, vápnitou až neutrální půdu, přesazení
po 3–4 letech. Dobře se pěstuje v nádobách
v bytě. Výsev březnu a dubnu do misek,
výsadba na cca 50 cm po polovině května.
Možno vysévat i přímo, děl it trsy. Nať se
sklízí na počátku kvetení, jako koření do tzv.
bílých polévek, omáček, majonéz, salátů,
nádivek, karbanátků, tvarohu se používají
mladé čerstvé i sušené lístky samostatně i
ve směsi s j inými. Má antibakteriální účinky,
používá se při nadměrném pocení, léčbě
dýchacích a močových cest.

Další léčivé rostliny důležité pro pomoc
při nejčastějších zdravotních potížích

Buřina srdečník (Leonurus cardiaca) –
hluchavkovité. Vytrvalá rostl ina, vyhovuje jí
plné slunce a lehčí humózní, propustná vá-
penitá půda. Množí se nejlépe dělením trsů
– od konce léta, popřípadě i samovýsevem.
Kontryhel žlutozelený (Alchemilla xan

thochlora) – růžovité. Vytrvalá bylina, roste
na slunci i v polostínu a stínu v kypré, živné,
vlhké zemině. Množí se samovýsevem, dě-
lením trsů.
Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) –

kozlíkovité. Vytrvalý, daří se mu v polostínu i
na slunci, ve vlhké, humózní zemi ideálně
u vodní plochy, dobře se množí samovýse-
vem. Kořeny a celá rostl ina jsou velkým
lákadlem pro kočky.
Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus)

– l ichořeřišnicovité. Popínavá letnička nebo
„keřík“, daří se na slunci i v polostínu, v pro-
pustné hlinité půdě – čím chudší zem, tím
více kvete. Výsev do misek, nebo v květnu
přímo, výsadba po ledových mužích. Mladé
rostl inky jsou citl ivé na mráz.
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Měsíček lékařský (Calendula officinalis) –
hvězdnicovité. Jedno až dvouletá rostl ina,
vyžaduje dostatek slunce, vláhy a živin,
stanoviště chráněné před větrem. Vysévá se
přímo na stanoviště, do řádků nebo mezi j iné
letničky, množí se i samovýsevem.
Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) –

růžovité. Vytrvalý, dobře roste na slunci i
v polostínu na sušším stanovišti , v lehčí
hl initopísčité půdě. Vysévá se na podzim
nebo na jaře do řádků 30 cm od sebe. Klíčí
nepravidelně, množí se i samovýsevem.
Sléz maurský (Malva mauritiana) - slé-

zovité. Dvouletý až vytrvalý, daří se na slunci
až polostínu na stanovišti chráněném před
větrem, v hluboké humózní vlhké zemině.
Vysévá se v dubnu do misek, sazenice se
vysazují do sponu 50 x 60 cm.
Třapatkovka nachová (Echinacea purpu

rea) – hvězdnicovité. Vytrvalá, vyžadující
slunnou polohu, stanoviště chráněné před
větrem, hl initou, středně vlhkou půdu, snese
i letní sucha. Odstraněním odkvetlých úborů
se podpoří opakování kvetení. Vysévá se
v dubnu do misek, vysazuje na konci května
ven, množí se samovýsevem.
Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) –

růžovité. Vytrvalý, daří se mu na slunci i
v polostínu, ve vlhké humózní půdě. Množí
se dělením trsů nebo samovýsevem.

Léčivky, ze kterých vybíráme podle
vlastních potřeb, možností prostoru

Bělotrn kulatohlavý (Echinops banaticus)
– hvězdnicovité. Vytrvalý, vyžadující slunné
a teplé stanoviště, suchou, kyprou zem.
Množí se dělením, samovýsevem.
Bukvice lékařská (Betonica officinalis) –

hluchavkovité. Vytrvalá, vyhovuje jí slunce
až stín, běžná zahradní zemina s humusem.
Množí se dělením trsů na jaře i na podzim,
výsevem na jaře i samovýsevem.
Celík zlatobýl (Solidago virgaurea) – hvě-

zdnicovité. Vytrvalý, daří se mu v polostínu i
na slunci, v sušší humózní neutrální až mír-
ně kyselé zemi. Množí se samovýsevem.
Čechřice vonná (Myrrhis odorata) – miří-

kovité. Vvytrvalá, dobře rostoucí v polostínu i
na slunci, v humózní půdě, po rozemnutí
voní po anýzu. Pro běžnou domácnost stačí
1 –2 rostl iny. Množí se samovýsevem, nebo
výsevem na podzim. Osivo potřebuje pro
dobré klíčení pobýt ve studené zemi.

Jablečník obecný (Marubium vulgare) –
hluchavkovité. Vytrvalý, vyžaduje teplejší a
suché stanoviště, lehčí propustnou zem,
výsev v dubnu, sazenice ven v květnu, ve
sponu 30 x 20 cm. Množí se též dělením trsů
na podzim.
Jestřabina lékařská (Galega officinalis) –

vikvovité. Vytrvalá, vyhovuje jí slunné sta-
noviště, hluboká, středně těžká vlhká půda.
Vysévá se v březnu – přímo, do hloubky 2 až
3 cm, řádky 40–50 cm, vyjednotit na 40 cm.
Množení dělením trsů, na jaře i na podzim.
Jirnice modrá (Polemonium caeruleum) –

j irnicovité. Vytrvalá, daří se jí v polostínu, ve
vlhčí, humózní půdě, je odolná, množí se
samovýsevem.
Leuzea saflorová (Leuzea carthamoides)

– hvězdnicovité. „Maralí kořen“ je vytrvalá
dobře na slunci rostoucí rostl ina v humózní
hl inité, nezamokřené půdě. První rok vytváří
přízemní růžici, druhý kvete, třetí se sklízejí
kořeny – suší se při teplotě max. 40–50 °C.
Popenec břečťanovitý (Glechoma hede

racea) – hluchavkovité. Vytrvalý, pokryvný,
zakořeňující z lodyh ležících na zemi. Daří
se mu na slunci i v polostínu, ve vlhčí půdě.
Proskurník lékařský (Althaea officinalis) –

slézovité. Vytrvalý s mohutným růstem,
dobře roste na slunci i polostínu, v lehké
humózní půdě s přídavkem vápníku, pro
domácnost stačí 2–3 rostl iny, množí se ko-
řenovými puky starších rostl in.
Rozrazil lékařský (Veronica officinalis) –

krtičníkovité. Vytrvalý, vynikající půdopo-
kryvná rostl ina, daří se jí v polostínu i na
slunci v každé zahradní půdě. Množí se
oddělením rostl in ze zakořeňujících lodyh a
to na jaře i na podzim.
Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis)

– hluchavkovité. Vytrvalý, vyhovuje mu slun-
ce i polostín, sušší štěrkovitá půda. Množí se
březnovým výsevem do misek. Pikýrované
semenáčky vysazujeme na konci května
ven. Sklízíme tříleté kořeny (cca 20–25 g),
v říjnu, sušíme umělým teplem do 60 °C.
Topolovka růžová (Althaea rosea) – slé-

zovité. Dvouletá až vytrvalá, žádá výsluní a
ochranu před větrem, hlubokou písčitou a
humózní půdu. Kvete ve druhém roce. Vý-
sev v březnu nebo srpnu, na stanoviště se
vysazují ve stejném roce (srpen, září) mladé
rostl iny. Lze vysévat i přímo, do řádků, spon
50 x 60 cm.
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Vřes obecný (Calluna vulgaris) – vřesov-
covité. Je vytrvalý, vyžaduje slunečnou polo-
hu, suché, písčité, křemičité, kyselé půdy
nebo odumřelou rašelinu. Nesnáší hnojení,
množí se dělením trsů.

Miroslava Dostálová, ÚS Hradec Králové

Letničky vhodné k řezu

Jejich nádherné barvy a tvary nás prová-
zejí po celý život. Vítají nás do života, slaví
s námi významná výročí a také nás dopro-
vází na poslední cestě. Často bývají sym-
bolem vyjádření vděčnosti a lásky. Ano, řeč
je o květinách, které nás obklopují, rostou na
loukách, zahradách a za naši péči se nám
odměňují svou krásou a vůní. Základní děle-
ní květin je na trvalky, dvouletky a letničky.
Žádná jiná skupina rostl in nenabízí tol ik

barev a možností využití jako letničky. Patří
mezi ně ty, které v našich kl imatických pod-
mínkách projdou během jednoho roku celým
vývojovým cyklem – od vyklíčení semena až
po vytvoření nových semen – a pak uhynou.
Pěstují se k výzdobě květinových záhonů,
k řezu, jako rostl iny pnoucí, na obruby nebo
jako solitéry. Také jimi můžeme zaplnit me-
zery mezi trvalkami ve skalkách, kdy hlavně
na podzim je j iž většina skalniček odkvetlá.
Mezi letničkami je mnoho druhů a odrůd
s pestrou paletou barev a tvarů květů.
Zaměříme se na některé letničky k řezu ,
které nám přináší radost i do našich domovů.
Mezi nejznámější a nejoblíbenější letničky
u nás bezesporu patří například ostálky, as-
try, slunečnice, hledíky[

Ostálky či cínie (Zinnia elegans)
Jsou to vděčné letničky, které svými bar-

vami zdobí záhony během celého léta. Po-
chází ze Střední Ameriky, odkud byly první
přivezeny v roce 1 759. Rod zahrnuje přes 20
druhů, vyššího i nižšího vzrůstu. Květy mají
rozl ičné tvary od jednoduchých, přes j iřin-
kokvěté, chryzantémokvěté až po zvláštní
kaktusokvěté. Co se týká barev – od bílé,
žluté, přes fialovou, růžovou až po karmí-
nově červenou. Velmi zvláštní a krásnou od-
růdou je ENVY - zelená, která obzvlášť
vyniká v květinových vazbách. Ostálky kve-
tou celé léto od června do října. V teplejších

oblastech semena vyséváme koncem dubna
nebo začátkem května do připravené vý-
hřevné a výživné půdy na slunečné, nejlépe
před větrem chráněné stanoviště do hloubky
1 –1 ,5 cm, do řádků asi 40–50 cm. Klíčí při
teplotě cca 1 5 °C. Nesnášejí stinná místa
nebo hustý zastíněný porost s j inými rost-
l inami. Dorůstají do výšky 50–80 cm.
V chladnějších oblastech předpěstováváme
cínie ve skleníku nebo na okenním rámu.
Vyséváme nejlépe do sadbovačů do výsev-
ního substrátu. Po vyvinutí pravých lístků
můžeme rostl inky začít postupně otužovat.
Nejdříve přes den, před výsadbou i přes noc.
Zpravidla vysazujeme po dvou až třech
rostl inkách pro případ, že se některá neujme
– nesnášejí totiž porušení kořenového sys-
tému při přesazování. Později je vyjedno-
tíme. Při suchém počasí, zaléváme 2–3x
týdně a asi 2x – 3x během vegetace přihno-
jíme. Za tuto péči se nám odmění krásnými
velkými květy jak na zahrádce, tak ve váze.
Pokud zvolíme špatné stanoviště nebo je
deštivé a chladné léto, při sebelepší péči
málo kvetou a nevypadají hezky a také trpí
houbovými chorobami.

Astra (Callistephus chinensis)
Jedna z nejrozšířenějších a nejznáměj-

ších letniček a krásná květina k řezu. Do
Evropy byla přivezena z Asie a do Čech
z Francie. Kvete od července do října
rozmanitými květy, které se podle květních
úborů dělí na kopretinokvěté, pivoňkokvěté,
chryzantémokvěté, pomponkokvěté a jehl i-
covité s rozmanitými barvami od bílé a žluté
přes růžovou, fialovou až do modré a někdy
až černé. Nízké odrůdy dosahují výšky do
1 5 cm, polovysoké 50 cm a vysoké až
70 cm. Velmi atraktivní astrou oblíbenou me-
zi pěstitel i je odrůda PRŮHONICKÝ TRPAS-
LÍK – kompaktní, kvetoucí drobnými plnými
květy, vhodná k pěstování i v nádobách.
U nás v teplejších oblastech je možný výsev
aster na konci dubna přímo do půdy bohaté
na vápník na slunném vzdušném místě
chráněným před větrem. Pokud si budeme
chtít astry předpěstovat, začínáme s výse-
vem již koncem února, aby byly mladé
rostl inky při přesazování na stanoviště řádně
vyvinuté. Vyséváme do sadbovačů nebo
kelímků s propařeným substrátem. Vyvinuté
sazenice přesazujeme asi v půl i května. Při
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suchém a horkém počasí vydatně zaléváme,
přemokření j im ale škodí. Přihnojujeme
jednou týdně a preventivně ošetřujeme proti
mšicím. Kvetou od července do září a snáší
mírnější mráz. Odkvetlé květy odstřiháváme.
Astry nevysazujeme po rajčatech a do čer-
stvě vyhnojené půdy, jel ikož trpí houbovým
onemocněním stonků, padlím a na kořenech
fusariem. Pro podzimní hnojení je lepší po-
užít drobně nasekanou trávu a listí. Z důvo-
du náchylnosti k houbovým chorobám je
také lépe pěstovat je každý rok na jiném
místě a půdu kolem rostl in často kypřit.
Účinnou preventivní ochranou je preventivní
chemický postřik přípravkem Previcur, který
se aplikuje před výsevem jako desinfekce
půdy a následně po výsadbě na záhon.
Astry, které už jsou napadené touto hou-
bovou nemocí, nekompostujeme, ale spálí-
me. Nejodolnější odrůdou proti houbovým
chorobám je odrůda PRINCESS. Květy do
váz řežeme vždy až večer, kdy není takové
teplo, aby nám déle vydržely.

Slunečnice (Helianthus annuus)
Další stále oblíbenější letnička a navíc je

velmi starou kulturní rostl inou, která pochází
z Ameriky. Do Evropy byla poprvé přivezena
v 1 6. století z Peru. Z původní třímetrové
odrůdy byla díky zvyšující se oblibě vyšle-
chtěna spousta nových odrůd od žlutých,
smetanových přes červenou až po sametově
černou, různých výšek – od 40 cm až po již
zmíněné 3 m. Velmi zajímavá hybridní slu-
nečnice byla vyšlechtěna se steri lními květy
bez pylu pro alergiky. Slunečnice jsou ne-
náročnými letničkami, které prospívají v pro-
pustné hlinitopísčité půdě na slunečném
stanovišti , chráněném před větry. Vyséváme
v polovině dubna asi ve 20 centimetrových
rozestupech. Jel ikož slunečnice mělce ko-
ření, vyžadují oporu – nízkým odrůdám po-
stačí tyčky, vysoké vyžadují si lnější kůly.
Přemokření a nedostatečná opora může
zapříčinit vyvrácení i s kořeny nebo zlomení
stonku. Kvete od července do srpna. Kvetení
můžeme prodloužit až do prvních mrazíků
tím, že květy s dozrávajícími semeny od-
střihneme. K řezu se používají čerstvě
rozvité květy, které mají ve středovém terči
jen velmi málo rozvitých trubkovitých květů.
Květem slunečnice je ve skutečnosti kvě-
tenství složené z mnoha jazykových žlutých

květů a hnědých trubkovitých květů umí-
stěných uprostřed. Poté, co odkvete, mění
se úbor v plodenství se semeny, které ocení
hlavně naši okřídlení kamarádi. Slunečnice
netrpí chorobami, pouze jim vadí stinné a
vlhké místo, kde jim začne těsně nad kořeny
černat stonek. Zvláštností u slunečnice je její
otáčení za sluncem, které se nazývá helio-
tropismus. Tento jev se vyskytuje u poupat.
Při východu slunce se všechny slunečnice
v této životní fázi natáčí na východ a po-
stupně se otáčí směrem na západ. V noci se
opět vracejí na východní pozici. Když květ
rozkvete, stonek s motorickými buňkami,
který způsobuje tento pohyb, ztuhne a květy
už zůstávají většinou ve východní pozici. Ke
slunci se dokonce určitým způsobem natáčí i
l isty.

Hledíky (rod Antirrhinum)
Hledíky patří také k nejoblíbenějším let-

ničkám u nás, které od dob našich babiček
neztrati ly nic ze svého půvabu. Do Střední
Evropy byly ze Středomoří přivezeny v 1 6.
století. Kvetou celé léto od června do prv-
ních mrazů. U nás v teplých oblastech může
rostl ina na záhoně přezimovat a množit se
samovýsevem, a tak nám zdobí zahrady bez
naší starosti s výsevem. Hledík má vzpří-
mený vzrůst a zvláštní hroznovitou stavbu
květů. Kvete všemi barvami, kromě modré, a
tyto barvy se v květech různě prolínají.
Hledíky jsou trpasl ičí 20 cm, polovysoké

60 cm a vysoké dosahující až 90 cm. V po-
sledních letech byla vyšlechtěna odrůda
převislá, která krásně vynikne v závěsných
nádobách.
Hledíky je nutné předpěstovat. Semena

vyséváme v únoru nebo březnu do skleníku
nebo pařeniště, ale nezasypáváme. Sadbu
udržujeme stále vlhkou. Rostl iny vysazuje-
me na slunné stanoviště v polovině května
nejlépe do propustné hlinitopísčité půdy
s dostatkem vápníku a pravidelně přihnoju-
jeme tekutým hnojivem nebo trochou ule-
želého kompostu. Mladé rostl inky je dobré
zaštípnout, lépe se nám rozvětví. Čím častěj i
budeme hledík seřezávat i během vegetace,
tím bohatěj i se bude rozvětvovat a kvést.
Nejlépe se větví nejnižší odrůdy.
Kvetou od června do září až října. Odkvet-

lé květy pro prodloužení kvetení odstřihá-
váme.
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Hledíky nesnáší dlouhodobé přemokření a
těžké jílovité půdy. Důsledkem toho bývá
žloutnutí l istů, uhnívání kořenového systémů
a následný úhyn. Zvláštností hledíků je, že
jsou samosprašné, takže i vysemeněné ros-
tl inky si zachovávají vlastnosti svých rodičů.
Další zajímavostí je to, že jsou vhodné i pro
alergiky, jel ikož pyl je ukryt hluboko v květu,
proto je také můžou bez obav pěstovat
v truhlících na oknech nebo řezat do váz.
Rostl ina přitahuje včely a odpuzuje sl imáky.
Pokud bychom si chtěl i nechat hledík
přezimovat, umístíme ho ve světlé chladné
místnosti , na jaře pak vytvoří keřík, který
bohatě pokvete. Někdy keříky, které jsme
nechali na záhonech, přežijí mírnou zimu a
na jaře se probudí. Rostou a kvetou poněkud
dříve než ty z předpěstovaných rostl in.
Uvedené druhy patří k nejvíce pěsto-

vaným letničkám. Zdaleka to nejsou všechny
letničky vhodné k řezu. Katalogy jich nabízejí
nepřeberné množství, stačí si jen vybrat tu,
které budeme schopni dát potřebnou péči a
které nám za ni přinese očekávanou radost.

JanaČervenáková, Moravoseed CZ a.s.

Růže pro různá stanoviště
a typy výsadeb

Není zahrada jako zahrada a také není
růže jako růže. Protože je dřevinou vysazo-
vanou na deset a více let, je třeba umístění
vždy dobře promyslet. Rozhodně není dobré
dát jen na informace v obchodech a na
sáčcích. Květ na obalu málokdy odpovídá
tomu, co vám jednou ze sazenice vykvete.
V popisu uvedená výška růže má velké

rozmezí. Pokud si obhlédnete celou nabídku
v obchodě, třeba zjistíte, že je u různých
odrůd naprosto stejná. Vlastnosti růží po-
měrně dobře charakterizuje zařazení do
skupiny. Z reklamních důvodů jsou ovšem
často vytvářeny i docela j iná seskupení růží
v kolekcích, jej ichž jména nejsou názvy
odrůd a zákazníky pletou.
Veliké opatrnosti je i potřeba při nákupu

podle barevných katalogů. Čtenář vidí zde
růže doslova v tom nejlepším světle, a ani si
neuvědomí, že dneska již nelze fotografi i
považovat za objektivní zachycení skuteč-

nosti . Barevné plochy tedy zdaleka ve sku-
tečnosti neobsahují tol ik květů a jsou zde
logicky též poupata a květy odkvétající. Živé
ploty nejsou tak husté. V detai lu květu ne-
poznáte, zda měl 3 nebo 1 3 cm. V klimaticky
lepších podmínkách ani choulostivé růže
nevymrzají, pnoucí dosahují neobyčejných
výšek. Hotové divy jde pochopitelně dělat
s barvou květu. Najednou máme naprosto
modrou i černou růži. Odrůda, která při od-
květu vždy bledne, je stále sytě žlutá;
červená, která fialoví, také svou krásu drží.
Slovní popisy nám říkají, že skoro každá
růže intenzivně voní, což také zdaleka není
pravda.

Vyplatí se si v obchodě názvy odrůd a
skupin opsat a pak v klidu je doma srovnat
s dalšími informacemi. Dále kupovat jen růže
alespoň s jedním ukázkovým květem, i když
ten při skleníkovém přirychlování nebývá
typický. Lepší je, pokud můžeme vidět od-
růdu ve školce na poli ; zde v měsíci září se
dá také posoudit náchylnost k napadení
černou skvrnitostí růží a padlím růžovým.

Skupiny růží
Abychom nekupovali zajíce v pytl i a po

letech s hrůzou nesledovali , co to vlastně
vyrostlo, je potřeba se orientovat alespoň
v základních skupinách růží. Vzhledem k to-
mu, že sazenice kontejnerované či v sáčcích
s balem jsou často zahraničního původu, je
dobré seznámit se i s cizojazyčnými jmény
skupin.

Botanické druhy růží (B)
Další používaná označení: plané růže,

divoké růže, Wildrosen (německy), species
wild (angl icky), botanique rose (francouz-
sky), ботанические розы (rusky), botanic-
zny róże (polsky).
Původní druhy a typy jim blízké jsou

zpravidla robustní keře s jednoduchým, vět-
šinou růžovým nebo bílým prázdným kvě-
tem, který má 5 plátků. Až na výjimky kvetou
jen na počátku léta, ale bývají pozoruhodné i
svými šípky.

Historické růže (HI)
Další používané zkratky a označení: H,

staré růže, historische Rose, Altenrosen (ně-
mecky), historical ly rose (anglicky), истори-
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ческие розы (rusky), történelmi rózsák (ma-
ďarsky).
Je to souborná skupina, kam se řadí od-

růdy, které vznikly před vyšlechtěním sou-
časných moderních skupin růží (většinou
před rokem 1 867). Mezi historické růže patří
zejména hybridy růže galské (hybridy Rosa
gallica) a skupiny růží jako jsou bengálky,
bourbonky, čajovky, noisettky, portlandky,
remontantky. Jako historické růže se někdy
uvádějí i hybridy Rosa x alba, R. x centifolia,
R. x damascena. Keře historických růží mají
různý vzhled, květy jsou často hustě plné a
vonící. Mezi barvami chybí žlutá a oranžová.

Velkokvěté růže (VK)
Blíže je možno tyto rozdělit do dvou násle-

dujících skupin:

A/ Čajohybridy (ČH)
Další používané zkratky a označení: TH,

hybrid tea, tee-hybride (anglicky), Theehybri-
den, Edelrosen (německy), grootbloemige
roze (holandsky), чай гибриды (rusky), róże
wielkokwiatowe (polsky), tea hibridek (ma-
ďarsky).

Čajohybridy jsou keře vysoké 50–1 20 cm
(ojediněle i 1 50 cm), mají několik pevných
vzpřímených výhonů. Květy na lodyhách
jsou po 1 až 6, poupě je pevné. Rozevřený
plný květ má průměr větší než 9 cm. U ča-
johybridů je ze všech skupin růží největší
zastoupení různých barevných tónů. Růže
této skupiny kvetou až do zámrazu, někdy
s menšími přestávkami; hlavně v srpnu bývá
kvalitních květů málo.

B/ Floribundy grandiflory (FG)
Další používané zkratky a označení: FGR,

Fl-Gr, velkokvěté floribundy, grandiflora, gro-
otbloemige floribunda (holandsky).
Jde o malou skupinku růží podobných ča-

johybridům, od nichž se liší pouze tím, že má
více květů v květenstvích.

Mnohokvěté růže (MK)
Označení mnohokvěté růže nám toho

mnoho neříká, pouze to, že růže vytváří po-
četnější květenství, ale odrůda sem zařa-
zená může mít vel ikost květů od 2 do 9 cm.
Je tedy nutné rozčlenění do třech násle-
dujících skupin.

A/ Floribundy (FL)
Další používané zkratky a označení: F, Fl,

Beetrosen (z němčiny „záhonové růže“, což
je souborné označení pro FL, PH, PL), róże
rabatowe (polsky, FL, PH, PL).
Tyto růže jsou nižší než čajohybridy, tedy

50 až 1 00, ojediněle 1 20 cm. Keře jsou
většinou rozložitého vzrůstu, poměrně dobře
zakrývají půdu. Květy jsou seskupeny v kvě-
tenstvích po více kusech – obvykle 4 až 9.
Poupě bývá kratší, měkčí a rychle se rozvíjí.
Květ je zpravidla plný, ale ojediněle jsou
zařazovány mezi floribundy i růže s prázdný-
mi květy. Velikost květů je menší než u čajo-
hybridů – 6 až 9 cm, málokdy voní. Dnešní
odrůdy kvetou prakticky bez přestávky po
celé letní období, mnohé až do zámrazu.
Mezi floribundy dnes řadíme i nepočetnou

skupinku garnetek s menšími, hustě plnými
květy.

B/ Polyantahybridy (PH)
Další používané zkratky a označení: Pol.

H, Polyantharosen, Beetrosen, Polyantha-
Hybride (německy), róże rabatowe (polsky).
Skupina růží vysokých 50 až 1 00 cm,

květy jsou menší než u floribund a častěj i
s volným středem. Průměr otevřeného květu
je jen 4 až 7 cm. Kvetou většinou nepřetržitě.

C/ Polyantky (PL)
Další používané zkratky a označení: P,

pol. , Polyantharosen, Beetrosen (německy),
róże rabatowe (polsky).
Typické polyantky jsou keře vysoké 50 až

1 20 cm. Květy mají vel ikost 2 až 5 (zřídka 6)
cm. V květenství bývají desítky květů a jej ich
krása vydrží až do mrazu. Většinou nevoní.

Sadové růže (S)
Jako sadové označujeme takové odrůdy

růží, které dorůstají výšky alespoň 1 ,2 m
(výjimečně jen 80 cm). Výhony v průměrné
zimě podstatně nenamrzají, měly by stát
pevně vzpřímené, případně v mírném oblou-
ku a vytvářet kompaktní keř. Květy mají
sadové růže jednotl ivé nebo v květenstvích,
plné i prázdné. Kromě růží remontujících
jsou zde i jen jednou kvetoucí, tedy jen
začátkem léta. Vedle květů mají svou okras-
nou hodnotu často i šípky.

Rozlišujeme zde čtyři následující skupiny.
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A/ Klasické sadové růže (Sk)
Další používané zkratky a označení: SA,

Sd, sad. , sadovky, parkové růže, keřové rů-
že, Strauchrosen, Parkrosen (německy),
shrub (anglicky) heester rozen (holandsky),
парковые розы (rusky), róze parkowe (pol-
sky), park rózsák (maďarsky).
Statné keře dorůstají výšky 1 ,2 až 3 někdy

i více, často rostou i hodně do šířky.

B/ Rugosa hybridy (Sr)
Další používané zkratky a označení: Rug.

H. , RgH, ругоза гибрид (rusky).
Hybridy vzniklé od růže svraskalé, které

se poznají podle typicky utvářeného lesklého
a zvlněného listu. Husté kompaktní keře bý-
ají 80 až 1 50 cm vysoké. Květ je nejčastěj i
7 až 9 cm velký. Po hlavním období kvetení
počátkem léta opakují rugosa hybridy květ
v menší míře i později , si lně voní. Tyto růže
mají dužnaté kulovitě zploštělé velké šípky.
Rostl iny jsou silně ostnité, rozrůstají se do
okolí podzemními výběžky. Patří mezi
všestranně nejodolnější růže.

C/ Růže stolisté (Ss)
Další používaná označení: stolístky, cen-

tifol ia hybridy, centifol ie, cabbage rose (fran-
couzsky), heesterrozen (holandsky), центи-
фольная (rusky), róże stol isté (polsky).
Staré, ale stále známé a občas pěstované

růže stol isté neboli stolístky, můžeme také
přiřadit k sadovým růžím. Rostl iny rostou
vzpřímeně, květy jsou nahlučené s velkým
počtem plátků, si lně voní. Až na vzácné
výjimky kvetou jen na počátku léta. Zvlášt-
ností jsou mechovky, které mají stopkaté
žlázky se střpytícími se kapkami na květní
stopce i kal ichu.

D/ Anglické růže (Sa)
Další používaná označení: engl ish Rose

(anglicky)
Růže se zvláštním hvězdicovitým (čtvrce-

ným) utvářením hustě plného květu nedávno
vyšlechtěné se označují jako růže anglické.
Nyní ovšem růže tohoto typu vznikají i j inde.
Díky hybridizaci starých odrůd do moderních
růží většinou mají j iž j inak skoro zapo-
menutou silnou vůni. Z hlediska růstových
vlastností je sice většinou můžeme zařadit
mezi růže sadové, ale jsou zde i odrůdy,

které v našem klimatu zřejmě nikdy nedo-
sáhnou výšky sadových růží (1 20 cm). Květy
jsou velké 8 až 11 cm, často se sklánějí dolů.

Pnoucí růže (PN)
Další používané zkratky a označení: PP,

cl. , popínavé, Kletterrosen (německy), cl im-
ber, cl imbing, rambler (angl icky), kl imrozen
(holandsky), róże pnace (polsky), kúszo róz-
sák (maďarsky).
Pnoucí růže se vyznačují dlouhými výho-

ny, které podstatněji nevymrzají. Jde tedy
vlastně o růže sadové, jež se nedokáží udr-
žet ve vzpřímené poloze. Nemají samy
žádné úponky nebo jiná zařízení, která by
umožňovala se aktivně popínat. Opírají se
pouze o konstrukci a musí být přivazovány.
Za minimální výšku, abychom růži mohli za-
řadit mezi pnoucí, považujeme 2 m. Květy
jsou různé velikosti (3 až 11 cm) i tvaru.
Skupina zahrnuje odrůdy jednou i opako-
vaně kvetoucí (remontující) s květy plnými,
vzácněji prázdnými. Přechod mezi růžemi
pnoucími a sadovými, ale i pokryvnými není
v některých případech přesně vymezen a tu-
též růži můžeme tedy různě využít.
Někdy (zejména v cizině) se ještě dále

dělí tyto růže na ramblery se zvláště
dlouhými, tenkými a ohebnými výhony, které
kvetou jen jednou počátkem léta menšími
květy (např. ´Excelsa´), a na climbery, jež
mají výhony kratší a pevnější. Tyto růže
opakují kvetení během roku a jej ich květy
jsou velké (např. ´Sympatie´).
Růže označované jako climbing před-

stavují mutace, jež se odlišují od výchozí
odrůdy (obvykle čajohybridu) jen delšími vý-
hony (např. ´Climbing Gloria Dei´). Často
u nás namrzají, anebo vzhledem k velké ze-
lené ploše mají jen málo květů.

Pokryvné růže (PK)
Další používaná označení: půdopokryvné,

Bodendeckerrosen (německy), ground cover
(anglicky), róże okrywowe (polsky).
Představují skupinu růží, u nichž je nej-

důležitější vlastností schopnost zcela pokrýt
půdu a zamezit tak růstu j iných rostl in.
Výška porostu by neměla přesahovat 80 cm
(ojediněle metr). Pokryvné růže by neměly
růst vzpřímeně, ale víceméně plazivě. Tím
se liší od polyantek (PL), polyantahybridů
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(PH), případně i floribund (FL). Květy jsou
malé (2 až 8 cm), někdy i prázdné a často
v bohatých květenstvích. Pokryvné růže
většinou květ opakují až do zámrazu.

Miniaturní růže (MI)
Další používaná označení: mini, zakrslé,

skalkové, pokojové, trpasl ičí, Zwergrosen
(německy), mиниатюрные розы (rusky), mi-
niaturowe (polsky), törpe rózsák (maďarsky).
Základní vlastností vymezující tuto speci-

ální skupinu růží je zakrslý vzrůst. Růže jsou
obvykle jen 30 až 40 cm vysoké, zřídka
pouze 20 cm nebo až 70 cm Velikosti rostl in
odpovídá i vel ikost květů, jež mají průměr jen
2 (zřídka 1 ) až 5 cm. Na keřích se kvetení
pravidelně opakuje.

Mezi růžemi se setkáme i s označením
záhonové, což nám říká ovšem pouze to, že
se mají pěstovat na záhonech. Jsou to tedy
dohromady všechny čajohybridy, velkokvěté
floribundy, floribundy, polyantahybridy i poly-
antky.
Hlavně v katalozích se uvádějí občas i

další názvy skupin růží, které mají při lákat
zákazníky. Nelze je však považovat za přes-
ně definované, ani široce užívané. Vystačí-
me se zavedenými skupinami a tyto „reklam-
ní růže“ dovedeme do nich zařadit:
Růže keřovité, křovité, trsnaté = růže sa-
dové

Nostalgické, renesanční, starých malířů, ro-
mantické, francouzského venkova = hi-
storické, případně anglické růže

Patiové = obvykle nízké floribundy
Terasové, pokojové, trpasl ičí = miniaturní
růže

Malé sadovky = obvykle polyantky, polyanta-
hybridy nebo i floribundy (podle velikosti
květu a stavby květenství)

Malé pnoucí růže = pokryvné růže
Někdy se nebere na vědomí, že existuje

skupina polyantahybridů i floribund a vše-
chny mnohokvěté růže se řadí mezi poly-
antky. Za módní pokryvné růže se vydávají
odrůdy podstatně vyšší, mnohé z růží nabí-
zených jako sadovky u nás požadovaných
1 20 cm nikdy nedosáhnou.

Z uvedeného je tedy jasné, že docela
nejhorší řešení je si někde koupit růži, o
které třeba víme jen to, že bude růžová.
Tato může mít jednou 30 cm, ale také i jako

pnoucí 5 m. Pokud jsme se nyní v přehledu
seznámil i s velmi pestrou nabídkou rodu
růží, můžeme se zamyslet nad tím, kam
všude se dají vysadit.

RNDr. JiříŽlebčík, VÚKOZ Průhonice

Vliv některých agrotechnických
a jiných opatření na kvalitu

sklizených jablek

Jabloně jsou na zahradách v ČR beze-
sporu nejpěstovanějším ovocným druhem.
Předpokládám, že každý pěstitel si jabloně
na zahrádku vysadí proto, aby mohl sklízet
kvalitní ovoce, určené především pro vlastní
potřebu a potřebu rodiny nebo svých zná-
mých. Jako při každé činnosti , tak i zde je
předpokladem dosažení dobrých výsledků
určitá odborná znalost dané problematiky.
Rozumím tomu, že ne každý je zdatný ovoc-
nář. To ani není nutné. V současnosti jsou
ohromné možnosti sebevzděláváni jak na
internetu, tak pomocí odborných publikací,
přednášek nebo přebírat znalosti od zku-
šených praktiků. Je jen škoda, že jsou pěs-
titelé, kteří se nechtějí poučit a často jej ich
výsledky tomu odpovídají. A to je velká
škoda. Takoví zahrádkáři nikdy nezjistí, jak
velký může být rozdíl mezi vlastními vypě-
stovanými jablky některé odrůdy se špič-
kovou chutí oproti jablkům ze supermarketu,
30 krát chemicky ošetřovaných, která byla
podtržena, která mají "plechovou slupku",
aby snesla nešetrnou manipulaci na ob-
chodních pultech, jej ichž zemi původu ani
často nezjistíme.
Na kvalitu skl izených jablek působí mnoho

vlivů a většinou (snad kromě počasí) tyto
pěstitel může ve velké míře ovlivnit. J iž při
výběru stromků před vlastní výsadbou hraje
důležitou rol i výběr vhodné odrůdy. Rozho-
dující vedle dalších ukazatelů jako vhodnost
do různých klimatických podmínek, zdra-
votní stav, úrodnost, vel ikost a barva plodů
by měla být chuť. Osobně za velmi chutné
ve středních polohách považuji například
z letních odrůd JUNO, AMETYST, PIROS,
PETRA. Z podzimních odrůd v chuti vynikají
SENTIMA, DIADÉM, VANDA, FANTAZIA,
SANTANA. Z ranně zimních to jsou odrůdy
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RUBÍN, BOHEMIA, GOLD BOHEMIA, RED
BOHEMIA, DARK RUBÍN, LORD LAMBOUR-
NE, JONAGOLD a jeho mutace, ROZELA. Ze
zimních odrůd BIOGOLDEN, GALA, JARKA,
LIPNO, OPÁL, ORION, SIRIUS, LUNA,
TOPAZ, RUBINOLA, RUBINSTEP, GOLD-
STAR, METEOR, PINOVA.
Rovněž použitá podnož může ovlivnit ně-

které parametry sklízeného ovoce, jako je
doba sklizně, vel ikost plodů, vybarvenost
ovoce a skladovatelnost.
Jedním z důležitých faktorů je zvolený

tvar stromu a způsob řezu .
Vždy musíme mít na paměti, že tam, kam

se nedostane slunce, nikdy nebude kvalitní
ovoce. A druhou zásadou je, že nejkvalitnější
plody jsou na mladém dřevě. S přibývajícím
stářím plodonosného dřeva klesá kvalita vy-
pěstovaného ovoce.
Samostatnou kapitolou je boj proti cho-

robám a škůdcům a harmonická výživa.
Přesto, že jablka, pěstovaná na zahradě
chceme mít zdravá a tudíž se snažíme
chemické ochraně co nejvíce vyhýbat, v po-
slední době musíme přesto občas stromy
postříkat. Naštěstí v současnosti jsou na trhu
vedle konvenčních přípravků také různé
ekologické přípravky, látky, zvyšující odol-
nost rostl in proti škodlivým organismům,
různé jiné prostředky.
Takže je možno si vybrat. Nedílnou sou-

částí ochrany jsou také různá preventivní
opatření.
Co se týče hnojení, organická hnojiva jsou

jistě výborná. Ale rozhodně je potřeba do-
plňovat s rozumem i potřebné prvky formou
průmyslových hnojiv.
I zde platí zásada, že když nic nedáš, moc

nedostaneš. Rozhodující je hnojení do půdy.
Jako doplňkové je i hnojení na l ist.
Jako velmi důležité opatření zajištění kva-

l ity sklízených plodů a pravidelnosti skl izní
považuji u zahrádkářů ruční probírku
plůdků u většiny odrůd jabloní. Toto dopo-
ručuji provádět po červnovém propadu .
V koruně ponechávám jednotl ivé plůdky asi
1 5 cm od sebe. U sloupcových jabloní tento
zásah je nutno provádět bezpodmínečně.
U některých odrůd je na zahradách malo-

pěstitelů velký problém s abiotickou poru-
chou, hořkou skvrnitostí dužiny. Jedná se
například o odrůdy LORD LAMBOURNE,
ANETA, VANDA, LIPNO, LIGOL, JONA-

GOLD a jeho mutace, RUBÍN a jeho mutace,
ADMIRÁL, COXOVA RENETA a další. Ze-
jména u mladých nebo silně řezaných a
přeroubovaných stromů se vápník před-
nostně dostává do mladých letorostů na úkor
plodů. Tato porucha většinou u starších,
dobře plodících stromů vymizí. Pokud pěs-
tujeme náchylné odrůdy, nepřehnojujeme
dusíkem (ale ani draslíkem a hořčíkem),
citl ivě provádíme zimní řez a východiskem
jsou i postřiky vápenatými solemi (všechny
přípravky jsou na bázi chloridu vápenatého
CaCl2) do prostoru plodů od počátku čer-
vence ve čtrnáctidenních intervalech. Nej-
novější poznatky doporučuji zahájit postřiky
ještě dříve. Navíc vápník výrazně zpevňuje
slupku, čímž značně omezuje skládkové
hniloby a podporuje tvorbu cukrů v plodech.
Pro lepší skladovatelnost ovoce u zimních

odrůd je velice efektivní asi tři týdny před
sklizní provést postřik proti skládkovým
chorobám vhodným fungicidem vždy s při-
hlédnutím k dodržení ochranné lhůty.
Značný vliv na kvalitu ovoce má termín

sklizně. Vhodný termín sklizně je u jedno-
tl ivých odrůd různý a liší se rovněž i v jed-
notl ivých klimatických oblastech. Navíc kaž-
dý rok je j iný a rozdíly mohou být i dva týdny.
Předčasně sklizené jablko ve sklepě již nikdy
nedosáhne své špičkové chuti a barvy.
Často předčasně vadne. Naopak u pozdě
sklizených jablek se zkracuje doba sklado-
vatelnosti . Pozor na odrůdy, které při pozdní
skl izni při větru mohou všechny spadnout.
(WEALTHY DOUBLE RED, ROSANA .. . )
Všichni pěstitelé vědí, že letní jablka sklí-

zíme jako první, konzumní zralost u nich
nastupuje brzy po zralosti skl izňové. Ale
mnoho zahrádkářů dělá chybu v tom, že
podzimní, ranně zimní a zimní odrůdy sklízí
v jednom termínu. Je potřeba si uvědomit,
že různé odrůdy potřebují různou délku ve-
getace. Pokud tento požadavek nedodržíme,
nedosáhneme možné špičkové chuti a op-
timální délku skladovatelnosti jednotl ivých
odrůd. Například RUBÍN i ADMIRÁL ve
středních polohách dosahuje skl izňové zra-
losti na přelomu září a října. TOPAZ, AN-
GOLD a LUNA v polovině října, GOLDSTAR
a SIRIUS ve třetí dekádě října.
Důležité pro výslednou kvalitu ovoce je

sklízet jablka ze stromu na dvakrát nebo
třikrát. Nejprve sklízíme největší a nejvíce
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vybarvená jablka z vrcholu stromů a obvodu
koruny. Až asi za 1 0 až 1 4 dnů jablka pone-
chaná na stromě ve spodních partií a vnitřku
koruny. Tato jablka za těch 1 4 dní často zvět-
ší svoji vel ikost i o 1 0 mm a vybarví se.
Na skladovatelnost plodů má velký vl iv ta-

ké způsob sklizně. Zásadně sklízíme jablka
se stopkou. Máme ostříhané nehty, nebo si
vezmeme rukavice. Neskladujeme jablka
s mechanicky poškozenou slupkou, jablka
poškozená škůdci, značně napadená strupo-
vitosti . Plody vždy češeme od spodní části
koruny postupně nahoru. S ovocem šetrně
manipulujeme. Jablka před uskladněním
nikdy nerosíme v hromadách.
Jablka většinou naskládáme do desinfi-

kovaných plastových přepravek. Nezjisti l
jsem rozdíl ve způsobu ukládání jablek
stopkou dolů nebo nahoru. Přepravky s ovo-
cem co nejdříve uskladníme v předem de-
sinfikovaném, vychlazeném sklepě nebo
jiných skladových prostorách, neskladujeme
je v žádném případě společně s brambo-
rami. Řádně vychlazení skladových pros-
tor má rozhodující vliv na skladovatelnost
ovoce. Na podzim 201 4 byl velký problém
s vysokými teplotami sklepů. Bylo abnormál-
ní teplo a to i v noci a jablka brzy dozrávala a
podléhala hnilobám.
U odrůd, které mají sklon při skladování

k předčasnému vadnutí v suchém prostředí
(například ORION) buď kropíme podlahu vo-
dou, nebo umístíme přepravky s ovocem do
plastových rukávců. Pravidelně kontrolujeme
skladované ovoce a nahnilé odstraňujeme.
Odrůdy konzumujeme podle možnosti

jejich skladování. Například GALU, ŠAM-
PION do vánoc, LIPNO v lednu, ORION,
BOHEMII do února, SIRIUS, TOPAZ, RUBI-
NOLU do března, ADMIRÁL, MELROSE do
dubna i déle, IDARED, ONTARIO, ZVON-
KOVÉ do května i déle.
Během skladování vřele doporučuji v ro-

dinném kruhu nebo s přátel i provádět de-
gustace jednotlivých odrůd . Tak časem
pěstitel získá přehled, kdy jsou jednotl ivé
odrůdy nejchutnější.
Na zahrádkářských výstavách je vidět, že

mezi zahrádkáři je spousta šikovných pě-
stitelů, kteří dokáží vypěstovat vel ice kvalitní
ovoce. Bylo by pěkné, kdyby takovýchto vý-
sledků dosáhli také všichni ostatní.

Miroslav Přasličák, odborný instruktorČZS

Jak na krtka v zahradě

Způsobit škody v udržované zahradě mů-
že celá řada činitelů. Jedním z nich je i krtek,
který svými hromádkami a chodbičkami
v půdě může během několika málo hodin
naprosto znehodnotit celý trávník a záhony.
Pohled na trávník posetý krtinci je pro mno-
hé majitele pozemku důvodem ke špatné
náladě a opakující se nepříjemnosti, proti níž
často bojují marně. Někdy nezbývá nic j iné-
ho, než vyčkat, až krtek přesídlí někam ji-
nam. Známe metody, j imiž se lze krtka hu-
mánně zbavit?
Krtek obecný - mnohými zahrádkáři zatra-

cované zvířátko s výborným sluchem a či-
chem dosahující vel ikosti kolem 1 2 cm, živé
hmotnosti kolem 80 gramů se dožívá 2–5 let.
Jeho mohutné přední tlapky jsou vybaveny
1 0 prsty s drápy. Žije nejčastěj i na polích,
loukách, zahradách, v parcích, ale i na
sportovištích, golfových hřištích v chodbič-
kách 30–40 cm pod zemí. V obytné chod-
bičce žije, rodí a odchovává z jara 3–7 mlá-
ďat velikostí fazole, které j iž po 3 týdnech
vidí a začínají lovit. Mláďata dospívají v dru-
hé polovině roku a v následujícím roce se
rozmnožují. V okružních chodbičkách, které
jsou několik decimetrů pod zemí, loví potra-
vu. Živí se larvami, žížalami, hmyzem, drob-
nými hlemýždi, ještěrkami, nepohrdne ani
myší či žábou. Této havěti spotřebuje denně
téměř tol ik, kol ik sám váží. Často se obje-
vuje v čerstvě obdělané půdě bohaté na tyto
živočichy. Svou přítomností je nejen l ikvi-
duje, ale také půdu provzdušňuje a dává
vědět „že půda ve vaší zahradě je zdravá a
živá". Půda z krtinců je výborná ke kytkám,
sbírám ji a využívám ji při jej ich přesazování.
Chodbičky kolem stromů, keřů, nebo těs-

ně pod povrchem trávníku bývají často dílem
hrabošů a hryzců a jsou neprávem přisu-
zovány krtkům.
Je krtek obecný chráněným živočichem?
Podle zákona 381 /2009 Sbírky o ochraně

přírody v platném znění jsou někteří živo-
čichové pouze obecně chráněni. Ano, krtek
obecný je chráněný zákonem, tak jako jsou
chráněni ostatní živočichové a rostl iny, ale
nejedná se o zvláště chráněného živočicha,
jako jsou např. kriticky ohroženi - křeček
polní, rejsek horský a plch lesní. Pokud by
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došlo k týrání při odchytu a někdo toto oz-
námil , může být s Vámi zahájeno správní
řízení ze zákona na ochranu proti týrání zví-
řat.
K vypuzení krtka ze zahrady byla zahrád-

káři vyzkoušena řada různých, často "zaru-
čeně úspěšných metod", které se více či
méně osvědčily. Při vypuzení je třeba mít na
paměti, že nepříjemným pro krtka je zvuk,
pach, vibrace a průvan a toho lze pak využít
v různých kombinacích k jeho vypuzení, ne
však k zabíjení. Tyto metody lze shrnout do
tří skupin a to:

1 . Mechanické
- odchyt do nádoby nebo pasti a přesun
mimo zahradu do volné přírody - nutno
provést do 1 hod jinak uhyne v důsledku
stresu.

- při tvorbě krtince podebrat rytími vidlemi,
motykou - přesun mimo.

- vysavač - přepnout sání na foukání -
průvan do chodbičky.

- odchyt kočkou nebo psem - velmi dobrá,
osvědčená metoda, neosvědčil se ko-
cour, je lenoch, ani kastrovaná kočka,
pes dělá díry v trávníku.

2. Akustické
- využití nepříjemných obtěžujících zvuků,
které nemá rád.

- časté sekání trávníku sekačkou, denní
pohyb dětí, dospělých, psa v zahradě.

- instalace zvukových plašičů - větrníky,
železná trubka.

- elektronické plašíce (solární, bateriové) -
na frekvenci ultrazvuku.

3. Chemické
- výsadba rostl in do záhonů - uvádí se
řebčík královský, pryšec kolovratec, las-
kavec, česnek medvědí, aksamitník (část
jmenovaných rostl in - objektivně vzato –
fungovat nejspíše nemůže!).

- vložení zapáchajících látek do chodbiček
- citrónová, pomerančová kůra, l idské
vlasy, draselná sůl, naftalín, benzín.

- dýmovnice - zapálenou patronu zasunout
do chodbičky.

- gelové návnady- aplikace do chodbičky.
- repelenty - hnojivo s aromatickou látkou -
současně s odpuzováním krtků je přihno-
jen trávník.

- biologický repelent - Margosa Extrakt - ze
stromu indického šeříku. Aplikuje se ve
formě kuliček do krtince a do chodbičky -
zápach se postupné uvolňuje a šíří se do
chodbiček, kde působí delší dobu a daří
se krtky trvale odehnat. Účinek přetrvává
minimálně 3-6 měsíců.
Důležitou zásadou k vypuzení krtka ze za-

hrady je správné položení pachových nebo
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akustických návnad, tak aby krtek měl
možnost se ze zahrady dostat – tedy z je-
dnoho směru, nechat krtkovi předem určený
směr útěku (aby neběhal v bludném kruhu,
uzavřený nástrahami v norách - viz návod).

MVDr. Stanislav Kubesa, ÚS Opava

Nedostatek živin u rostlin

Jednotl ivé druhy rostl in na zahrádce mají
specifické požadavky na živiny. Jsou-l i živiny
obsaženy v půdě v nedostatečném množ-
ství, klesá výnos a kvalita produktů. l když
nejsou ještě viditelné typické příznaky nedo-
statku. Takovéto l idským okem neviditelné,
nedostatečné zásobení nazýváme skrytý ne-
bo latentní nedostatek. Dá se však velmi
dobře zjistit chemickým rozborem rostl in
(například l istů ovocných stromů). Když jsou
už příznaky nedostatku viditelné, jedná se o
silný nebo akutní nedostatek, který zpravidla
oku zahrádkáře neujde. Ten i při okamžitém
odstranění způsobuje výrazný pokles kvality
a výnosu.

Souvislost mezi obsahem živin v rostlině
a růstem (výnosem)
Akutní nedostatek: viditelné příznaky nedo-
statku, špatný výnos a nízká kvalita.

Latentní nedostatek: bez příznaků nedostat-
ku, výnos snížený, kvalita z části horší.

Dobré zásobení: nejlepší růst a většinou
nejlepší kvalita (optimum)

Luxusní konzum: dobrý růst, kval ita z části
horší

Nadbytek (toxicita): horší růst a nižší kvalita

Obecně o příznacích nedostatku
Příznaky nedostatku Jsou výrazným uka-

zatelem silného nedostatečného zásobení
rostl in jednou nebo několika živinami. Při
viditelném nedostatku Je třeba provést velmi
rychle "první pomoc" většinou ve formě mi-
mokořenové výživy nebo hnojivé zálivky.
Příznaky nedostatku se projevují v nejrůz-

nější formě: chlorózy (žloutenky), nekrózy
(odumírání částí rostl in), změna barev, kr-
nění rostl in, zastavení růstu apod.
Hodnocení těchto příznaků není většinou

jednoduché, zejména když současně chybí
několik živin. Často to Jsou ještě j iné příčiny,

které vedou na částech rostl iny ke změně
barvy, nekrózám aj. , jako například virové a
houbové choroby. Spolehl ivé určení příčiny
Je možné analýzou rostl in. Bohužel j i za-
hrádkáři zpravidla kvůl i poměrně vysoké
ceně nepoužívají. Proto se budeme věnovat
zrakovému posouzení příznaků na vnějšku
rostl iny.

Příznaky nedostatku jednotlivých živin
U rostl in na zahrádce se můžeme často

setkat s příznaky nedostatku dusíku, draslí-
ku, vápníku, hořčíku a železa.
Při nedostatku dusíku rostl iny špatně ros-

tou, zůstávají malé. Plody jsou malé, dříve
dozrávají, je j ich málo. Zpočátku jsou l isty
světle zelené, později až žluté, popřípadě i
načervenalé, starší l isty často předčasně
opadávají.
Trpí-l i rostl iny nedostatkem draslíku, je

narušen vodní režim, takže listy, popřípadě
celé rostl iny mají povadlý vzhled (například
angrešt, košťáloviny). Okraje l istů žloutnou,
hnědnou a odumírají. Chuť a trvanlivost ovo-
ce se snižuje.
Při nedostatku vápníku musíme vždy roz-

l išovat, jde-l i o nedostatek tohoto prvku v pů-
dě, nebo v rostl ině. U zahradních plodin
pozorujeme často nedostatek vyvolaný su-
chem a přehnojením dusíkem a draslíkem,
které vedou k poruchám transportu vápníku
v rostl ině. Ty se projevují u jablek abiotickou
hořkou skvrnitostí jablek (hořkou pihovitostí),
u rajčat a paprik nekrózami špiček plodů –
Ca-deficientní nekrózou vrcholu plodů.
Příznaky nedostatku hořčíku, jsou velmi

typické. Nejdříve na starších l istech vznikají
mezi ži lnatinou žlutá místa vedle tmavě
zelených. Shluky zeleného chlorofylu připo-
mínají korálky navlečené na šňůrce. Při si l-
ném nedostatku se příznaky objevují i na
mladších l istech.
Typickým projevem nedostatku železa je

chloróza. Nejmladší l isty žloutnou (na rozdíl
od nedostatku Mg, kdy žloutnou listy starší),
nervatura l istů zůstává tmavozelená.

Příklady častého nedostatku živin:
Zelenina
- rajčata reagují na nedostatek draslíku,
vápníku a hořčíku,

- brambory na nedostatek hořčíku, draslíku
a manganu,
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- košťáloviny na nedostatek draslíku a hoř-
číku, navíc květák a brokolice na nedos-
tatek molybdenu a bóru.

Ovoce
- jabloně reagují na nedostatek draslíku,
vápníku, hořčíku, bóru a manganu,

- hrušně na nedostatek draslíku, hořčíku a
bóru,

- sl ivoně na nedostatek zinku,
- třešně na nedostatek draslíku, hořčíku,
manganu,

- broskvoně na nedostatek železa, hořčíku
a bóru,

- meruňky na nedostatek draslíku a bóru,
- hrušeň písečná („nashi“) na nedostatek
hořčíku a železa,

- kdouloně na nedostatek draslíku,
- citrusy na nedostatek dusíku, draslíku,
železa a bóru,

- drobné ovoce na nedostatek draslíku,
hořčíku, železa a manganu,

- jahody na nedostatek draslíku, železa a
manganu,

- réva vinná na nedostatek draslíku, hořčí-
ku, železa a bóru.

Okrasné rostliny
- růže reagují na nedostatek železa,
- karafiáty na nedostatek bóru, mědi a mo-
lybdenu,

- gerbera na nedostatek manganu a mo-
lybdenu.

Jak odstranit nedostatek živin
Nejlepší je prevence, to znamená před-

cházet nedostatku živin správným hnojením a
péčí o dobrou úrodnost půdy. K tomu také
směřují články v Rukověti zahrádkáře a časo-
pise Zahrádkář.
U dusíku lze dosáhnout zlepšení růstu nej-

rychlej i mimokořenovou výživou, roztokem
močoviny. Pokud jsou l isty j iž si lně poško-
zeny, je j istější hnojivá zálivka roztokem ledku
vápenatého. Neměli bychom zapomínat na
pravidelné hnojení dusíkem a omezit vypla-
vování dusíku z půdy v zimě pomocí zele-
ného hnojení.
Okamžitým ošetřením rostl in trpících silným

nedostatkem draslíku je zálivka síranem
draselným (20 g na 1 l vody). Půdu bychom
měli vyhnojit draselnými hnojivy a zajistit
pravidelný přísun draslíku podle požadavků
pěstovaných rostl in.

Náchylnost vybraných kultur k nedostat-
ku druhotných živin a stopových prvků

○ = náchylná, ● velmi náchylná

Protože nedostatek vápníku v rostl inách
má zřídka příčiny v nedostatečném zásobení
půdy (krom silně kyselých půd), nelze je
většinou dalším vápněním odstranit. Preven-
tivně se proti jeho nedostatku u jabloní, rajčat
a paprik doporučuje postřik na l ist, u zeleniny
i hnojivá zálivka chloridem, nebo ledkem
vápenatým.
Příznaky nedostatku hořčíku lze odstranit

rychlým zásahem formou mimokořenové vý-
živy Hořkou solí nebo speciálními l istovými
hnojivy (např. MgN sol).
K základnímu hnojení hořčíkem se dopo-

ručuje Kieserit, dolomitický vápenec (ten jen
pro půdy s pH pod 6,5). Hořčík do půdy doplní
i pravidelně používaná draselná hnojiva
s obsahem hořčíku, jako je Korn-kali (dříve
Kamex).
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Při nedostatku železa Ize doporučit jako
okamžité opatření mimokořenovou výživu
cheláty železa, které používáme l ke hnojení
do půdy. Doporučuje se úprava půdní reakce
k neutrální až slabě kyselé a zlepšení ob-
sahu humusu. Nedostatek železa zesilují
vysoké dávky fosforu a příl iš nízký obsah
draslíku v půdě.
Protože často nechybí pouze jedna z uve-

dených živin, lze doporučit vícesložková
hnojiva v kapalné nebo v krystal ické formě,
která se používají k hnojivé zálivce a mimo-
kořenové výživě. Hnojivá zálivka je vhodný
způsob přihnojování rostl in, které během
vegetace zaléváme. Koncentrace je obvykle
kolem 0,5 %. U mimokořenové výživy se po-
hybuje bezpečná koncentrace aplikovaných
hnojiv v rozmezí 0,2–1%. Doporučená doba
pro její apl ikaci je pozdní odpoledne, časné
ranní hodiny, tak aby rychlým odpařením
vody z roztoku nedošlo k popálení rostl in
přípravkem.

Ing. Miroslav Kalina, CSc.,
odborný instruktor, ÚSČZS Litoměřice

O správném sběru léčivých
rostlin, jejich uskladnění,

přípravě k užití

Léčivých rostl in je mnoho, kromě zde uve-
dených existují ještě tisíce dalších a zrovna
tak receptů, postupů, a návodů k jej ich pou-
žití. Mimo to je lze i kombinovat (čaj a kou-
pel), aby jej ich působení bylo si lnější.
Pro každého, kdo chce pro své zdraví

něco udělat, a vím, že mezi zahrádkáři je
takových mnoho, mohou být následující řád-
ky návodem i inspirací ke studiu byl inek a
jej ich použití. Měli bychom je užívat pře-
devším při akutním zdravotním problému.
Užívané průběžně, jako potravinový čaj by
později , v případě potřeby neměly ten sprá-
vný účinek.

Důležité upozornění: Každé závažnější
onemocnění, zvláště srdeční, jaterní a led
vinové patří do rukou lékaře a podpůrnou
léčbu je třeba s ním konzultovat. Některé
byliny totiž mohou výrazně zesilovat účin
ky léků, které užíváte nebo naopak působit
protichůdně – jejich účinek snižovat.

Léčivé rostl iny mne zajímají už od dětství
– pěstování, sběr i studium herbářů: od Mat-
thiol iho, přes recepty ruských „znacharů“,
našich i zahraničních léčitelů. Měla jsem ště-
stí poznat i léčivky Dálného východu a střed-
ní Asie v jej ich domovině, pěstování žen-
-šenu na Kavkaze a v Severní Koreji .
Byl inkových receptů dnes najdete všude

spousty. Snažila jsem se předložit Vám ně-
které souvislosti s funkcí a provázaností
jednotl ivých tělesných orgánů. Věřím, že
vám pomohou jak k upevnění zdraví, tak i
zamyšlení nad životním stylem.

LÉČIVÉ ROSTINY
Mají nespočet výhod, proto se mohou

velmi dobře uplatnit jak v terapii , tak v pre-
venci. Většinou – při správné indikaci cho-
roby a stanovení léčebného postupu – ne-
mají nežádoucí účinky. Už starověcí lékaři
říkal i , že: „potrava má být lékem a lék po-
travou.“ Mnohé léčivky si v zahradě pěstu-
jeme v podobě zeleniny a bylinek ke koře-
nění pokrmů[

Bylinková zahrada – zahrada léčivých
rostlin
Pokud ještě nemáte, bylo by užitečné vy-

tvořit byl inkovou zahrádku z léčivek, které
jsou pro nás a naše blízké nejvýznamnější,
abychom je měli v dostatečném množství a
stále na dosah. Jiné, například volně ros-
toucí či „plevelné“, lze nasbírat v přírodě.
A ostatní, hůře dosažitelné, pokud jsou sou-
částí doporučených směsí, zakoupíme v lé-
kárně nebo special izovaných obchodech.

Rady pro sběr léčivých rostlin
Celá naše planeta je už znečištěná škod-

l ivými látkami, ale i přesto se snažíme získat
co nejčistší rostl iny. Byl iny sbíráme na mís-
tech vzdálených od komunikací (udává se
minimálně 1 50 m), průmyslových či země-
dělských obdělávaných ploch, mimo chrá-
něná území. Sbíráme za suchého počasí, a
podle možností i v denní době, která je pro
jednotl ivé byliny optimální – když je v nich
maximum účinných látek. Není-l i doba uve-
dena, sbíráme je dopoledne, hned po
oschnutí rosy.
Pokud možno, dáváme přednost lokalitám

s co největší nadmořskou výškou, byl iny
mají více bioaktivních látek, které se tvoří
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s pomocí modrofialového slunečního spektra
(do nížin pronikne pouze červenooranžové).
Neméně důležitá je i pozitivní energie, kte-
rou do nich vkládáme při sběru a zacházení
s bylinami. Proto nejsi lněj i působí ty, které si
nasbíráme sami.
Na stanovišti vždy necháme dostatek ros-

tl in potřebných k jej ich reprodukci - chceme
přece sbírat léčivky i v dalších letech.
Při sběru používáme nůž nebo nůžky,

protože některé rostl iny se dají obtížně utrh-
nout a hrozí nebezpečí, že je vytrhneme i
s kořenem (řebříček, řepík). Vkládáme je do
vzdušného obalu – nejlépe do košíku, aby se
nezapaři ly.
Doba od sběru po usušení musí být co

nejkratší. Každá rostl ina, se kterou se neza-
chází řádně, nebo je špatně usušená či
uskladněná může ztratit své léčivé účinky, a
dokonce se stát jedovatou.
Většinu bylin sušíme ve stínu, v dobře vě-

traném prostoru – nejlépe na sítech nebo za-
věšené ve svazcích. Některé léčivky vyža-
dují sušení na slunci.
Usušené byliny se nazývají drogou. Musí-

me je spotřebovat do jednoho roku. Pokud
ne, používáme je dále jen na koupele. Po
roce a půl se droga obyčejně mění „che-
mizuje“, stává se neúčinnou nebo dokonce
škodlivou. Pro prodloužení účinnosti se
uchovává v medu nebo lihu (tinktura).
Byl iny zpočátku působí povzbudivě, ale

jakmile se používají dlouho, pak některé
mohou vyvolat i potíže. Pokud není stano-
veno jinak, optimální doba pro používání je 3
týdny a poté kontrola zdravotního stavu.
Nedošlo-l i k jeho úpravě, je třeba udělat
týdenní přestávku, nebo pokračovat v léčbě
jinou bylinou s podobnými účinky.

PŘÍPRAVA NEJBĚŽNĚJŠÍCH LÉKOVÝCH
FOREM
Nálev se připravuje především ze sil ič-

natých drog, květů, l istů, natí. Rozdrcené se
nejdříve namočí trochou studené vody a po
chvíl i přel i jí vařící vodou. Ponechají se stát
v teplé místnosti cca 1 0–1 5 minut. Poté se
scedí.
Odvar se připravuje z kořenů, kůry, pří-

padně semen nebo některých drog obsahu-
jících kyselinu křemičitou (přesl ička). Droga
se přel i je předepsaným množstvím vody a
ponechá krátce v klidu. Potom se uvede do

mírného varu na dobu 5–1 5 minut. Dalších
1 5 minut se nechá zchladnout a scedí se.
Výluh (macerát) se používá téměř výlučně

u sl izových drog. Připravuje se za studena
tak, že se droga přel i je studenou vodou a
maceruje - podle doporučení 0,5–1 2 hodin.
Během této doby se občas promíchá. Potom
se scedí. Macerace ve vodě by neměla být
delší než 1 2 hodin. Při delším louhování by
se v macerátu mohly začít množit mikrobi-
ální kultury.
Tinktura (kapky) má větší účinek, protože

léčivé látky jsou v ní ve velmi si lné kon-
centraci. Kořeny nebo jiné části rostl in se
nakrájejí či podrtí a nechají se 7 dnů ma-
cerovat v poměru 1 :5 (60% líh), při pokojové
teplotě za občasného protřepání. Čistý líh už
v lékárně koupit nelze, v domácích podm-
ínkách je možné v současné době při-
pravovat l ihové extrakty ze 40% alkoholu.
Tinktury je možné zakoupit v lékárně nebo
special izovaném obchodě.

Všechny přípravky na lihovém základě
jsou účinnější než nálev nebo odvar, mají
delší uchovatelnost než droga.

POZOR! Máme-l i směs drog s odlišnými
nároky na přípravu, musíme podle toho
postupovat. Například směs plodů šípku,
nati třapatky nachové a listů j itrocele: plody
šípku připravíme formou výluhu – macerátu,
nať třapatky a listy j itrocele jako nálev. Poté
se sl i jí dohromady.
Dávkování: pro nálev používáme obyčej-

ně 1 čajovou lžičku na 0,25 l vody, nebo 1
polévkovou lžíci na 1 l vody.
Mírně navršená čajová lžička představuje

1 ,5–2 g (l isty, květy, nať), 3–5 g (kořeny, se-
mena).
„Šálek“ představuje množství 1 00 ml vody

(1 dl), „sklenice“ pak 1 50 ml vody (1 ,5 dl).
Pro koupele obvykle používáme dávko-

vání na hrsti : malá hrst = cca 30 g, velká hrst
cca 70 g.
Chemické složky z léčivých rostl in proni-

kají při koupeli velmi rychle pokožkou (os-
móza). Některé dokonce působí dříve než
při vnitřním užití. Nevýhodou je velké množ-
ství potřebných bylin a vody. Proto se dělají i
částečně koupele předloktí nebo nohou, kde
je mnoho receptorů, kterými se účinné látky
rychle vstřebávají.

Miroslava Dostálová, ÚS Hradec Králové
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Papája – lze si vypěstovat
vlastní plody? Ano, ale...

Papája (Carica papaya) –
kdo by neznal toto chutné
tropické ovoce, které je k do-
stání v každém větším su-
permarketu. Plody mají velké
množství semen, což mnohé
z nás jistě inspirovalo k myš-
lence vypěstovat si vlastní
sazeničku. Rostl inky se po
vyklíčení většinou měly čile
k světu. Problém ale nastal
už při prvním zimování. Pa-
pája je totiž tropická (chladné
zimování naprosto nesnáší)
rostl ina. Na rozdíl od mnoha rovněž teplo-
milných pokojových rostl in (které pocházejí
z tmavých podrostů pralesů), je však i
poměrně světlomilná. A nedostatek světla
v zimě měl pokaždé stejný výsledek – vod-
natá pletiva této rostl iny obvykle napadla
některá choroba a bylo po experimentu.
Zdálo by se, že vypěstovat si vlastní papáju je
nemožné. Ale naštěstí to není pravda. Mezi
mnoha příbuznými druhu Carica papaya
existuje jeden, který chladné zimování snáší
velmi dobře. Je to tzv. horská papája, na-
zývaná také babaco (Carica pentagona).
Horská papája je pravděpodobně spontán-

ním hybridem jiných druhů papájí, pochází
z podhůří And v Ekvádoru a daří se jí tam až
do výšek 2000–3000 m n. mořem. Ve své
domovině roste jako několik metrů vysoký,
řídce větvený strom, s plody, rostoucími
v trsech a vážícími až dva kilogramy. U nás se
dá pěstovat jako přenosná rostl ina, kterou
musíme pravidelně tvarovat řezem. Babaco je
poměrně odolné a nenáročné, velmi rychle
roste a plodí už druhým rokem po vysazení.
Plody vypadají jako pětiboká torpéda, 25 až
30 cm dlouhá a 6–8 cm široká, s váhou půl až
tři čtvrti ki logramu. Zralá horská papája je
krásně žlutá a hezky voní. Dužina zralého
plodu má podobnou konzistenci, jakou známe
u melounu a může obsahovat i maličké
bublinky vzduchu, proto se babaku v ně-
kterých zemích říká také „šampaňské ovoce“.
Pokud jde o chuť, je podobná chuti klasické
papáji , ovšem lze v ní najít navíc i tóny chuti
jahod, ananasu a kiwi. Podíl cukru a kyselin je

poměrně vyrovnaný, na základě vlastních
zkušeností však mohu potvrdit, že pokud
rozříznutý plod lehce posypeme cukem, nic

tím nezkazíme. Vzhledem k to-
mu, že horská papaja je na
rozdíl od Carica papaya par-
tenokarpická, tedy má pouze
samičí květy, netvoří vůbec
semena. Konzument ocení i to,
že slupka plodu babaka je si lná
asi jako u jablka, takže se plod
nemusí vůbec loupat a před
konzumací ho stačí umýt.
Protože horská papája nemá

semena, lze j i množit pouze
řízkováním. Obvykle k tomu
použijeme vrcholové řízky, kte-

ré získáme při pravidelném tvarování koruny.
Řízky je třeba omýt ve fungicidním roztoku a
řeznou ránu je dobře ošetřit přípravkem pro
zakořeňování. Zakořeněné řízky postupně
přesazujeme do stále větších květináčů a
nádob. Rostl iny vyžadují lehký substrát
(kompost, písek, rašelina), pro růst potřebují
živiny, dodávané přírodními či umělými
hnojivy. Ačkoliv babaco potřebuje dostatečný
přísun vláhy, nikdy nesmí „stát ve vodě“.
J inak hrozí napadení kořenů už výše
zmíněnými houbovými chorobami. Dalšími
chorobami babako většinou netrpí, ze ži-
vočišných škůdců si musíme dát pozor
zejména na různé plže. Horskou papáju
pěstujeme v dostatečně velkých nádobách
(30–40 l), v létě venku na zahradě nebo ve
skleníku (při značně vysokých teplotách je
nutné udržovat i vlhčí vzduch, j inak hrozí
opad listů a plodů) a v zimě rostl inu včas
přesuneme na nějakou chladnou a světlou
chodbu, kde je v ideálním případě 6–1 0 °C.
Mráz horská papája absolutně nesnáší,
krátkodobě ale vydrží i teplotu -4 °C. Při
zimování zaléváme velmi opatrně a raději
málo. Při teplotách vyšších než 8–1 0 stupňů
pokračuje babako v pomalém růstu. Horská
papája plodí už 1 5 měsíců po vysazení a
stromek má životnost asi 8–1 0 let. Musí se
pravidelně seřezávat každým rokem zhruba
na metr výšky. Rostl ina si pustí pokaždé
nové výhony (které téhož roku vyrostou o
další metr). Problém je, že námi pěstovaná
horská papaja dozrává postupně a někdy je
nám líto nevyvinuté plůdky při řezu zničit.
Průměrná životnost l istů je 4–6 měsíců,
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takže nás nesmí překvapit jej ich průběžný
opad (zvláště v zimě listy často degenerují).
Když nám rostl ina doroste do větších
rozměrů, stačí po každém udržovacím řezu
vyměnit pouze povrchovou vrstvu zeminy a
není nutné s těžkým kořenovým balem nijak
manipulovat a babako obtížně přesazovat.
Pokud jde o sklizeň, je ideální vyčkat, až

zralý plod upadne sám od sebe. Je zajímavé,
že ještě ráno např. na zatahání ještě „drží“,
v poledne už ale najdeme zralý plod na zemi
s krátkou a jasně oddělenou stopkou. Někteří
autoři tvrdí, že babako se dá konzumovat už
tehdy, když je „torpédo“ žluté jen z poloviny,
ale vyzkoušel jsem si, že je lépe „dočkat času
jako husa klasu“. Plody horské papaji do-
zrávají postupně odspodu rostl iny. U těch
výše umístěných je dobře vymyslet nějaký
systém, aby se plody při samovolném pádu
po dozrání nepotloukly. Babako vydrží
v ledničce poměrně dlouho (až měsíc),
obvykle ho ale tak dlouho nikdy neskladujeme
(protože je velmi chutné :-)). Je třeba ještě
zmínit, že babako je nejen významným
zdrojem fosforu, draslíku a vitaminu C, ale i
to, že obsahuje ještě více přírodního trávicího
enzymu papainu než klasická Carica papaya,
takže je babaco výtečné jako přírodní dezert
po „těžkých“ jídlech.
Budeme-l i se zajímat o další kuchyňské

využití plodů horské papáji , lze j i samozřejmě
sušit, zavařovat, používat jako náplň do
koláčů, míchat s ostatními druhy našeho i
tropického ovoce do různých salátů. Velmi
dobře se „snáší“ se zmrzlinou a jogurtem.
Uživatelé internetu si další kul inářské infor-
mace vygooglují při zadání klíčových slov
papaya recepty (ale i papaja recepty). Pomocí
jazykového překladače google můžeme
využít i výsledky vyhledávání v angličtině
(papaya recipes) a vzhledem k latinsko-
americkému původu horské papaji také ve
španělštině (papaya recetas).
Babako pěstuj i teprve třetím rokem, ale už

nyní mohu vyjádřit přesvědčení, že je to
rostl ina s velkým potenciálem masového roz-
šíření mezi zahrádkáři. Tak, jako tomu bylo
svého času i u j iných tehdejších novinek:
„minikiwi“ (Actinidia arguta), „banánu severu“
(Asimina triloba), nebo např. „kamčatské
borůvky“ (Lonicera caerulea var. kamtscha-
tica či Lonicera kamtschatika).

Jiří Menoušek

Substráty
- jak je dělíme a používáme

Úspěšné vypěstování rostl in je komplexem
mnoha činností a faktorů. Ať j iž se pěstitel i
jedná o co nejhezčí okrasné květiny nebo o
co největší a nejkvalitnější úrodu, vždycky za
jeho snahou stojí nejen píle, ale také správně
zvolené pomůcky pro pěstování.
Základem úspěšného pěstování je sub-

strát. Není zdaleka jedno, v čem rostl ina
začíná svůj život. Ať j iž vyséváme ze se-
mínek, nebo vysazujeme ze sazenic, je nutné
si uvědomit, že obyčejná zemina ze zahrady
nebo skleníku není dostatečně vhodná pro
rozvoj rostl in. Je těžká, plná plevelných
zárodků a obvykle kyselá.
Už od samého počátku vyžadují semena i

sazenice specifické podmínky pro růst a tyto
se pak s rostl inou táhnou po celou vegetační
dobu, tedy po dobu, kdy kvete či plodí.

Co je to substrát?
Substrát obecně je materiál , který je vždy

směsí několika substancí?. Obvykle a nej-
častěj i jde o směs různých druhů rašeliny,
někdy se přidává i drcená kůra či kokosové
vlákno. Pro vylehčení směsi je písek nahra-
zován perl item, který zlepšuje odvod zá-
l ivkové vody a zvyšuje v substrátu podíl
vzduchu. Některé substráty, podle svého
účelu, obsahují také například bentonit, což je
přírodnina mající vl iv na vododržnost, zá-
držnost živin a schopnost udržet úroveň pH.
Pro většinu pěstovaných rostl in se optimální
hodnota pH pohybuje mezi 5,8 až 6,8.
U kvalitních substrátů nechybí v kypré

směsi například mletý vápenec, jílové mine-
rály a startovací dávka hnojiv, obohacená o
mikroprvky. Pro prvních 4–6 týdnů růstu tato
dávka vystačí, pak je ale třeba začít rostl iny
přihnojovat tím správných hnojivem, aby se
zásobení živinami nepřerušilo. Zapomenout
nesmíme ani na zdravotní hledisko, kdy je
důležité, aby zemina neobsahovala chorobo-
plodné zárodky, semena plevelů a škůdce.

Jak substráty rozdělujeme
Ač se mohou substráty zdát jeden jako

druhý, není to pravda. Každá skupina rostl in
potřebuje j iné podmínky pro správný a zdravý
růst. Ať j iž vzdušnost, různou hrubost,
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kyselost, schopnost zadržet vodu, dodávat
živiny delší dobu a některé další. A právě
podle obsahu živin, poměru použitých složek
jako je rašelina či ornice a dále podle hodnoty
pH, tedy ukazatel i kyselosti půdy se substráty
dělí na základní skupiny, jako jsou substráty
výsevní a řízkovací, dále zahradnické,
substráty pro balkónové rostl iny, pokojové
rostl iny a rostl iny kyselomilné. Existují i
substráty pro pěstování speciálních rostl in -
kaktusů, sukulentů, vodních rostl in, citrusů a
dalších. Pojďme se tedy věnovat těm
nejrozšířenějším skupinám.

Úspěch je zaručen, kdyžK.
Vezměme to tedy od začátku. Výsev

semínek či výsadba sazenic mají základní
podmínku, a tou je zajistit rovnoměrné klí-
čení a vzcházení semínek a dobrý růst
sazeniček. V případě řízkování pak musí být
zajištěno dobré zakořenění rostl inných řízků.
V této fázi pěstování je ideální použít spe-
ciální AGRO substrát pro výsev a množení
s aktivátorem zakořeňování. Správný výsev-
ní substrát udržuje kyprost a vzdušnost. Má
speciální jemnou strukturu podporující zdra-
vý růst křehkých výhonků, obsahuje písek a
látky zlepšující zakořeňování.

Přesadili jsme. A co dál?
Když je sazenice dost si lná, přesazujeme ji

podle druhu rostl iny do substrátu dalšího. Ten
zvolíme podle povahy rostl iny a místa, kde
pěstujeme. Květiny, zeleninu, okrasné keře,
ovocné stromy i například mobilní zeleň.
Nejčastěj i vysazujeme do AGRO zahrad-
nického substrátu a použijeme ho ve skle-
níku, na záhonech, zahradě či v mobilních
kontejnerech. Tento zahradnický substrát
obsahují vybrané druhy rašelin a vyzrálý
kůrový humus, tedy tu nejúrodnější část půdy.
Spolu se startovací dávkou hnojiva a
výživným komplexem takový substrát rostl ině
od samého počátku dává vše, co potřebuje.

Přidané suroviny pomáhají v růstu
Pokud jste pěstitel i balkónových rostl in a

květin v nádobách, pak rozhodně zvolte
substráty pro tento účel vytvořené. Muškáty,
petunie, surfinie, mil ionbells i další rostl iny si
budou libovat v substrátu, který se nepře-
mokřuje, je vzdušný a výživný. Aby kořeny
balkónovek byly v dobré kondici a nestrádaly

vl ivem přísušků. Prémiové substráty FLORIA
obsahují vytříděné druhy bílé a černé
rašeliny, AQUA Cell zlepšující rozvod vody
v substrátu a některé také tzv. Hydrogel,
tedy přísadu, která do sebe absorbuje vodu
a následně ji uvolňuje. Pro pěstování v ná-
dobách můžete použít FLORIA substrát
určený přímo do samozavlažovacích tru-
hlíků. Jeho struktura je mnohem hrubší,
dochází k lepšímu provzdušnění kořenového
balu a předchází se tak přemokření. To vše
je důležité, uvědomíme-l i si , že právě tru-
hlíky a nádoby jsou vystaveny dešťům a
častokrát nadměrné zálivce. Je tedy nutné,
aby měl substrát dobré regulační schopnost.
Substráty, které v nádobách posloužily,
můžete na konci vegetace použít například
pro doplnění zeminy na záhonech, postačí
z nich vybrat jen zbytky kořenů. Působením
dešťové vody se přes zimu postupně smísí
s původním podkladem.

Jsou zde i výjimky?
Do zvláštní skupiny patří FLORIA substrát

pro kyselomilné rostl iny, určený pro borůvky,
brusinky, azalky, rododendrony, ale také vře-
sy. Všechny tyto rostl iny jsou velmi citl ivé na
vápník. Zásaditá povaha substrátu je může
omezit v růstu, či dokonce poškodit. Spe-
ciální substrát má z toho důvodu nízké pH a
je namíchán z čistých rašelin. Obsahuje vý-
živu pro prvních 6 týdnů růstu. Po této době
musíme začít pravidelně přihnojovat, i v tom-
to případě speciálnímu hnojivy s obsahem
síry a dalších živin.

Mezi speciální substráty patří substráty
pro orchideje. To co ocení pokojové rostl iny,
balkónové, anebo ty na venkovní zahradě
naopak orchideje nemají rády. Jej ich nároky
jsou zcela odlišné. Pokud bychom je zasadil i
do běžného rašelinového substrátu, během
několika týdnů by začaly strádat, až by zcela
zahynuly. V původní domovině rostou pře-
vážně epifiticky (na kmenech stromů, vláhu
získávají ze vzduchu nebo z rosy). Nahradit
j im přirozené podmínky tak lze pouze
substrátem s velmi hrubou strukturu. Ta
zajistí v blízkosti kořenů dostatek vzduchu a
takové množství vody, které aktuálně
potřebují. Mezi nejoblíbenější substráty patří
ty z řady FLORIA, vyrobené z čisté piniové
kůry s přídavkem kokosových chipsů. Jsou
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pevné a k rozpadu na jemné částečky u nich
dochází až po dlouhé době. Po celou dobu
vytváří orchidejím optimální prostředí pro
růst a kvetení, pěstitel i prodlouží dobu pro
přesazování na 2–3 roky.

Jak je vidět, pěstování rozhodně začíná
u substrátu. Bez kvalitního základu nemůžete
dosáhnout žádoucích výsledků. Před náku-
pem je ideální se poradit s vaším prodejcem
v zahradních centrech nebo v hobby marke-
tech. Pokud raději nakupujete na internetu,
podívejte se na www.megazahrada.cz, a
přímo z domova si můžete vybrat ze široké
nabídky substrátů, hnojiv a dalších zahrád-
kářských produktů. Pěstování je celek, kde se
všechny části propojují po celou dobu života
rostl iny a vedou k jejímu zdravému, krásnému
i plodnému růstu.

Ing. Jiří Janeček, www.agro.cz

Degustace bramboru

Pěkná barva dužniny neznamená, že bu-
de i dobrá chuť. Jak zjistit kval itu odrůdy
bramboru v podmínkách zahrádkáře není
snadné, ale cesta existuje. Je to degustace
brambor, provedená jak doma tak, a to ještě
lépe, v širším kolektivu základní organizace.
Začít lze s odrůdami, které jsou k dispozici
od účastníků degustace, přidat k tomu ně-
jakou odrůdu koupenou v super a hyper
marketech a také je hodně poučné přidat
odrůdu, pěstovanou velkým producentem
v obci nebo i v okolí. Stojí to za to. Vý-
sledkem degustace budete překvapeni, jak
velký rozdíl je v kvalitě jednotl ivých odrůd.
Degustace není ni jak zvlášť složitá, proti
degustaci jablek je navíc vaření. Degustovat
mohou i úplní začátečníci, všichni to bez
problému zvládnou. Mám zkušenosti j iž
z několika ZO ČZS, které degustovat začaly.
Jak degustaci provádět je popsáno na webu
našeho svazu www.zahradkari.cz v části od-
borné informace - degustace. Degustace
jednoznačně potvrzují, že chutná odrůda
bude vždy chutnat, odrůda s nevyhovující
chutí bude vesměs nechutná. „Nositelem
kvality hlíz je odrůda“ (Diviš 201 3). Po mno-
ha degustacích mohu doporučit následující

odrůdy, které mají vynikající chuť a stojí za
vyzkoušení - AGILA, ANNABELLE, ANTO-
NIA, BACCARA, BELANA, BELINDA, BEL-
MONDA, BIRTE, DALI , ELFE, FINKA, FIDE-
LIA, GOLDMARIE, GRANADA, KARIERA,
LAURA, MARIOLA, NATASCHA, ORLENA,
PRINCESS, RAFAELA, SALOME, SORAYA,
SUNSHINE, VENEZIA. Seznam není vyčer-
pávající, rád bych znal další "chuťovky",
ozvěte se, nepěstoval jsem všechny odrůdy,
které jsou nabízeny. "
Malá poznámka k výběru odrůd sadby.

Obecně platí, že velmi rané odrůdy se mají
sníst hned po sklizni, nejsou určené k dlou-
hodobému skladování. Jsou výjimky, ale to
je třeba si odzkoušet. Pro konzum od pod-
zimu pěstujte raději rané a polorané odrůdy,
je j ich veliký výběr a jsou mezi nimi chuťov-
ky. Zahrádkář pěstuje brambory proto, aby si
pochutnal, ne aby sledoval ekonomiku jej ich
produkce jako velký podnik, v tom má ob-
rovskou přednost. Jeho způsob pěstování se
blíží dopěstování.

Vločkovitost bramboru.
V poradně i na výstavách i j inak už asi tři roky

zahrádkáři vznášejí dotaz co udělat proti
drátovci (larva kovaříka žluté i tmavší barvy),
který j im vyžere dírky do hlízy různě hluboké.
Jedná – li se skutečně o drátovce, není pomoc
téměř žádná. V ČR není povolen jediný
přípravek k jeho likvidaci, moření hlíz povo-
leným přípravkem ochrání jen mateční hlíz,
nikol iv hlízy nové. Doporučované dusíkaté
vápno nepomůže, neboť larva zaleze hlouběji ,
jde o vyhozené finance. Takže jediná možnost je
pěstovat brambory na jiném, nezamořeném
pozemku. To je ale rada k nezaplacení, když jiný
pozemek není k dispozici. Bohužel mnozí z nás

Drátovec, larva kovaříka
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pěstují na jednom pozemku řadu let. Já už letos
po třiadvacáté. Je to zavrženíhodné, ale nemo-
hu jinak.
Ale jde opravdu o drátovce, nejedná se o

houbovou chorobu vločkovitost (Thanatepho
rus cucumeris známá zahrádkářům pod
jménem Rhizoctonia solani = její anamorfní
stadium)? Tato choroba se projevuje také dír-
kami v hlíze, ale ty jsou hluboké jen několik
mil imetrů. Poškození vločkovitostí odstra-
níme dvojím až troj itým okrojením, poško-
zenou drátovcem nejspíš dáme ke zkrmení.

Oboje poškození však nelze nabídnout mimo
vlastní rodinu. Vločkovitost je v odborných
kruzích označovaná za chorobu, která bude
škodit čím dál víc. U zahrádkáře, který nemoří
sadbu a navíc často pěstuje brambory mno-
hokrát po sobě, je tato choroba o to nebez-
pečnější.
Protože původce choroby zůstává v půdě,

zdrojem infekce jsou sklerocia (černé, jakoby
asfaltové skvrny na hlíze od malých teček až
po větší plochy, je nutné, aby byla sázená

jen uznaná a zdravá sadba, která tuto
chorobu nemá. Další z opatření, která
omezují rozvoj vločkovitosti hlíz, jsou z ka-
tegorie „agronomických opatření“. Je to po-
užití narašené nebo předklíčené sadby,
výsadba do vyhřáté půdy. V případě, že je
napadená půda, a my musíme sázet opa-
kovaně na stejném pozemku, je možné
provést postřik fungicidem s účinnou látkou
azoxystrobin do rozorané brázdy. . . ". Učiníme
tak před položením hlíz, v dávce 3 l /ha, to je
30 ml na 1 00 m2. Množství fungicidu na
pěstovanou plochu je třeba dodržet. Postřik
není vhodný na položené hlízy, může působit
fytotoxicky a hlíza nemusí vyklíčit. Uvedené,
metodikami doporučené ošetření jsem
odzkoušel v letech 201 3 a 201 4 a výsledek
překvapivý. V těchto letech jsem neměl s na-
padením hlíz problém.

Jaroslav Muška, ÚS Třebíč

Nároky růží a typy výsadeb

Růže jsou v podstatě velmi nenáročnou
dřevinou a převážná většina odrůd nevy-
žaduje zvláštní podmínky pro růst. U nás se
jim dobře daří v nížinách a pahorkatinách.
Přibl ižně od výšky 500 m n.m. musíme už
být ve výběru odrůd obezřetní. Růže potře-
bují asi 800 mm srážek ročně. Hlavně v ní-
žinách nebývá tato potřeba uspokojena, a
mimoto mohou být srážky nerovnoměrně
rozloženy ve vegetační době. Musíme být
tedy vždy připraveni zorganizovat zál ivku ke
kořenům. Růže nejlépe rostou na lehčích
hl initých půdách. Půdy jílovité i značně pís-
čité je potřeba upravit navážkou asi 30 cm
vrstvy kvalitní ornice nebo přídavkem vět-
šího množství kompostu. Dále je třeba si
uvědomit, že většina růží nesnáší půdy
výrazně zásadité (přidat rašelinu), trvale
zabahněné, zasolené a herbicidně ošetřené.
Růže potřebují k zdárnému vývoji i dostatek
světla; ovšem nikol iv vyslovený sluneční
úpal (u bílých j ižních stěn). Nejlepší je, když
na slunném místě prochází v poledne stín od
vzdálených stromů. Z hlediska omezení ší-
ření houbových chorob je ideální místo
s mírným, ale častým prouděním vzduchu,
kde listy růžím brzo po dešti osychají.

Vločkovitost  Thanatephorus cucumeris
známá pod jménem Rhizoctonia solani
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Typy výsadeb

Před výsadbou růží je třeba si rozmyslet,
jakým dojmem budou z hlediska prosto-
rového uspořádání barev květů po letech
působit. Osázení zahrady je určitou vizitkou
našeho estetického vnímání, které se po-
koušíme skloubit s praktickou údržbou.
Podívejme se nyní, jak se nám to může dařit
na různých plochách.

Sbírka specialisty
Zde je těžké vytýčit nějaká pravidla. Pro

přehlednost jsou tyto výsadby často v řadách
či čtvercích. Jednotl ivé odrůdy bývají vy-
sazeny jen v malých počtech. Estetické
vyznění kolekce je často určeno tím, kolik je
k dispozici prostoru. Určitě je vhodné vybrat
několik barevně výrazných, remontujících,
pěstitelsky spolehl ivých a nadprůměrně zdra-
vých odrůd růží a ty umístit na čestné místo
u vstupu do zahrady. Mohou tvořit i vstupní
bránu či dokonce tunel. Rozárium je možno
uspořádat podle skupin růží, podle barvy
květů, podle doby vzniku, podle šlechtitelů či
země vzniku. Je někdy rozumné se zaměřit
pouze na některou skupinu růží, nebo
pěstovat třeba jen nejvoňavější odrůdy.
V každém případě by se ovšem mělo počítat
i s volným místem pro novinky, protože není
nic bolestnějšího, než když se musí krásná
růže zlikvidovat jen proto, aby se uvolni la
plocha. Jmenovky by měly být z trvanlivého
materiálu, lehce nahraditelné a takové veli-
kosti , aby návštěvník byl schopen je přečíst a
nevstupoval do kultivované půdy. Vhodné je
dotvoření prostoru travnatými a vodními
plochami, odpočinkovými kouty s lavičkami a
místy pro úkryt v případě deště.

Park
Na velkých prostorách obvykle nelze růžím

poskytovat intenzivnější péči. Nevysazujeme
odrůdy s nutností zimní ochrany a řezu nebo
výsadbu těchto omezíme jen na malou
plochu v blízkosti cest. Zaměříme se zejména
na sadové růže. Tyto je nejlépe vysazovat do
trojúhelníku, ve kterém tři růže srůstají do
jednoho porostu. Pokud nám to velikost
plochy dovolí a můžeme skupinu stejných
růží vícekrát opakovat, dělá to dojem větší
hloubky prostoru. K růžím se hodí udržovaný
trávník. Je uklidňujícím prvkem a umožňuje

nám přístup bez stavby cest nebo jen po
„šlapákových“ kamenech. Sázíme-l i jed-
notl ivě sadové růže do travnatých ploch, je
třeba zpracovat půdu v širším prostoru (až
1 m2), aby rostl iny nezarostly trávou dříve,
než zesílí. Pěkné jsou větší skupiny světlých
růží před temnými jehl ičnany nebo barevně
odlišnými trvalkami.
Doporučené odrůdy vitálních sadových
růží:
Klasické jednou kvetoucí:
´Frühl ingsduft´ světle růžová, ´Frühl ings-

schnee´ bílá, ´Generál Štefánik´ fialová,
´Geschwind´s Nordlandrose´ světle fialová,
´Maigold´ světle oranžová a světle růžová,
´Marguerite Hil l ing´ růžově fialová, ´Milevsko´
růžová, ´Nevada´ bílá, Rosa x alba ´Su-
aveolens´ bílá, R. x damascena ´Trigin-
tipetala´ světle růžová, olejodárná, R. x ha
risonii žlutá
Klasické opakující kvetení:
´Blossomtime´ světle růžová, ´Colette´ rů-

žová, hustě plná, ´Escapade´ růžová, prázd-
ná, ´Fortissimo´ světle červeně oranžová,
´High Noon´ růžově červená a žlutá, ´Koré´
růžová, ´Märchenland´ růžová, ´Mozart´
tmavě růžová a bílá, prázdná, ´Posti l l ion´
sytě žlutá, ´Robusta´ červená, prázdná, ´Ro-
ter Korsar´ červená, ´Stanwell Perpetual´
světle růžová, ´Vegesacker Charme´ sytě
růžová, prázdná
Rugosa hybridy (opakují kvetení):
´Blanka´ bílá, ´F. J. Grootendorst´ tmavě

červeně růžová, ´Hansa´ fialová, ´Nyveldt´s
White´ bílá, ´Jabloňový květ´ bílá a světle
růžová, ´Rotes Meer´ tmavě červeně fialová,
´Rugelda´ světle žlutá, ´Violeta´ růžová, prá-
zdná
Stolístky (jednou kvetoucí)
´Centifol ia Variegata´ fialová a světle rů-

žová, ´Himmelsauge´ fialová a světle fialová,
´Chapeau de Napoleon´ růžová, ´Salet´
růžová, opakuje kvetení
Botanické růže (jednou kvetoucí)

Rosa gallica růžově červená, R. hugonis
světle žlutá, R. moyesii červeně růžová, R.
multiflora bílá, R. omeiensis bílá, křídlaté
ostny na větvích, R. pendulina (syn. R.
alpina) růžová, R. roxburghii bíle světle
růžová, ostnité šípky, R. rubiginosa tmavě
růžová, R. rugosa fialová, opakuje kvetení,
R. spinosissima (syn. R. pimpinellifolia), bílá,
černé šípky.
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Velká zahrada
Dostatečně velká okrasná zahrada u domku

nám dává mnoho možností pro využití růží ze
všech skupin. Předpokladem je, že rostl inám
poskytujeme pravidelnou péči, zejména
základní řez, při němž zohledňujeme to, do
které skupiny odrůda patří. Je nutno zachovat
určitý ráz zahrady, netříštit j i a nezastiňovat
krásu rostl in skleněnými koulemi nebo
trpaslíky. Důležité je okolí. Záleží na tom, jestl i
chceme nenásilně přejít do přírody, nebo
naopak plochu zarámovat vyššími keři, mezi
nimiž se uplatní i mohutnější sadové růže.
Stejnou službu prokážou v užším pruhu též
pnoucí růže, které pomohou oddělit okrasnou
část od užitkové, lemovat cesty, vytvořit stín u
lavičky, porůst altánek. Záhony neděláme
širší než 1 ,5 m, aby byly pro ošetřování
přístupné i ve svém středu. Můžeme mít
zahradu francouzského typu se stříhaným
živým plotem, se záhony letniček a s růžemi v
pravidelných plochách, včetně stromkových a
převislých. Jindy mohou být růže uspořádané
v nepravidelném oválu na travnaté ploše
nebo v atriové zahradě navazovat na zídky.
Konečně velmi dobře působí i růže u za-
hradního rybníčku, ale nesmí se příl iš
rozrůstat a stínit jej z j ižní strany.
Sběratelská snaha dostává zahrádkáře

někdy do situace, kdy má každou odrůdu
v jediném exempláři. To vytváří chaotický
vjem. Lépe vypadají větší celky. U růží zá-
honových, jak se někdy označují velkokvěté a
mnohokvěté, děláme v nepravidelné výsadbě
oválné plochy nejméně o 5 keřích, v pra-
videlné pak čtverce o 4 kusech. Pokud je j iž
na zahradě mnoho odrůd, je třeba zvolit jednu
z nich a tu vysadit na větší ploše nebo lemu
jako scelující prvek kompozice. Vyšší a
světlejší růže dáváme do pozadí. Snažíme se
získat výrazné kontrasty se stavebními prvky,
například před bílou stěnu patří sytě
vybarvená růže apod. Z jiných rostl in jsou
žádoucí v okolí růží zejména ty modře kve-
toucí. Vždy ovšem dbáme na to, aby růže
nebyly j inými rostl inami utlačovány. Dopro-
vodné výsadby tedy činíme až v době, kdy
růže narostou do větší vel ikosti . V každém
případě zachováváme dostatečný odstup
mezi růžemi a j inými rostl inami. Do velké
zahrady se dají ukázkově vysadit růže ze
všech skupin, záleží jen na tom, kolik času
můžeme údržbě věnovat.

Malá zahrada
Máme na mysli menší většinou čtvercový

prostor velikosti do jednoho aru přímo na-
vazující na dům. Nebývají zde vysazeny
ovocné stromy. Mimo okrasných rostl in jsou
zastoupeny jedině keře drobného ovoce a
naťová zelenina určená k okamžitému upo-
třebení v kuchyni. Růže nemícháme libo-
volně mezi j iné okrasné rostl iny, ale snažíme
se je vysadit do samostatné skupiny, což je
výhodné i při zimním přihrnování. Ladíme
navzájem několik kontrastních barev a
vysazujeme odrůdy stejně vysoké. Růže
sadové nebo pnoucí omezíme na osvětlené
místo v rohu (např. ´Lichtkönigin Lucia´ žlu-
tá), nezapomínáme na velmi vděčnou růžo-
vou velkokvětou floribundu ´Queen Eliza-
beth´. Snad najdeme místo i pro některou
anglickou růži se zvláštním uspořádáním
květu (např. ´Graham Thomas´ žlutá).
Na malém prostoru můžeme lépe vychut-

nat vonící růže ze skupiny čajohybridů, které
se hodí i pro řez do vázy. Jsou to např. :
´Bernsteinrose´ sytě žlutá, ´Big Purple´

červeně fialová, ´Blue Nile´ namodrale světle
fialová, ´Duftwolke´ červená, ´Eminence´ fi-
alová, ´Erotika´ červená, ´Cherry Brandy´
světle červeně oranžová, ´Christian Dior´
červená, ´Mainzer Fastnacht´ namodrale
světle fialová, ´Papa Meil land´ temně čer-
vená, ´Parole´ tmavě růžová, ´Silver Star´
namodrale světle fialová, ´Sutter´s Gold´
narůžověle oranžově žlutá, ´Sterl ing Silver´
velmi světle namodrale fialová, ´Whisky´
oranžově žlutá, ´Wiener Charme´ oranžová.

Předzahrádka
Předzahrádky se vyznačují malou, úzkou

plochou bez oplocení. Často na nich, bo-
hužel, vidíme chaotickou směs letniček, tr-
valek a několika růží, která neumožňuje
žádné z těchto květin vyniknout. Růže se do
předzahrádek dobře hodí už proto, že jsou
těžko zcizitelné. Někdy však dům před-
zahrádku příl iš zastiňuje, na severní straně
domu se růžím nedaří. Plochu při osazování
nepřehušťujeme, dbáme, aby nám neza-
rostla cesta a okna. Je možné sázet jak
řadově, tak ve skupinách.
Pro předzahrádky jsou vhodné zvláště

mnohokvěté růže.
Floribundy: ´Amber Sun´ tmavě žlutá,

´Anne Cocker´ světle červená, ´Autumn
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Spray´ žlutá přechází do červené, ´Bordüre
Apricot´ narůžověle oranžová, ´Friesia´
žlutá, ´Home and Garden´ růžová, ´Mad-
lenka´ růžová, ´Milrose´ světle růžová,
´Papagena´ červená a světle žlutá, ´Pussta´
červená, ´Rosenprofessor Sieber´ světle
růžová, ´Schneewittchen´ bílá, ´Samba´
žlutá přechází do červené, ´Tiara´ bílá.
Polyantahybridy: ´Astronomia´ bíle narů-

žovělá, prázdná, ´Austriana´ červená,
´Escimo´ bílá, prázdná, ´Loredo´ žlutá,
´Lupo´ růžově červená, prázdná, ´Maxi Vita´
růžová, ´Neon´ růžově červená, ´Pretty Girl´
tmavě růžová, prázdná, ´Romance´ červená,
´Roti l ia´ červená, ´Sedana´ světle oranžová.
Polyantky: ´Dick Koster White´ bílá, ´Čs.

Červený Kříž´ červená, ´Gloria Mundi´ světle
červeně oranžová, ´Lovely Fairy´ tmavě
růžová, ´Margo Koster´ světle červená,
´Pomponella´ tmavě růžová, ´Roztomilá´
světle růžová, ´The Fairy´ světle růžová.

Skalka
Velkokvěté a jiné vysoce prošlechtěné

růže se svým charakterem do alpina, které
má být napodobeninou kousku přírody, ne-
hodí. Ovšem už na středně velké skalky
nebo k okraji alpina můžeme dát všechny
miniaturní růže. Sázíme je na rovné plošinky
do sousedství temných zakrslých jehl ičnanů.
Na skalce oceníme kvetení růží v letním
období; vhodné je opakování stejné odrůdy
na více místech. Musíme počítat s tím, že
mezi kameny nebude možno příl iš přidávat
na zimování půdu, avšak chvojím lze pokrýt
celou plochu alpina.
Zajímavé miniaturní růže: ´Alberich´ červe-

ná, ´Baby Masquerade´ žlutá přechází do
růžově červené, ´Blue Bird´ fialová, ´Coral in´
červeně růžová, ´Cupido´ fialová, ´Darl ing
Flame´ oranžová, ´Degenhard´ tmavě růžová
a bílá, ´Eberwein´ červeně fialová, ´Finstar´
světle červená, ´Gold Pin´ tmavě žlutá,
´Green Ice´ nazelenale bílá, ´Guletta´ světle
žlutá, ´Kalevala´ nažloutle světle růžová,
´Kupferkönig´ naoranžověle žlutá, ´Lady Ann´
fialově růžová, ´Little Fl irt´ růžově červená,
´My Valentine´ červená, ´Para-Ti´ bílá, ´Perla
de Alcanada´ fialová, ´Pour Toi´ bílá,
´Rouleti i´ růžová, ´Shooting Star´ červeně
oranžová, ´Sněhurka´ bílá, ´Sonnenröschen´
bílá prázdná, ´Starina´ světle červená,
´Suridahel´ fialová, ´Sweet Fairy´ červeně

růžová a žlutá, ´Zwergenfee´ světle červená,
´Zenta´ tmavě červená,

Zahrada u chaty či chalupy
Dá se předpokládat, že toto místo bude

navštěvováno jen nepravidelně o víkendech;
více pak až o prázdninách. Měsícem, kdy
kvetou v podstatě všechny růže, je červen.
Musíme ovšem zvolit odrůdy, které kvetou
opakovaně (remontují) a poskytnou nám
potěšení i uprostřed léta (jej ich výčet na-
lezneme v odstavci o parku).

Ovocný sad
I v sadu z vysokokmenů naleznou růže

své místo. Mohou vytvořit hradbu podél plotu
a ukrýt ovoce před kolemjdoucími. Zároveň
poskytnou prostředí pro hnízdící užitečné
ptactvo, jemuž šípky poslouží za potravu.
Dá se vysadit podobný sortiment sado-

vých růží jako v parku, ovšem jen ty vyšší.

Hřbitov
Pokud dáváme přednost zeleni před ryze

kamennou úpravou, vše závisí na tom, kolik
času chceme nebo můžeme věnovat úpravě
hrobu; tedy v jakých časových intervalech na
hřbitov přicházíme. Růže potřebují kontrolu
nejméně jednu měsíčně, lépe častěj i . Plocha
určená pro výsadbu růží musí být alespoň
částečně osluněna s kvalitní půdou do
hloubky 30 cm. Růže nesmí přesahovat
vymezený prostor. Pokud jsme nuceni dlouhé
výhony stále radikálně řezat, omezujeme
kvetení. Vhodné jsou tedy vitálnější miniaturní
růže (doporučené odrůdy jako pro skalku),
z pokryvných ty, které mají také spíše
keříčkový charakter růstu. Na hroby nevy-
sazujeme směs růží, ani odrůdy křiklavě
měnící barvu během doby kvetení. Barva
květu by měla ladit s použitým kamenem a je
účelné, když květy po odkvetení opadávají a
nezůstávají nalepené na lodyze.

Drobné zahradní prvky
Na zahradě, v parku i j inde nalezneme při

pozorném pohledu řadu míst, která je možno
růžemi přikrášl it.

Živé ploty a obruby
Růže nejsou ideální dřevinou pro živé

ploty, ač nám je mnohdy reklama jako takové
vnucuje. Buď nemají úzký vzrůst, nebo
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nejsou dostatečně husté. Růže zpravidla
zdola málo obrůstají a řadová výsadba je
průhledná. Nehodí se odrůdy poléhající.
Intenzivní řez během vegetace není vhodný a
tvarování je tedy problematické. Můžeme
vytvořit volně rostoucí živé ploty (spíše široké
lemy) u zahrad souvisejících s volnou
krajinou. V těchto případech se uplatní Rosa
rugosa a její hybridy. Růže vysazujeme v jed-
né či dvou řadách na vzdálenost alespoň 70
cm, stejnou odrůdu na delší úsek. Rugosa
hybridy nevymrzají a nevznikají díky
výmladkům volná místa. Hradba vysoká asi
1 20 cm je pro své ostny prakticky ne-
překročitelná a kromě zmlazovací probírky
starších výhonů nepotřebuje údržbu. Pro asi
80 cm vysoké širší volně rostoucí živé plůtky
se dá vzhledem k nahlučenému vzrůstu
dobře použít Rosa x centifolia minor. Na
obruby podél cest a pravidelných záhonů
můžeme vysadit všechny miniaturní růže,
které rostou zvolna. V případě jednotl ivých
úhynů vznikají mezery, proto je vhodnější
vysazovat ve dvou řadách.

Drátěný plot
Na pokrytí běžného plotu asi 1 50 cm vy-

sokého použijeme slaběji rostoucí odrůdy
pnoucích růží, které jej nebudou příl iš pře-
vyšovat. J inou možností jsou růže s tenkými
slabými výhony, jež vedeme po plotě vo-
dorovně. Jediná rostl ina tak může pokrýt i 5
metrů délky plotu (např. ´Alchymist´ růžově
oranžová). Musíme si uvědomit, že růže
rostou za sluncem. Pokud tedy budou vysa-
zeny ze severní strany plotu, výhony s květy
brzo prorostou na druhou stranu. Někdy je to
situace nežádoucí, j indy efekt působivý.

Okolí komunikací
Tato místa nejsou příl iš vhodná pro život

jakýchkoliv rostl in díky různým navážkám a
z toho plynoucím nevyrovnaným půdním po-
měrům, nedostatku prostoru, prachu, ale
hlavně víceméně pravidelnému zimnímu
solení. Navíc zde rostl iny přicházejí do
přímého styku s chodci a občas i dopravními
prostředky. Ovšem ozelenění je v tomto pro-
středí milé a vítané. Donedávna se zde
s růžemi až na vzácné výjimky nepočítalo.
Situace se změnila po vyšlechtění moderních
pokryvných odrůd. Dá se říci, že kruhové
objezdy jsou pro ně jakoby stvořené. Jsou

dostatečně velké, izolované od lidí i aut,
často i mírně vyvýšené, což snižuje zasolení
půdy. Další možností uplatnění růží jsou
pruhy mezi vozovkou a chodníkem. Tady je
třeba vysazovat opravdu nízké a nepříl iš
ostnité pokryvné růže, protože pruhy jsou
úzké. Naproti tomu do mezidálničního pruhu
se ideálně hodí růže svraskalá (Rosa rugosa)
a její hybridy. Vydrží zasolení a nemá se kam
rozrůstat.

Růže pokryvné:
´Aspirin Rose´ lehce narůžověle bílá, ´Be-

ys´ světle červeně růžová, prázdná, ´But-
terfl ies´ bíle světle růžová, prázdná, ´Celina´
světle žlutá, ´Cubana´ oranžově růžová, ´Dia-
mant´ bílá, ´Fairy Queen´ tmavě růžová,
´Gärtnerfreude´ tmavě růžová, ´Hannovers
Weisse´ bílá, prázdná, ´Heidetraum´ tmavě
růžová, ´Innocencia´ bílá, ´Kent´ bílá, ´Knirps´
tmavě růžová, ´Lavender Cover´ světle
fialová, prázdná, ´Mainaufeuer´ červená, ´Pal-
mengarten Frankfurt´ růžová, ´Pink Spray´
světle růžová, prázdná, kvete jednou,
´Schneeflocke´ bílá, ´Silk Cover´ žlutá, ´Som-
merwind´ světle růžová.

RNDr. JiříŽlebčík, VÚKOZ Průhonice

Živé ploty

Živé ploty jako jednořadá výsadba listna-
tých nebo jehl ičnatých keřů převážně slouží
pro označení vlastnické hranice. V zahra-
dách, kde působí přirozeněji než umělý plot,
slouží k poskytování soukromí, rozdělení
pozemku na jednotl ivé části , nebo jako ob-
rubníky, oddělující cesty a záhony. Rozhod-
neme – li se pro výsadbu živého plotu do své
zahrady, musíme zvážit k jakému domu a
zahradě živý plot volíme, v jaké lokalitě se
nacházíme, jaký je celkový charakter místa a
k jakému účelu bude plot sloužit. Důležitý je
také správný výběr druhů dřevin podle
kl imatického pásma, množství světla, vlh-
kosti a typu půdy. Živý plot má několik dů-
ležitých funkcí. Estetickou – příjemně dopl-
ňuje kompozici zahrady, hygienickou – čás-
tečně tlumí zvuk a zachytává prachové čás-
tice a mikroklimatickou – rostl iny zlepšují
mikrokl ima zahrady a zvyšují vzdušnou vlh-
kost.
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Tvarované živé ploty mají své opodstat-
nění tam, kde máme málo místa, nebo
kompozičně potřebujeme vytvořit tvarovaný
živý plot. Při výběru dřevin pro tvarované
živé ploty jsme ale omezeni na druhy, které
snáší pravidelný řez i hlubší zastřižení. List-
naté dřeviny okrasné květem a plody nesmí
být řezem upravovány do doby jej ich
kvetení, neboť by se odstranila většina
výhonů s květními pupeny. Boční stěny
tvarujeme mírně kónicky, aby i spodní části
měly dostatek světla. Nedochází potom
k řídnutí spodních partií dřevin.

Živé ploty rozdělujeme podle způsobu
použití, výšky, nebo podle druhu
použitých rostlin.
Podle druhu použití a výšky jsou to: živé

obruby – malé stříhané plůtky o výšce
menší než 50 cm, živé ploty – ploty s výškou
od 50 cm do 2 m a živé stěny – stěny s mini-
mální výškou 2 m.
Podle druhu použitých rostlin se dělí na

jehl ičnaté živé ploty, stálezelené listnaté keře
a opadavé listnaté keře.
Jehličnaté dřeviny potřebují zpravidla ky-

selejší půdu, větší zál ivku, snesou i zastí-
nění, ale některé, hlavně zlatol isté odrůdy
bývají většinou choulostivější na mráz a
vyžadují chráněné stanoviště. Nejčastěj i po-
užívanými jehl ičnatými dřevinami pro živé
ploty jsou tisy – Taxus, zeravy („tůje“) –
Thuja, cypřišky – Chamaecyparis a smrky
– Picea.

Stálezelené listnaté keře mají pomalejší
růst a nejsou tak strnulé jako jehl ičnany.
Většinou velmi nevýrazně kvetou, některé
mají na zimu barevné plody a řada z nich má
i pestré l isty. Nejčastěj i používanými kulti-

vary jsou zimostráz – Buxus, ptačí zob – Li
gustrum, cesmíny – Ilex, břečťany – Hedera,
bobkovišeň – Prunus.
Opadavé listnaté keře jsou nejméně ná-

ročné a kupodivu nejméně používané. Jej ich
předností je však jej ich variabil ita. Disponují
mnoha barvami l istů - jarní syté vybarvení,
letní zelené či j inak barevně panašované,
podzimní barevné. Nejkrásnější jsou jej ich
květy, které nejvíce vyniknou u nestříhaných
živých plotů. Na podzim mají také různě
barevné dekorativní plody. Jsou to hlavně
tyto kultivary: hlohyně - Pyracantha, tavol-
níky - Spiraea, tamaryšek - Tamarix, vajgélie
- Vaigelia, ptačí zob - Ligustrum, zlatice -
Forsythia, skalníky - Cotoneaster, buky -
Fagus, habry - Carpinus)

Podle účelu, k němuž má plot sloužit, si
vybereme druh dřeviny a jeho výšku. Pro
symbolické rozdělení zahrady na jednotl ivé
části zvolíme nižší ploty ze zimostrázu, nebo
dřišťálu. Při výběru bereme ohled rovněž na
náročnost dřevin na světlo a stín stejně jako
požadavky na půdu a vlhkost. Do stříhaných
plotů vybíráme rostl iny s hustějším vzrůstem
snášející řez, do volně rostoucích jsou vhod-
né druhy, které stačí stříhat jen jednou za rok
Stálezelené rostl iny vysazujeme v dubnu

až květnu s kořenovým balem, dřeviny pěs-
tované v kontejnerech můžeme sázet až do
poloviny září. Nedoporučuje se však sázet
za plného slunečního svitu a za silného
větru. Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu
opadavých listnatých dřevin je podzim.
Pokud je nestihneme na podzim zasadit,
můžeme je sázet i po rozmrznutí půdy na
jaře.
Protože dřeviny zabírají mnohem více

místa než normální ploty, při výsadbě dbáme

Zapěstování jehličnatého živého potu
▼zešikmení cca 5 cm na metr výšky

Plánovaný rozměr

Zástřih bočních výhonů - vrchol neřežeme

Zapěstování listnatého živého potu
▼ zešikmení cca 5 cm na metr výšky

Plánovaný rozměr

V dalších letech hl. výho
ny zkrátit o 1/2, boční o
1/3 max. k plánované šíři

Po výsadbě
sestřih o 2/3

Dále dle
potřeby1
3x ročně
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na to, aby v budoucnosti nezasahovaly do
pozemku souseda. Vzdálenost mezi jednot-
l ivými rostl inami je třeba volit tak, aby od-
povídala jej ich růstu do výšky a šířky. Při
velmi úzkém rozestupu začnou rostl iny ob-
růstat příl iš vysoko, přičemž u báze zůsta-
nou holé a nevzhledné.

Řez a ošetřování živých plotů
Pro dokonalý vzhled živých plotů je nutný

jej ich pravidelný přiměřený řez. První se
provádí přibl ižně v období konce května až
v červnu, následně pak v srpnu až září. Před
zimou můžeme ještě upravit vzhled živého
plotu pro nadcházející období vegetačního
klidu. Společným požadavkem u všech řezů
je potřeba vždy řezané keře zároveň při-
hnojit, aby se řezem oslabené keře dostaly
opět do optimální kondice.

V případě volně rostoucího živého plotu se
řez soustřeďuje hlavně na odstraňování ne-
vhodných výhonů a výchovný řez směřující

ke zdravému růstu i kvetení keřů. Pokud
dřevina kvete na letorostech (letošních vý-
honech), je vhodné během zimy nebo
v předjaří loňské výhony zkrátit o ¼ – ⅓
délky a tím podpořit bohatší tvorbu nových
výhonů včetně květů. Dřeviny kvetoucí brzy
na jaře zkracujeme až po odkvětu abychom
se nepřipravil i o květní násadu.
Živé ploty každoročně přihnojujeme. Dře-

viny, které každý rokem několikrát stříháme,
přicházejí o část své zelené hmoty a musí j i
proto nahradit novou hmotou. K tomu potře-
bují zvýšený obsah živin v půdě. Základem
je dobře rozleželý kompost nebo hnůj
(i granulovaný), který zaryjeme v zimě ke
kořenům. Případně můžeme použít i plné
granulované hnojivo (NPK, Cererit), které
sypeme k plotům v předjaří, na tající sníh.
Kolem báze mladého živého plotu je vhodná
nastýlka drcenou borkou nebo dobře roz-
loženým zahradním kompostem, která
zabrání růstu plevele.

Nejčastěji používané rostliny pro nízké
živé ploty.
Zimostráz obecný (Buxus sempervirens)

je velmi nenáročná dřevina pro suchá sta-
noviště. Vyžaduje slunná místa, ale daří se jí
i v polostínu, není citl ivá na saze a zplodiny
a velmi dobře snáší pravidelné stříhání,
proto se hodí pro tvarování nízkého živého
plotu na ohraničení záhonů nebo chodníků.
Dřišťál Thunbergův ´Nana´ (Berberis

thunbergii) - nízký, nápadně červený keřík
který dorůstá výšky 60 cm, neopadává, sne-
se i nejchudší půdy a velké sucho a je plně
mrazuvzdorný. Je vhodný na nepropustné
nízké živé ploty, ale i pro skalku, kde krásně
kontrastuje s květy podzimních skalniček.
Na rozdíl od ostatních dřišťálů má pouze
droboučké trny v paždí l istů. Snese i nejra-
zantnější sestřih. Stříhá se dvakrát ročně
v průběhu léta. Sází se 3 rostl iny na 1 bm.
Trojpuk něžný (Deutzia gracilis) je poma-

lu rostoucí opadavý hustý keř, který dorůstá
pouze do 1 m výšky a 60–80 cm šířky.
Květenství je složené z drobných, sněhově
bílých zvonkovitých kvítků. Kvete na pře-
lomu května a června. Listy jsou středně
zelené, vejčité až pilovité, 3–6 cm dlouhé. Za
rok přiroste asi 1 0 cm. Sází se na slunné
nebo polostinné místo. Po odkvětu lze
sestřihnout a případně prořezat staré větve.

Změna způsobu stříhání živých plotů

Málo světla
v spodní části

Kónický
sestřih

Plné zavět-
vení stěny

Postupné rozšiřování živého plotu

Plánovaná hranice
stěny

Uvnitř
zastíněného
prostoru j iž
dřevina
neobráží

Nejmladší
výhonky samy

směřují do
prázdných míst
ve stěně, kde
je více světla

S postupným rozvětvováním je lépe začít dříve,
než letorosty nižších řádů dosáhnou okrajů
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Levandule úzkolistá (Lavandula angusti
folia) je stálezelená kompaktní trvalka s hus-
tými hrozny vonných, sytě modrých květů,
kvete od června do poloviny srpna. Listy jsou
úzké, vstřícné, stříbřitě zelené, aromatické.
Vyžaduje plné slunce a výživnou, spíše vá-
penitou, dobře propustnou půdu. Dorůstá
výšky 30–40 cm a šířky 50–60 cm. Rostl inu
na jaře sestřihneme na 20–25 cm, tím do-
cílíme kompaktního tvaru a bohatší kvetení.
Používá se ve větších skalkách a volných
přírodních partiích stepního charakteru, ale
dá se použít i jako aromatický modrý živý
plot, který dobře vyniká v kombinaci s růžemi
nebo barevným záhonem letniček. Vůně le-
vandule také odpuzuje mšice.

Volně rostoucí kvetoucí ploty
Hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea)

– i když jde o trnitý keř, který je vhodný
k zakrývání nevzhledných míst v zahradě,
lze j i využít i pro nepropustné stálezelené
ploty, které na jaře kvetou bílými květy a na
podzim tvoří červenooranžové atraktivní plo-
dy, které jsou velmi oblíbenou složkou potra-
vy pro přezimující drobné ptactvo. Daří se jí
na slunci, ale také v polostínu vyšších stro-
mů a na exponovaných místech. Větve hlo-
hyně s barevnými malvičkami uplatníme i
v podzimně zimních kyticích a v květinových
vazbách. Po odkvětu potřebuje mírně seříz-
nout.
Růže (Rosa) - nádherně kvetoucí živý plot

v pestrých barvách vytváří růže svraskalá –
Rosa rugosa, která je doporučována jako
hraniční plot. Je to nízký, max. 1 ,5 metru
vysoký hustý keř, který působí dojmem ned-
balé elegance. Už od května a pak po celé
léto j i bohatě zdobí nádherně vonící květy, a
později se pyšní neobvykle velkými jedlými
šípky. Každou zimu vyžaduje prosvětlení
nebo jednou za dva roky seříznutí až k zemi.
Tavolník (Spiraea) - je 1 ,5–2 m vysoký jar-

ní keř s dlouhými převislými větvemi, vejči-
tými laločnatými l isty, které jsou v jej ich horní
polovině pilovité. Na volně rostoucí ploty se
nejlépe hodí tavolník van Houtteho (Spireea
vanhouttei). Jeho obloukovité větve se na
podzim pestře zbarvují a v květnu bíle roz-
kvetou. Jako všechny živé ploty ho stříháme
hned po odkvětu. Má rád slunce, ale roste
také v polostínu. Je vápnomilný. Používá
k výsadbě do živých plotů nebo do skupin.

Zlatice (Forsythia) - oblíbená dřevina,
která každý rok kvete v březnu až dubnu na
neolistěných větvích záplavou zlatožlutých
květů (zlatý déšť). Živé ploty z tohoto keře
jsou nenáročné, sází se do běžné zeminy, 2
až 3 sazenice na metr. Dobře snáší smog, je
tedy vhodná i k si lnici . Výborně snáší řez,
i po odkvětu působí svěžím zeleným doj-
mem. Po odkvětu seřezáváme pouze ty
větve, na kterých jsou zvadlé květy. Poslední
stříhání provádíme v červenci, aby do pod-
zimu stačil narůst nový obrost, ze kterého
bude zlatice na jaře znovu kvést. Roste
rychle až do výšky 2 metrů. Nižší kultivary
jsou vhodné i do skalek, vzrůstné kultury na
volně rostoucí nebo tvarované živé ploty.
Bobkovišeň – Prunus je vhodná jak pro

živý plot, tak pro zakrytí nevzhledného za-
hradního koutu. Druh Prunus lusitanica ne-
boli portugalský vavřín tvoří nádherný pra-
videlný tvar se silnými, pevnými větvemi a
dorůstá výšky 1 –2 m. Je poměrně choulos-
tivý a vhodný jen pro nejteplejší polohy.
Bobkovišně výborně snáší řez, proto se hodí
pro živé ploty, které lze časně na jaře hlu-
boko seříznout. Kvete v průběhu května až
června bílými květy, sestavenými v štíhlých
hustých hroznech. Plody jsou drobné černé
peckovičky, které jsou ale jedovaté.

Tvarované živé ploty
Habr obecný (Carpinus betulus) - Ve vol-

né přírodě sice habry dorůstají výšky až 30
metrů, ale pro živé ploty se používají kul-
tivary s růstem do výšky od jednoho až do 4
metrů. Co nejkratším řezem můžeme po
mnoho let udržet habr jako půl metru vysoký
živý plot - snese totiž téměř jakýkoli řez.
Hlavní doba řezu spadá na konec zimy,
druhý střih pak provádíme od konce května
do ukončení růstu jarního výhonu, případně
ještě jednou od konce července do začátku
srpna. Habr velmi dobře snáší i hluboké
zmlazení, popřípadě řez až na pařez, pro-
vede-l i se však začátkem vegetačního klidu.
Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis

lawsoniana) - krásný, jemně větvený strom,
používaný v parcích jako solitéra, nebo ve
skupinách. Dorůstá výšky 3–4 m a proto se
hodí pouze pro vyšší stříhané ploty, stříhat
se má pouze jednou do roka, v červnu.
Nesmí se stříhat hluboko do starého dřeva,
špatně snáší hluboký řez. Vyžaduje vlhčí a
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záživné půdy. Mladé rostl iny jsou citl ivé na
namrzání, hlavně na mrazivý vítr, proto se
nehodí do otevřených poloh. Vhodná je zim-
ní ochrana kořenů chvojím a výsadba v zá-
větrných polohách.
Hloh (Crataegus) - Hustý a rozložitý keř

s pěkně tvarovanými, tmavozelenými a lesk-
lými l isty se na jaře obsypává sněhobílými
květy a na podzim jej zase ozdobí červené
plody. Trny dorůstají délky až 2,5 cm. Svou
pevností a rychlým růstem se hojně pou-
žívají i do živých plotů, kde vytváří nepro-
stupnou bariéru. Samostatně ale působí dost
nevzhledně, proto se nejčastěj i vysazují do
smíšených plotů současně s ptačím zobem,
bukem nebo cesmínou.
Cesmína obecná (Ilex aquifolium) - dává-

me přednost méně ostnitým odrůdám, které
neztěžují práci při stříhání. Daří se j im stejně
na slunném jako zastíněném místě, kde
vytvářejí bezpečnou a hustou bariéru. Pokud
chceme, aby náš plot zdobily na podzim
plody, musíme střídat samčí a samičí rost-
l iny.
Ptačí zob (Ligustrum vulgare) - Je nejpo-

užívanějším keřem pro výsadbu živého plotu
vhodným jak pro nižší živé ploty od jednoho
do dvou metrů, tak do vyšších plotů do čtyř
metrů. Je mrazuvzdorný a dobře snáší ne-
příznivé podmínky. Listy přes zimu většinou
neopadávají a zůstávají až do jara. Od za-
čátku června do srpna krásně kvete jemnými
krémovými kvítky, které jsou uspořádány
v latách a jsou pravou pastvou pro reje
motýlů. Po opylení se na keřích vytvoří
jedovaté černé plůdky. Při zřizování živého
plotu z ptačího zobu se rostl iny zkrátí asi na
30 cm nad zemí. V následujících dvou až
třech letech se loňské výhony zkrátí asi na
polovinu, aby se rostl ina hustě větvi la z bá-
ze. Živé ploty a tvarované keře se proře-
závají dvakrát za sezonu. První řez se pro-
vádí po ukončení růstu výhonů v květnu až
červnu, druhý v srpnu až září.
Smrk ztepilý (Picea abies) - statný stále-

zelený jehl ičnan se štíhlou korunou který ve
volné přírodě dorůstá výšky až 50 m. Méně
vzrůstné kultivary můžeme použít na výsad-
bu širších a vyšších živých plotů, zejména ve
vyšších polohách. Má rád výživné půdy s ob-
sahem vápníku.
Tis červený (Taxus baccata) - Náleží mezi

nejcennější dřeviny na severní polokouli ,

musíme čekat ale mnoho let, než dosáh-
neme požadovaného tvaru. Takřka celá rost-
l ina je jedovatá. Protože jeho husté, tmavě
zelené listy dobře snášejí úpravy, používá se
často v živých plotech. Vzhledem k relativně
pomalému tempu růstu jsou tyto rostl iny ob-
vykle prořezávány jen jednou ročně (koncem
léta), j inak zachovávají velmi dobře svůj tvar.
Jsou to nenáročné rostl iny, které v živých
plotech prospívají jak na slunci, tak ve stínu.
Zerav západní (Thuja occidentalis) je stá-

lezelený jehl ičnatý strom původem ze seve-
rozápadu Spojených států. Díky své odol-
nosti , nízké ceně a rychlému růstu je
oblíbenou součástí plánů zahradních archi-
tektů i pěstitelů. Pro svoji hustou korunu a
dobrou snášenlivost řezu a tvarování je vy-
užíván především do tvarovaných živých
plotů, pro které je vyšlechtěno mnoho kul-
tivarů. Snadno se udržuje a je mrazuvzdorný
a dobře snáší i půdy chudé na živiny. Řezem
se zpravidla začíná, až když rostl iny do-
rostou do velikosti , kterou požadujeme a to
v březnu, nebo v srpnu až září. Zásahy do
mladších rostl in se dělají obyčejně jen u výš-
kově nevyrovnaných porostů.

Ing. Otto Macl, ÚS Hradec Králové

Nedostatek draslíku
u rostlin na zahrádce

Rostl iny při jímají draslík ve srovnání s j i-
nými živinami přednostně. Draslík je vedle
dusíku také živinou, kterou rostl iny většinou
hromadí. Nejvyšší množství při jímají mladé
rostl iny až do květu. Nedostatek draslíku
v mladém stadiu nelze už později vyrovnat.
Draslíku se připisují zejména vlastnosti ,

které podporují rezistenci především proti
houbovým a bakteriálním chorobám. Řadu
let trvající německé výzkumy ve sklenících,
fól iovnících a také v polních podmínkách
tuto účinnost potvrdi ly. U houbových chorob
bylo napadení při optimálním zásobení
draslíkem o 37-58 % nižší a o 35-68 % bylo
méně bakteriálních onemocnění. Tyto opti-
mální dávky draslíku se projevují zejména
podporou rezistence a prevence u fusari-
ového vadnutí rajčat, melounů, zelí a karafi-
átů, při napadení šedou hnilobou hroznů
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révy, u vertici l iového vadnutí rajčat, papriky,
jahod a aster, u padlí na růžích, hrachu,
okurkách, jahodách, angreštech a nakonec
u plísně salátu, špenátu, zelí, cibule, trvalek
a révy vinné.
Velmi dobrá je pohyblivost draslíku ve

vodivých pletivech k transportu vody, živin a
asimilátů v rostl inách. Tím jsou schopny
samy si regulovat hospodaření s draslíkem.
Snaží se dostat draslík přednostně k vege-
tačním vrcholům a ke kořenům. Vysoká
potřeba draslíku u mladých rostl in a částí
rostl in platí také pro rašící l istnaté dřeviny.
Při nedostatku draslíku se přemisťuje ze
starších do mladších l istů. Příznaky nedo-
statku jsou proto nejdříve viditelné na spodní
části rostl in. Zvýšená fotosyntéza pomáhá
přitom k přemisťování asimilátů v rostl inách.
Draslík má příznivý vl iv na bilanci vody

v rostl inách. Při jeho dostatku se zvyšuje
příjem vody a transpirace se snižuje o více
jak 20 %. Stresy v důsledku teplot, větru a
vlhkosti se při dobrém zásobení draslíkem
zeslabují. Pevnost a odolnost rostl in se zvy-
šuje.

Příznaky nedostatku draslíku
Již bez viditelných příznaků poznáme ne-

dostatečně zásobení rostl iny draslíkem, že
za slunných, teplých a suchých dnů rychlej i
vadnou. Mají sklon k „povadlému vzhledu“
podle l istů, které visí dolů.
Výskyt nedostatku draslíku závisí zejména

na druhu rostl iny a spočívá na tvorbě jem-
ného kořenového vlášení, na rozmístění
kořenů a jej ich pronikání do hloubky. Čím je
intenzivnější tvorba kořenů, tím je j istější
příjem draslíku. Rostl iny trpící nedostatkem
draslíku vykazují ochablý růst a jsou méně
pevné. Růst se stále více zpomaluje. Příjem
živin a jej ich pohyb v rostl ině neprobíhá
dostatečně rychle, takže přítomný draslík už
nestačí a dochází k zastavení růstu. Dvou-
děložné rostl iny vytvářejí při nedostatku
draslíku růžicovité formy růstu. Časnými pří-
znaky nedostatečného zásobení draslíkem
jsou bodové nekrózy (odumření pletiv), které
se rozšiřují na plošné nekrózy. Tvorba světle
až tmavě hnědých nekróz začíná od špiček a
okrajů l istů (zasychání okrajů spodních l istů)
bez předchozích žloutenek. Dalšími příznaky
nedostatku je ohýbání l istů dolů a l isty mají
tvar šálku nebo naběračky.

Nápadné je, že rostl iny s počínajícím ne-
dostatkem draslíku mají zpočátku ještě zdra-
vý vzhled a teprve po vyčerpání zásoby
draslíku v půdě dochází k rychle pokračují-
címu chřadnutí. V poslední době diskutovaný
problém „modré nebo černé“ skvrnitosti ,
například brambor, je výrazným příznakem
nedostatku draslíku.
U rajčat často pozorujeme skvrnité dozrá-

vání plodů. Tento „zelený límec“ se zelenými,
ostře odlišenými skvrnami kolem konce
stopky nebo také „zelená skvrnitost“ se
zelenými a žlutými skvrnami na slupce plodu
jsou znamením nevyrovnaného zásobení
draslíkem.
Listy květáku jsou zbarveny modro až

tmavozeleně, jsou dolů ohnuté a zvlněné.
Podél okraje l istů dochází k nekrózám. Zelí
vykazuje podobné příznaky. Hlávky zůstávají
rovněž malé a měkké. Při si lném nedostatku
draslíku se dokonce netvoří hlávky. Starší
l isty cibule vykazují při nedostatku draslíku
světlezelené žloutenky, vadnou a odumírají
od špiček.
Také mladší l isty jabloní jsou modrozeleně

zbarvené a zvlněné. Na starších l istech se
rozšiřují naproti tomu červenohnědé okrajové
nekrózy (odumírání okrajů). Po odumření
zůstávají ještě delší dobu viset. Plody jsou
malé a mají stejně jako při nadměrném
hnojení příl iš mastné slupky plodů. Dužnina
plodů je chudá na cukr a je kyselá.
Modrozelené listy třešní se svinují sou-

běžně ke střední nervatuře. Následně se tvoří
nekrózy okrajů l istů s roztřepanými pletivy.
Sl ivoně na sebe upozorňují j iž od července

purpurově červenými nekrózami l istů s roz-
třepenými okraji l istů. Špičky a letorosty
odumírají a mladé plody jsou méně chutné.
Také réva vinná je značně poškozena

malými a kyselými plody. Při si lném ne-
dostatku odumírají často j iž květy.
Mezi poruchami vznikajícími z nedostatku

živin se zdá být nedostatek draslíku nejčastěj i
rozšířen. Škody z přezimování jsou při
nedostatku draslíku častější, než se jinak
obáváme.
Nedostatek draslíku u květin
Listy jsou temně zelené a chlorotické.

Okraje odumírají a pletiva jsou hnědá. Opad
listů začíná odspodu a postupuje k vrcholu.
K poškození rostl in dochází v době nasa-
zování květů. Rostl iny vadnou a nasazování
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pupenů je omezeno. Kořeny při nedostatku
draslíku jsou dlouhé a vytvářejí málo po-
stranních kořenů.
U azalek se při nedostatku draslíku ob-

jevují v době nasazování květních pupenů na
listech fialové skvrny, které způsobují opad
listů. U kamélií jsou na listech světle hnědé
nekrózy. Chryzantémy mají rostoucí l isty
chlorotické, malé a internodia osy jsou krátká.
Fíkus má při nedostatku draslíku na listech
hnědé ohraničené skvrny a jen občas se
projevuje okrajová spála. Při jeho trvalém
nedostatku je postupně zasažena většina
l istů. U růží vznikají chlorózy a poškozené
listy jsou na okrajích načervenalé.

Nadbytek draslíku
Rostl iny snáší relativně vysoký obsahu

draslíku, aniž by došlo k jej ich poškození.
Také v půdě je draslík velmi si lně vázán,
takže rostl iny mohou velmi zřídka při jímat
větší množství. To je také příčinou toho, že
v polních podmínkách nejsou známa žádná
přímá poškození v důsledku přehnojení. Po-
škození solemi, které mohou způsobit také
jiné dávky hnojiv, často souvisí s doprovod-
ným obsahem chloridu. Nepřímo může být
antagonismus příčinou poklesu výnosu. V po-
kusech vyvolaly vysoké obsahy draslíku
v půdě nedostatek hořčíku a vápníku a brz-
di ly příjem boru, zinku a manganu.
Nadbytek draslíku se projevuje jen výji-

mečně v místech skladování chlévského
hnoje a zrání kompostu. V tom případě do-
chází ke světlezelenému mozaikovému za-
barvení s následným zhnědnutím a zasychá-
ním v důsledku omezeného příjmu výše
uvedených živin.

Prevence je nejdůležitější
Tento článek má pomoci při rozpoznání

nedostatku draslíku u plodin na zahrádce.
Prevence by měla být na prvním místě,
abychom zabránil i poklesu výnosu a jeho
kvality. Pokud zjistíme nedostatek draslíku,
měli bychom jej co nejrychlej i odstranit.
Okamžitým ošetřením rostl in trpících silným
nedostatkem je zálivka rostl in 2% roztokem
síranu draselného. Půdu bychom měli vy-
hnojit draselnými hnojivy a pak provádět
pravidelný přísun draslíku dle požadavku
pěstovaných rostl in.

Ing. Miroslav Kalina, CSc.
odborný instruktor, ÚSČZS Litoměřice

Nedostatek hořčíku
u okrasných rostlin

Více jak před padesáti lety byl hořčík za-
řazen vedle dusíku, fosforu, draslíku a
vápníku jako pátá základní živina a od této
doby získává stále více na významu, protože
se vyskytuje v různých půdách jeho nedo-
statek.
Ten se projevuje v rostl ině během vegetace

částečným světlezeleným zbarvením listů
v důsledku nedostatečné tvorby chlorofylu.
Tato tzv. chloróza začíná zpravidla na star-
ších, to znamená nejspodnějších l istech,
protože hořčík v důsledku své poměrně vy-
soké pohyblivosti se přemisťuje ze starších,
méně aktivních l istů do mladších ještě si lně
rostoucích l istů. Zežloutnutí nebo také žlu-
tozelené skvrny na listech (mramorování,
panašování nebo tygrovitost) se rozšiřují
obvykle symetricky kolem listové nervatury.
Nervy l istů a ohraničující pletiva a také okraje
l istů zůstávají déle zelené. Tyto zežloutlé
skvrny mohou odumírat. V následujícím textu
budou uvedeny krátce typické příznaky
u nejdůležitějších okrasných rostl in.
U chryzantém se tvoří mezi nervaturou

chlorózní skvrny, které přecházejí do sytě
červeného zbarvení. V chlorózách, často nej-
dříve v blízkosti okraje se tvoří hnědé
zakulacené odumírající skvrny. Listy s krát-
kými stopkami se scvrkávají a visí svisle dolů.
Růže vykazují na starších l istech mezi-

ži lkové chlorózy s malými v řadách uspo-
řádanými hnědými až červenohnědými odu-
mírajícími skvrnami. Malé květy jsou nedo-
statečně vybarvené.
Listy primulí jsou chlorotické podél okraje,

později jsou mezi nervaturou také chlorotické
a vlnité. Velikost, barva a kvalita květů je
špatná.
U různých okrasných listnatých stromů

se tvoří na starších l istech podélně syme-
tricky uspořádané chlorózy nebo odumírající
skvrny, které se rozšiřují zvnitřku l istu k okraji .
Listy opadávají, i když nejsou ještě uschlé –
v protikladu k nedostatku draslíku – takže
dochází k předčasnému opadu listů a k úplné
ztrátě starších l istů.
Kde není žádné meziži lkové pletivo, jako

u jehl ičí na koniferách, začíná chloróza na
špičce jehl ičí a rozšiřuje se k základu. Vzhle-
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dem k počátečnímu zlatožlutému až oranžo-
vému zbarvení s následujícím odumíráním od
špiček, hovoří se u jehličnanů o zlaté
špičatosti . Nejdříve napadá jehl ičí na nových
výhonech. Později chloróza přechází na
starší jehl ičí. Žlutě až oranžově zbarvená část
jehl ičí je v protikladu k nedostatku draslíku
ostře odlišena od bazální části jehl ičí, která i
při si lném nedostatku zůstává zelená. S při-
bývajícím nedostatkem opadává hnědé
zbarvené jehl ičí, částečně již při lehkém
dotyku. Žloutenka napadá jehl ičí z minulého
roku zejména na jaře a je nejvýraznější, když
sucho brzdí příjem živin. Častý je výskyt
nedostatku hořčíku u smrku omorika a také
u jedlí.

Citrusy, čajovník a vavřín vykazují podle
hlavní nervatury starších l istů chlorotické
zesvětlení, až částečně přes výskyt obrysu
nervatury podobné jehl ičnatým stromům,
celý l ist zežloutne. U citrusů zůstávají čás-
tečně zelené špičky anebo základ l istů.
Dochází k předčasnému opadu listů.

U kokosovníku ořechoplodého (kokoso-
vá palma – bývá často v nabídce květin v ře-
tězcích) pozorujeme žluté zbarvení nej-
starších l istů, které se rozšiřuje ne vřeteno
listu a nakonec přechází v okrajové nekrózy.
Následně uschne celý l ist.
Nejvíce chudé na hořčík, respektive ohro-

ženy v důsledku jeho nedostatku jsou:
- Všechny lehké, kyselé půdy, protože
nemají dostatek jílovitých a humusových
částic, které by poutaly hořčík, a kyselá
půdní reakce brzdí příjem hořčíku

- Půdy, které jsou velmi dlouho velmi
intenzivně využívány, protože v důsledku
vysokých výnosů je odběr hořčíku velmi
vysoký, nezřídka jsou půdy v intenzivně
využívaných zahrádkách silně obohaceny
draslíkem, který ztěžuje příjem hořčíku

- Půdy, kde se používá buď pouze velmi
malé množství, nebo vůbec žádná orga-
nická hnojiva

- Půdy, pod trvalými kulturami jako jsou
ovocné dřeviny a réva vinná, protože tyto
stále čerpají na stejném místě ze zásoby
hořčíku v půdě

- Příl iš si lně vyvápněné půdy, na kterých je
příjem hořčíku rostl inami blokován vápní-
kem.
Při zj ištění akutního nedostatku hořčíku se

doporučuje l istové hnojení nebo hnojivá zá-

l ivka hořkou solí (síranem hořečnatým)
květin a l istnáčů v koncentraci 2–3 % a u je-
hl ičnanů dokonce 3–5 % opakovaně. Je to
však jen doplněk k základnímu hnojení hoř-
číku do půdy.
Všude, kde existuje podezření na nedos-

tatečné zásobování hořčíkem, doporučuje
se nechat si provést agrochemický rozbor
půdy. Potvrdí-l i výsledek nedostatečného
zásobení, měli bychom hnojit hořčíkem.
Na půdách s potřebou vápnění se dopo-

ručuje přívod hořčíku prostřednictvím dolo-
mitu (směs uhličitanu hořečnatého a uhli-
čitanu vápenatého). Na půdách hořčíkem
chudých a s vyšší hodnotou pH (nad 6),
které nepotřebují vápnění, používáme před-
nostně Kieserit (síran hořečnatý). Na 1 00 m2

se doporučuje 5 až 6 kg Kieseritu, na střed-
ně těžkých půdách již na podzim s nás-
ledným zapravením do půdy a na lehkých
půdách až na jaře. Kieserit můžeme při
akutním nedostatku hořčíku použít v dávce
2 kg na 1 00 m2 k přihnojování během vege-
tace.
V prodeji je však řada minerálních hnojiv

s obsahem hořčíku, například Cererit, Kris-
talony a MgN sol, které používáme v sou-
ladu s různými požadavky půd a rostl in. Je
třeba se však vyvarovat přehnojení
draslíkem, ale například i močůvkou. Kritéria
hodnocení poměru draslíku a hořčíku v půdě
jsou následující:

Poměr K : Mg Hodnocení poměru

do 1 ,6 dobrý
1 ,6 - 3,2 vyhovující
nad 3,2 nevyhovující

Ing. Miroslav Kalina, CSc. ÚSČZS Litoměřice

Bifteková rajčata

První rajčata pocházejí pravděpodobně
z Peru, kde v Andách dodnes rostou divoká
rajčata. Pěstování rajčat bylo j iž před více
než pěti sty lety ve Střední a Jižní Americe
velmi rozšířené. Když španělští dobyvatelé
přivezl i domestikovaná rajčata do Evropy tak
plody byly j iž ve srovnání s původními divo-
kými rajčaty veliké.
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V průběhu dalších staletí byly vyšlechtěny
tisíce různých odrůd rajčat l išících se velikostí
(rybízová rajčata, cherry rajčata, salátová
rajčata, bifteková rajčata, atd.), barvou
(červená, růžová, oranžová, žlutá, zelená,
atd.), tvarem (okrouhlá, oválná, ve tvaru hruš-
ky, srdce, atd.) a použitím (na sendviče, na
pizzu, na sušení, na protlaky, rajčata pro
dlouhodobé skladování, atd.).
V současné době jsou jak u nás, tak i v ce-

lém světě, zvláště pro děti, nejoblíbenější
cherry rajčata. Jsou chuťově rozmanitá a je
příjemné je konzumovat na zahradě přímo
utržená z rostl iny. K jej ich popularitě přispívá
také skutečnost, že v zimě dovezená cherry
rajčata mají nesporně lepší chuť než rajčata
j iných typů dostupná v této době na trhu.
Z odrůd jej ichž semena jsou dostupná v ob-
chodech v ČR, bych jenom připomněl nové
odrůdy SEMO - ´Bibi´, ´Mini´, ´Datlo´ a ´Val-
do´ a hybridní ´Poll icino F1 ´, žluté ´Gold-
krone´ od Moravoseed, z cizích potom
´Philovitu´ tolerantní k plísni rajčete. V cizině
jsou nejoblíbenější hybridy firmy Tokita ´Sun-
gold F1 ´, ´Tomatoberry Garden F1 ´ a z ne-
hybridních ´Black Cherry´.
Asi nejvíce u nás pěstované odrůdy jsou

rajčata s velikostí plodů od 60 g do cca 1 50 g.
V dnešní době jsou to tradiční hybridy ´Start
F1 ´, ´Tornádo F1 ´, ´Orkádo F1 ´ a další
novější, podobné jak chutí, tak i použitím.
Jsou to úrodná universální rajčata, mají
výraznou rajčatovou chuť s přiměřenou slad-
kostí, konzumují se v čerstvém stavu, dělají
se z nich saláty, používají se na protlaky a
kečupy, snad jen k sušení nejsou vhodné.
Z nehybridních rajčat je nutné se zmínit o
světově proslulém rajčeti ´Stupickém polním
raném´ s velmi ranou sklizní plodů. Na trhu se
semeny rajčat jsou i další česká rajčata se
zajímavou chutí jako jsou například ´Zlatava´,
´Perun´, ´Radana´, atd.
V poslední době se na trhu se semeny

objevily semena italských odrůd speciálně
určených pro tepelné zpracování, na omáč-
ky, kečupy a k sušení (´San Marzano´, ´Cos-
toluto Genovese´, atd.). Problém pěstování
těchto odrůd v našich podmínkách je ten, že
doba od opylení do dozrání plodů je v našich
podmínkách o cca deset dnů delší než v Itá-
l i i , takže velká část nasazených plodů u nás
nedozrává.

Mými nejoblíbenějšími rajčaty jsou rajčata
bifteková. Jsou to velká masitá rajčata s vel-
kým počtem přepážek a malými komůrkami,
ve kterých je minimální počet semen pla-
vajících v rajčatové šťávě. Přitom jsou to
rajčata šťavnatá s tenkou kůží a příjemnou a
vyváženou rajčatovou chutí, která potěší
každého zahrádkáře. Zejména pro sendviče
jsou tato rajčata nenahraditelná. Pro mne
není lepší letní jídlo než chléb namazaný
máslem nebo sádlem a na něm silný plátek
biftekového rajčete. Jsou také vhodné pro
použití na saláty, kde malý podíl kůže, malý
počet semen, masitá struktura a minimální
množství šťávy, která se při rozkrojení od-
dělí, jsou nespornými výhodami těchto raj-
čat.
Bifteková rajčata jsem začal pěstovat před

několika lety, kdy jsem si vysel semena
těchto rajčat dostupných na českém trhu.
Prvním rajčetem z této skupiny bylo u mne
rajče BRUTUS.
Bylo to pro mne velké zklamání. Pěstoval

jsem je stejně jako ostatní rajčata na jeden
výhon, přičemž jsem vyštipoval všechny zá-
l istky. Někde nad desátým až jedenáctým
listem se vytvoři lo květenství s cca pěti
květy. Rostl ina byla ještě malá a od té doby,
kdy se květy opyli ly, veškerá její energie
vytvořená asimilací byla soustředěna na růst
a zrání rajčat na prvním vijanu. Růst rostl iny
se zastavil , netvoři ly se další l isty a květy.
Nakonec jsem sklidi l jedno velké neforemné
u stopky popraskané rajče (dnes vím, že
bylo z dvojitého květu - megabloom) a jedno
menší rajče. Bylo to pro mne poučení, že
bez listů a jej ich asimilační plochy nelze mít
velkou úrodu i když dobře hnojíte, zaléváte a
počasí je ideální.
Dnes pěstuj i všechna bifteková rajčata

tak, že nechávám vždy jeden zálistek pod
květenstvím, který zkrátím tak, že z něho
zbydou jen dva listy. Potom mám na každé
květenství místo tří l istů pět. Podle velikost
budoucích rajčat také omezuji počet plodů
na prvním květenství na dva nebo tři plody.
Takto se mně daří pěstovat všechna bifte-
ková rajčata. Pěstuj i široký sortiment těchto
chutných rajčat, namátkou bych uvedl:
Růžová: CUOR DI BUE (semena dostupná
v ČR), BRANDYWINE SUDDUTH´S (tra-
diční rajče vyšlechtěné někdy okolo roku
1 886), španělské ROTEÑO ANDALUCIA,
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ROSA DE HUESCA a další krajové
odrůdy, PINK BULGARIAN GIANT, atd.

Červená: NEVES AZOREAN RED, BRAN-
DYWINE RED, španělská ROJO SIER-
RA DEL SEGURA, ZAMORANO, KOS-
MONAUT VOLKOV, BEEFMASTER VFN
F1 , atd.

Oranžová: KELLOGG´S BREAKFAST a je-
ho variantu s bramborovým listem

Černá: (vlastně nahnědlá a fialová): BLACK
KRIM, CHEROKEE PURPLE, NEGRO
ALMERIA, NEGRILLO ALMAGUERA, atd.
Zatím jsem se nikdy neodhodlal pěstovat

některá rajčata bílá (vlastně béžová) a ze-
lená - snad někdy.
Letos pěstuj i jen nehybridní odrůdy bifte-

kových rajčat. Pro příští rok mám připravena
semena hybridních biftekových rajčat
STEAK SANDWICH F1 , BIG BEEF F1 ,
BUSH GOLIATH F1 a PARK´S WHOPPER
F1 . Měly by být podstatně úrodnější než
nehybridní odrůdy (OP - open poll inated).
Budu je testovat na úrodnost v našich
podmínkách a také porovnávat jej ich chuť
s nehybridními.
Zajímavou skupinou bifteků jsou rajčata,

která svým tvarem připomínají srdce - letos
u mne mj. ORANGE STRAWBERRY, ANNA
RUSSIAN, BRAD´S BLACK HEART, GER-
MAN RED STRAWBERRY, FISH LAKE
OXHEART, atd.
Jej ich výhodou oproti běžným biftekovým

rajčatům je skutečnost, že nikdy netrpí su-
chou hnilobou květního konce plodu (rela-
tivní nedostatek vápníku). Při této příležitosti
bych chtěl vzpomenout dalších nectností
biftekových rajčat:
- chladové poškození v době květu a vznik
tzv. Catface (kočičí tvář). Rajčata jsou
zdeformovaná, na konzumaci to však
nemá vliv

- výše uvedený relativní nedostatek vápní-
ku. Plody rajčat jsou úplně znehodnocená.

- praskání rajčat u stopky a následné hou-
bové choroby v případě vlhkého počasí.
Za sucha se většinou praskliny zacelí

- neforemné nepěkné plody ze slepených
květů (megablooms), často popraskané
u stopky, nestejnoměrně vyzrálé, větší
část rajčete nevhodná ke konzumaci
Vypořádat se s těmito vadami je výzvou

pro každého zahrádkáře. Ale není to nic ne-
reálného.

Závěrem bych představil jednu novou
kategori i rajčat, tzv. Trpaslíky (Dwarves).
Jedná se o nové odrůdy ze šlechtění za-
hájeného v roce 2002 členy Tomatovil le.
V současnosti je stabil izováno cca 24 odrůd,
některé mají plody menších bifteků, z nichž
letos testuj i : BIG GREEN DWARF (zelené),
SWEET ADELAIDE (růžové), SUMERTIME
SUNRISE (žluté), DFWARF BLAZING
BEAUTY (oranžové). Podle mne mají tato
rajčata velkou budoucnost zvláště pro pěs-
tování v různých kontejnerech a kbelících.
Jsou to rajčata indeterminantní, jej ich růst je
stromovitý se silným kmenem, který se
vyvazuje k tyčce. Vzdálenost mezi jed-
notl ivými l isty je asi poloviční a proto rostl iny
vyrůstají jen do výšky 70 cm, zálistky se ne-
vyštipují.
Přej i všem zahrádkářům úspěšné pěsto-

vání jej ich oblíbených rajčat a doporučuji ,
zkuste někdy i nějaké jiné odrůdy, třeba jen
ty, jej ichž semena jsou běžně v obchodech a
k jej ichž pěstování jste se nikdy neodhodlal i .
Třeba vás jej ich chuť osloví tak, že je j iž nikdy
nepřestanete pěstovat.

Ing. Vladimír Gross

Partenokarpické nakládačky
ano či ne?

Partenokarpie – vývoj plodu bez oplození,
je v zahrádkářské praxi nejčastěj i spojována
s hadovkami, salátovými okurkami pěsto-
vanými ve skleníku. Zde je vzhledem k ne-
přítomnosti včel a j iných opylovačů tato
vlastnost nutná pro nasazení plodů. Okurky
hadovky jsou navíc díky partenokarpii bez
semen, s kompaktní a pevnou vnitřní struk-
turou.
Stále častěj i se ale se slovem „parteno-

karpická“ setkáváte i u okurek nakládaček.
Na východ od nás, na Ukrajině a v Rusku, je
tradicí pěstovat nakládačky ve sklenících a
fól iových krytech a zde má partenokarpie
stejný význam jako u hadovek. U nás přesun
porostů nakládaček do skleníčků nehrozí, i
tak ale mají partenokarpické nakládačky v ur-
čité míře na zahrádce svoje opodstatnění.
Co vlastně to slovo „partenokarpie“ ozna-

čuje?
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Partenokarpie je schopnost rostl iny nasa-
dit plody bez jej ich opylení a bez následného
oplození.
Opylení je přenos pylu z prašníků samčích

květů na bliznu květů samičích. Pylová láčka
následně prorůstá čnělkou pestíku až k se-
meníku. Tam dosáhne vajíčka a dochází
k oplození - splynutí pylové láčky s vajíčkem
a vznik základu semínka.
Klasické okurky potřebují k vývoji plodu

přenesení pylu ze samčího květu na samičí
hmyzem a oplození samičího vajíčka. Když
k tomuto procesu nedojde, neopylené květy
se dále nevyvíjejí, zaschnou nebo uhnijí –
sprchávají. U partenokarpických odrůd se
plody vyvíjejí i bez opylení. U takových plodů
se nevyvíjí semena, maximálně můžete
v plodu nalézt jej ich zakrnělé zárodky.
Výhodou partenokarpických odrůd je ranost

a rychlý nástup do plodnosti.
Partenokarpie má i jeden negativní prů-

vodní jev. V případě náhodného opylení par-
tenokarpické odrůdy dochází k tvorbě defor-
movaných plodů. V části plodu, kde se vyvíjí
semena, dochází k rychlejšímu vývoji pletiv a
plody jsou prohnuté nebo hruškovitě defor-
mované. Poměrně časté jsou tyto deformace
při pěstování hadovek ve skleníku, když do
skleníku vletí včela. Tyto deformace se projeví
nejčastěj i při plném vývoji plodu. Nakládačky
ovšem sklízíme v mladém stadiu, kdy se de-
formace plodů po případném opylení ještě
nemohou projevit. Moderní odrůdy parte-
nokarpických nakládaček mají navíc výraznou
odolnost k tvorbě deformovaných plodů.
Partenokarpické odrůdy jsou obecně nároč-

nější na pěstitelské podmínky než odrůdy
klasické. Vyžadují intenzivní péči – přihno-
jování a zálivku během vegetace, tehdy se
vám odvděčí vyšším výnosem. V okurkově
špatných a studených letech může být ale
jej ich výnos nižší než u standardních odrůd.
Když dáte na misky vah pozitiva i negativa

partenokarpie u nakládaček, vyjde vám při-
bl ižně rovnovážný stav. Doporučením je proto
zařadit partenokarpickou odrůdu do sor-
timentu nakládaček pěstovaných na zahrádce.
To, že by partenokarpické nakládačky v nej-
bl ižší době úplně nahradily odrůdy klasické, je
ale málo pravděpodobné.
Sortiment partenokarpických nakládaček

dostupný v hobby sáčkách pro české zahrád-
káře zahrnuje následující odrůdy:

Hladké či jemnoostné: AMELIA F1 , ELI-
SABETH F1 , HARRIET F1 , KAREN F1 ,
KARLOS F1 , SONADA F1 , ZSOFI F1
Hrubé či hruboostné: ALHAMBRA F1 ,

DAFNE F1 , ORFEUS F1 , ZUZANA F1

ELISABET F1 je velmi raná, hybridní, par-
tenokarpická odrůda, s pevnými, jemně ost-
nitými plody tmavé barvy. Odrůda je nehořká,
raná, odolná k deformacím. Pro velmi rané
sklizně je doporučená pro pěstování ve
fól iových krytech. Vhodná pro pěstování na
Vertico systému.

HARRIET F1 má tupé, geneticky nehořké
plody s bílými ostny. Tento hladký parte-
nokarpický hybrid je velmi raný, s nasazo-
váním typu multifruit - 3 až 4 plody na nodu.

KARLOS F1 je hladká partenokarpická
nakládačka s "multifruit" nasazováním. Je
raná a výnosná. Plody jsou štíhlé, dlouze
válcovité, poměr délky a šířky plodu je 3,8:1 .
Tmavě zelené plody jsou bez žíhání, gene-
ticky nehořké.

ALHAMBRA F1 je raná partenokarpická
nakládačka středního vzrůstu. Plody jsou
tmavě zelené, hrubě a řídce bradavičnaté,
válcovitého tvaru, geneticky nehořké. Od-
růda má výborný zdravotní stav včetně
rezistencí k virózám a černi okurkové, je
vysoce tolerantní proti plísni okurkové.
Poměr délky a šířky plodu je 3,6:1 .

DAFNE F1 je rovněž partenokarpická
okurka s hrubou bradavičnatostí. Velmi vý-
nosná odrůda určená pro intenzivní způsob
pěstování. Je vhodná pro polní pěstování i
do fól iovníků na jarní i podzimní přirychlo-
vání. Plod má bílý hrubý osten, je geneticky
nehořký, vyrovnaný, s tupým zakončením.
Má velmi vysokou toleranci k plísni okur-
kové, je rezistentní k CMV (virová mozaika
okurek) a ke gumovitosti (černi) okurky (Cla
dosporium cucumerinum).

ZUZANA F1 je poloraná partenokarpická
hybridní odrůda středního vzrůstu s velmi
vysokou tolerancí proti plísni okurkové. Plo-
dy jsou menší, válcovité, řídce bradavičnaté,
hruboostné a geneticky nehořké. Poměr dél-
ky a šířky plodu je 3,4:1 .

Peter Gajdoštin, www.dobrasemena.cz



55

Cibule šalotka
(Allium cepa Aggregatum types L., syn.

Allium cepa L. var. ascalonicum Backer,
syn. Allium cepa var. aggregatum G. Don)

Vzhledem k tomu, že je název cibule
šalotky odvozen od palestinského města
Askalonu, předpokládá se její původ v Pale-
stině. Tato domněnka však není potvrzena,
protože původní, planě rostoucí forma ša-
lotky není známá. První zmínky o šalotce
v Evropě jsou ze 1 3. století z Francie, odkud
se později šíři la do dalších zemí. V České
republice se šalotka pěstuje velmi málo.
Šalotka je vytrvalá rostl ina, která dorůstá

až 30 cm výšky. Listy jsou duté, podobné
listům vzrostlé pažitky. Šalotka kvete v na-
šich podmínkách zřídka. Hlavní cibule jsou
podlouhle vejčitého tvaru, šikmé, s vedlej-
šími cibulkami. Pod společnou slupkou je
větší počet člunkovitých cibulí, dělených
vždy na dvě menší, shluky cibulí jsou
volnější než u česneku. Trsy menších cibulí
v počtu 7–20 (obvykle 5–8) se vytvářejí na
společném podpučí.
Oproti cibul i kuchyňské vytváří šalotka

menší cibule proměnlivého tvaru (od pro-
táhle zahroceného přes kulovitý až po
zploštělý). Obalové suknice jsou žluté, šedé,
hnědé, světle nebo tmavě červené. Rostl iny
šalotky jsou velmi variabilní. Některé vy-
kvétají, tvoří semena a dobře se kříží s cibulí
kuchyňskou. Jiné rostl iny naopak kvetou jen
zřídka. Šalotka se obvykle rozmnožuje
vegetativně dceřinými cibulkami. Šalotka
vyžaduje kl idovou periodu, její cibule se
musí před výsadbou skladovat několik mě-
síců.
Cibule šalotka má obdobné složení jako

cibule kuchyňská, vyniká ale vyšším obsa-
hem cukrů (je chutnější) a sušiny (i přes
1 8 %), je dlouhodobě (až dva roky) skla-
dovatelná.

Nároky na stanoviště
Šalotka je ve svých nárocích skromná plo-

dina. Pro jarní výsadbu je vhodná podzimní
orba. Po promrznutí během zimy se pak pů-
da na jaře prokypří do hloubky 1 0 až 1 2 cm.
Nevhodné jsou půdy studené a mokré. Nej-
lépe prospívá na chráněných, sušších a
slunných stanovištích.

Zařazení do osevního postupu,
nároky na hnojení
Nároky cibule šalotky na půdu a zařazení

do osevního postupu jsou srovnatelné s ci-
bulí kuchyňskou. Zařazuje se do I I . až I I I .
trati , nesnáší přímé hnojení organickými
hnojivy. Nároky na hnojení má obdobné jako
cibule kuchyňská.

Pěstování
Výsadba šalotkové sadby se provádí brzy

na jaře do sponu 25-30cm x 8-1 0 cm, podle
velikosti cibule. Hloubka výsadby je 5-6 cm.
Při použití větších cibulí pro výsadbu vyrůstá
větší počet menších cibulí s celkově vyšším
výnosem, naopak při výsadbě menších
cibulí vyrůstá trs s menším počtem větších
cibulí. Výsadba je možná i na podzim, nej-
později však během října. U takto zalo-
žených porostů se dosahuje vyšší ranosti ,
na zimu je ale vhodné porosty chránit
zakrytím v našich polohách netkanou texti l i í.
Během vegetace se porosty udržují v bez-
plevelném stavu.

Nové hybridní odrůdy šalotky se množí
osivem. Vysévají se do řádků 20–30 cm od
sebe výsevkem 90 semen/m, což je 300
semen na m2. Tyto odrůdy po přesazení
cibule opět vytvoří jen jednu cibuli. Jejich
výhodou je větší velikost cibulí a výrazně
lepší zdravotní stav. Osivem se nepřenáší
virózy, které jinak způsobují u vegetativně
množených šalotek výrazné snížení výnosu.

Choroby a škůdci
Choroby a škůdci jsou u šalotky podobní

jako u cibule kuchyňské. Vzhledem k tomu,
že šalotka je převážně množena vegeta-
tivně, jsou u ní virové choroby významnější a
škodlivější než u cibule kuchyňské. Naopak
květi lka cibulová a vrtalka pórová šalotku
nepoškozují.

Sklizeň a skladování
Na zeleno s natí, se šalotka sklízí j iž

počátkem května, skl izeň suchých cibulí
probíhá v době, kdy začíná poléhat nať, tedy
začátkem července, Vyryté rostl iny se ne-
chávají proschnout na pozemku a pak se
dosouší v tenké vrstvě pod přístřeškem za
stálé výměny vzduchu. Před silnými mrazy
by se měla šalotka chránit. Výnos šalotky
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zelenačky se pohybuje mezi 3–6 kg/m2,
výnos suchých cibulí dosahuje 1 –2,5 kg/m2.

Odrůdy hybridních odrůd množených
semenem
Odrůdy hybridních odrůd množených se-

menem jsou průlomem, který ocení milovníci
této zeleniny. Tyto odrůdy se množí se-
menem. Pěstujeme je podobně jako cibul i ,
z jarních výsevů nám do pozdního léta vy-
rostou středně velké cibule šalotky. Navíc
nejsou děleny do drobnějších cibulek, po-
dobně jako když množíte česnek z paci-
bulek, vyroste vám i zde jedna větší cibule.
Tyto odrůdy netvoří trsy cibulí, ale jednotl ivé
cibule, které jsou větší než cibule šalotky
množené vegetativně a nemají typický člun-
kovitý tvar. Nesnažte se pěstovat je druhým
rokem z drobnějších cibulek, narostly by
vám sice cibule větší, ale rovněž nedělené.
Oproti cibul i kuchyňské mají více sil ic, více

vitamínu C a cukrů.
AMBITION F1 je odrůda žluté šalotky s vý-
raznou jemnou chutí. Je výborně sklado-
vatelná.

PRISMA F1 je odrůda světle červené šalotky
jemné aromatické chuti. Je také výborně
skladovatelná.

Cibule zimní – sečka
(Allium fistulosum L.)

Cibule zimní je zimní naťová cibule půvo-
dem ze severovýchodní Asie, především
Sibiře. Obecně je mrazuvzdorná, dvouletá
až vytrvalá cibule, s jemnou cibulovou chutí
a léčebnými účinky srovnatelnými s j inými
cibulovitými rostl inami. Oproti cibul i kuchyň-
ské má v nati 2x větší obsah vitaminu C,
dále obsahuje karotenoidy, vápník a sirnaté
si l ičnaté složky. Díky obsahu fytoncidů a sil ic
příznivě ovlivňuje trávení a obranyschopnost
organismu. Nadzemní část je tvořena dutými
šedozelenými l isty. Existují formy s listy vy-
sokými okolo 0,4 m, ale také dosahující až
1 m. Sečka vytváří pouze zesílené báze,
nikol iv cibule. Květy se objevují od druhého
roku, pro sklizňové účely se duté květní
stonky nehodí, proto je odstraňujeme.
Využívá se celoročně k řezu natě a jako

velmi raná lahůdková cibule, vhodná na
svazkování. Drobně nakrájené silné duté
l isty se přidávají do pokrmů podobně jako

pažitka, uplatní se zejména v čínské a ital-
ské kuchyni.
V zahrádkách se pěstuje i její další forma,

tzv. poschoďová cibule, která v květenství
nevytváří semena, ale cibulky.

Nároky a pěstování
Některé odrůdy v našich podmínkách bez

potíží přezimují, nároky na teplo jsou malé.
Pěstební nároky jsou prakticky obdobné
s požadavky cibule kuchyňské. Vyséváme
od března nebo v červenci až září do řádků
20 cm přímo na záhon, po vzejití vyjedno-
tíme na vzdálenost 2–3 cm od sebe.
Pro počáteční fázi pomalého růstu potře-

buje ochranu před plevelem, brzy se však
zapojí a vytváří menší trsy. Vhodné je při-
hrnování k bázím rostl in, kdy se docílí větší
vybělené části. Pak již žádnou zvláštní péči
nevyžaduje. Je nenáročná na přirychlování.

Sklizeň a využití
Zimní cibul i sklízíme především pro zele-

nou nať. Sklízí se celé rostl iny nebo se listy
postupně seřezávají v průběhu vegetace,
jakmile dosáhnou délky kolem 30 cm. Je vy-
užívána i jako zelenačka sklízená prakticky
celoročně. V kuchyni je upotřebení obdobné
jako pro cibul i zelenačku začerstva nebo
v polévkách, omáčkách i zapékaných pokr-
mech. Nať lze snadno mrazit.

GERDA raná odrůda (vegetační doba je
okolo 70 dní od výsevu). Má vzpřímený,
středně zelený l ist. Vybělená část stonku je
dlouhá 8–1 0 cm. Velmi dobře snáší nízké,
ale na druhé straně i vysoké teploty. Ideální
pro celoroční svazkování.
Poloraná odrůda KAJ s mohutnou natí, je

určená na celoroční pěstování. Vybělená
část stonku je velmi dlouhá (1 0–1 2 cm).
Tmavé olistění a ostrý kontrast s vyběleným
stonkem je základem špičkového úspěchu
při svazkování.

Pažitka
(Allium schoenoprasum L.)

Pažitka je velmi známá zelenina pochá-
zející ze Středomoří, pěstovala se už také ve
starověku. V současné době roste planě
nejen po celé Evropě, severní a východní
Asii , ale i Severní Americe až do výšky 2000
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metrů nad mořem. Kulturní forma se v Ev-
ropě rozšíři la v 1 6. století. Je vytrvalou
rostl inou vytvářející husté trsy trubkovitých
l istů, sytě zelených, o délce až 30 cm,
vyrůstajících z drobných cibulek. Listy jsou
výrazně aromatické chuti, šťavnaté, jemné, s
vyšším obsahem sil ice. Pažitka je bohatá na
vitamín C a minerální látky, zvláště draslík,
hořčík, vápník a železo.

Nároky na prostředí
Pažitka je vytrvalou kulturou. Vyžaduje

záhřevné polohy a kypré hlinitopísčité půdy
bohaté na humus, nevhodné jsou půdy sušší
a lehké. Vyžaduje otevřené polohy, vzdušné,
nezastíněné. Ve vlhkých polohách trpí rzi-
vostí. Zcela nevhodné jsou pozemky s výs-
kytem vytrvalých plevelů.

Výsadba, nároky na hnojení
Pažitka je plodinou druhé trati a může

vytrvat na stanovišti několik let. Nevhodnou
předplodinou jsou cibuloviny. Vyšší nároky
má pažitka především na dusík a draslík.
Vlastní hnojení se uskutečňuje před setím či
výsadbou. Pokud je na stanovišti více let,
hnojíme ji v jarním období nejlépe plnohod-
notnými např. Cererit v dávce kolem 50 g/m2.
Vhodné je také použít jednosložková hnojiva
pro doplnění síry, např. síran amonný v dáv-
ce 30 g/m2, popř. superfosfát v dávce 40 g/m2.
Podle potřeby je možné po každé sklizni
provést přihnojení dusíkem, nejlépe zálivkou
roztokem hnojiva v dávce zhruba 30–50 g/m2.

Pěstování
Vysévá se mělce v měsíci březnu až dub-

nu do hnízd do sponu 25 x 25 cm po třech až
sedmi semínkách. Klíčí rychle a dobře pouze
při velmi mělkém setí. Vzchází za 1 8–20 dní.
V prvém roce po výsadbě se neřeže. Proti
vyzimování se chrání nastýlkou nebo ne-
tkanou texti l i í, vhodné je nechat porost na
podzim neřezaný. V zimě a předjaří se pro-
vádí přirychlování dvouleté a víceleté pažit-
ky, jednoleté rostl iny mají slabou nať. K rych-
lení používáme trsy vyryté na podzim, které
se po kratším promrznutí přenášejí do
skleníku, do sklepa, chladného prostoru.
Před rychlením se ořeže žlutá nať. Rychlí

se ve skleníku pod parapety nebo v míst-
nosti vysazená do květináčů o průměru 1 0
až 1 2 cm. Po dosažení výšky natě 5 cm se

přenese na světlo, aby zezelenala. Při te-
plotě 1 8–20 °C trvá přirychlení 3–4 týdny, při
teplotě 1 5 °C 4–5 týdnů.

Choroby a škůdci
Nejčastější chorobou pažitky je rzivost

česnekovitých. Ochranou je odřezání napa-
dené natě a odstranění napadených rostl in,
protože následně vyrostlé l isty bývají větši-
nou již bez příznaků rzivosti .

Sklizeň
Pažitka se od druhého roku seřezává 5 až

7 krát za vegetaci. Pravidelným seřezává-
ním se zvyšuje výnos, jemnost natě a odda-
luje kvetení.

Odrůdy:
Raná odrůda JEMNÁ má listy jemné, svě-

tle zelené barvy, příjemné aromatické chuti.
PRAGA je raná, vysoce výnosná odrůda

velmi vhodná k rychlení. Vyniká vysokým
obsahem vitaminu C. Listy jsou silnější,
delší, tmavozelené, ostřejší chuti . Velmi vý-
nosná.
Odrůda ERECTA je raná, vysoce výnosná

odrůda velmi vhodná pro pěstování ve kvě-
tináčích. Listy jsou silnější, pevné, tmavoze-
lené, příjemně aromatické chuti.

Čínská pažitka,
či pažitka česneková

(Allium tuberosum Sprengel, syn.
Allium odoratum L. )

Čínská pažitka, l idově česneko-pažitka je
vytrvalá rostl ina, která vytváří trsy hustějších
l istových růžic. 35 až 45 cm vysoké listy čín-
ské pažitky jsou šedozelené barvy, na prů-
řezu ploché s česnekovým aroma a vysokým
obsahem vitaminu C.

Nároky a pěstování
Čínská pažitka je v našich podmínkách

mrazuvzdorná. Listy zůstávají zelené ještě
při teplotách těsně nad nulou. V předjaří vel-
mi brzy raší. Vyhovují j i půdy lehčí, písčitější.
Dobré oslunění přispívá k výraznější tvorbě
vonných sil ičnatých složek. Nároky na výži-
vu jsou srovnatelné s pažitkou. Na závlahu
není náročná, vhodná je občasná zálivka za
delšího sucha.
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Pěstování
Vysévá se mělce v měsíci březnu až dub-

nu do hnízd do sponu 20–30 x 40 cm po
čtyřech až sedmi semínkách. Klíčí rychle a
dobře pouze při velmi mělkém setí.
Můžeme také předpěstovat sadbu. Do jed-

né buňky se vysévá 3–5 semen v termínu od
března do konce dubna. Na jaře přihnojíme
plnými hnojivy i s obsahem síry. Během
několika let vyrůstá čínská pažitka v bohaté
trsy.
Jednou z možností pěstování je vybělo-

vání l istů zakrytím černou fól ií. Nejprve se
porost seřízne, poté asi na měsíc zakryje.
Nať je žlutě vybarvená a velmi jemné chuti.

Sklizeň a využití
Sklízíme podle potřeby seřezáváním natě.

Vždy se sklízí jen část natě, pro dobré
obrůstání se seřezává 5 cm nad zemí. Skli-
zeň můžeme opakovat v závislosti na stavu
porostu. Využití čínské pažitky je srovnatel-
né s tradiční pažitkou. Ke konzumu je vhod-
ná jako čerstvá nebo ji lze i zamrazit.

Odrůdy:
Odrůda GEISHA má listy jemné, jasně

šedozelené barvy s výraznou česnekovou
vůní a aromatickou chutí.

Ing. Jan Prášil, SEMO Smržice

Rychlení jarních cibulovin

Kdo by se nechtěl za pošmourných a stu-
dených zimních dnů potěšit rozkvetlou
krásou jarních cibulovin, a tak si trochu při-
blížit jaro. Cesta k tomu je poměrně snadná,
jen je třeba dodržet určitá pravidla a vybrat si
tu správnou rostl inu.
Ukážeme si na příkladech, jak kterou cibu-

lovinu snadno přivést do květu.

Začněme těmi nejsnadnějšími:
Hyacint: Vel ice dobře se dá rychlit. Celé

rychlení hyacintů trvá asi 4 měsíce, bez
ohledu na termín rychlení. Je třeba cibule
zasázet koncem září začátkem října do
květináčů tak, aby třetina cibule vyčnívala ze
zeminy. Mírně zali jeme a ponecháme nej-
raději ve fól iovníku, nebo v hlubším paře-
ništi . Není třeba se obávat mrazíků, ba právě

naopak. Nízké teploty přispějí ke snad-
nějšímu vykvétání. V případě, že hrozí větší
mrazy, umístíme květináče s cibulovinami do
vyvezeného pařeniště, kde je zakryjeme
vrstvou suchého listí. V tomto prostředí zů-
stávají zasazené cibule asi 3 měsíce. Z této
zakládky je během ledna vynášíme do tep-
lého, vytápěného skleníku, nebo na okenní
parapet v bytě. Z cibule poměrně brzy vyraší
l isty a mezi nimi se objeví poupata květů.
V té době je vhodné snížit trochu teplotu, ale
rostl iny ponechat stále na světle. V době,
kdy se poupata začnou vybarvovat, použi-
jeme květináče s cibulemi jako okrasný
prvek do interiéru nebo je darujeme. Po
rozkvětu nám provoní celý byt.
Po odkvětu umístíme rostl iny do chlad-

nější a světlé místnosti . Okamžitě je přihno-
jíme a hnojení ještě několikrát zopakujeme.
S úspěchem používám rozpustné hnojivo
Kristalon Plod a květ. Po nástupu jara ros-
tl inu i s květináčem zapustíme na stinné
místo a po otužení květináč zali jeme a ros-
tl inu s kořenovým balem přesadíme na stálé
stanoviště, opět zal i jeme a mírně pohnojíme,
aby rostl ina úspěšně dokončila vegetaci.
Příští rok bude sice kvetení slabší, ale při
dobré péči se rostl ina velice brzy zotaví a
můžeme se po další roky těšit z jej ich květů.
Vhodné odrůdy – za poměrně nízké ceny

– nakoupíte v odborných závodech. Jsou to
tyto odrůdy: ANNE MARIE, JAN BOS, GIP-
SY QUEEN, MARCONI s temně růžovou
barvou květů, která je v sortimentu odrůd již
1 00 let. Zcela bezproblémově roste. Další
vhodnou odrůdou je CARNEGIE.
Možná, že si někdo z Vás přeje vypěs-

tovat si kvetoucí tul ipány. Moc bych Vám to
nedoporučoval. Museli byste si k tomu ob-
starat tzv. preparované cibule, tj . vhodně
tepelně ošetřené, abychom se dočkali pěk-
ných, rychlených květů. Náhodně se nám to
může podařit i z vlastních sklizených velkých
cibulí.

Podobným způsobem rychlíme i drobné
jarní cibuloviny jako jsou krokusy, různé
druhy a barvy modřenců .
Vel ice efektní je odrůda krokusu BLACK

MADONA a zvláště drobnokvěté modřence
(Muscari) M. azureum a M. album a zvláště
pak dvoubarevná odrůda M. armeniacum
VALERIE FINNIS.
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Velice exoticky působivé květy mají ry-
chlené cibulovité irisy (Iris hollandica) odrů-
dy NATASCHA, zvláště pak jako malá orchi-
dej působí rarita KATHARINA HODGKIN.
Velice pěkný je i žlutokvětý Iris Danfordiae.
S oblibou rychlím i velkokvěté trubkovité

narcisy, které vysazuji do hlubších truhlíků a
podobným způsobem jako předchozí je ulo-
žím k zakořeňování. Po vyjmutí ze zakládky
a umístění v temperovaném skleníku pou-
žívám květy pro řez. Není na škodu rašící
stvoly přivázat k proutkům, aby se květy pod
svou vahou neohýbaly.
Dříve se pěstovala především žlutokvětá

odrůda CARLTON (ta je úplný nezmar), bě-
lokvětý ICE FOLIES. Dnes jsou na trhu i dal-
ší, vel ice zajímavé odrůdy s velikými květy.
Jsou to: CYCLOPE, DUTCH MASTER,

GIGANTI STAR, LAS PEGAs (krásný dvou-
tónový efekt), GOLD DIGGER, SAINT VIC-
TOR, MARICE a ROYAL DUTCH.
Věřím, že mé informace přispějí k úspěš-

nému přirychlování jarních cibulových skvo-
stů a přinesou Vám mnoho radostí. Mnoho
úspěchů přeje

Josef Materna, ÚSČZS Kolín

Výškové uplatnění růží

Pokud můžete zahradu nastavit do výšky,
neváhejte. Budování trvanl ivých konstrukcí
je sice pracné, ale zahrada se nám najednou
zvětší, objevíme nové pohledy i romantická
zákoutí, získáme stín pro posezení. Při vý-
běru pnoucích růží se řídíme hlavně tím,
jaká je pro naše podnebí udávaná jej ich
výška (m).

Jednou kvetoucí:
´Albertine´ světle růžově bělavá, 3,5; ´Al-

chymist´ růžově oranžová, voní, 4,0; ´Ame-
rican Pil lar´ tmavě růžová a bílá, prázdná 3,2;
´Aschermittwoch´ bíle světle fialová, 2,5,
voní; ´Carpet of Gold´ světle žlutá, 2,8; ´Clair
Matin´ světle růžová i světle oranžová 3,2;
´Dorothy Perkins´ růžová, 3,4; ´Excelsa´ tma-
vě růžová, 2,5; ´Flammentanz´ červená 3,2;
´Fräulein Octavia Hesse´ bílá, 3,8; ´Fra-
gezeichen´ růžová, 3,0; ´Golden Glow´ světle
bíle žlutá, 3,2; ´Indra´ světle růžová, 3,2;

´Ludvík Večeřa´ červená, 4,0; ´Mír´ světle
růžová, 3,8; ´Máňa Böhmová´ bílá, 2,8;
´Marietta Silva Tarouca´ růžová 3,6; ´Paul´s
Scarlet Climber´ červená, 3,8; ´Růže
Olivetská´ růžová, 3,0; ´Veilchenblau´ fialová
a světle fialová, 3,5, voní; ´Venusta Pendula´
narůžověle bílá, 3,0; ´Tausendschön´ růžová
2,5.

Zvláště vzrůstné jednou kvetoucí růže
vhodné třeba na stromy, které brzy dorostou
až do výše i 6 m:
´Bobbie James´ bílá, ´Fi l ipes Kiftsgate´

bílá, prázdná, ´Paul´s Himalayan Musk´ bíle
světle fialově růžová, ´Rambling Rector´
bílá, prázdná, Rosa longicuspis bílá, ´Ru-
dolfína´ růžová.

Opakovaně kvetoucí
´Amadeus´ červená, 2,5; ´Casino´ žlutá,

2,5; ´Compassion´ světle růžová i světle
oranžová 3,0; ´Copacabana´ červená 2,8;
´Coral Dawn´ růžová, 3,2; ´Demokracie´
červená, 3,0; ´Dortmund´ červená a bílá,
prázdná, 2,6, ´Eva´ červená, 2,7; ´Golden
Gate´ žlutá, 2,8; ´Gruss an Heidelberg´
červená, 3,0; ´Hamburger Phoenix´ červená,
2,8; ´Harlekin´ růžová a světle růžová, 2,8;
´I lse Krohn Superior´ bílá, 2,8; ´Jan´ tmavě
růžová, 3,0; ´Jasmina´ světle nafialověle
růžová, 2,5; ´Kir Royal´ světle a tmavě
růžová, 2,4; ´Laguna´ tmavě růžová, 3,5;
´Leverkusen´ nažloutle bílá, 2,3; ´New
Dawn´ velmi světle růžová, 4,0; ´Parkdi-
rektor Riggers´ červená, 3,2; ´Pink Cloud´
sytě růžová, 2,6; ´Rosarium Uetersen´
růžově červená, 3,0; ´Royal Gold´ žlutá, 2,3;
´Rut´ červeně růžová, 2,6; ´Santana´
červená, 3,5; ´Super Dorothy´ růžová, 2,8;
´Super Excelsa´tmavě růžová, 3,0; ´Swan
Lake´ bílá 3,0; ´Sympathie´ červená, 3,4.

Některé odrůdy pnoucích růží v našem
podnebí často silně namrzají a nelze počítat,
že dlouhodoběji budou vyšší než dva metry.
Sem patří: ´Cocktai l´ červená a světle

žlutá, prázdná, ´Don Juan´ tmavě červená,
´Elfe´ světle žlutě bílá, ´Händel´ růžová a
bílá.

Loubí
Konstrukce, pod níž se prochází, by měla

být vysoká 2,2 až 2,5 m, protože růže se
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rozrůstají; vzdálenost příček pak asi 50 cm
od sebe. Příl iš husté mřížoví sice ihned
poskytuje dojem mohutné a stínicí stavby,
ale po zatížení větvemi i sněhem hrozí
prolomení. Z hlediska rostl in je nejvhodněj-
ším materiálem na konstrukce dřevo. Jeho
trvanlivost prodloužíme impregnací a zejmé-
na tím, že je nezapouštíme do země, ale
přišroubujeme k zabetonovaným železným
pásům nad zemí. U kovových konstrukcí
pergol dbáme na kvalitní nátěry, protože
uvolňování rostl in před opravou nemusí být
snadné. Barvy volíme světlé, abychom za-
bránil i přehřívání a následnému namrzání.
Na úvazky používáme materiály z umělé
hmoty, pružnou bužírku, popřípadě izolova-
ný drát (pozinkovaný pálí). Ponecháváme
vždy rezervu pro zesílení větví.

Vstupní branka
Pěkně řešená a růžemi okrášlená určitě

zpříjemní vstup do zahrady. Růže sázíme
stejné odrůdy z obou stran, aby si nekonku-
rovaly. Je třeba si uvědomit, že k jediné tyči
nelze vyvázat mnoho výhonů. Vhodnější je
tedy vyrobit vlastně malý tunel. Růže se dají
dobře vést nejen vodorovně, ale i převisle.
Kolem konstrukce ponecháme dostatek mís-
ta (zvláště u cest), neboť jednotl ivé letorosty,
než je zachytíme, vyrůstají do prostoru.

Besídka
Stavba se dá růžemi nechat porůst ze

všech stran. Musí být ovšem dostatečně
velká, abychom tam mohli potom posedět.
Výhony růží musíme pravidelně vyvazovat;
případně zkracovat i během vegetace. K za-
hradní besídce nevysazujeme příl iš mnoho
odrůd růží, aby si vzájemně nekonkurovaly,
stačí jedna nebo dvě.

Růžový sloup
Impozantní prvek zahradní architektury

nejlépe vynikne v travnaté ploše. Sloupky
stavíme do kruhu a z pohledově odvrácené
strany jeden vynecháme, abychom si usnad-
ni l i přístup dovnitř při řezu. Růže vysazujeme
vně konstrukce; nej lépe tři . Také je možné
vytvořit pro růže jehlan, ale na jeho vrcholu,
kde se tyče spojují, nebude pro výhony dost
místa a ty pak budou přepadat. Proto tyče
instalujeme delší, aby místo spoje přesaho-
valy a na jej ich konce růže naposledy přivá-
žeme.

Stěna domu
Růže u zdi nikdy nesázíme těsně k budo-

vě, kde bývá trvalé sucho. O něco dále zase
pravidelně zakapává z okraje střechy. Sprá-
vné místo nalezneme asi půl metru od stěny.
Výhony ke konstrukci ohneme a přivážeme.
Rychle rostoucí pnoucí růže v chráněné
poloze mohou vytvořit i výškový rekord a
třeba dosáhnout do prvního poschodí.

Stromy s růžemi
Občas jsou k vidění velmi krásné snímky

zejména řidších borovic, které jsou do velké
výšky porostlé kvetoucími růžemi. Pokud se
o něco podobného pokusíte, nesázejte růže
přímo u kmene pod korunu stromu, protože
je zde trvalé sucho, ale až do míst, kde je
půda vlhká. Dlouhé a ohebné výhony nej-
prve vyvážeme ke kolíku a pak k větvi
stromu. Je možné spustit z větví stromu i
lana. K pokrytí stromů se hodí nejlépe velmi
vzrůstné a nenáročné růže, i když pokvetou
pouze v červnu a červenci, je to barevná zá-
plavy.

Betonové sloupy
Občas se i u nás setkáme se snahou oze-

lenit růžemi také sloupy elektrického vedení.
Umístit pnoucí růže k holému sloupu nelze,
protože se nedokážou přichytit. Je nutno do
kruhu zatlouct několik tyčí nebo alespoň
umístit nahoru vodorovně kolo a z něj spustit
dole zajištěné izolované dráty. Odrůdy i
v tomto případě musí být nenáročné, dobře
a rychle rostoucí. Odrůdy jsou vhodné stejné
jako v předešlém případu.

Svažité pozemky
Tato místa jsou obtížně přístupná a jen

stěží se daří je detai lně udržovat.

Růže do zatravněného svahu
Pro osázení mírnějšího zatravněného sva-

hu v parku i ve větší zahradě kromě jiných
keřů používáme statnější sadové růže. Po
výsadbě je potřeba kolem rostl in udržovat
misky a v případě přísušku zalévat.

Terasy
U příkřejšího svahu přichází v úvahu te-

rasování. Zídky i rovné plochy děláme tak,
aby byly vidět, i když se přes ně budou
sklánět převislé kvetoucí větve růží. Aby byl
tento efekt dokonalý, musí mít zídka alespoň
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1 50 cm. Ideální je, pokud je u paty zídky
místo a výhony mohou růst ještě dál po
zemi. Na plochy teras sázíme pouze otužilé
růže, protože nelze počítat s detai lní péčí a
se zimním přihrnováním. Přicházejí v úvahu
nižší sadové mírně převislé růže (např.
´Dortmund´) a odrůdy ze skupiny pokryvných
růží. Také pnoucí růže s tenkými výhony
(´Excelsa´) se dají také vysadit nad zídkami
u teras a výhony nechat dolně viset dolů.

Půdní kryt
Mimo jiných dřevin je možno také růže

použít jako kompaktní náhradu trávníku.
Před výsadbou musíme dát dobrý pozor na
vytrvalé plevele (pýr, pcháč, pampeliška,
svlačec, pryskyřník, přesl ičku, mléč), jej ich
pozdější udolání je skoro nemožné.
Vysazujeme odrůdy ze skupiny pokryv-

ných růží, údržba hlavně spočívá v předjar-
ním zkrácení na jednotnou výšku.

Lodžie
Nádobové pěstování růží má smysl tam,

kde nelze sázet do volné půdy. Vhodná je
východní a západní orientace. Nedoporučují
se větrům otevřené balkóny ve vyšších
poschodích. V bytech jsou růže krátkodobou
záležitostí, neboť zde nebývá zpravidla
dostatek světla. Nádoby pro růže (kbelíky i
truhlíky) musí být dostatečně hluboké a
prostorné – pro miniaturní alespoň 5 litrů,
velkokvěté, mnohokvěté a pokryvné 1 2 l itrů,
pro stromkové 1 5 litrů a pnoucí i 30 l itrů.
Pnoucí růže vyžadují vybudování stabilní
konstrukce. Materiál nádoby může být z hle-
diska růží různý, důležitá je trvanl ivost. Dno
vždy opatříme několika odtokovými otvory a
řádnou drenáží z hrubšího písku nebo
keramzitu. Půdu je třeba namíchat humóz-
nější a lehčí; přidáváme tedy kompost, ra-
šel inu, l istovku, písek. Na 1 0 l itrů substrátu
dáme pak 30 g plného hnojiva nebo některé
zásobní tabletované hnojivo. Důležité je i
pozdější přihnojování na l ist. Vysušování
bývá značné, je proto třeba pravidelně za-
lévat a kontrolovat stav půdy. Pokud nepo-
čítáme s přenášením na zimu do hlubokého
pařeniště nebo na chladnou verandu či do
sklepa, je třeba nádoby řádně izolovat
(osvědčuje se pěnový polystyren), protože
existuje nebezpečí zmrznutí i z boku. Máme-
l i už růže ve vytápěném prostředí, dopřeje-

me jim alespoň na dva měsíce zimní kl id
s teplotou od nuly do 1 0 °C. Růže v malých
nádobách přesazujeme každoročně v před-
jaří, ve velkých stačí jednou za dva až tři
roky. Přitom upravíme přiměřeně poměr
nadzemní části a kořenů, což nebývá, pokud
provádíme pozorně každoročně základní
řez, obtížné. Když na růže přímo neprší, trpí
sice méně černou skvrnitostí, ale mohou se
nepříjemně šířit svi lušky. Nutno ještě při-
pomenout, že se pro delší pěstování nehodí
růže prodávané v miniaturních kontejnerech
jako dárková květina. Nejsou zejména venku
dostatečně mrazuvzdorné.

RNDr. JiříŽlebčík, VÚKOZ Průhonice

Veřejně přístupná rozária v ČR

Naprosto ideální pro seznámení se s od-
růdami růží je vidět růži po více letech růstu.
Proto čtenářům Rukověti předkládám sez-
nam institucí, ve kterých se mohou s mnohý-
mi odrůdami setkat, kde je mohou i během
růstu a kvetení sledovat.

Následující instituce mají odrůdy označe-
né jmenovkami.

Botanická zahrada a genofondové sbírky
AV ČR,
Zámek 1
252 43 Průhonice
http: //www.parkpruhonice.cz

Dendrologická zahrada Výzkumného ústa-
vu pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Za dálnicí 1 46
252 43 Průhonice
http: //www.dendrologickazahrada.cz

Rozárium Botanické zahrady výstaviště
Flora Olomouc,
Wolkerova 1 7
771 11 Olomouc
http: //www.flora-ol.cz

Národní genofondová kolekce růží
českých a moravských šlechtitelů
SOŠ zahradnická a SOU
Masarykova 1 98
664 61 Rajhrad
http: //www.skolarajhrad.cz
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Zámecký park
Masarykova 1
51 7 50 Častolovice
http: //www.zamek-castolovice.cz

Růžová zahrada u zámku
Dlouhá jízda 1 256
405 02 Děčín
http: //www.zamekdecin.cz

Zámecká zahrada
Jemniště 1
257 01 Postupice
http: //www. jemniste.cz

Botanická zahrada Liberec
Purkyňova 630/1
460 01 Liberec
http: //www.botanil iberec.cz

Zahradnické centrum Čáslav
Kalabousek 1 940
286 01 Čáslav
http: //www.hortis.net/caslav

Botanická zahrada při VOŠ a SZEŠ v
Táboře
Nám. T. G. Masaryka 788
390 02 Tábor
http: //szestabor.cz

Česká zahradnická akademie, střední
škola a vyšší odborná škola
Na Polabí 411
276 01 Mělník
http: //www.zas-me.cz

Botanická a růžová zahrada
regionálního muzea v Mikulově
Zámek 1
692 1 5 Mikulov
www.rmm.cz
Názvy odrůd lze zjistit na místě na tabuli

Růžový sad Památníku Lidice
273 54 Lidice
http: //www. l idice-memorial.cz
Odrůdy nejsou označeny, vhodný je dopro
vod znalce

Růžový sad Antonína Švehly na Petříně
11 0 00 Praha 1 – Petřín
http: //www.botany.cz/cs/petrin-rosarium

Růžová zahrada u zámku
Konopiště 1
256 01 Benešov
http: //www.botany.cz/cs/konopiste

Rozária jen příležitostně otevřená

Mezinárodní soutěžní rozárium Rosa
klubu ČR
ul. Pardubická
500 04 Hradec Králové – Kukleny
http: //www.rosetrial .cz

Růžová zahrada,
Horní Bezděkov
273 51 Unhošť
http: //www.krasneruze.cz

RNDr. JiříŽlebčík, VÚKOZ Průhonice

Kde hledat informace o počasí -
meteorologické odkazy

Meteorolog Martin Novák v Meteoru
(ČR 2) uvedl několik příkladů webových
stránek, které vám poslouží jako dobré
zdroje informací o počasí.

Výstrahy:
www.chmi.cz nebo www.chmu.cz – Hlavní
stránka portálu Českého hydrometeorologic-
kého ústavu. Přímý odkaz na výstrahy ČHMÚ
http://www.chmi.cz/fi les/portal/docs/meteo/
om/zpravy/
www.meteoalarm.eu – výstrahy pro (téměř)
celou Evropu na dnes a zítra (dostupné v čes-
kém jazyce).
www.estofex.org – předpověď podmínek pro
vznik bouřek a pravděpodobnosti výskytu
nebezpečných jevů při bouřkách (spíš pro
„fajnšmekry“ se znalostí AJ – velmi zajímavé
detailní diskuse situací).
Slovní předpovědi:
ČHMÚ www.chmi.cz pokračujte přes menu
Předpovědi / Předpovědi počasí (vlevo mož-
nost výběru typu předpovědi)
Matematické modely:
Stránka s výstupy modelu ČHMÚ ALADIN - ze
stránky www.chmi.cz pokračujte přes menu pod
mapou ČR na Numerický model Aladin.
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www.medard-onl ine.cz – stránka s výstupy
modelu MEDARD (včetně předpovědí zne-
čištění ovzduší).
www.yr.no – stránka norské povětrnostní služ-
by a firmy NRK s předpověďmi z modelu
ECMWF (Evropského centra pro střednědobou
předpověď počasí).
www.wetter3.de – stránka s předpověďmi
několika různých globálních modelů – bonusem
jsou vertikální řezy podél rovnoběžek, příp.
poledníků z modelu GFS (model amerického
NCEP).
www.wetterzentrale.de – stránka s předpověďmi
několika různých globálních modelů, včetně re-
analýz (zpětných analýz) povětrnostních situací.
www.weatheronline.co.uk – stránka s před-
pověďmi několika různých globálních modelů,
trochu jinak graficky, více modelů (zejména
v sekci Expert Charts).
www.wetteronl ine.de – stránka s předpověďmi
několika různých globálních modelů, ale také
radary zejména z německého území.
www.windyty.com – zajímavé zpracování
modelových předpovědí hlavně (ale nejen) větru
(z modelu GFS), celý svět.
Radary, družice, detekce blesků:
Radary ČHMÚ (s detekcí blesků a možností
zoomu) http: //www.chmi.cz/fi les/portal/docs/
meteo/rad/inca-cz/short.html.
http: //radar.bourky.cz - alternativní možnost
zobrazení radarů ČHMÚ.
www.radareu.cz – sloučená radarová informace
Evropy.
beta.meteoradar.co.uk - sloučená radarová
informace Evropy (s možností kombinace s de-
tekcí blesků).
Detekce blesků ČHMÚ http://www.chmi.cz/fi les/
portal/docs/meteo/blesk/data_jsceldnview.html.
www.bl itzortung.org – detekce blesků (nejen)
v Evropě, průběžná aktual izace.
www.l ightningmaps.org – detekce blesků (nejen)
v Evropě, možnosti zoomu nad mapovým
podkladem.
Zobrazení dat z geostacionárních družic
Meteosat (ČHMÚ) http: //www.chmi.cz/fi les/
potal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html.
Výběr snímků z polárních družic METOP a
NOAA (ČHMÚ) http: //portal.chmi.cz/fi les/portal/
docs/meteo/sat/data_jsavhrrview.html.

www.sat24.com – družicové snímky (Meteosat).
Zajímavosti:
www.tornada-cz.cz – přehled tornád a dalších
výrazných větrných jevů při bouřkách na území
ČR.
www.facebook.com/meteo.chmi – zajímavosti
a informace z ČHMÚ na Facebooku (ne
pravidelné předpovědi).
Ing. Jaroslav Rod k těmto stránkám přidá-

vá oblíbenou:
www.foreca.com/Czech_Republic, kde si mů-
žete zadat až 5 lokalit, které vás nejvíce
zajímají, a kromě toho je možné zadat
jakoukoliv lokalitu v ČR, výstup předpovědi je
v grafu velmi přehledný.

Pokud používáte telefony s operačním
systémem Android, můžete si stáhnout
aplikaci Aladin se zhruba dvoudenní před-
povědí srážek, teploty, tlaku, oblačnosti a
větru v grafické podobě a aplikaci Meteor
s aktuální situací dešťových mraků a srážek
- zobrazuje Aktuální radarová data ČHMÚ.
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